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Asya’nın Davos’a Cevabı: Boao Forum
Asya kıtasının en önemli düşünce platformlarından olan Boao Forum,
19-22 Nisan 2007 tarihlerinde Çin’in Hainan adasında gerçekleştirildi.
36 ülkeden 1,410 katılımcıyla gerçekleştirilen forumun ana teması
“Günümüzün Küresel Ekonomisinde Kazanan Asya – Yenilikçilik ve
Sürdürülebilir Kalkınma” idi.
Her yıl İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik
Forumu toplantılarında dünyanın önde gelen devlet adamları, sivil
toplum kuruluşları, iş çevreleri, akademisyenler ve düşünce liderleri
bir araya gelerek gündemdeki küresel ekonomik ve sosyal konular
üzerinde fikir alışverişinde bulunurlar. Küresel meseleler Davos’ta
tartışılırken, Çin Halk Cumhuriyeti’nde oluşturulan yeni bir diyalog
platformu ise altı yıldır benzer bir formatta, ancak Asya odaklı olarak
ve Asya’nın küresel çerçeve içerisindeki konumunu irdeleyerek yeni
fikirlerin oluşturulmasına, paylaşılmasına ve hayata geçirilmesine aracı
oluyor.
Asya’nın geleceği ile ilgili bir forum düzenleme fikri, ilk olarak 1998
yılında, Asya ülkelerinin mali krizin yaralarını sarmaya çalıştıkları bir
dönemde, dönemin Filipinler Devlet Başkanı Fidel Ramos,
Avustralya Başbakanı Bob Hawke ve Japonya Başbakanı Hosokawa Morihiro tarafından öne sürülmüş,
daha sonra organizasyon Çin Halk Cumhuriyeti tarafından üstlenilerek ilk forum 2002 yılında Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Hainan adasında yer alan Boao kentinde gerçekleştirilmiş; bu kentin sürekli olarak foruma
ev sahipliği yapılması kararlaştırılmıştı. Fidel Ramos, halen Boao Forum’un Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapıyor.
Boao Forum, bu sene 19-22 Nisan tarihlerinde, 36 ülkeden 1,410 katılımcıyla ve “Günümüzün Küresel
Ekonomisinde Kazanan Asya – Yenilikçilik ve Sürdürülebilir Kalkınma” teması ile gerçekleştirildi. Açılış
konuşması Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Wu Bangguo tarafından
gerçekleştirilen forumda, konuşmacılar arasında Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo,
Pakistan Başbakanı Şevket Aziz, Makau Özel İdari Bölgesi Başkanı Edmund Ho, Nobel Barış Ödülü
sahibi Muhammed Yunus, Microsoft Başkanı Bill Gates, Starbucks Başkanı Jim Donald, SK Grubu
Başkanı Chey Tae Won ve SINOPEC Başkanı Chen Tonghai de yer alırken, oturumlar şu ana başlıklar
altında gerçekleştirildi:i
i

Gelecek Kuşaklar için Nasıl bir Asya Yaratmak İstiyoruz?
Gayrimenkul Piyasaları için Çevreci bir Gündem.
Enerji ve Kaynaklar: Asya’da Enerji Güvenliği Alanında İşbirliği için Yeni Yaklaşımlar.
Çin’deki Makroekonomik Durum.
Katılımcı Büyümenin Sağlanması.
Pakistan: Asya’yı Ortadoğu’ya ve Ötesine Bağlayan Merkez.
Asya Değerleri: Asyalı Küresel Şirketlerin Başarısı.

Boao Forum 2007 konuşmacılarının tam listesi için: http://www.boaoforum.com/AC2007/jbE.asp

-

Hindistan, Çin ve Asya: Ortak Yaşam İlişkisi Yaratmak.
Evrensel Bankacılık: Bir Sonraki Yenilik ve Asya’nın Küresel Büyümesi.
Medyanın Gücü ve Uyumlu bir Asya
Telekomünikasyon, Medya ve Teknolojide Yakınsama ve Sapma: Asya için Fırsatlar.
Asya’da Sürdürülebilir Kalkınma: İş Çevrelerinin ve Devletin Rolü.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Wu Bangguo, yaptığı açılış
konuşmasında şu hususlara değindi:
- Boao Forum, Asya ülkeleri iş çevreleri arasında işbirliğinin ve ortak kalkınmanın geliştirilmesi için önemli
bir platform olma yolundadır.
- Son yedi yıldır Asya ülkeleri GSYİH’lerinin ortalama büyüme oranı yüzde 6 olarak gerçekleşmiş ve Asya
kıtasının küresel büyümeye katkısı yüzde 20 seviyesinde olmuştur. Asya ekonomilerinin toplam büyüklüğü,
tüm dünya ekonomileri toplamının dörtte birine karşılık gelmektedir ve bu oran ticaret hacmi için üçte bir,
döviz rezervleri için ise dörtte üçtür.
- Asya ülkelerinin yaşamakta olduğu sürdürülebilir kalkınma süreci, ortak faydalar doğrultusunda bölgesel
ekonomik işbirliğine ivme kazandırmış ve süreç içerisinde Asyalı kimliği de ön plana çıkmaya başlamıştır.
- Asya ülkelerinde barışçıl kalkınmanın sağlanması, bu ülkelerin paylaşmakta oldukları beş temel hedef
çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu hedefler; bölgesel işbirliğinin artırılması, bilimsel ve teknolojik yeniliklere
hız kazandırılması, kısıtlı tabii kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılması, çevrenin korunması ve
Asya’da toplumlar arası uyumun sağlanmasıdır.
Boao Forum Genel Sekreteri Long Yongtu ise şu görüşleri aktardı:
- Asya ülkeleri bölgesel işbirliği konusunda büyük bir kararlılığa sahiptir. Ancak tam bir entegrasyonun söz
konusu olabilmesi için en az 50 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.
- Asya’da halen tüm kıtayı kapsayan bir işbirliği mekanizması söz konusu değildir ve bu nedenle Boao
Forum Yönetim Kurulu’na Ortadoğu ya da Batı Asya ülkelerini temsil edecek iki üyelik eklenmesi
planlanmaktadır.
- Asya kıtası içerisinde ekonomik işbirliği açısından Doğu Asya’nın en aktif durumda olduğu
gözlemlenmektedir. Asya’da ekonomik işbirliği sürecinde Güney Asya, Orta Asya ve Batı Asya ihmal
edilmiş durumdadır. Boao Forum’un bu alandaki boşluğu doldurması hedeflenmektedir.
Zirvede Boao Forum Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Filipinler eski Devlet Başkanı
Fidel Valdez Ramos, konuşmasında şu noktaları vurguladı:
- Temel teknik konulardaki yetersizlik ve finansal denetim sistemlerinin zayıflığı, 1997 yılında Asya’da mali
krizin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu kriz Asya ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınma süreçlerini
ciddi ölçüde sekteye uğratmıştır. Ancak diğer yandan söz konusu kriz, Asya ülkelerinin bir araya gelerek
benzer krizlerin gelecekte oluşmasını önlemek için güçbirliği yapmayı öğrenmelerini de sağlamıştır.
- Küreselleşmenin yol açtığı meydan okumalar ve uluslararası terörizmin devam etmekte olan tehdidi,
Asya ülkeleri arasındaki dayanışmayı sınayıcı niteliktedir.
- Boao Forum, Asya’nın ekonomik kalkınmasında ve insani gelişimde giderek artan önemde bir rol
oynamaktadır.
Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo ise konuşmasında şu hususların altını çizdi:
- Asya ülkeleri için en acil konular, ekonomik kalkınma modunun değiştirilmesi, çevreyle ilgili sorunların
çözülmesi ve ekonomik büyümeden toplumun tüm kesimlerinin faydalanmasının sağlanmasıdır.
- Asya ülkeleri yüksek teknolojiye, kaynakların verimli kullanımına, çevre konusunda duyarlılığa ve insan
kaynaklarının etkin değerlendirilmesine dayalı yeni bir sanayileşme stratejisi izlemek zorundadırlar.
- Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü (ASEAN), bir serbest ticaret bölgesi oluşturmayı hedeflemektedir ve
Avrupa Birliği benzerinde bir yapıya sahip olmak yolunda son derece cesur adımlar atmaktadır.
- ASEAN ülkeleri diğer Asya ülkeleri ile siyasi ve ekonomik alanda işbirliklerini kuvvetlendireceklerdir.

Pakistan Başbakanı Şevket Aziz konuşmasında şu konulara yer verdi:
- Asya, artık küresel ekonomi içerisinde önemli bir kutup haline gelmiş durumdadır. Asya ülkeleri
arasındaki işbirlikleri, daha büyük çaplı, tüm kıtayı kapsayan entegrasyon için birer adım olmalıdır.
- Asya ekonomileri, diğer ekonomilere göre önemli avantajlara sahipler ve bu avantajların sonuna kadar
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada yapılması gereken, Asya ülkelerinin sahip oldukları, doğal
kaynaklar, genç ve yetenekli işgücü, büyük ölçekli pazarlar, girişimcilik ve teknoloji kapasiteleri gibi
avantajları birbirlerini tamamlayıcı şekilde bir araya getirmektir.
- Asya’da halen çatışmalar ve istikrarsızlıkların sürdüğü bölgeler vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesi için bu sorunlara mutlaka çözüm getirilmesi gerekmektedir.
- Pakistan, halihazırda Asya ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmaları yapmakta ve geniş kapsamlı ekonomik
işbirliği içerisine girmektedir. Pakistan’ın kalkınma stratejisi, Avrasya hinterlandını okyanuslara ulaştıracak
enerji, telekomünikasyon ve ulşatırma koridorları oluşturulması üzerine kurulmuştur.
Nobel Barış Ödülü sahibi ve mikrofinans alanında bir öncü olarak kabul edilen Bangladeş’teki
Grameen Bank’ın kurucusu Muhammed Yunus, mikrofinans sektörünün gelişimini anlattığı
konuşmasında düşük gelir seviyesindeki kişilere girişimleri için verilecek küçük çaptaki kredilerin, bütün
olarak toplumun kalkınması için önemli bir katkı sağlayacağı gibi bu konunun bankalar açısından da önemli
iş fırsatları yaratacak bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. 1983’ten beri Bangladeş’te hemen hemen
tamamı kadın olan küçük girişimcilere kredi sağlayan Grameen Bank örneğini anlatan Yunus, tüm
bankalara bu alana girmeleri için çağrıda bulunduğunu, ancak şu ana kadar bu çağrıya alınmış olan cevabın
yeterli seviyede olmadığını anlattı. Toplantıda Grameen modeliyle Çin’in Hainan, İç Moğolistan ve Sichuan
bölgelerinde mikrokredi ağlarının kurulacağı bildirildi.
Microsoft Başkanı Bill Gates, yaptığı konuşmada şu konulara
değindi:
- ABD’de gerçekleştirilmiş olan bir kamuoyu yoklamasına göre
halkın yüzde 60’ı bundan soanraki büyük teknolojik gelişmelerin
Asya’dan çıkacağını düşünmektedir. Asya artık sadece yeni
teknolojileri kullanarak bundan fayda sağlamamakta, bir yandan
yeni teknolojilerin kaynağı da olmaktadır.
- Microsoft, Asya kıtasındaki ilk araştırma merkezini 10 yıl önce
faaliyete sokmuştur ve halen toplam araştırma-geliştirme
bütçesinin yüzde 60’ını Asya’daki merkezlerinde kullanmaktadır.
Şu anda Beijing ve Shanghai’da yeni araştırma merkezleri
kurulması planlanmaktadır.
- Günümüzde dünyamızı etkileyen iki önemli konu vardır ve
bunların biraraya gelerek hayatımızı şekillendirmeleri söz
konusudur. Thomas Friedman’ın “The World is Flat” adlı
kitabında belirttiği gibi bunlar, Asya’nın ekonomik gelişmesi ve özellikle de eğitime yapılan yatırım ile
teknlojideki hızlı gelişmedir.
- Eskiden bir insanın karşısına çıkacak olan fırsatları daha çok o insanın hangi ülkede yaşadığı belirlerdi.
Günümüzde ise kişinin almış olduğu eğitimin seviyesi belirleyici olmaktadır.
Boao Forum, giderek yükselen profili ile Asya’yı ilgilendiren konularda yeni fikirlerin üretilmesi ve
Asya’nın geleceği için yol hartiasının çizilmesi için çok etkin bir platform sağlıyor. Burada konuşulan
konular sadece Asya’yı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu nedenle Boao’nun gerek katılım, gerekse
bilinilirlik açısından Davos seviyesine gelmesi, tüm dünya devlet adamlarının, iş çevrelerinin ve düşünce
liderlerinin olduğu kadar kamuoyunun da günümüzde ihtiyaç duyduğu bir konuda, Asya’nın daha iyi
anlaşılması ve Asya’dan çıkan fikirlerin ve yeniliklerin benimsenmesi konusunda, büyük katkılar
sağlayacaktır.
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