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Romanya – Türkiye İş Forumu ve PPP Toplantısı

Sayın Büyükelçim Değerli Dostum Koray Ertaş,
Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Müsteşarı Sayın Paula Pîrvanescu,
Romanya hükümet Temsilcisi Mr. Darius Valcov
Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Mihai Daraban,
Türkiye Romanya İş Konseyi Bşk, TİAD (1993), MÜSİAD, Romanya Türk Yatırım
Derneği Bşk, DTİK Bşk ve Üyeleri, TOBB
Türkiye ve Romanya İş Dünyasının Kıymetli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,

Türkiye ve Romanya, ilişkileri köklü bir ortak tarihi geçmişe dayanan iki önemli
stratejik ortak! İsmi gibi mutluluk veren, Başkentimiz Ankara’nın kardeş şehri Bükreş’te,
sizleri şahsım ve Başkanı olduğum Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla
selamlıyor, başta ev sahibimiz Romanya Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, programın
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan da aramızda olmak istiyordu ama
programı müsait olamadı. Bu vesileyle, kendisinin selamlarını iletiyorum.
Benden önceki konuşmacılar, bu güzel ülke hakkında, bir kısmını bilsem de,
bilmediğim çok önemli bilgiler verdiler. Kendimi şanssız hissediyorum, çünkü, uçaktan az
önce indim ve akşam da bu güzel ülkeden dönmeyi planlıyorum.
Romanya ve Türkiye, her ne kadar sınır komşusu olmasa da, kültürel ve tarihsel
bağları oldukça güçlü iki komşu Balkan ülkesi.. Ayrıca, Balkanların en büyük bu iki ülkesini,
Karadeniz birleştiriyor. Bu nedenle, Karadeniz komşumuz Romanya’yla bölgemizin sunduğu
tüm imkanları birlikte değerlendirmek, ortak hedefler ve ideallerle geleceği birlikte planlamak
istiyoruz. İnşallah, Karadeniz’i Transport için de kullanmaya tekrar başlarız.

İnanıyorum ki DEİK / Türkiye – Romanya İş Konseyi, Romanya Ticaret ve Sanayi
Odası (CCIR) ve Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) işbirliğiyle hayata geçirilen
“Türkiye - Romanya Ekonomi Forumu ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Toplantısı” ile,
benzeri toplantı ve organizasyonlar, ülkelerimizin kökleri çok eskilere dayanan bağlarını
güçlendirecek ve geliştirecek.
Romanya ekonomisi, AB ülkeleri ve Doğu Avrupa bölgesi içerisindeki en dinamik
ekonomilerden birisi.. Geçtiğimiz yıl yakaladığı yaklaşık %7’lik büyüme oranı sayesinde,
İrlanda ile birlikte, AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu yılın ilk yarısında ise
%4,3 büyüyerek, 2018 sonunda da iddialı bir büyüme grafiği çizeceğinin işaretini verdi.
Bizler bugün, uzun bir süredir 5,5-6Milyar $ seviyelerinde seyreden ikili ticaret
hacmimizi en hızlı şekilde 8 Milyar $ seviyesine nasıl çekebileceğimize ilişkin fikir teatisinde
bulunmak için bir aradayız.
Dünyanın en başarılı müteahhitlik ve müşavirlik firmaları arasında gösterilen 90’dan
fazla Türk firması, bugüne kadar Romanya’da toplam 6,2 Milyar $ tutarında proje hayata
geçirdi. Yine bugün, Romanya’da 15.481 Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. 574 Milyon
$ kayıtlı sermaye.
Türkiye ve Romanya iş dünyasını buluşturan bu forum kanalıyla, ülkelerimiz
arasındaki ikili ticareti artırma yollarının yanısıra, önemli seviyelere ulaşan yatırım, 3’üncü
ülkelerde işbirliği ve Türkiye’de oldukça başarılı şekilde işleyen Kamu Özel Sektör Ortaklığı
(PPP) modelinin, Romanya’da uyarlanmasına ilişkin de, en hızlı şekilde bir yol haritası
belirlemeliyiz. Bu kapsamda, öğleden sonra “Romanya’da İş İklimi ve Kamu Özel Sektör
Ortaklığı” oturumu düzenleyeceğiz.
Dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarılı projelere imza atan Alsim Alarko, IC İçtaş ve
Nurol Holding, Romanya’da da oldukça büyük projeler üstlendiler. Bu yönüyle, onların
ilerleyen PPP’ler için de önemli bir model olacağına ve Türk sermayeli müteahhitlik ve
müşavirlik şirketlerimize yol açacağına inanıyorum. Kendilerinin deneyimlerini de, öğleden
sonraki oturumda dinleyeceğiz. PPP’lerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok önemli katkı
sağladığı göz önüne alınırsa, Romanya’da, Türk özel sektörü için ilerleyen dönemde çok
önemli fırsatlar oluşacağı kanaatindeyim.

Bunların yanısıra, Türkiye’nin Romanya’ya ihracatında demir-çelik ve demir-çelikten
ürünler, elektrik devre üniteleri, kablolar, hazır giyim, narenciye ve plastik sektörlerinde
önemli potansiyeller bulunuyor.
Romanya’dan Türkiye’ye ihracatta ise elektrikli cihaz ve kablo bağlantı ekipmanları,
ayçiçeği tohumu, makineler, alüminyum sektörlerinin potansiyel arz ettiğini görüyoruz. Söz
konusu sektörlerin itici gücü ile birlikte, ikili ticaret hacmimizin orta vadedeki hedeflerini
yakalayacağımıza ve bu seviyenin de üzerine çıkacağımıza inanıyoruz.
Ayrıca, Romanya’daki bürokratik engellerin minimuma indirilmesiyle ilgili çalışmalar
yürüttüklerini dile getiren Romanya Devlet Başkanı Sayın Traian Basescu’nun da her fırsatta
söz ettiği üzere, ülkelerimiz iş insanları güçbirliği eder ve potansiyellerini biraraya getirirse,
özellikle Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi 3’üncü ülkelerde
yapacağımız yatırımlarla da başka başarılara imza atabiliriz.
Bugünlerde Türkiye’de Ekonomik anlamda bazı sorunların üstesinden gelmeye
çalışıyoruz. Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlenmenin etkilerini atlatacağımıza eminim.
35 yıldır İş hayatındayım. Maalesef farklı tecrübelerimiz ama o tecrübelerin bize öğrettikleri
de oldu, o tecrübeyle söylüyorum. 1994, 2001,2008 yıllarının sorunlarının üstesinden nasıl
geldiysek, bugünkü sorunları da hızla çözeceğiz.
Mevcut şartlarda, bulunduğumuz yerden tüm bunları hayata geçirmek biraz zor gibi
görünebilir. Ancak, katıldığı müsabakalarda defalarca tam puan alarak ismini spor tarihine
altın harflerle yazdıran efsanevi jimnastikçi Nadia Komenaçi’nin sözlerini hatırlatmak isterim:
“Benim neslimden aldığım ve gelecek nesillere aktarmak istediğim; motivasyon! Eğer bir işe
başladıysanız, her şey zorlaşsa da asla vazgeçmemelisiniz.”
Bizler de, Türkiye ve Romanya iş dünyasının temsilcileri ve bu mücadeleci kültürel
miras ve motivasyona sahip iş insanları olarak, ülkelerimizin ortak ideal ve hedeflerini hayata
geçirmeye dönük canla başla çalışacak ve elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum.
Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar,
Sizlere, kısaca başkanı olduğum DEİK’i de anlatmak isterim.
DEİK, Türk özel sektörünün Dış Ekonomik İlişkilerini organize eden bir “iş platformu”
ve ana misyonu “ticari diplomasi”.

Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için, gönüllü üyelik esasına göre, 32 yıldır
çalışıyoruz.
Faaliyetlerimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın

liderliğinde,

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın yönlendirmesi ve koordinasyonunda devam
ediyoruz.
137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Başkanlığını Ömer
Süsli’nin yaptığı Türkiye – Romanya İş Konseyimiz de, 1991’de Avrupa İş Konseyleri
bünyesinde kurulan konseylerimizden biri. Ve karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimi
1996'da Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan kuruluş anlaşmasının akabine
dayanıyor. 1996 yılından beri karşı kanat kuruluşumuz Romanya Ticaret ve Sanayi Odası
işbirliğinde ve zaman zaman Romanya Türk İşadamları Derneği’nin de destekleriyle, farklı
içeriklerde birçok heyet ziyaretini organize ediyor, Türk ve Rumen iş çevrelerini bir araya
getiriyor, ülkelerimiz arasında ticari ve sosyal köprüler kuruyoruz.
Bu duygularla, sözlerimi sonlandırırken, programımıza teşrif eden, başta Sayın
Bakanlarımız olmak üzere Büyükelçilerimiz, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarına
teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

