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Özet
Bu çalışma, dünya siyasetinde önem arz eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki ilişkilere her iki devletin küresel ve bölgesel hedefleri ekseninde
yaklaşarak, George W. Bush dönemindeki ilişkilerin ekonomi boyutunu analiz etmektedir.
George W. Bush dönemi’nin ABD-ÇHC ilişkilerinin gelişim göstermeye başladığı bir dönemi
yansıtması nedeniyle, günümüz ABD-ÇHC arasındaki ekonomik ilişkilerin daha somut olarak
anlaşılmasını sağlamak ise bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. George W. Bush
döneminde ABD’de ekonomik durgunluğun devam ettiği ve bu noktada Amerikan
ekonomisinin canlandırılması gereken bir dönem manzarasıyla karşılaşılmaktadır. Buna
binaen, ÇHC’de ise reform ve dışa açılma politikası ekseninde yükselen bir ekonomik profil
söz konusu olmaktadır. Yükselen ekonomik profiline ek olarak Asya-Pasifik coğrafyası dışında
da sergilediği proaktif politikalar çerçevesinde ÇHC’nin yükselen bir güce evrilmesi, ikili
ilişkilerdeki rekabet unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Fakat, ABD ve ÇHC’nin ekonomik
ilişkiler açısından iki önemli partner rolü oynamaları ekseninde geliştirdikleri ortaklık ise
ilişkilerin bir diğer boyutunu teşkil etmektedir. Bu bağlamda hem ABD’nin küresel liderliğini
devam ettirme noktasında takip ettiği ekonomik politikalarının hem de ÇHC’nin yükselen
ekonomik profilinin, ABD ve ÇHC arasındaki ilişkilere ne yönde (olumlu ve/veya olumsuz)
etki ettiğinin analizi çerçevesinde, George W. Bush dönemi iki devlet arasındaki ekonomik
ilişkilerde hem rekabet hem de ortaklık zeminde ilerleyen bir ilişki söz konusu olmuştur.
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Analyzing the Economic Relations Between USA and PRC:
George W. Bush Period

Abstract
This study approaches the relations between the United States of America (USA) and the
People’s Republic of China (PRC), which are vital for world politics, on the axis of both states’
global and regional objectives and it examines the economic dimension of the relations in
George W. Bush era. On the grounds that the USA and PRC relations had progressed in this
period, providing a more concrete understanding of modern-day USA-PRC economic relations
is the decisive aim of this study. During the period of George W. Bush, economic recession
continued in the United States and at that point American economy was encountered with a
period that needs to be revived. On the other hand, in the PRC, there was an economic profile
that enhanced on the axis of reform and outward opening policy. In addition to the emanation
of the new economic profile, the emergence of the growing PRC in the framework of proactive
policies exhibited outside of Asia-Pacific geography has developed the competitive nature of
bilateral relations. However the cooperation, which is constructed in the basis of significant
partner roles of USA-PRC in economic relations terms, constitutes another dimension of
relations. In this context, within the frame of the impact analysis of both economic policies
pursued by the USA to maintain its global leadership and the rising economic profile of the
PRC, which is done in order to comprehend the direction of the influences (negative and/or
positive) on the relations between USA and PRC, it is seen that economic relation between the
two states progressed both at the level of competition and cooperation in the George W. Bush
period.
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