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Sayın Rektör, TÜRKONFED’in Saygıdeğer Başkanı, SEDEFED’in Değerli Başkanı, Kıymetli
Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
Şahsım ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi ortak girişimi ile kurulmuş olan Rekabet Forumu (REF) ve
Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) işbirliği ile, 2005 yılından beri her yıl düzenli
olarak ve başarıyla gerçekleştirilen “Rekabet Kongresi”nin 6. buluşması için sizlerle bir araya
gelmekten mutluluk duyuyorum.
Ülkemizin kalkınma stratejileri ve buna bağlı sanayi politikalarının oluşturulmasına katkı
sağlamak amacıyla ve devlet – üniversite - özel sektör işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaya
yönelik bir anlayışla düzenlenen bu kongrelerin rekabet kavramının anlaşılması ve anlatılmasında
önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyorum.
Kongrenin düzenlenmesine emeği geçen herkese ve saygıdeğer katılımcılara şimdiden teşekkür
ve tebriklerimi sunuyorum.
“Geleceğin Tasarımında Rekabet Gücü” temasının işleneceği bu yılki kongreye gelene kadar
geçen 6 yılda, rekabet kavramı her geçen gün daha fazla irdelendi, daha fazla anlaşıldı. Bir
yandan rekabet ortamının geliştirilmesine yönelik çabalar, diğer yandan rekabete ayak
uydurabilme yönünde arayışlar sürekli gündemimizde yer aldı.
Ancak, küresel finansal krizin damgasını vurduğu son iki yılda, liberal ekonomik anlayışın ciddi
yaralar alması ve terk edildiğini sandığımız korumacılık uygulamalarının yeniden karşımıza
çıkmasıyla, temel paradigma sorgulanır oldu ve ekonomi, iş yaşamı, sosyal yaşam, siyaset, bu
paradigma değişikliği sonrasında yeniden şekillenmeye başladı.
Bu ortamı iyi gözlemlemeli, yaşadığımız bu son krizden çıkarken, dünyadaki güçlü ekonomilerin
pragmatik yaklaşımlarla ortaya koydukları ve uzun vadede rekabet ortamını zarara uğratacak
uygulamalarına dikkat etmeliyiz. Güncel önceliğimiz, bu gibi uygulamaları iyi okumak, iyi
anlamak ve bunlardan zarar görmemek için gerekli önlemleri hızla yürürlüğe koymak olmalıdır.
Konjonktürel olarak sağladığımız avantajı kalıcı hale getirmek için rekabet gücümüzü geliştirmek
hedefinin gereklerini kararlı ve hızlı bir şekilde yerine getirmeliyiz.
Türkiye’de 2001 krizinden bugüne uygulanan program, ekonomide istikrarı sağladı ve önemli
yapısal dönüşümler gerçekleştirildi. Ancak, makro politikalar sürdürülebilir büyümenin sadece
bir ön koşuludur. Orta-uzun vadede ise sürdürülebilir büyümenin ve sağlıklı bir dış ticaret
dengesinin, verimlilik, inovasyon ve rekabet artırıcı politikalara bağlı olduğunu unutmamalıyız.
Değerli Konuklar,
“Rekabet gücü kavramı” ülkemiz için hayatidir. Birazdan çok değerli uzmanlar hazırladıkları
raporları bizlerle paylaşacaklar. Sunulacak üç rapor çerçevesinde yapılacak tartışmalar ve
gerçekleştirilecek panellerde konu detaylı bir şekilde incelenecek. Ancak, bunun öncesinde ben
de bir iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bugün dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz, G-20 içerisinde “Yükselen ekonomiler” arasında
ismimiz sıkça anılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ilk 10 ekonomi arasında yer
almayı ve 500 milyar dolar ihracat hacmini hedefliyoruz.
2001 krizinin ardından yapısal reformların gerçekleştirilmesi, bütçe açıklarının ve enflasyonun
kontrol altına alınması ekonominin daha sağlıklı bir evreye girmesini sağlamıştır. Ancak,
uluslararası bir perspektiften ve karşılaştırmalı bir biçimde bakıldığında, Türkiye’nin istenen ve
hak ettiği konuma gelemediğini görmekteyiz. Öncelikle bu durum tespitini dürüstçe yapmamız
gerektiğini düşünüyorum.
Türkiye dünya ekonomileri arasında 16. büyük ekonomi olmasına rağmen, Küresel Rekabet
Endeksi’nde çok gerilerde yer almakta.
Mesela;
“İşletme Üst Yönetimlerinin Etkinliği” açısından 105.sıradayız,
“İlköğretimde Okullaşma Oranı” ve “İlköğretimin Kalitesi” açısından 94.sırada,
“Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin Kalitesi”de 99.
“İş Yönetimi Alanında Eğitim Veren Kurumların Niteliği” alanında 105.,
“Vergilendirmenin Kapsamı ve Etkisi” bakımından 118.,
“Emek Piyasalarının Gelişmişliği” bakımından 127.,
“İş Gücüne Kadın Katılımı” açısından 131. sırada görünüyoruz
139 ülkenin karşılaştırıldığı ve bizim de son sıralarda yer aldığımız bu listeye baktığımızda ne
kadar çok ev ödevimiz olduğunu herhalde hepimiz net bir şekilde görüyor, fark ediyoruz.
Türk iş dünyası olarak sıkça altını çizdiğimiz temel sorunlarımız, henüz çözülmemiş durumda ve
rekabet gücümüzün gelişmesini engellemektedir.
Bugün yapmamız gereken, dünyanın rekabetçilik konusunda biriktirmiş olduğu ortak aklın
gereklerini bir an evvel ülkemizde hayata geçirmektir. Bunu yaparken proaktif bir yaklaşımla ve
katılımcı
politikalarla
hareket
edilmeli,
özel
sektörün
deneyimlerinden
de
yararlanılmalıdır.Ayrıca, bilim ve teknolojideki eğilimleri, sektörler arası etkileşimi, sosyal
yapıdaki değişim ve ihtiyaçları da dikkate alarak ilerlemek mecburiyetindeyiz.
Bu yönde uygulamaya konulacak politika ve stratejiler, ekonominin tüm sektörlerine, tüm
oyuncularına ilişkin, sağlam bilgi ve verilere dayanmalıdır. Bu veriler sürekli güncelleştirilmeli
ve ilgili politikalar, değişen veriler ışığında düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
Günümüzde, rekabetçi bir ekonomik yapı, girişimcilik ve yenilikçiliğin hüküm süreceği bir yapı
olmalıdır. Bunun için, teknolojik altyapı ve hukuki çerçevenin iyileştirilmesine, insan
kaynaklarının gelişimine öncelik veren politikalar oluşturmalıyız.
Ayrıca, yatırım ortamının iyileştirilmesinden girişimcilik destek mekanizmalarının
geliştirilmesine, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinden mesleki eğitimlerin kalitesinin
artırılarak yaygınlaştırılmasına kadar geniş bir alanda çalışmalıyız. Bunlara ilave olarak,
KOBİ’lere yönelik finansman seçenek ve desteklerin artırılmasına, Ar-Ge’ye, inovasyona destek
veren programlara öncelik vermeliyiz.

Öte yandan, kayıt dışı üretimin kayıt altına alınması, işgücü üzerindeki vergi ve prim yükünün
azaltılması, istihdamı destekleyecek politikaların yaygınlaştırılması ve dinamik bir işgücü
piyasası oluşturulması gerekmektedir.
Bugün Türkiye konjonktürel bir şansa sahip. Dünya ekonomileri durgunlukla mücadele ederken
biz önümüzdeki bir iki sene içinde, gerekli önlemleri alabilirsek, dünya rekabet sıralamasında
daha üst basamaklara çıkabiliriz. Ben bunun ülkemiz için bulunmaz bir fırsat olduğunu
düşünüyorum.
Değerli Konuklar,
Ben 21.yüzyılda, Türkiye’nin gerçekten dünyanın en güçlü ve rekabetçi ekonomilerinin arasında
yer alabileceği inancıyla sözlerime son verirken, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür
ediyor, saygılar sunuyorum.

