Crisis delenda est,
Entrepreneurship est memorandum.

2013 MOSKOVA G20 GENÇ GİRİŞİMCİLER İTTİFAK ZİRVESİ RESMİ BİLDİRİSİDİR
G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 GGİ) genç girişimcilere ve onları destekleyen örgütlere
yönelik küresel bir ağdır. Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen 2013 Liderler
Zirvesi ile bağlantılı olarak, 400’den fazla genç girişimci 15-17 Haziran Moskova’da
gerçekleştirilen G20 GGİ Zirvesi’nde buluşmuştur.
G20 GGİ Zirvesi’nin 2013 yılı baskısı, İtalya’da başlayıp (G8’de) Kanada, Fransa ve
Meksika’daki G20 GGİ Zirveleri’nde devam eden genç girişimciler arasındaki diyaloga
dayalıdır. Genç girişimciliğinin gelişmesini 21. yüzyılın yenilikçi ekonomileri için kilit nitelikte
olan insan sermayesinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik temel faktör ve güçlü,
sürdürülebilir ve dengeli büyüme noktasında egemen güç olarak değerlendiriyoruz.
2000 yıl önce Senato önünde konuşan ünlü Romalı general ısrarla “Carthago delenda est”
(Kartaca yıkılmalıdır) cümlesini tekrar ediyordu; bunun bir nedeni vardı, vatanını ölümcül bir
tehlikeyle karşı karşıya olduğunu düşünüyordu. Bu kişi İhtiyar Cato’ydu ve yalnız bir devlet
adamı ve asker olarak değil aynı zamanda De Agri Cultura isimli tarım hakkındaki meşhur bir
kılavuzun yazarı olarak da tanınmaktaydı. Küçük toprak sahiplerine yönelik bu el kitabı özel
mülkiyetin gelişmesine, doğada sistematik ve kapitalist yeni bir tarımcılık şeklinin doğuşuna
katkıda bulunmuştu.
Bugün modern hayatın temelini oluşturan ekonomik birlik, toplu üretim, “iktisadi insan”
düşünme şekli ve kapitalist gelişmenin ilk adımlarına Antik dönemde şahit olunmuştur. Ancak
bundan önce bu kurumların gelişimi ekonomik hayatla doğrudan bağlantısı olmayan bir süreç
tarafından durdurulmuştu; engeller politik nitelikteydi.
Bugün, ekonomik kriz, yapısal değişiklik ve işsizlik artışı zamanlarında, 2013 G20 GGİ
Zirvesi’ne katılan biz genç girişimciler, İhtiyar Cato’nun sözlerini değişik bir biçimde ifade
ederek “Crisis delenda est, Girişimcilik est memorandum”! sözlerini tekrar vurguluyoruz.
Kriz aşılmalı,
Girişimciliğin rolü vurgulanmalıdır.
Yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile bağlantılı olaylara şahit olmaktayız. Toplu üretim hala
küresel ekonominin temeli olarak kalmaya devam ediyor. Ancak teknolojik gelişim, mal ve
hizmet üretiminin kişiselleştirilmesine, bunları belirli tüketicileri hedef almasına ve müşterilere
daha yakın olup kuruluşların ve aracıların kalın duvarlarının arkasında gizlenmeye ihtiyaç
kalmamasına imkân tanıyor.
Teknolojinin getirdiği fayda ve değişikliklerden tam bir avantaj sağlanması için, ekonomiler
yasal ve kurumsal çerçevelerin incelenmesini ve ekonomik faaliyet organizasyonunun
ayarlanmasını gerekli kılmaktadır. Ekonomilerin yapısal olarak modernleşmesi, yeniliği
desteklemesi, ileri teknoloji işler yaratması ve yatırım kararları için giderek daha önemli hale
gelen iç talebi canlandırması gereklidir.

Hükümetin düzeneği ve bu konudaki tekeller kişilerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını fark
etmeyecektir. Ancak bireyin özgür ve aynı zamanda kültürünün belirlediği isteğinin
gerçekleştirilmesine imkan tanıyan serbest girişim bulunmaktadır. Girişimciler birbirlerinden
çok farklıdır ancak her zaman etkili çözümler bulmayı amaçlarlar. Genç girişimcilik,
ekonomilerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan özellikler olan düşünme hareketliliğini ve
basmakalıp düşüncelerden uzak durmayı bünyesinde barındırır.
G20 ülkeleri farklı teknolojik ve kurumsal ortamlara, coğrafi koşullara, tüketim ve ticaret
seviyelerine, para ve kredi sistemlerine sahiptir. Bu farklılıklar sınır ötesi işbirliğini, ilerlemeyi
ve istihdam yaratmayı teşvik ederek girişimciler için bir teşvik unsuru olarak hizmet etmektedir.
Pek çok modern ekonominin en büyük sorunlarından biri, özellikle gençler arasında olmak
üzere, yapısal işsizliktir. Girişimcilik mevcut durumda işsiz veya eksik istihdam edilen ve yenilik
ekonomisinde yüksek bir potansiyele sahip olan kişilere yönelik destek sağlayan bir araçtır.
Genç girişimciliğin desteklenmesi sosyal ve ekonomik risklerin azaltılmasına yönelik önemli bir
faktördür.
Büyümeyi ve istihdam yaratılmasını canlandıracak ciddi temellere sahip herhangi bir
politikanın temelinde, gençliğe güçlü bir vurgulamanın yapıldığı girişimciliğin bulunması
gerektiğini ortaya koyan pek çok delil bulunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler dünya
çapındaki pek çok ekonominin belkemiğidir. 2011 yılında Dünya Bankası 99 gelişmekte olan
ülke örnekleminde işlerin yaklaşık %90’ını KOBİler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiştir.
KOBİler GSYİH’nin %52’sini, istihdamın ise %64’ünü oluşturmakta ve daha da önemlisi işlerin
tüm net büyümesini sağlamakta ve genç istihdamının çoğunluğunu oluşturmaktadır.
Önerilerimiz özellikle küresel ekonominin bugün karşı karşıya olduğu en ciddi sorunların ele
alınmasına yöneliktir. Önerilerimizin meşruluğu 2013 G20 GGİ Zirvesi için Haziran ayında
Moskova’da toplanan bütün G20 ülkelerinden yüzlerce genç girişimcinin güvenilirliğine ve
girdilerine dayanmaktadır. Bunlardan yola çıkarak G20 liderleri tarafında eşgüdümlü eylemi
gerektiren bir dizi önlem belirledik.
1. Dijital altyapı ve hizmetlere erişim.
Yeni kurulan ve büyüyen teşebbüsler için dijital altyapı ve hükümet hizmetleri ve ödeme
ağlarına elektronik erişim gelecekteki büyüme, yenilikçi ve ulusal ve uluslararası işbirliği için
gerekli bir platformdur.
ÖNERİLER:
Özellikle büyük şehirlerin dışındaki işletmeler başta olmak üzere, yeni kurulan ve büyüyen
işletmeler için makul bir fiyatla güvenilir yüksek hızda internet bağlantılarına erişimin
sağlanması.
Hükümetin işletmelere yönelik hizmetlerdeki yüksek ücretle çalışanlar ile zaman kaynaklarının
azaltılarak elektronik ortamda sağlanması
Şirketlerin işletmelerle ilgili bütün bilgilere (düzenlemeler, vergilendirme kamu istatistikleri vb.)
dijital erişime sahip olmasını sağlayan bir altyapının sağlanması.
Çevrimiçi içerik akışını kontrol eden şirketlerin denetlenmesi yoluyla internet tarafsızlığının
sağlanması.

Küresel elektronik ödeme ağlarının gelişiminin desteklenmesi.
2. Bilgi sağlamaya yönelik eğitim, ağlar ve yenilikçi beceriler
İnsan sermayesi, gittikçe büyüme ve refaha yönelik sürekli bir yeniliğe dayanan sanayi sonrası
ekonomideki sürdürülebilir gelişmenin temel etkenidir. Bilgi, uluslararası rekabet edebilirlik
konusunda kilit bir role sahiptir.
Girişimciliğin yenilik kapsamında geliştirilmesi modern bir yüksek eğitime sahip personele
yönelik büyüyen bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Eğitim kalitesi girişimciliğin büyüme kalitesini
belirler; denklemin iki tarafı da birlikte gelişmelidir.
ÖNERİLER:
- Gençlerin 21. yüzyılın teknolojik ve iş hayatı gerçekleri için hayati olan bilgi ve becerilere
erişiminin sağlanması için eğitim önceliklerinin incelenmesi.
- Etik değerlere ve iş ahlakına odaklanılarak eğitim sisteminin bütün kademelerinde bir
girişimcilik kültürünün teşvik edilmesinin desteklenmesi.
- Temel girişimcilik ve risk yönetimi becerilerine yönelik geniş çaplı eğitimi kapsayan
standartlaştırılmış işletme gelişim programlarının geliştirilmesi ve yüksek kaliteli bilgi
kaynaklarının sağlanması için internetin kullanılması.
- Üniversitelerde, öğrencilere teorinin uygulamaya konulması için gerekli olan becerilere ve
araçlara erişim sağlayan uzmanlaşmış işletme ağlarının ve sosyal ağların (yerel ve
uluslararası) ve teknolojik olarak gelişmiş iş merkezlerinin; tasarım hizmetleri ve ortak çalışma
alanlarının; bilgi, ortak ve tedarikçilere yönelik düşük masraflı araştırmanın; başlangıç
aşamasındaki teşebbüslere yönelik yönetim becerisi, istihdam etme, muhasebe ve diğer
kaynakların yaratılmasının desteklenmesi.
- Eğitim yollarının iş piyasasının ihtiyaçlarıyla bağlantısının daha iyi bir şekilde sağlanması ve
öğrencilerin kariyer seçimleri ve iş arayışlarında etkili bir şekilde desteklenmesi ve onlara
kılavuzluk sağlanması için işletmeler ve okullar arasındaki yakın işbirliğinin desteklenmesi.
- Çalışmaya dayalı öğrenme sistemlerinin (staj, çıraklık, mesleki eğitim vb.) oluşturulmasının
teşvik edilmesi.
- Yeşil büyüme teknolojisinde Ar&Ge’yi hedef alan devlet finansman programlarının
genişletilmesi, düzene konulması ve eşgüdümünün sağlanması.
3. İşletme ve İş mevzuatı ortamı.
Şu anda karmaşık ve katı olduğu, hem idari kaynaklar hem de uygunluk bakımından KOBİleri
güçsüzleştirdiği ve işçi istihdam etme ve işten çıkarma konusunda yüksek riske sahip olduğu
düşünülen, kolay anlaşılır, istihdam dostu iş kanunlarına yönelik büyük bir talep bulunmaktadır.
Kurumsal değişiklikler KOBİlerin sürdürülebilir gelişimine ve büyüme yeteneğine
doğrultulmalıdır; bu şekilde bir bütün olarak küresel ekonomi üzerinde giderek artan olumlu
etkiler sağlayacaktır.
ÖNERİLER:

İş konusunda iki öncelikli alan (işveren tarafında hem maaş hem de maaş dışındaki iş
masrafları ve işçi tarafında gelir vergileri dâhil) üzerindeki vergi yükünün gözden geçirilmesi:
1. Yenilik (bilimsel ve teknik programların uygulanması, teknik üretim araçlarının iyileştirilmesi
ve ileri teknoloji yeni ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi);
2. Sosyal girişimcilik (örneğin, sosyal bakım, okulların açılması veya göçmen asimilasyon
programlarının başlatılması).
- Yeni işletmeler için ilk üç yıllarında sadeleştirilmiş iş rejiminin getirilmesi yoluyla işçiler ile
işverenlerin ihtiyaçları arasında doğru dengeyi bulmak için iş kanunlarının uyumlaştırılması;
işçi istihdam etme ve işten çıkarmaya yönelik sadeleştirilmiş kuralların oluşturulması;
uyuşmazlık çözümüne yönelik basit usullerin düzenlenmesi.
-İflasın izlerini ve cezai özelliğini en aza indirgeyen bir işletme mevzuatının desteklenmesi.
4. Yeni kurulan işletmeler ve işletme büyümesine yönelik finansmana daha fazla erişim.
KOBİ’lerin yanı sıra yeni kurulan işletmeler için kredi piyasalarının oluşturulması uzun süredir
devam eden bir ve genelde gerçekleştirilmeyen bir politik talimattır. İşletmelerin
sürdürülebilirliğinin desteklenmesi kaliteli işlerin oluşturulması amacı ile örtüşmektedir.
Piyasaya yeni girenler olsun, yeni bir ürün veya hizmet tipi için finansman arayanlar olsun
finansmana erişim işletmelerin büyümesi için önemli bir önkoşuldur.
ÖNERİLER:
-KOBİleri finanse eden finansman kuruluşlarına yönelik, “risk” ile “güven” arasında denge
kuran bir yöntemin geliştirilmesi dahil, yeni kurulan işletmelere/küçük işletmelere yönelik geniş
çaplı bir finansal ürün ve hizmet yelpazesinin geliştirilmesinin kolaylaştırılması.
-Yeni ürün geliştirme ve pazarlamasına yönelik sermaye masraflarına daha yüksek riskli
yatırıma yönelik devlet ve yerel hükümet kaynaklarının yanı sıra çeşitli özel fon ve yerel
bankalarda uygun koşullu finansmanın bulunmasının sağlanması.
-KOBİ’lere borç verirken bankaların zorunlu yedek akçe tahsisatı miktarına ilişkin gereklerinin
azaltılması ve bankanın mevcut likiditesinin desteklenmesi için zorunlu yedek akçelerin
kullanılmasına imkân tanınması.
-Uluslararası ve bölgesel kalkınma bankalarının yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde
büyük teşebbüs ve kuruluşlar arasındaki sınır ötesi işbirliğinin desteklenmesi için hazırlanmış
programların oluşturulmasını gerekli kılmak.
-Uluslararası platformlar ve yatırımcı ve girişimci ağları dâhil, yenilikçi yeni finansman
şekillerinin gelişmesine uyum sağlayacak düzenlemelerin geliştirilmesi.
Yukarıda belirtilen önerilerin daha ileri seviyeye taşınıp daha ileri seviyede uygulanmasının
kolaylaştırılması için G20 hükümetlerinin ilgili bütün paydaşları kapsayan bir Görev Gücü
oluşturmaya ve 2014 yılında Avustralya’da gerçekleştirilecek olan bir sonraki G20
toplantısında bunun için bir eylem planı sunmaya davet ediyoruz.
17 Haziran 2013 tarihinde imzalanmıştır.

