
BUSINESS OPPORTUNITIES IN SOUTH/SOUTH EAST ASIA, 

MIDDLE EAST & AFRICA/ GÜNEYDOĞU ASYA/ASYA, 

ORTADOĞU VE AFRİKADA İŞ FIRSATLARI 

Distinguished Guests,/  

Ladies and Gentlemen, 

Assalam-o-Alaikum 

Değerli Konuklar, 

Baylar ve bayanlar, 

Assalam-o-Alaikum 

 

It is, indeed, a great pleasure and privilege to address this audience today in the 

beautiful city of Istanbul, a confluence of peoples, cultures and ideas. I wish to 

convey my sincere appreciation to the organizers of this important event.  

Bugun ıstanbulde sız değerli konuklara hitab etmek benim için büyük bir mutluluk  

ve ayrıcalıktir. Halkların izdiham, kultur ve duşünceler uzerine bu onemli 

organızayonu duzenleyenlere  tebrık ederim. 

 

Ladies and Gentlemen/  Bayanlar ve Baylar: 

Two events in human history have far-reaching consequences. One was 

invention of wheel, telegraph and steam engine which became pre-cursor of 

industrial revolution in Europe and the world. Second is the inventions in Avionics, 

bio-technology and last but not the least Information Technology. These discoveries 

have given quantum fast forward jump to the world community.  

Insanlik  hayatınde iki olay geniş kapsamlı sonuçları getirmiştir. Onlardan 

bırısı tekerliğn icadi, telgraf ve buhar motoru bunlar avrupa da ve dunya da  Sanayi 

devriminin ibresi oldu. Ikıncisi ise havacılık elektroniği, bio-teknology ve en son 

ama son olmayan Bilgi Teknolojisidir. Bu keşifler, dünya toplumuna kuantum hızla 

ileriye devir etti. 

 

 

 



Ladies and Gentlemen/ Baylar ve Baynalar  

Role of multinationals, communication network and movement of goods and 

people have literally made the world a small village. Anything positive or negative 

happening in any part of the world effects rest of the world immediately. But the 

dilemma of today’s world is that there are high achievers and low achievers in 

economic growth. 

Çokuluslu, iletişim ağı mal ve insan hareketinin rolü tam anlamıyla dünyayi 

bir küçük köy haline getirdi.  dünyanın herhangi bir yerde olumlu veya olumsuz 

herhangi bir şey olunca bütün dünya bundan etkileniyor. Ama bugünün dünyasında 

ikilemi değişikiği yüksek  ve ekonomik büyüme düşük olmasıdır. 

 

Dear Participants/ Sevgili Katılımcılar 

Emerging markets are home to over 20,000 multinationals and expect 70% of 

future growth to come from these markets. The compound annual growth rate of 

GDP in emerging markets since 1990 has been in the 4-6% bracket, while that of the 

developed world has stayed in the 2.5-1.9% bandwidth. So there is little doubt that 

emerging markets, whether they be in Asia, Middle East or Africa, offer immense 

untapped potential provided if they cooperate and come together. 

Geopolitical and geostrategic developments in the Asia Pacific have been 

moving rapidly in the recent past. The US has brought greater focus in the region by 

launching "Asia Pivot" in 2011. China having surpassed the purchasing power of 

US, has planned to revitalize the ancient Silk Route and is engaged in several 

initiatives to boost the economic growth of region creating a win-win situation for 

all stakeholders. It has two dimensions which enhances its significance. One is 

growing cooperation between China and Russia to enhance trade and energy 

connectivity in Eurasia and secondly the creations of several institutes like Asia 

Infrastructure Bank, SCO, BRICS Bank and Silk Route Fund. 

Gelişen ekonomiler 20,000’den fazla uluslararası piyasaya ev sahipliği yapmakta 

olup piyasadaki oluşacak olan büyümenin 70%’ne sahip olacağı bilinmektedir. 

1990’dan bu yana Gayrisafi milli hasılanın toplam büyüme oranı 4-6% seviyesinde 

olan gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin 2,5-1,9%’luk büyüme oranıyla 

karşılaştırılınca durumun önemi anlaşılmaktadır.Bundan da anlaşıldığı üzere 



gelişmekte olan ülkelerin ister Asya, Ortadoğu ister Afrika’da olsun sunacağı 

imkânların büyüklüğü tartışılamaz bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin birlikte 

çalışma ve dayanışmayla ortaya çıkaracağı unutulmamalıdır. 

Jeopolitik ve jeostratejik açıdan yakın tarihte hızlı bir değişim ve gelişim içine giren 

Asya pasifik bölgesi dikkat çekmektedir.Amerikan yönetiminin bölgeye olan ilgisi 

2011 yılında başlatılan Asia Pivot projesiyle hat safhaya çıkmıştır. 

Çin yönetimi de Amerikan yönetiminden geri kalmayarak başta tarihi ipek yolunu 

canlandırıp bölgedeki ekonomik ve sosyal refahı arttırmak için birçok girişimde 

bulunarak kazan-kazan politikası gütmektedir.  

Bu yolda atılan iki önemli adım dikkat çekicidir: Birincisi Avrasya bölgesini enerji 

koridoruna dönüşüp ekonomik olarak önemini artıran Rusya ve Çin yakınlaşması 

ikinci olarak ta oluşturulan bazı kurumlarla gelişme değişimin sağlanması örmek 

olarak; Asya Altyapı Bankası, SCO, BRICS İpek yolu destekleme fon ve Bankası 

bunlardan sadece bir kaçını teşkil etmektedir. 

Ladies and Gentlemen/ Bayanlar ve Baylar: 

It is proven fact that development and growth in regions have been led by 

some countries, Japan for example led the development trajectory in Far-East. In 

Asia, Middle East and Africa, countries like Turkey, Malaysia, Dubai, Nigeria and 

Kenya can act as locomotive for growth across regions. 

So let us take a moment to try to fathom the nature and extent of the 

opportunity in emerging markets. The forces at play here in our markets are diverse 

and relate to both macro and micro factors: 

Sizin de bildiğiniz üzere bölgedeki gelişme ve değişim birkaç ülke tarafından 

yönlendirilmektedir, Japonya’yı göz önüne alırsak uzak doğudaki gelişmenin 

merkezinde olduğu açıkça bilinmektedir.  

Asya, Ortadoğu ve Afrika’da ise Türkiye, Malezya, Dubai be Nijerya gibi ülkelerin 

lokomotif görevi üstlenip bölgesel kalkınmada etkin rol oynayabilecekleri 

unutulmamalıdır. 

Şimdi müsaadenizle bu gelişen ülkelerin vaat ettiği fırsatların yapısı ve doğası 

hakkında bazı verilere bakalım. Bu marketlerde etkili olan faktörler çok çeşitli olup 

makro ve mikro faktörlere bağlıdır. 

 



FROM A DEMAND PERSPECTIVE/ İhtiyaç yâda Bağımlılık meselesinden 

bakarsak; 

 Africa and Asia are home to the youngest population in the world. Population 

in these markets is not only growing, it is also increasingly young and 

energetic; 

 The middle class has expanded and continues to grow; 

 Urbanization is on the rise and there is greater mobility as people become 

foot-loose and less tied to traditional assets such as small land-holdings in 

villages; 

 Growth in middle class automatically implies growth in consumption. 

However, what is particularly interesting is that consumption patterns in rural 

markets are quickly catching up to urban consumption patterns; 

 Regions are being connected through land routes and gas pipelines.  

 

 Afrika ve Asya dünyanın en genç nüfus oranına sahip olmakla kalmayıp genç 

ve enerjik bir nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Ortadoğu genişledi ve büyümesi devam edecektir 

 Şehirleşme arttı ve artmaya devam edecektir insanların geleneksel yaşamla 

bağlarını azaltıp şehirlere göç etmesi bunu kaçınılmaz kılmıştır. 

 Orta sınıfın büyümesi tüketim oranlarını da etkilemiştir, fakat ilginç olan 

tüketim miktarı şehir ve kırsal alanlarda birbirine paralel olarak artmaktadır. 

 Bölgeler birbirine karayolları ve doğalgaz boru hatlarıyla bağlanmaktadır. 

 

ON THE SUPPLY SIDE/ Arz Tarafında 

 A lot of emerging markets are experiencing increased domestic production 

capacity; 

 And not only that, there is also growth in value added production as some 

markets move further along the value chain; 

 Infrastructure enhancements drive the agendas of many governments across 

emerging markets. A case in point is Government of Punjab in Pakistan and 

Indonesia for instance; 



 The long dry spell of low returns in developed markets drove capital to 

emerging markets, and long term the business community continues to see 

and value the opportunity in Asia, Middle East and Africa; 

 Lastly, but perhaps most importantly, the ease of doing business in many key 

markets within Asia and Africa has improved due to liberalization policies 

and better regulatory structures being implemented 

The implications of the above supply and demand side forces at the macro and 

micro level run across sectors such as Healthcare, Financial Services, Retail, 

Telecom, Logistics, Transportation, and Infrastructure and so on… 

 

 Malzeme Temini ve İhtiyaç olan Kaynaklar Bazında 

 Birçok gelişen market artan bir şekilde iç tüketimle karşılaşmaktadır 

 Ayrıca üretilen ürünlerin kalite ve fiyatlarında da artış söz konusudur 

 Alt yapı yatırım ve çalışmaları birçok gelişmekte olan bu ülkelerin programını 

oluşturmaktadır. Örnek olarak Pakistan’ın Penjab bölgesi ve Endonezya 

verilebilir. 

 Uzun dönemli olarak kar ve yatırım fırsatları anaparayı Asya Ortadoğu ve 

Afrikalardaki gelişmekte olan ekonomilere çekmekte bu da bölgenin değerini 

arttırmaktadır. 

 Son olarak beklide en önemlisi bu bölgelerde oluşan iş fırsatlarının ve çalışma 

ortamının gelişmesini liberalleşmenin iyileştirilmesine ve uygulanan pozitif 

politikalarla piyasanın canlanmasına bağlayabiliriz 

Yukarıda bahis ettiğimiz arz talep dengesiyle oluşan mikro ve makro ölçekteki 

etkenler birçok sektörde yatırım olarak karşımıza çıkmaktadır örnek olarak 

Sağlık sistemi, Ulaşım, İletişim, Lojistik ve altyapı çalışmaları verilebilir 

 

Ladies and Gentlemen/ Baylar ve Bayanlar  

I must also commend the innovative approach some multinationals have taken 

to genuinely solve emerging market problems rather than just replicate developed 

market products. An example that comes in mind is that of mobile-payment systems 

that have now made it amazingly easy for poor people to easily transfer cash, make 

bill payments etc. Kenya is a leader in this. Pakistan has also made very impressive 

progress at this front. 



Ayrıca bazı çok uluslu şirketler  piyasanın ortaya çikardiği  sorunlarını   

çözmek yerine sadece gelişmiş piyasa ürünlerini çoğaltarak yenilikçi bir yaklaşımı 

övmek gerekir. Bunun bir örnegi olarak sunu soöleyebilirim ceb telefon yoluyle 

yapılan ödemeler , ödenen faturalar vs. gerçekten fakir  insanlarin hayatine kolaylık 

sagladı. Kenya bu işte lider konumunda ayrica Pakistan de bu anlamda önemli 

adımlar atmiş durumdadir. 

 

All that said, I by no means intend to insinuate in any way that our markets 

are without their challenges. These challenges are not specific to any country per se, 

and are not unknown to anyone either. So, yes, we do need to further improve and 

work on issues such as: 

Soylediklerimın tamamıyle,Ben hiçbir şekilde bizim piyasalar kendi 

zorlukları olmadan herhangi bir şekilde ima etmek niyetinde değilim. Bu zorluklar 

ise herhangi bir ülkeye özgü değildir, ve her kimseye bilinmeyen değildir. Yni, evet, 

bizim bu konularda daha fazla gelişmek ve  çalışmak gerekiyor: 

 

 Corporate Governance 

 Transparency 

 Property rights 

 Efficient Courts and Judicial systems 

 Further improvements in infrastructure (both physical and IT – so as to 

improve connectivity and access) 

 Reduction in bureaucracy 

 Predictable government policies 

And so on…the list is long and I am sure most of us know it by heart.  

 Kurumsal Yönetim 

 Mülkiyet hakkıEfficient  

 • Mahkemeler ve Yargı sistemleri 

 altyapı daha fazla iyileştirmeler (fiziksel ve hem IT - bağlantı ve erişimi 

geliştirmek amacıyla) 

 • bürokrasinin etkisinin azaltılması 



• Öngörülebilir hükümet politikaları 

Ve böylece ... liste uzun ve çoğumuz ezbere biliyorum eminim. 

 

WHERE DOES PAKISTAN STAND/ PAKISTAN BU DURMDA NEREDE   

Pakistan is located at the crossroads of South Asia, Central Asia, China and 

the Middle East. It acts as a fulcrum of a regional market with a vast population, 

large and diverse resources, and untapped potential for trade. Pakistan is the sixth 

most populous country in the world with strategic endowments. Though the country 

has historically been marked with political instability, however, the year 2013 

marked the first democratic transfer of power from one civilian Government to 

another. 

Pakistan Güney Asya'nın kavşağında yer almaktadır, Orta Asya, Çin ve 

Ortadoğu. Bu geniş nüfusa sahip bir bölgesel pazar bir dayanak noktası olarak 

görürnür, büyük ve çeşitli kaynaklar ve ticaret için kullanılmayan potansiyeli. 

Pakistan stratejik bağışlarının ile dünyanın altıncı en kalabalık ülkesi dir. Ülke 

üzerinden tarihsel siyasi istikrarsızlık ile işaretlendi, Ancak, yıl 2013 başka bir sivil 

Hükümeti iktidarın ilk demokratik transferini kutladı. 

 

Recent joint military operations known as “Operation Zarb-e-Azb” against 

various militants groups have been termed as a ‘huge success’ in curtailing terrorism 

throughout the country. Power and energy crisis, while still unsolved, is being 

addressed head-on by the Government with projects in coal, solar, hydel and nuclear 

power plants. 

 

Çeşitli militanlar gruplara karşı "Operasyonu Zarb-e-AZB" olarak bilinen son 

ortak askeri operasyonlar ülke genelinde terörle yavaşlatmada bir 'büyük başarı' 

olarak adlandırılır. Güç ve enerji krizi, çözülmemiş hala, kömür, güneş, hydel proje 

ve nükleer santraller ile Hükümet tarafından kafa kafaya ele alınmaktadır. 

The cooperation between China & Pakistan seeks to establish long and 

beneficial relationships with South / South East Asia, Middle East and Africa. The 

expectations are based on China – Pakistan Economic Corridor (CPEC) and strategic 

port of Gawadar as hub of activities. China under the aegis of CPEC is making an 



investment of 46 billion dollars in Energy and road infrastructure in Pakistan. The 

economy has grown at an average rate of 3.86% in the last 5 years. 

Çin ve Pakistan arasındaki işbirliği Güney / Güney Doğu Asya, Orta Doğu ve 

Afrika ile uzun ve yararlı ilişkiler kurmak istiyor. Pakistan Ekonomik Koridor 

(CPEC) ve faaliyetlerinin merkezi olarak Gawadar stratejik limanına - beklentiler 

Çin dayanmaktadır. CPEC himayesinde Çin Pakistan'da bir Enerjide 46 milyar 

dolarlık yatırım ve karayolu altyapısını yapıyor. Ekonomisinin son 5 yılda 3,86 

ortalama% oranında büyüdü. 

 

BUSINESS OPPORTUNITIES, IN PUNJAB, PAKISTAN/ PENCAP-

PAKISTAN İŞ FIRSATLARI-  

Punjab a biggest Province of Pakistan, accounts for 59% of the GDP of the 

country and is of significant cultural, economic and political importance.  

Pencap, Pakistan bir büyük eyaleti, ülkenin GSYİH'nın% 59 hesapları ve 

önemli kültürel, ekonomik ve siyasi öneme sahiptir. 

 

Recently Government of Punjab, Pakistan organized Road shows in Turkey 

and China which invoked tremendous interest amongst the foreign investors and 

entrepreneurs. As a follow up a two-day international seminar on business 

opportunities was held in LAHORE, Punjab. 

son zamanlarda Pencap hükümet- Pakistan Yolu yabancı yatırımcılar ve 

girişimciler arasında büyük ilgi çağrılan Türkiye ve Çin'de gösterir düzenledi. Bir iş 

fırsatları konulu iki günlük uluslararası seminer takip gibi Lahore , Pencap 

gerçekleştirildi. 

Over 250 investors, businessmen entrepreneurs, manufacturers and 

industrialists from China, Turkey, Germany, Switzerland and United Kingdom 

participated in the seminar. The MoU and agreements signed covered various sectors 

such as energy, communication, infrastructural development, transport, housing, 

minerals and mines, water supply and sanitation. 

Çin, Türkiye, Almanya, İsviçre ve ingiltere Krallık 250'den fazla yatırımcı, 

işadamları girişimciler, üreticiler ve sanayiciler seminere katıldı. MoU ve anlaşmalar, 

enerji, iletişim, altyapı geliştirme, ulaşım, barınma, mineraller ve madenler, su temini 

ve sanitasyon gibi çeşitli sektörleri kapsadığı imzalı. 



Ladies and Gentlemen/ Baylar ve bayanlar  

I want to leave at the note I started at and that is that despite the challenges, emerging 

markets generally and Pakistan in particular have come a long way in their journey 

and continue to offer vast untapped potential, a potential that if rightly unleashed 

would: 

Ben başladı nota ayrılmak istiyorum ve bu zorluklara rağmen, Pakistan genel 

ve gelişmekte olan piyasalarda özellikle yolculuklarında uzun bir yol katettik ve 

haklı olurdu Unleashed, eğer, o potansiyel engin potansiyelinden sunmaya devam 

olmasıdır: 

 

 Increase economic growth/   Ekonomik büyümeyi artırmak 

 Reduce global poverty / global yoksulluğu azaltmak 

 Give access to education and healthcare to the poorest in the world/ 

Dünyanın en yoksul eğitim ve sağlığa erişim ver 

 And bring countless smiles on the faces of millions/ Ve milyonlarca 

insanın yüzlerinde gülümsemeler sayısız getirmek 

I invite you on behalf of my government and the people of Pakistan, to benefit 

from the business opportunities available in Punjab, Pakistan. My government will 

provide full facilitation to the companies which desire to do business in Pakistan.  

Pakistanín,punjab eyaletinde bulunan iş imkanlardan faydalanmak için Ben 

size pakistanín devleti ve halkín adina Kalbin derin duygularla davet ediyorum. 

Pakistanda iş yapmak isteyen şirketler için pakistanín devleti her türlü Destek ve 

yardim etmek için hazir. 

With that commitment and resolve, let us get to business, let us invest more 

in our markets, and let us improve lives.  

Bu azmla hepimiz beraber ticaret yapalim, marketlerimizde yatirim yapalim, ve 

hayatlarimiza  geliştirelim. 

Thank You/ Teşekkür Ederim 

 

 

MUHAMMAD MUSHTAQ AHMAD 



 

SECRETARY/ Sekreterliği 

GOVERNMENT OF THE PUNJAB/ Pencap 

Hükümeti 

COMMUNICATION & WORKS DEPARTMENT/ 

İLETİŞİM & İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / 
 


