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Çin Ekonomi Araştırması 

Asya’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ekonomisi olan Çin, 

yıllardır aldığı önlemlerle ihracata bağlı büyümeden tüketime 

bağlı büyümeye yönelmeye çalışıyor. Dünya çapında talep 

azalması ve ABD ile ticaret savaşları Çin açısından yeni 

sorunlara yol açtı. Giderek yaşlanan nüfus ise ülke ekonomisinin 

geleceği açısından fazla umut verici görünmüyor. Bugün büyüme 

oranı %5-6 düzeyine inmiş olsa da Çin hala büyüme 

kategorisinde dünyanın en büyük gücü konumunda. 
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1-DÜNYA’NIN ATÖLYESİ  

 

    Asya’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük 

ekonomisi olan Çin, yıllardır aldığı önlemlerle 

ihracata bağlı büyümeden tüketime bağlı 

büyümeye yönelmeye çalışıyor. Dünya çapında 

talep azalması ve ABD ile ticaret savaşları Çin 

açısından yeni sorunlara yol açtı. Giderek yaşlanan 

nüfus ise ülke ekonomisinin geleceği açısından 

fazla umut verici görünmüyor. Bugün büyüme 

oranı %5-6 düzeyine inmiş olsa da Çin hala 

büyüme kategorisinde dünyanın en büyük gücü 

konumunda. Standard Chartered Bank'ın baş 

ekonomisti David Mann, "1970'lerin sonlarından 

itibaren tarihteki en büyük ekonomik mucizeye 

tanık olduk." 1990'lardan itibaren Çin daha hızlı 

büyümeye başladı. Ülkenin 2001'de Dünya Ticaret 

Örgütü'ne katılması Çin ekonomisine yeni bir ivme 

kazandırdı. Diğer ülkelerle ticaretin önündeki 

engellerin kaldırılması ve gümrük tarifelerinin 

indirilmesi ile Çin malları her yerde belirmeye 

başladı. Mann, bu durumu "Çin dünyanın atölyesi 

haline geldi." diye ifade ediyor. London School of 

Economics'in (LSE) verilerine göre, 1978'de 

Çin'in ihracatı 10 milyar dolar ile dünya ticareti 

içinde %1'lik bir paya sahipken, bu miktar 

1985'te 25 milyar dolara, bundan 20 yıl kadar 

sonra ise 4,3 trilyon dolara ulaşarak Çin'i 

dünyanın en büyük ticaret ortağı haline getirdi.  

Mann, "Çin bu hızla bile dünyanın ekonomik 

büyümesi içerisinde yüzde 35'lik bir paya sahip. 

Bu oran ABD'nin payının 3 katı" diyor. 

2-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  

19. yüzyıl öncesinde Çin, dünyanın en büyük ve en 

gelişmiş ekonomilerinden birine sahipti. 18.  

 

 

yüzyılda Adam Smith Çin'in uzun zamandan beri 

dünyanın en zengin, yani en bereketli, en çalışkan, 

en müreffeh ve en şehirleşmiş ülkelerinden biri 

olduğunu ileri sürdü. Ekonomik büyüme 16. 

yüzyıldan itibaren durmaya başladı ve 1930'larda 

kısa süreli bir toparlamanın dışında 19. yüzyılda ve 

20. yüzyılın büyük bir kısmında mutlak anlamda 

geriledi. 

Pazar ilkelerini getiren ekonomik reformlar 

1978'de başlamış ve iki aşamada gerçekleşmiştir. 

İlk aşama kapsamında 1970'lerin sonlarında ve 

1980'lerin başında tarım dekollektifleştirildi, ülke 

yabancı yatırıma açıldı 

ve girişimcilerin işletmeye başlamasına izin 

verildi. Bununla birlikte, çoğu sanayi hala devlet 

mülkiyetinde kaldı. 1980'lerin sonlarında ve 

1990'larda reformun ikinci aşaması, bankacılık ve 

petrol gibi sektörlerde devlet tekelleri kalmış 

olmasına rağmen, devlete ait 

sanayinin özelleştirilmesi ve kontrat yapması ve 

fiyat kontrollerinin, 

 

korumacı politikaların ve düzenlemelerin 

kaldırılmasını içeriyordu. Özel sektör, 2005 yılına 

kadar Çin'de gayri safi yurtiçi hasılanın 

%70'ini oluşturan olağanüstü bir büyüme 

kaydetti. 1978'den 2013'e kadar benzeri 

görülmemiş bir büyüme gerçekleşti; ekonomi 

yılda %9.5 arttı. Muhafazakar Hu-

Vın Yönetimi, bazı reformları geri çevirerek 

2005 sonrasında ekonomiyi daha fazla denetledi 

ve kontrol etti. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Giri%C5%9Fimci
https://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_tekeli
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zelle%C5%9Ftirme
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87in%27in_tarihi_GSY%C4%B0H%27s%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hu_Cintao
https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C4%B1n_Ciabao


 

 

 

Çin'deki ekonomik politikaların başarısı ve bunları 

uygulama şekilleri Çin toplumunda muazzam 

değişikliklerle sonuçlanmıştır. Büyük ölçekli 

hükümet planlama programlarının piyasa 

özellikleriyle birleştirilmesi yoksulluğu asgariye 

indirirken, gelirler ve gelir eşitsizlikleri arttı. 

Akademik çevrelerde Çin'deki "çift yönlü" 

ekonominin başarısının nedeni tartışılmakta ve 

hem Doğu Bloku ile Rusya'da sosyalizmi reform 

etme çabalarıyla hem de diğer gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinin büyümesiyle karşılaştırılmıştır. 

ÇİN EKONOMİSİNİN 

GELİŞMESİNİN BAŞLICA 

NEDENLERİ 

Çin ekonomisinin gelişmesinin iki nedeni; 

birincisi insanoğlunun bir çeyreğinin Çin’de 

yaşaması ve ikinci ise Çinlilerin iyi bir hayat elde 

etme yolunda karşılaştığı problemler Afrika, Asya 

ve Latin Amerika’dakilerine çok benzemektedir. 

Çin ekonomisini ele alırken endüstri, tarım ve bir 

bütün olarak ekonominin de beraber ele alınması 

gerekir. 1949’dan sonra refah seviyesinin 

yükseldiği açıkça görülüyordu. Ama 1949’dan beri 

bütün malların çıktılarında aynı oranda artışlar 

olması, yeni mamuller çıkartılmamış olması ve 

malların nispi fiyatları aynı kalmış olsa böyle 

problemler ortaya çıkmamış olacaktı. Endüstrinin 

ve tarımın gelişmesiyle yeni istihdam alanları 

kurulmuş ve yeni ürünler ortaya çıkınca bunlarla 

benzerlikte olan diğer mallara kıyasla daha yüksek 

fiyatlara satılmaya başlanmıştır. Bunlarda ekonomi 

de ister istemez sorunlar ortaya çıkarmaya 

başlamıştır.  

 

Çin’de çok eski zamanlardan beri 20. yüzyılda 

yıkılana kadar toplumda bir biçim olarak feodal 

yapı geçerliydi. Çin feodalizmi birçok yönden 

Avrupa’dakilerinden ayrılmaktaydı. Nüfus 17. 

yüzyıldan sonra durmadan artmıştır. Kuzeyden 

gelen göçebe işgalciler ele geçirilmiş ya da 

püskürtülmüştür. Ancak Çin’in asıl başarısı 

köylerde uyguladığı kuvvet dengesiydi. 

Köylülerden faiz ve vergileri az sayıda alıp onlara 

destek veriyorlardı. Kıtlığın olduğu dönemlerde 

faizi düşürüp; erzaklardaki hububatlardan 

köylülere vermek zorundaydılar. Yoksa böyle bir 

düzenleme olmazsa köylünün ayaklanma 

çıkaracağı belliydi ve Çin’de böyle bir sürü 

ayaklanma görülmüştür. 19. ve 20. yüzyılda 

emperyalist ve kapitalist endüstrinin etkisiyle yeni 

bir ekonomik düzen gelmiş oldu. Çin devrimi en 

büyük köylü hareketi olmakla beraber, 

öncekilerden farkı bir devrim olarak 

adlandırılabilir. 

Modern dönemde her ülkede olduğu gibi Çin’de de 

ekonomi de en büyük kaynak tarımdı. Ülke dağlık 

ve çöl arazisine sahip olmasına karşılık %10’luk 

bir tarım arazisine hâkimdi ve Çin Miras 

Hukuk’una göre toprak babanın oğulları arasında 

paylaştırılıyordu ve böylece geniş tarım 

arazilerinin olması engelleniyordu. Çin 

komünistleri köylüleri üç gruba ayırmıştır. Bunlar 

yoksul, orta halli ve varlıklı köylülerdir. Bu 

ülkenin tarımcılarının çoğunun fakir olması 

ekilecek malı yüksek fiyata satın alıp, ekildikten 

sonra ürüne dönüştürülen malı alçak fiyata 

satmasıydı. Bu da sermaye yoksunluğundan 

kaynaklanmaktaydı. Çin işte modern dönemde 

böyle yoksul bir ülkeydi ve kaldı ki on yıllarca 

süren savaşlar ekonomisini de çökertmişti. 

Çinli Komünist liderler başa geldikten sonra 

1949’da ilk işleri ekonomiyi kalkındırarak Çin’i 

modern bir devlet haline getirmekti. Bunun da tek 

çıkar yolu endüstrileşmekti. Endüstrileşme içinde 

tarımda dış kaymayı gerektiriyordu. Nüfusun artan 

bir bölümünü tarım dışı işlerde çalıştırıyorlardı. 

Çin’in ithal etme imkânını kazanması için ilk başta 

ihracatını arttırması gerekiyordu. Tarımın 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Bloku
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya


 

 

genişletilmesiyle buna imkân 

sağlanabilirdi. Endüstrileşme yalnızca yeni 

fabrikalar kurmak değildir, tarımda 

endüstrileştirilmektedir. Endüstri ile tarım doğru 

orantılıdır. Çin’in ekonomisini aksatan iki 

neden vardır: ilki, doğal kaynaklar yönünden 

fakir olması, ikincisi ise nüfusundaki fazlalıktır. 

İlk sorun kolayca aşılabilirdi. Buna örnek olarak 

İngiltere verilebilirdi. Artan geniş nüfus asıl 

sorunun başlıca kaynağıdır ki bu da kıtlığı 

beraberinde getirmiştir. 19. yüzyılla birlikte nüfus 

artışında bir patlama olmuştur. Bu artış doğum 

oranlarındaki artıştan değil, ölüm oranının 

düşüklüğündendi. Tarım arazilerinin durumu iyi 

olmazsa bu nüfusla ilerde zorluk yaşayabilirlerdi. 

ÇİN EKONOMİSİNİN 

SİYASASI 

TARIM 

Bu dönemdeki en önemli olay 

toprak sosyalizasyonudur. Bunun ilk adımı olarak 

da feodalizmin yıkılması gösterilir. Devletin özel 

ve bölgedeki ağaların topraklarına el koyması, 

toprak kirası ve vergileri asgariye indirgemesi 

devletin yaptırımlarıydı. Toprak reformu, başta 

karşı konulamaz bir siyasal talebe cevaben 

yapılmıştır. Fakir köylüleri iyileştirme amaçlı 

yapılmış ama orta hallileri de devletten soğutmaya 

başlamıştır. Bu soğuma ise üretimde aksamaya 

sebebiyet verebilirdi. Toprak reformu sırasında ilk 

adım yardım takımlarının oluşturulması, sonraki 

adım ise alt-kooperatif denilen kuruluşlardı. Alt 

kooperatiflerin birleşiminden ise üst kooperatifler 

meydana gelirdi. (100 ila 300 aile) kooperatif 

faaliyeti Mao’dan sonra hız kazanmaya başlamıştır. 

Bu dönemde nüfusun büyük çoğunluğunu orta halli 

köylüler oluşturuyordu. Yoksul köylü ise hala 

yoksuldu. Çoğu köylü toprağını Kızıl Ordu ve 

Komünist Parti zamanında almıştır. Bu yüzden bu 

dönemlerde köylüler, partinin sözünü dinlerlerdi. 

Kooperatiflerin birçok konuda yararı olduğu gibi 

potansiyel sakıncaları da vardı. 1958’den sonra 

kooperatifler bütünleşme yoluyla ‘komün’lere 

dönüştüler. Bunlar basit üretim birimleri değil, aynı 

zamanda yönetim birimleridirler. Yalnız tarımdan 

değil, eğitim, sağlık ve savunmadan da 

sorumludurlar. 

ENDÜSTRİ  

Özel endüstrinin gelişmesi için milli kapitalistlerle 

bürokrat kapitalistlerin anlaşma yapması 

gerekiyordu. Milli kapitalistlerin mallarına el 

konulmayacak bunlar zamanla sosyalist sektöre 

çekilecekti. Yeni rejimin ilk yıllarında sektörün 

%35’i sosyalist sektördü. Özel sektörün sosyalist 

sektöre dönüşümü üst ve alt kooperatiflerin 

gelişmesine paralel olarak gerçekleşmiştir. 

Hükümet aynı zamanda özel sektörle karma 

teşebbüsler kurmaktaydı. Bunların denetimi ise 

devletin elindeydi. Özel endüstrinin sosyalizasyonu 

pürüzsüz ve büyük güçlüklerle karşılaşmaksızın 

başarılı görülüyordu. Bunlar her ne kadar ateşli bir 

sosyalist olmasalar da, yeterli düzeye gelecek 

seviyeye ulaşmışlardır. 

Sonuç olarak, söz konusu başarı kısmen bir adil 

gelir dağılımı ve kısmen de tüketim mallarının 

arzının arttırılmasıyla elde edilmiştir. Eşitsizliği 

asgari düzeye indirgemeye çalıştılar. Bu çaba 

gerçekçi bulunmamıştır. Çünkü bazılarına göre 

eşitsizlik sayesinde ülke daha hızlı kalkınabilirdi. 

Ama toptan fedakârlıkla bu eşitsizlik katlanılabilir 

hale gelebilirdi. İnsanlar yiyecek, içecek ve barınak 

gibi hayatın temel ihtiyaçlarını yalnızca şehirlerde 

değil, komünler aracılığıyla kırsal kesimlerde de 

sağlamıştır. Yine de Çin ekonomisinin diğer 

ülkeler gibi gelişmesi için çok zaman gereklidir. 

Mesela endüstriyel üretim hacmi yönünden 

farazi İngiltere’den geridir. Ama her şeye 

rağmen, refaha giden yolda uzun yürüyüşün ilk 

adımları atılmıştır. 

 

 

 

 



 

 

 

1950'lerde ise 20. yüzyılın en büyük 

felaketlerinden birine tanık olduk. Çin Devrimi'nin 

lideri Mao Zedung, "Büyük İleri Atılım" adı 

altında başlattığı ekonomik ve sosyal içerikli 

kampanya ile ülkenin köylülüğe dayanan 

ekonomisini hızla sanayileştirmeye çalıştı. Ancak 

bu girişim başarılı olmadı ve 1959-61 yılları 

arasında milyonlarca kişinin ölümüyle 

sonuçlandı. İnsanlık tarihinde görülen en büyük 

açlık nedenli ölümlerden birisi olduğu 

söyleniyor. 1966'da yine Mao'nun başlattığı Kültür 

Devrimi ise Komünist Parti'yi kapitalist ve 

geleneksel unsurlardan arındırmayı amaçlamış 

ancak ülkenin sosyal dokusunda tahribata yol 

açmıştı. Mao'nun 1976'da ölümünden sonra 

Deng Şiaoping'in başlattığı reformlarla ülke 

ekonomisi yeniden şekillenmeye başladı. 

Köylülere kendi tarlalarını ekme hakkı tanınması, 

yaşam standartlarının yükselmesine ve gıda 

sıkıntısının azalmasına yol açtı. 1979'da ABD ile 

Çin arasında diplomatik ilişkilerin yeniden 

kurulmasıyla ülke yabancı yatırımlara açıldı. Ucuz 

işgücü ve düşük kira maliyetinin sağladığı 

avantajlar nedeniyle yatırımcılar Çin'e para 

akıtmaya başladı. 

 

 

DOĞRUDAN YABANCI 

YATIRIMLAR 

1996 yılından beri, gelişmekte olan ülkeler 

arasında en çok yatırım çeken ülke konumunda 

olan Çin 2000 yılında 38,4 milyar dolar, 2003 

yılında 53,5 milyar dolar değerinde doğrudan 

yabancı yatırım çekmiştir. Başta ABD olmak üzere 

birçok gelişmiş ülkenin çektiği doğrudan yabancı 

yatırımlarda azalma olurken Çin’inki artmaya 

devam etmiş, bu artışta Hong-Kong gibi bölgelerin 

önemli rolü olmuştur. 

 

Genel olarak baktığımızda doğrudan yatırımlara 

yönelik sermayenin OCDE (İktisadi Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü) üyesi ülkelerde fazlalık 

oluşturduğu ve gelişmekte olan ülkelere doğru 

yöneldiği görülmektedir. Bu ülkelerden 2006 

yılında 1 200 milyar dolar, 2007’de ise 1 820 

milyar dolar değerinde sermaye çıkışı olmuş bunun 

2006 yılında 368 milyar doları, 2007’de ise 471 

milyar doları gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerden ise Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Çin ve Güney Afrika, OECD 

ülkelerinden gelen yatırımların % 50-60’ini 

çekmiştir. Bu sayede Çin, 2007 yılında ülkesine 

çektiği 74,7 milyar dolar değerinde doğrudan 

yabancı yatırım ile ABD ve İngiltere’den sonra 

dünyada üçüncü sırada yer almıştır. Yatırım yapan 

yabancı işletmeler, ihracata yönelik imalat 

sanayinde faaliyet göstermekte olup bunların 

içinde önemli bir bölümü Asya ülkelerinden 

gelmektedir. 

 

 

 

 



 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN 

ÇİN’E YÖNELMESİNİN BAŞLICA 

NEDENLERİ:  

- Çin’in temsil ettiği potansiyel büyüklük ve 

bundan kaynaklanan pazarın büyüklüğü, 

dolayısıyla da tüketici sayısının çokluğu, 

- Politik ve sosyal açıdan ülkede istikrar ortamının 

sağlanmış olması, 

- Altyapıdaki iyileşmeler, 

- Ekonomik gelişmedeki devamlılığın yıllık 

ortalama olarak %7-9 civarında büyümeye imkan 

vermesi. 

- 2001 yılında DTÖ’ne giren Çin’in yabancı 

yatırımcılara hukuki açıdan güven vermiş olması. 

Çin’in genel olarak tekstil, ev aletleri ve oyuncak 

gibi mallardaki üretimi yeni olmamakla birlikte bu 

mallar, 1980’li yıllardan itibaren yabancı 

sermayenin ülkeye girmesiyle uluslararası 

pazarlara taşınabilmiştir. Asya kaynaklı olan 

yabancı yatırımcılar başlangıçta, ithal ettikleri 

malları yeniden ihraç edilebilir şekle dönüştürerek 

Çin’in dış ticaretinin gelişmesinde önemli ölçüde 

rol oynamışlardır. 

Günümüzde Çin’in dış ticaretinin %60’ı 

yabancı sermayeli işletmeler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Otomobil, cep telefonu 

başta olmak üzere Çin ekonomisinin sektörlerinin 

çoğunda önemli paya sahiptirler. 2002 yılında 

ihracatın %52’si Batılı işletmeler tarafından 

yapılmıştır. New Balance Athletic Shoe ya da 

Philips gibi şirketler Çin’i yabancı yatırımlar 

bakımından ön sıralara taşımışlardır. Yerel 

sermayenin katma değer yaratma oranı ise %30 

(elbise) ile %40 (elektronik eşya) arsındadır ve bu 

oranlar yıldan yıla artmaktadır. 

Yabancı sermayenin %60’lık kısmı Asya 

bölgesinden özellikle de Hong Kong’dan 

gelmektedir. Bunun içinde ise Batıdan gelen 

sermayeye yakın oranda, Çin ve Tayvan sermayesi 

bulunmaktadır. Çinli sermayenin bir kısmı, 

ülkelerindeki yabancı yatırımı teşvik yasalarından 

faydalanmak amacıyla, Tayvanlılar ise Çin ile olan 

ticarete konan engelleri bertaraf etmek amacıyla bu 

yola başvurmaktadırlar. ABD yabancı yatırımcılar 

içinde % 8,7 pay alırken AB %7,8 pay almaktadır. 

 

ÇİN’DE ÜRETİM NEDEN 

UCUZ? 

Dünya çapında hemen her sektörde firmalar ucuz 

Çin ürünleriyle rekabet edememekten şikayetçi. 

Üstelik, bu ürünlerin kalitesi de giderek artıyor. 

Herkes, Çinlilerin nasıl olup da ürünlere bu kadar 

düşük fiyatlar koyabildiğini, nasıl düşük maliyetle 

ürettiğini merak ediyor. Ancak, bu listede özel 

sektöre sağlanan teşvikler, ölçek ekonomisi, enerji 

maliyetlerinin düşüklüğü, ihracatçılara verilen 

vergi iadesi gibi daha az bilinen başlıklarda var. 

2000’li yılların başlarından itibaren ucuz Çin 

ürünlerinin dünyayı istilasıyla birlikte, işin 

rengi de değişmeye başladı. Her yerde olduğu 

gibi, Türkiye’de de korumacı önlemler, kota 

talepleri gündeme getirildi. Şu anda neredeyse 

bütün sektörler ucuz Çin ürünlerinin 

rekabetinden yakınıyor. Şirket yöneticileri, kâr 

marjlarını olabildiğince düşürmelerine rağmen, 

bu fiyatlarla yarışamadıklarını söylüyor. Peki, 

Çin ürünleri nasıl böylesine düşük fiyatlarla dış 

pazarlara girebiliyor? 

ÖZEL SEKTÖRE DEVLET DESTEĞİ  

Çin, 80’li yıllardan bu yana ekonomide açılma 

politikası izliyor. Bunun bir ayağı, yabancı 

yatırımcıları ülkeye çekmek, diğer ayağı ise ülkede 

yerli özel sektörü güçlendirmek. Dünya Bankası 

Çin Direktörü David Dollar, hükümetin yatırımlar 

için oldukça elverişli bir ortam yarattığını 

söyleyerek şöyle devam ediyor: “Bu hem 

uluslararası şirketler hem de yerliler için geçerli. 

Yabancıların çoğu, Çin’de ekonominin büyük 

ölçüde özel sektörde olduğunun farkında değil. 

Oysa, Şanghay çevresinde üretimin %88’ini özel 

sektör gerçekleştiriyor. Bu, Avrupa’nın bazı 

yerlerinde bile bu kadar yüksek değil. Oldukça 

dinamik bir özel sektör var. Altyapı güçlü. 

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğuna göre, Çin 

daha iyi bir görünüm sergiliyor. Endonezya, 



 

 

Vietnam ve Hindistan gibi daha zengin ülkelere 

göre Çin’deki yatırım ortamı özel sektör için 

daha elverişli.” 

Çinli şirketlerin ihraç ürünlerinin % 60’ına 

yakını Çin’deki KOBİ’ler tarafından üretiliyor. 

Devlet, bu şirketlere belli teşvikler sağlayarak, 

ürünlerini daha ucuza mal etmelerine yardımcı 

oluyor. Vergi kolaylıkları, toprak bedelinde 

indirimler ve yatırım teşvikleri, bu açıdan başı 

çekiyor. 

 

Ayrıca bina, fabrika, alet ve ekipman alımlarında 

bankalardan kredi kullanabiliyorlar. İhracatçı 

firmalara sağlanan bir diğer teşvik ise, ürüne göre 

değişecek şekilde yüzde 3 ile 13 arasında değişen 

oranlarda vergi iadesi verilmesi. 

SOSYALİST DEVLETİN 

YARARLARI 

Çin’de sosyalist ülkelere özgü parasız eğitim, 

sağlık gibi hizmetler geçerli değil. Yine de kamu 

sektörünün sunduğu ürün ve hizmetlerde fiyatlar 

oldukça ucuz. Çok büyük kitlelerin ihtiyaç 

duyduğu temel gıda, giyim ve barınma gibi 

hizmetlerde devletin süspansiyonu var. Kuşkusuz 

bu durum, halkın temel ihtiyaçlar için yaptığı 

harcamaların düşük olmasını sağlıyor. Böylece, 

görece düşük gelirler ile belli bir yaşam 

standardının tutturulmasını da beraberinde 

getiriyor. Bu da, özel sektörde faaliyet gösteren 

firmaların daha düşük ücretlerle işçi 

çalıştırabilmesini mümkün hale getiriyor. 

Diğer yandan, Çin, son dönemde sosyal 

güvenlik sisteminde bazı reformlara gidiyor. 

Ancak, bu reformlar ülke çapında eş zamanlı 

bir şekilde yürümüyor. Bu da Çin özel 

sektörünün bazı gedikleri yakalayarak bunları 

maliyetlerine yansıtmasının önünü açıyor. 

Garanti Bankası Şanghay Baştemsilcisi Noyan 

Rona, bazı firmaların sosyal güvenlik sisteminin 

bütün Çin’de homojen bir ağ olarak 

oluşmamasından yararlandığını belirterek “Bu 

sayede, bazı firmalar bu durumdan faydalanarak 

sosyal güvenlik harcamalarındaki bazı kalemleri 

ödemeyebiliyor” diyor. 

Çinli şirketlerin hem iç pazarda hem dış 

pazarlarda düşük fiyatlar verebilmesinin 

nedenlerinin başında düşük kâr marjlarıyla 

çalışıyor olmaları. Bazı sektörlerde şirketler 

sadece üretim kapasitesine dayanarak kâr 

sağlıyor. Özellikle rekabetin çok yoğun olduğu 

sektörlerde yüzde 1-2 gibi kâr marjlarıyla 

çalışan şirketler görülüyor. KOBİ’ler, bu düşük 

kâr marjlarını fiyatlara yansıtarak satışlarını 

hızlı şekilde artırabiliyor. Fabrikanın tam 

kapasiteyle çalışmasını sağlayarak düşük kâr 

marjlarıyla ayakta kalabiliyorlar. Elde ettikleri 

kârı daha sonra yatırıma dönüştürerek firmayı 

büyütmeyi başarıyorlar. 

Çinli firmaların düşük kâr marjlarıyla 

çalışabilmesinin en önemli nedeni de ülkede 

ölçeklerin büyüklüğü. Nüfus, toprak, üretimde 

sayılar, istihdam, fabrika alanları büyük olduğu 

için üretimde de ölçek ekonomisinin faydaları 

geçerli. Firmalar, çok sayıda üretim yaparak 

kâr marjları düşük olmasına rağmen önemli 

gelirler elde ediyor. 

 

 



 

 

BÜTÜN MALİYETLER DÜŞÜK  

Çin’de işgücünden enerjiye her tür üretim maliyeti 

birçok ülkeye göre daha düşük. Arçelik’in eski 

genel müdür yardımcılarından Ahmet Olpak, 

beyaz eşyada bir operasyonu Türkiye ile Çin’de 

yürütmek arasında % 30’un üzerinde maliyet farkı 

olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyor: 

“Bir fabrika kuracaksanız, Türkiye’de 2,5 milyon 

dolarlık bir parayı bağlamanız lazım. Burada ise 

maliyetler çok düşük. Mesela, bir fabrika 

kuruyorsunuz binanın metrekaresi 50 dolar, 

Türkiye’de 200 dolar. Genel müdür ile işçi 

arasındaki ücret baremi Türkiye’de 10 ise Çin’de 5. 

Batı’ya doğru gittikçe inanılmaz teşvikler var. 

Enerji, yöresel olarak daha ucuz. Enerjinin, 

Şanghay’da kilowatt saati aşağı yukarı 8 senttir. 

Başka bir eyalette 2,5 senttir. İşçilik maliyeti ayda 

60 dolar civarında. Bizde minimum inşaat maliyeti 

150 dolar ise, burada 60 dolar. Bizde 2 dolar 

civarında olan benzin, Çin’de 50 sent civarında. 

Bitmiş ürünün maliyeti de öyle. Bu tabii ürüne 

göre değişir. Ama bizimkine 100 dersek Çin’de 60-

80 arası.” 

Çinlilerin üretimi ucuza yapabilmelerinin bir başka 

nedeni ise emek üretkenliğinin birçok ülkeye göre 

daha yüksek olması. Üstelik, bu rakam hızla 

artmaya devam ediyor. ABD İşgücü 

İstatistikleri’ne göre, İngiltere, Almanya, Japonya, 

ABD gibi gelişmiş ülkelerde emek üretkenliği 

yılda %3 ile %4 arasında değişiklik gösterirken, 

Çin’de bu rakam %10’a yaklaşıyor. 

Son yıllarda Çinli akıllı telefon üreticileri atağa 

kalkmış durumda. Özellikle 2015 sonrasında Çin 

kökenli akıllı telefon üreticilerin, global pazarda 

iyi işler yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Xiaomi, OnePlus, Huawei, ZTE, Meizu, Oppo v

e Vivo gibi markalar Çin’in dünyaya açılan 

yüzü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Öyle görünüyor ki bu ilerleyiş ileride daha çok 

ses getirecek. Çinli akıllı telefonlar için zirve 

pek de uzak görünmüyor. Aynı kalite, çok daha 

ucuza geliyor. Geçmiş dönemde Çin kökenli akıllı 

telefon üreticileri genel olarak MediaTek yonga 

setlerini tercih ediyorlardı. Qualcomm’un yonga 

setlerine nazaran, çok daha uygun fiyatlarla 

firmalara ulaştırılan bu donanım ürünleri, batı 

tarafındaki müşteriler tarafından bir türlü 

benimsenemedi.  

 

Her ne kadar Çin ve Hindistan’daki kullanıcı 

kitlesi, MediaTek ismine pek takılmıyor olsalar da 

batı tarafındaki müşteriler bu yonga setine sahip 

modeller için daima mesafeli oldular. Bu durumun 

farkına varan Çinli üreticiler, iç pazardaki 

ürünlerinde MediaTek kullanmaya devam ederken, 

ihraç ettikleri modellerde ise Qualcomm imzalı 

yonga setlerini kullanmaya başladılar. 

Hal böyle olunca, uygulanan agresif fiyat 

politikası ile birlikte aynı kalitedeki ürünler çok 

daha ucuz fiyatlardan kullanıcılara ulaşmaya 

başladı. Çinli üreticiler üretimi bizzat kendi 

ülkelerinde gerçekleştiriyorlar. Yani diğer 

şirketler gibi burada paravan üreticiler ile 

çalışmıyorlar. Haliyle kendi ülkelerinde üretim 

yapıyor olmaları, bu üreticilerin maliyet 

masrafını da kısmış oluyor. 

Aynı şekilde bazı bileşenleri çok daha ucuza 

tedarik edebiliyorlar. Sonuçta Apple, Samsung, LG 

gibi sektörün önde gelen pek çok ismi, akıllı 

telefonlarında kullandıkları pek çok parçayı Çinli 

üreticiler yoluyla tedarik ediyorlar. Doğal olarak 
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Çinli akıllı telefon üreticileri, bu parçaları daha 

ucuza satın alabiliyor. 

Aslına bakılacak olursa, Çin kökenli akıllı 

telefon üreticilerin telefon üretme maliyetleri ev 

sahibi olmalarının avantajıyla hayli aşağılara 

çekiliyor. Hal böyle olunca bu avantaj da fiyat 

etiketlerine yansımış oluyor. Çinli akıllı 

telefonlar, az yakıyor, çok kaçıyor. Çinli 

üreticilerin elinden çıkan modellerin çok daha ucuz 

olmasının sebeplerinden birisi de düşük kar 

politikası. Örneğin Apple ürettiği yeni 

bir iPhone modelinin üzerine neredeyse maliyet 

fiyatı kadar kar marjı ekliyor. Yani 500 dolara mal 

ettiği bir iPhone X için, 1000 dolarlık etiket fiyatı 

belirleyebiliyor.Doğal olarak bu yüksek kar 

tutkusu, telefonun fiyatını da hatırı sayılır derecede 

yükseltmiş oluyor. Marka kaygısı taşıyan rakipleri 

de Apple’ın çok gerisinde görünmemek adına üst 

segment modellerini bu fiyata yakın aralıklarda 

konuşlandırıyorlar. Fakat birçok Çinli üreticinin bu 

tarz bir kaygısı olmadığı için 

benzer donanımlara sahip modellerini, düşük kar 

marjları ile uygun fiyatlara tüketiciye 

ulaştırabiliyorlar. 

Basit bir örnek vermek gerekirse, 400 dolara mal 

edilen bir OnePlus modeli 500 dolara satılarak 

maliyetin %25’i kadar kar elde ediliyor. Bu kar 

marjı bazen daha da düşük seviyelere indirgenerek 

sürümden kazanılıyor. 

Yani Çin kökenli üreticiler tarafından üretilen 

modellerin daha düşük fiyatlara sahip olmasının 

nedeni kalitesiz olması değil. Üreticinin bazı 

küresel hırslardan izole olması diyebiliriz. Çinli 

akıllı telefonlar muhtemelen pazar paylarını daha 

da arttıracaklardır. 

 

 

 

 

BİR KUŞAK BİR YOL 

PROJESİ 

 

Çin, tarihi İpek Yolu ticaret hattını “Bir Kuşak 

Bir Yol Girişimi” ile yeniden hayata geçiriyor. 

Gerek Çin’e gerek dünyanın geri kalanına 

büyük fırsatlar sunan ticaret koridoru, 

güzergâhında yer alan 60’ı aşkın ülkeye ortak 

fayda sağlayacak. 2013 yılında Cumhurbaşkanı 

Xi Jinping tarafından Kazakistan’da önerilen 

projeye göre, biri denizden diğeri ise karadan 

olmak üzere iki ticaret rotası üzerinden Çin’in 

Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ile bağlanması 

hedefleniyor. Yaklaşık bir trilyon dolarlık 

hükümet fonunun bu proje için ayrıldığını 

duyuran Xi Jinping, bu proje kapsamında 

kamu firmalarının ve finansal kurumlarının 

ülke dışında altyapı ve inşaat projelerine 

yatırım yapması için teşvik edileceğini ifade etti. 

Asya Yatırım Bankası “Bir Kuşak Bir Yol” 

güzergâhı üzerindeki altyapı projelerine finansman 

sağlayarak önemli bir kredi mekanizması olarak 

işlev görecek. Bankanın Başkanı Jin Liquin de “Bir 

Kuşak -Bir Yol” projesini desteklediklerini 

belirterek, bu projeye desteklerinin devam etmesi 

için girişimin; yeni ticaret yolları yoluyla 

büyümeye katkı yapmasının, toplum tarafından 

kabul görmesinin ve çevreyle dost olmasının 

gerekli olduğunu söyledi. “Bir Kuşak -Bir Yol” 

projesinin sağladığı lojistik hat ile artık Çin ile 

Fransa arasında aktarmasız demiryolu 

taşımacılığı yapmak mümkün. Deniz yolu ile 

yaklaşık 40 gün süren taşımacılık bu yeni 

demiryolu hattı sayesinde son derece kısalıyor. 

Çin’deki Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’dan 

yola çıkan tren Fransa’nın Lyon şehrine 16 
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günde ulaşacak. Proje kapsamındaki kara ve deniz 

güzergâhları Asya Avrupa ve Afrika kıtalarını 

geçerek Çin ekonomisi ile gelişmiş Avrupa 

ekonomisinin birbirine bağlanmasına olanak 

tanıyor. Bu girişim leiaynı zamanda diğer ülkelerle 

kurulan ekonomik ve kültürel işbirliği nedeniyle 

Çin’in dünya sorunlarının çözümünde başat bir 

oyuncu konumuna gelmesinin önünü açarak çok 

kutuplu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlayacak 

gibi gözüküyor. 
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