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Değerli başkanlar, Kıymetli Misafirler, Basın mensubu dostlarımız;
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üye federasyonumuz
SEDEFED’in ev sahipliğinde, gerçekleştirilen 11. Rekabet Kongresi’ne hepiniz hoş geldiniz.
Bugün burada, rekabetçiliğin yeni kodlarını, kamu ve özel sektör açısından detaylarıyla ele alacağız. Yani
değer yaratacağız. Kurumlarına, üyelerine ve ülkesine, değer yaratan organizasyonların birlik ve
beraberlik ile toplumsal refaha önemli katkılar sağladığına inanıyoruz.
Bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya gelen iş dünyası kuruluşu ve sivil toplum örgütü olarak
ülkemizin ekonomik kalkınması, rekabetçilik gücü ve demokrasi kültürünün gelişmesi için de değer
yaratma misyonu ile çalışıyoruz.
Değerli Başkanlar ve Değerli Dostlar;
2019 yılını küresel belirsizliklerin olumsuz etkilerinin yaşandığı bir yıl olarak hatırlayacağız. Güvenlikçi
politikalar ve korumacı tedbirler, yeni güç dengesi arayışları, bölgesel çatışmalar ve insani
dramların yaşandığı bir yıl oldu 2019… Ama aynı zamanda teknolojinin yarattığı hız ve verimlilik
ile hayat standartlarımızın değiştiği, üretimden ihracata iş yapma modellerinin dönüştüğü dijital
devrimin yıkıcı inovasyonuyla da hatırlanacak.
Küresel sistemin bir parçası olan ülkemizin askeri kapasitesi ve diplomatik yetenekleri kadar iktisadi
gücü, 2020 yılının nasıl geçeceğini belirleyecek. Evet, bu yıl dünyada artan siyasi riskler, önümüzdeki
dönemde değişken piyasalar ve kararsız sermaye akımları yaratırken; ABD-Çin ticaret savaşının
etkileri gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde bir baskı unsuru oluşturacak.
Brexit çıkmazı ve AB ekonomisinden gelen sinyaller, uzun sürecek bir yavaşlama dönemini işaret
ederken; FED’in faiz indirimleri, “söylemden eyleme geçme hızınıza” bağlı olarak yeni fırsatlar
yaratacak. Küresel mal ve hizmet ticareti, sadece yüzde 1,7’lik büyümeyle, 2009 yılından beri
görülen en düşük hıza gerileyecek. AB ekonomisinde yavaşlama, ihracatımızın ekonomik büyümemiz
üzerinde daha az katkı yapacağı döneme de girdiğimizi gösteriyor.
Evet, zor ve çetin bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönemde ev ödevlerimizi eksiksiz
yapmaktan başka çıkış yolumuz görünmüyor. Ülkemizde birçok sektör talep daralması kaynaklı ciro
küçülmesi yaşıyor. Bankacılık sektörünün yeni kredi verebilmesi için ödenmeyen krediler ile ilgili
sorunun 2020 yılı içinde çözülmesi, finansmana erişimde özellikle KOBİ’lerimize nefes aldıracak
bir adım olacaktır.
Değerli Dostlar;
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve dünya ticaretinde başarılı olması, ekonomimizin
rekabetçilik gücünden geçiyor. Elbette stratejik sektörlerimizi, çağın gerektirdiği bilgi-birikim ve
teknoloji ile donatırken, finansmana erişimden ihracata KOBİ’lerimizin kapasitelerini de
geliştirmeliyiz. Yaşadığımız yeni çağın ekonomik gücü; verimlilik ve değer yaratma üzerine inşa
edilirken; ekonomimizin kırılganlığını azaltmak ve dayanıklılığını artırmanın da öncelikli ev
ödevlerimiz arasında yer aldığını düşünüyoruz.
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Ekonomimiz yaşanan tüm sıkıntılara rağmen dirençli olduğunu kanıtlasa da, son 10 yılda verimlilik
yaratmada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Evet, ihracatımız 2019 yılının ilk 9 ayında 132 milyar dolara
yaklaştı. 2019 yılını iyimser bir büyüme rakamıyla kapatacak gibi görünüyoruz. İhracatın, ithalatı
karşılama oranında yaşanan gerileme de bu iyimserliği besliyor. Bu havanın kalıcı olması için atmamız
gereken adımlar da işte böyle zamanlarda önem kazanıyor.
2018 yılının ilk 9 ayında enerji hariç ihracatımız 114 milyar dolarken, 2019 yılının aynı döneminde
sadece yüzde 0.7’lik bir artışla 115 milyara yaklaştı. İhracatımız ve ihracatçı sayımız artıyor ancak
katma değer yaratmada, bir “orta gelir tuzağı” döngüsü de burada karşımıza çıkıyor. Nicelik kadar
nitelikli ihracatçı firmalarımız için yeni bir eko-sistem inşa etmemiz acil ihtiyaç olarak görülüyor.
Değerli Dostlar;
Ülkemizin yüzde 5 ve üstünde sürdürülebilir bir büyümeye ihtiyacı var. Rekabetçilik gücümüzü
artırmamız için “sanayi odaklı”, “kalkınma ve üretim odaklı” yeni bir hikâye yazmamız gerekiyor. Bu
hikâyenin topluma, ekonomiye, uluslararası yatırımcılara ve piyasalara güven verebilmesi için de
ülkemizin 3 önemli tuzaktan kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Orta Gelir-Orta Demokrasi ve Orta
Eğitim Tuzaklarından kurtulmuş bir Türkiye’nin sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı bir
kalkınmayı sağlayacağına inanıyoruz.
TÜRKONFED olarak 2012-2014 yıllarında yayımladığımız Orta Gelir Tuzağı raporları,
sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilik gücü artışı için gelişmiş bir demokrasiyi inşa etmemiz
gerektiğini göstermişti. Ekonomik kalkınma ve yatırımların sürdürülebilirliği, demokrasinin
evrensel standartlarının uygulandığı ülkelerde, daha yüksek bir katma değer yaratıyor. Ve
ekonomide demokratikleşme, gelecekte 20 yılda GSYH’da yüzde 25 artış anlamına geliyor.
Değerli Başkanlar ve Değerli Misafirler;
Dijital yeni bir dünya kuruluyor ve ekonomilerini dönüştüren ülkeler rekabetçilikte öne geçiyor.
Kaybedecek bir saniyemiz dahi yok. Çünkü artık; ekonomilerin, sektörlerin ve işletmelerin
rekabetçiliği dijitalleşme çerçevesinde belirleniyor. Dünya Ekonomik Forumu 2019 yılı Küresel
Rekabetçilik Endeksi’nde 141 ülke arasında 61. sıradaki yerimizi koruyoruz. Endeksi oluşturan 12
bileşenin 11’inde Avrupa ve Kuzey Amerika ortalamasının gerisinde yer alan ülkemiz, sadece 13.
sırada olduğu pazar büyüklüğü bileşeni ile öne çıkıyor.
Teknolojiyi tüketen değil araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer almak için
henüz geç kalmış sayılmayız. Bulut teknolojisi, veri depolama, veri analitiği, yapay zeka ve siber
güvenlik alanları, dijitalleşme devriminde yeni bir fazı işaret ediyor. Kalkınmanın ve rekabetçiliğin bir
veri yönetme meselesi haline geldiği çağımızda, dijitalleşmeyi amaç değil, araç olarak kullanmaya
başlamanın tam zamanı... Ülkemizin üretim dinamiklerinin gelişmesi, tasarrufların etkin yatırıma
dönmesi, nitelikli eğitim ile nitelikli insan kaynağının oluşturulması da dönüşümün önemli sac
ayakları olacaktır.
Rekabetçiliğimizin üzerindeki vergi ve enerji maliyetleri baskısını da bir dip not olarak düşmek
isterim. Ülkemizin vergi artırımına değil, üretim artırımına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.
Sanayinin üzerinde, Demokles’in Kılıcı gibi asılı duran enerji fiyatlarının da yatırım, üretim ve
istihdam iştahını baskıladığını hatırlatmak isterim. Dünyanın popülizm çılgınlığına kapılmadan,
ortak akıl ile rasyonel politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor.
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Değerli Dostlar;
Sürdürülebilir Kalkınma Çağı adını verdiğimiz yeni bir çağı da yaşıyoruz. 17 maddelik Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları çerçevesinde, yeni riskler ve öncelikler belirleniyor. Yeni riskleri, yeni fırsatlara
dönüştürmek rekabetçilikte oyunun kurallarını değiştirecek gibi görünüyor. Dijitalleşmek, yüksek
katma değer yaratmak ve yüksek teknoloji ihraç etmek anlamlı bir hedef... Ancak dayanıklık
konusunda topyekûn bir risk yönetimini devreye alamazsak, kalkınma da - rekabetçilik de hayal
görünüyor.
Deprem başta olmak üzere, iklim değişikliğinin yarattığı riskler, yönetilmesi ve hazırlıklı olunması
gereken yeni alanlar yaratıyor. Ekonomilerin, kentlerin, sektörlerin ve işletmelerin dayanıklı olmak
zorunda olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Afetler hem tedarik zincirlerine bağlı işletmeleri
hem de bunlardan faydalanan kent ekonomilerini ve gündelik yaşamı etkiliyor.
Ekonomimizin ve özellikle KOBİ’lerimizin risklerini yeni bir iklim gerçeğinde yönetmesi gerekiyor.
Çünkü dayanıklılıkla ilgili yatırımlar ve stratejik ortaklıklar, uzun süreli rekabet gücü ve başarının
anahtarıdır. Konut, tarım ve işlenmiş gıda başta olmak üzere, sektörlerimizin iklim değişikliğine
dayanıklı hale getirilmesinin yaratacağı yeni ürün ve hizmetler, 22 milyar dolarlık bir fırsat da
ortaya çıkartıyor. Dayanıklık konusunun, rekabetçilikte yeni dönemin önemli kodlarından biri
olduğunu düşünüyoruz.
Bu düşüncelerle, geçmişten bugüne sektörlerimizin ve ekonomimizin rekabetçiliğine değer yaratan
SEDEFED ve değerli Başkanı Ali Avcı’ya şükranlarımı sunuyorum. TÜSİAD’ın değerli Başkanı
Simone Kaslowski’ye, değerli fikirleriyle vizyon çizen konuşmacılarımıza ve misafirlerimize teşekkür
ediyorum.
Sevgi ve saygılarımız sunuyorum.
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