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AB özel sektörü, Lizbon Stratejisi’nin uygulamasõnõ değerlendirdi
Avrupa Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu (UNICE), 6 Mart 2003 tarihinde, Brüksel’de düzenlenen
bir toplantõ ile, AB Lizbon Stratejisi’nin değerlendirildiği ülke raporlarõnõ kamuoyuna açõkladõ. TÜSİAD
da, toplantõda, üyesi bulunduğu UNICE nezdinde, AB özel sektörünü temsil eden kuruluşlar ile birlikte,
bir aday ülke deneyimi olarak hazõrladõğõ, “Lizbon Stratejisi Türkiye” raporunu sundu.
Lizbon Stratejisi çerçevesinde yapõlmasõ gereken reformlara dikkat çekilen raporlar, 21-22 Mart 2003
tarihinde toplanacak AB İlkbahar Zirvesi öncesinde sunularak, AB Konseyine “zaman geçiyor, şimdi
harekete geçmek lazõm” mesajõ verildi.
2000 yõlõnõn Mart ayõnda, Lizbon’da toplanan AB Konseyi, 2010 yõlõnda AB’nin, dünyada, dinamizmi ve
rekabet gücü en yüksek bilgi toplumu olma hedefini sağlayacak, ekonomik ve sosyal reformlarõ
gerçekleştirme kararõ almõştõ. AB üyesi ülkelerin, Lizbon Stratejisi olarak tanõmlanan bu hedef
doğrultusunda, ulusal düzeyde ve AB düzeyinde birçok ekonomik ve sosyal reformu gerçekleştirmesi
beklenmekte. Tek Pazarõn serbestleşmesinin tamamlanmasõ, üye ülkelerin ortak hedefler için ekonomik
ve sosyal politikalarõnõn eşgüdümünün sağlanmasõ, bu hedefin gerçekleştirmede önemli adõmlar olarak
görülmekte. Ancak Avrupa özel sektörü, 3 yõlõn sonunda gelinen noktayõ tatmin edici bulmayarak; Lizbon
Stratejisi hedeflerine yönelik ulusal düzeyde yapõlan uygulamalarõn yetersiz olduğuna ve hedefe ulaşmak
için geç kalõnacağõna dikkat çekiyor.
TÜSİAD’õn Lizbon Stratejisi Türkiye raporunda, girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkõnma, kamu
reformlarõ ve e-devlet girişimlerinin öneminin altõ çiziliyor. Raporda yer alan temel bulgular ve öncelikler
şu şekilde özetlenebilir:
Temel Bulgular
•
Türkiye ekonomisinin, AB ekonomisi ve global ekonomiyle bütünleşmesi için etkili bir kamu idaresi
reformu yapõlarak devletin rolünün yeniden tanõmlanmasõ gereklidir.
•
Türkiye’nin Avrupa bütünleşme sürecine en önemli katkõsõ girişimcilik alanõndadõr.
•
Devlet makroekonomik dengeyi oluşturacak, kamu borçlanma ihtiyacõnõ kõsõtlayacak, mevzuat ve
vergi ile ilgili yükleri azaltacak reformlar yapmaya devam etmelidir.
Öncelikler
•
Devletin rolünü yeniden belirleyen ve e-devlet girişimlerini teşvik eden, radikal bir kamu idaresi
reformu yapõlmalõdõr.
•
İdari yükler azaltõlarak, sermaye ulaşõmõ kolaylaştõrõlarak ve yenilik teşvik edilerek KOBİ’lere destek
sağlanmalõdõr.
NOT: TÜSİAD’õn hazõrladõğõ Lizbon Stratejisi Türkiye raporu http://www.tusiad.org adresinden, Lizbon
Stratejisi ulusal raporlarõnõn tamamõ da http://www.unice.be adresinden temin edilebilir.
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