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5 MADDEDE AVRUPA BİRLİĞİ-ÇİN İLİŞKİLERİNİN ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 
 
1. AB-Çin ticari ilişkileri iyi gelişirken, bu henüz diğer ekonomik faaliyet alanlarına yansımamıştır. 
Buna hizmet ticareti, yabancı yatırım seviyeleri, endüstriyel ve teknolojik yenilik konusunda işbirliği ve 
finansal piyasa entegrasyonu dahildir. Avrupalı ve Çinli şirketlerin birlikte inşa ettikleri ve tasarladıkları 
şeyler, birbirlerine sattıkları kadar önemli hale geldiğinden, inovasyondaki yeni atılımlar, daha yakın işbirliği 
için bir alan sunuyor. Kişiler arası alışverişi kolaylaştırmak, ilişkileri birkaç düzeyde güçlendirecek ve hedefli, 
karşılıklı, çok yıllı ve çok girişli vizelerden büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Ayrıca iklim değişikliği 
konusunda birlikte daha fazlasını yapma potansiyeli ve ihtiyacı vardır. 
 
2. AB ile Çin arasındaki kümülatif doğrudan yatırımların mevcut stokları, AB ve ABD arasındakinden çok 
    daha düşüktür. 
Bu nedenle, her iki yönde de büyük bir yatırım artışı için alan vardır. 2015 yılında, Çin’deki (Hong Kong hariç) 
Avrupa Birliği ülkelerinin doğrudan yabancı yatırım stoku 168 milyar Euro’ya ulaşırken, AB’deki Çin 
anakarasından gelen yatırım stoku sadece 35 milyar Euro’ydu (Hong Kong dahil 115 milyar Euro). 
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Bu, ABD’deki 2,6 trilyon Euro’luk Avrupa Birliği doğrudan yabancı yatırım stoku ve AB’deki 2,4 trilyon Euro’luk 
ABD doğrudan yabancı yatırım stoku ile tezat oluşturuyor. AB-Çin ilişkilerinin ABD’ye rakip olarak 
geliştirilmesi “örneğin Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi yoluyla” ikili ticaret ve ekonomik işbirliğini daha da 
genişletebilir. AB, projenin batı “çıpası” olma potansiyeline sahiptir. 
 
3. Ticaret ve yatırım anlaşmalarını doğru yapmak ilişkileri sürdürecektir. 
Mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gereken bir yatırım anlaşması için devam eden AB-Çin 
müzakereleri, farklılıkları ele almak ve daha fazla yatırımı kolaylaştırmak için, birbirlerinin hizmet sektörünü 
açmaya odaklanan bir platform olarak kullanılabilir. AB-Çin yatırım anlaşması, devlete ait işletmeler de dahil 
olmak üzere daha fazla ekonomik reformu ve Çin’deki piyasanın serbestleştirilmesini teşvik etme 
potansiyeline sahiptir. Daha sonra, iki taraf bir AB-Çin serbest ticaret anlaşması kurulması için müzakereler 
başlatacaktır. 
 
4. AB ve Çin, iyi küresel yönetişim mekanizmalarını güçlendirmek için birlikte çalışmalıdır. 
Her iki aktör de çok taraflı ticaret sisteminden yararlanıyor ve güvenlik konularında doğrudan rakip değiller. 
Birleşik ekonomik ağırlıklarıyla, çok taraflı küresel düzenin istikrarını desteklemek için çok şey yapabilirler. 
Birleşik ekonomik ağırlık hem karşılıklı bağımlılık olarak hem de büyük güçlerin küresel düzeni dizayn etme 
sorumluluğu olarak değerlendirilebilir.   
 
Bunu başarmak için, AB ve Çin, yaklaşımları iki taraflı olarak kabul etmeli ve WTO ve G20 gibi mevcut 
kurumlar aracılığıyla çalışmalıdır. Bununla birlikte, AB ve Çin için olduğu kadar küresel ekonomi için de 
büyük önemi göz önünde bulundurulduğunda, AB-Çin işbirliği ABD’nin aleyhine olmamalıdır. Çünkü ABD, AB 
ile arasındaki güçlü ekonomik ve siyasi ilişkileri yeni bir dominant güce bırakmak istemeyecektir. Mevcut 
otoritesini korumak adına ABD, Çin ile, dolaylı olarak Çin ile ilişkisi olan devletlerle mücadeleye girişecektir. 
 
5. Ancak ilişkileri güçlendirmek kolay olmayacak. 
AB ile Çin’in siyasi ve ekonomik sistemleri arasında önemli farklılıklar vardır. Avrupa ve Çin ekonomik 
modellerinin yakın gelecekte birbirlerine entegre olma olasılığı düşüktür. Mevcut engellerin üstesinden 
gelmenin yollarını bulmak ve mevcut ilişkileri geliştirmek için gerçekçi ve pragmatik yollar tasarlamak her 
iki taraftaki hükümetlerin ve işletmelerin görevidir. İşletmeler yeni dünyadaki küresel aktörlerin arasında 
yer almaları, içinde doğdukları ülkelerin siyasetinde, uluslararası ilişkilerinde söz sahibi olan aktörler 
olmaları nedeniyle güçlü bir etkiye sahiptirler. AB ve Çin arasındaki ilişkiler yalnızca bu ilişkinin taraflarını 
değil, dünyadaki birçok devleti ve uluslararası aktörü etkileyecektir. 


