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Bu yayın, AB'nin farklı politika alanlarında neler 
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Neden Avrupa'da bir endüstri politikasına  
ihtiyacımız var? 

Avrupa'nın ekonomik krizden çıkması nispeten 
yavaş ve hassas bir süreç oldu. Baştan itibaren 
odaklanılan konu kamu finansmanları ve Avru-
pa'nın finansal sisteminin güçlendirilmesi olmuş-
tur. Bu sorunlar halen önemini korurken, gerçek 
ekonomiyi, endüstriyel şirketleri ve somut ürün ve 
hizmet sunan diğer girişimcileri güçlendirmek, 
ekonomik krizden çıkmanın anahtarıdır.
Dahası, küreselleşme ve gelişmekte olan ülkelerin 
getirdiği yoğunlaşan rekabet ile Avrupa'nın uzun 
vadeli ekonomik refahı endüstriyel temelimizin 
gücüne bağlı olacak. Ekonomimiz sadece hizmet 
sektörüne ve bankalara bağlı olamaz.

AB, enerji verimliliği ve yabancı yatırımlar konusun-
da küresel bir lider olmasına rağmen AB ülkeler-
indeki endüstriyel performans dengeli değildir. 
Neyse ki AB endüstrisi pek çok alanda bir teknoloji 
lideri olmakla birlikte Avrupa ekonomisini tekrar 
büyüme durumuna getirme potansiyeline sahiptir. 
Bu, Avrupa'nın sanayi politikasının hedefidir.

Avrupa 2020 ve sanayi politikası

Yeni işler ortaya çıkarmaya ve rekabet gücümüzü 
artırmaya ihtiyacımız vardır. Dünya nüfusu büyürk-
en, ham maddeler ve enerji kaynakları üzerindeki 
baskı artarken ve iklim değişikliğine karşı önlemler 
almamız, ekosistemleri korumamız ve düşük 
karbon emisyonlu bir ekonomiye geçişi 
sağlamamız gerekirken, Avrupa'da yaşlanan bir 
nüfusla karşı karşıya kalıyoruz. Sayıları yeni bir 
sanayi devrimi yaratacak kadar fazla olan yeni 
teknolojiler tüm bu zorlukların çözümüdür.

Yeni bir sanayi devrimine ulaşmak, Avrupa 
2020'nin, AB'nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme stratejisinin temel hedefidir. Avrupa 
2020'nin en iyi girişimlerinden ikisi, sanayi 
sektöründedir.

• 'Küreselleşme dönemi için bir sanayi politikası': 
İş ortamını, özellikle de küçük ve orta ölçekli 
işletmeler (KOBİ'ler) için iyileştirmek, küresel 
anlamda rekabet edebilen güçlü ve sürdürülebilir 
bir endüstriyel temelin geliştirilmesini destekle-
mek.

• ‘İnovasyon Birliği’: Yenilikçi fikirlerin en sonunda 
ürünlere ve hizmetlere dönüştürülebilmesi ve 
böylelikle de büyüme ve istihdam yaratabilmesi 
için iş ortamını, araştırma,ve  inovasyon koşullarını 
ve de bunlara yönelik finansmana erişimi daha iyi 
hale getirmektir.

Avrupa Komisyonu, endüstri politikası ile ilgili 
'Büyüme ve ekonomik toparlanma için daha güçlü 
bir Avrupa endüstrisi' girişimini, bu yeni sanayi 
devriminden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına 
odaklanmak için 2012 yılında yenilemiştir. 
Girişimin hedefi, endüstriyel yenilikçiliği ve reel 
ekonomiyi güçlendirmektir. Girişim, AB dışında 
olup AB ile karşılıklı etkileşim içinde iş yapan 
işletmeleri hedef almaktadır.  Bu girişim, AB 
işletmelerinin yeni pazarlar bulmalarına ve reka-
bet güçlerini artırmalarına destek vermekte ve 
küresel pazarlarda rekabet edebilme kabiliyetler-
ini geliştirmelerini kapsayan AB politikasının 
önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Sanayi, Avrupa’daki büyümenin lokomotifidir.
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Otomotiv endüstrisindeki liderlik, AB'nin 
başarısının merkezinde yer alıyor. 

 
 

 

 

 

 

 

Ekonomik büyümenin anahtarı KOBİ'lerde 

Girişimlerin sayısı (bin) 

Küçük işlerin büyük bir 
çoğunluğu, 10 kişiden daha 
az çalışanı olan ve yıllık 
ciroları ve/veya yıllık bilanço 
toplamları 2 milyon €’yu 
aşmayan mikro 
girişimlerdir. 

 

İşe alınan kişiler (milyon) 

KOBİ'ler AB dahilindeki işlerin 
üçte ikisinden sorumlu olsa da, 
istihdam, teşebbüsler arasında 
eşit olarak dağıtılmıştır. 

 

Katma değer (milyar €) 

Orta 

Orta 
Büyük 

Küçük 

Mikro 

Büyük 
Mikro 

Orta Küçük 

Büyük Mikro 

Küçük 

KOBİ'ler, AB ekonomisinde 
üretilen değerin yarısından 
fazlasından sorumludur. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Gelecekteki işlerimizi ve büyüme beklentilerimizi 
güvenceye almak için, AB içindeki iş koşullarının daha 
fazla geliştirilmesi çok büyük önem taşıyor ve bu durum 
hem AB hem de Üye Devletler seviyesinde koordinasyonlu 
eylemleri gerektiriyor.

2020 için AB'nin endüstri ve yenilik
hede�eri

—Avrupa'nın endüstriyel tabanını, rekabet 
gücünü artırarak güçlendirmek;

—Düşük karbon emisyonlu bir ekonomiye 
geçişi desteklemek;

—Yeni büyüme kaynakları üretmek ve 
toplumsal ihtiyaçları karşılamak için bir araç 
olarak inovasyonu teşvik etmek;

—KOBİ'lerin kurulmasını ve büyümesini teşvik 
etmek ve girişimci bir kültürü desteklemek;

—Ürünler için açık bir iç pazar oluşmasını 
sağlamak.

AB seviyesinde eylem gerekliliği

Ürünler ve hizmetler için tek bir pazarın açık 
ve adil kalmasını sağlamak için AB 
seviyesinde adımlar atılması gereklidir. 
Komisyon, uluslararası olarak Avrupa'nın 
çıkarlarını temsil eder ve pazarlar açıp ticareti 
daha da serbestleştirerek, AB şirketlerinin 
küresel pazarlarda adil bir şekilde rekabet 
edebilmesini sağlar. Komisyon ayrıca 40 
endüstriyel sektördeki ve bir bütün olarak AB 
endüstrisindeki rekabeti izler, bulgularını yıllık 
bir rekabet raporunda ve yılda iki defa 
yayınlanan bir endüstri yapısı raporunda 
yayınlar.

KOBİ'ler ve girişimcilik: Ekonomik büyümenin anahtarı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) ihtiyaçlarına 
özellikle dikkat edilir. KOBİ'lerin desteklenmesi ve 
girişimciliğe önayak olunması, ekonomik düzelmenin 
anahtarıdır. Avrupa'nın 23 milyon KOBİ'si ticaretin %98'ini 
temsil ediyor, işlerin %67'sini sağlıyor ve tüm yeni işlerin 
%85'ini oluşturuyor. Bu tür şirketlerin idari ve düzenleyici 
gerekliliklerle ve formalitelerle başa çıkmalarına yardımcı 
olmak ve sınırlar arası faaliyetlerinde, finansmana ve 
diğer iş fırsatlarına erişimlerinde onları desteklemek için 
bir dizi destek araçları sunuldu.
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AB endüstri politikasını nasıl 
oluşturup yönetiyor? 

Güçlü, rekabetçi ve farklı alanlara yönlendirilmiş 
üretim değer zinciri, Avrupa'nın ekonomik refahı 
için büyük önem taşır. Üretim endüstrisi ve 
bununla ilgili hizmet işleri, Avrupa'daki özel sektör 
istihdamının %50'sinden fazlasını, ihracatın 
%75'ini ve özel araştırma ve geliştirmelerin %80'ini 
oluşturur. Dahası, AB girişimleri küresel değer 
zincirlerine giderek daha fazla entegre oluyor. 
Dolayısıyla ihracatın yerel içeriğinin en üst seviyeye 
çıkarılması, endüstriyel rekabet gücünün önemli 
bir itici gücü sayılabilir. 2009 rakamlarına göre, AB 
ihracatlarının toplam değerinin yaklaşık %87'si, 
yerel olarak üretiliyor. Sanayi politikası; inovasyonu 
desteklemeye, şirketlerin uluslararası hale 
getirilmesini teşvik etmeye ve ürünler ile hizmetler 
için tek pazarı güçlendirmeye yönelik önlemler 
içeriyor.

İnovasyonu destekleyen AB faaliyetleri

Avrupa Komisyonu, Avrupa'yı daha yenilikçi hale 
getirmek için politikalar ve programlar hazırlar, 
bunları yönlendirir ve uygun durumlarda uygular. 
Bu politikalar arasında şunlar sayılabilir:
•27 AB Üye Devletinin inovasyon performansı ve 
bunların araştırma ve inovasyon sistemlerinin 
karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunan 
İnovasyon Birliği Puan Tahtası;
•Aynı anda hem sosyal ihtiyaçları karşılayan hem 
de yeni sosyal ilişkiler veya iş birlikleri oluşturan 
yeni fikirleri teşvik eden Sosyal inovasyon Avrupa 
ağı;
•Yüksek değerli ürünler geliştirmek ve kaynak 
verimliliğini artırmak için akıllı tasarımın daha 
geniş kullanımını öneren Avrupa Tasarım Liderliği 
Kurulu;
•20 AB Üye Devleti için bölgesel yenilik politikaları 
hakkında bilgi sunan Bölge İnovasyon İzleme 
Sistemi (RIM);
•Avrupa'da 3,4 milyon insanın çalıştığı ve 227 
milyar avro ciro üreten atık yönetimi, geri dönüşüm 
ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda ekolojik 
yenilikler bulunur. Diğer girişimlerin yanında, 
yenilenebilir, bitkiler ve ağaçlar gibi biyolojik ham 
maddeler bazlı endüstriyel ve tüketici ürünlerini 
desteklemek için Komisyon, biyolojik bazlı ürünler 
hakkında bir geçici danışma grubu oluşturdu.

Ayrıca Komisyon, AB içindeki inovasyon 
döngüsüne, firmalara ve bilim adamlarına kesin bir 
değer katan iş birliğine dayalı araştırma ve 
inovasyon çalışmaları için çeşitli destek 
programları da yürütüyor. Toplam 50 milyar € 
üzerinde bütçesi ile araştırma ve geliştirme için 
yedinci çerçeve programı (FP7) ve rekabet gücü ve 
inovasyon çerçevesi programı (CIP), şu anda 
uygulanıyor. 2014 itibarıyla, Horizon 2020, FP7'nin 
takip programı olacak ve araştırma ile yenilikçiliğe 
odaklanacak.

AB şirketlerinin uluslararası hale gelmesini 
kolaylaştırmak

AB şirketlerinin küresel pazarda adil bir şekilde 
rekabet edebilmesini sağlamak için, Komisyon 
pazar erişimini artırıyor ve çok taraflı ve iki taraflı 
ticaret tabanlı uluslararası bir ticaret sistemini 
destekleyip izliyor. Örneğin, ticaretin önündeki 
teknik engellerle ilgili Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 
anlaşması kapsamındaki bildirim prosedürü, 
Komisyon'un ticaret ortakları tarafından teklif 
edilen ürünlerle ilgili gereklilikler hakkında sunulan 
taslakları izlemesine ve eğer bunlar haksız ticaret 
engelleri oluşturuyorsa müdahale etmesine olanak 
tanıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Komisyon, firmalar için çevreyi iyileştirmek, ticaret 
için sınırları azaltmak ve ürünler için genel 
düzenlemelere yatırım yapmak ve bunları 
desteklemek için hükümetlerle iş birliği yapar. 
Avrupa komşuluk politikası (ENP) dahilinde, 
Komisyon, çevresindeki ülkelerle ekonomik 
ilişkileri güçlendirmek için çalışır. AB ve AB dışı 
ortakların teknik düzenlemelerini ve standartlarını 
uyumlulaştırarak endüstriyel ürünlerin serbest 
hareketini kolaylaştıran uygunluk 
değerlendirmeleri hakkında anlaşmalar yapar.

Teknik düzenleme, AB dışına ihraç edilen ürünler 
için pazar erişiminde önemli bir etkiye sahiptir. AB, 
teknik düzenlemelerin uyumluluğunu sağlamak 
amacıyla önemli dış ticaret ortaklarıyla mevzuata 
ilişkin iş birliğini destekler ya da tümü ihracatları 
kolaylaştıran test sonuçlarını ve uyumluluk 
değerlendirmelerini karşılıklı olarak tanır.
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Ürünler için tek pazar, AB'deki refahın önemli bir itici gücüdür. 

ülkelerdeki IPR sorunları hakkında 
bilgilendirilmesi için de bir yardım masası 
kuruldu. Yardım masası, gizlilik esasına dayalı 
olarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor.

ÜRÜNLER İÇİN ORTAK PAZAR
Ürünler için ortak veya iç pazar, AB'nin en önemli 
önceliklerinden biri. Bu pazar işletmelere eşit 
şartlar sağlıyor, rekabeti teşvik ediyor ve 
tüketiciler için şeffaflığı artırıyor. Ayrıca AB içinde 
herhangi bir yerde kolaylıkla ürün satın almayı ve 
satmayı mümkün kılarak verimliliği artırıp 
ekonomik büyümeye güç veriyor.  AB ülkeleri 
arasında haksız kısıtlamaların önlenmesi için, 
malların serbest dolaşımı ilkesi AB 
anlaşmalarında özellikle ön plana çıkarılıyor.

ORTAK PAZARI MUHAFAZA ETMEK: 
KOMİSYONUN ROLÜ
Komisyon'un ana hedefi, ticarin önündeki mevcut 
engelleri kaldırarak ve yenilerinin ortaya 
çıkmasını engelleyerek ortak pazarın daha iyi 
çalışmasını sağlamaktır. Komisyon herkese eşit 
şartlar sunar ve ulusal yönetmeliklerin 
işletmelere ihtiyaç duydukları bilgileri ve yasal 
açıklığı sağlamasını güvence altına alır. Komisyon 
AB yasalarını ihlal eden kurallar veya idari 
uygulamalar benimseyen veya yürüten AB 
ülkelerine karşı yasal kovuşturma başlatabilir 
veya bu kuralların AB genelinde uyumlu hale 
getirilmesini teklif edebilir. Ticaretin önündeki 
engellerin kaldırılması özellikle KOBİ'ler için 
önemlidir zira KOBİ'ler genellikle farklı piyasa 
taleplerine cevaben son derece özellikli ürünler 
sunarlar.

DAHA GÜVENLİ ÜRÜNLER SAĞLAMAK
Ürünler için ortak pazar, bunların AB içinde 
herhangi bir yerde satılmasını ve satın alınmasını 
sağlamak için uyumlandırılmış kurallarla 
şekillendirilir. Avrupa mevzuatı her şeyden önce 
ürün güvenliğine odaklanır ve güvenilirliği 
sağlamak için ürünlerin test edilmesini şart 
koşar. Örneğin CE işareti, ürünün AB mevzuatına 
uygun olduğunu gösteren bir etikettir. Bu etiket 
tıbbi cihazlar, elektronik ürünler ve oyuncaklar 
için zorunludur. Avrupa ürün sorumluluğu 
mevzuatı, tüketicilere, zarara uğramaları halinde 
tazminat talebinde bulunma hakkı vererek onları 
kusurlu ürünlerden korur.

ULUSLARARASI SEVİYEDE PAYDAŞLARI DİNLEMEK
Büyük ticari ortaklıklara önerilerde bulunmak için 
Komisyon, endüstriyel federasyonlarla ve 
Transatlantik İş Diyaloğu, Transatlantik Tüketici 
Diyaloğu, AB-Japonya İş Diyaloğu Yuvarlak Masası 
ve AB-Rusya Sanayicileri Yuvarlak Masası gibi 
belirli organizasyonlarla bağlantılar kurmuştur.

KOBİ'LERİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ
Küreselleşmiş bir dünyada, KOBİ'ler gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerle rekabet 
edebilmeye her geçen gün daha çok ihtiyaç 
duyuyor. Dahası, küreselleşme ile KOBİ'lerin 
büyümesi arasında da bir bağ var. Komisyon'un 
'Küçük işletme, büyük dünya' stratejisi, KOBİ'lerin 
işlerini AB dışına genişletmelerine yardımcı olarak 
Avrupa ekonomisine yeni bir dinamizm katmayı 
amaçlıyor.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili AB mevzuatına (IPR) 
ek olarak, Komisyon Avrupalı işletmelerin IPR 
konusunda bilinçlendirilmesine ve bu hakların 
kullanımının etki ve etkinliğinin 
değerlendirilmesine yardımcı oluyor. 
Ayrıca KOBİ'lerin Çİn gibi AB dışı
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SANAYİ SEKTÖRLERİNE GÖRE KONTROLDEN GEÇEN MEVZUAT SAYISI 
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Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Daha akıllı düzenleme

Mevcut düzenleyici çerçeve ortak pazarın 
sorunsuz işlemesini sağlamakla birlikte, 
Komisyon düzenlemelerin sürekli olarak daha iyi 
hale getirilmesine duyulan ihtiyacın farkındadır. 
Daha akıllı iç pazar kurallarının amaçları şunlar:

—Mevcut mevzuatın getirilerini ve götürülerini 
sistematik olarak değerlendirmek (zindelik 
kontrolü);

—Paydaş istişarelerini daha iyi hale getirmek;

—Etki değerlendirmelerinin kalitesini artırmak;

—AB mevzuatını basitleştirmek ve idari yükleri 
azaltmak ve

—AB mevzuatının ulusal yasalara daha iyi 
entegre edilmesini ve uygulanmasını ve 
uygulatılmasını sağlamak.

AB'nin bildirim prosedürü, ticaretin önündeki 
engellerin azaltılmasına yardımcı oldu. AB ülkeleri, 
ürünler için yeni mevzuatlar oluşturduklarında 
Avrupa Komisyonu'nu bilgilendirmek zorunda. 
1984'ten bu yana, yaklaşık 12.000 yönetmelik 
tasarısı, ortak pazar kurallarına uyduklarından 
emin olmak için kontrolden geçirildi.

Ortak pazardaki engelleri ortaya çıkmadan önlemek

Bazı durumlarda, ulusal yönetmelikler işletmelerin 
ürünlerini diğer Üye Devletlerde satmalarını 
zorlaştırabilir. Bu yüzden, AB yasası kapsamındaki 
bir bildirim prosedürü, Üye Devletlerin, ürünlerle ilgili 
yönetmelik taslaklarını yasalaştırmadan önce 
Avrupa Komisyonu'na ve diğer Üye Devletlere 
bildirmelerini şart koşar. Üç aylık bir 'duraklama 
dönemi' boyunca, Üye Devletler ve Komisyon, teklif 
edilen yönetmeliğin ticaret açısından engel teşkil 
etmediğinden emin olmak için incelemeler yapma 
imkanı bulur. 1984'ten bu yana 12.000'den fazla 
yönetmelik taslağı, iç pazarı tıkamayacaklarından 
emin olmak için incelenmiştir.

Standartların faydaları

Cep telefonu veya yazılım şirketlerinin sürekli olarak 
kendi standartlarında liderlik için birbiriyle 
yarışması, standartların uluslararası rekabet için ne 
kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Şüphesiz; iyi bir 
standart, tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırabilir, 
sürdürülebilirliği destekleyebilir ve küresel 
pazarlarda Avrupa'nın teknolojik liderliğini 
pekiştirebilir. Standartlar; ürünler, hizmetler ve 
üretim süreçlerine yönelik teknik kriterler ve kalite 
kriterlerinden oluşur. 
Bunlara uymak isteğe bağlıdır ama birçok da fayda 
sağlar. Standartlar işletmelerin birlikte çalışmalarına 
yardımcı olur, tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırır 
ve tüketicilerin tasarruf etmelerini sağlar.

AB'de ortak standartlar Avrupa standardizasyon 
kuruluşları (ESO'lar) tarafından belirlenir ve ortak 
pazar için önemlidir. Avrupa standartları, pazara 
erişim açısından teknik engeller oluşturabilen ulusal 
ve genellikle de birbiriyle çelişen standartların yerini 
alır. 
Avrupa Komisyonu, düzenli aralıklarla, ESO'ya yeni 
standartlar geliştirme talimatı verir.

Ancak bir Avrupa standartının geliştirilmesi 
genellikle birkaç yıl sürer ve bazı standartlar da hızla 
gelişen teknolojilerin gerisinde kalmıştır. Dahası, 
bazı sektörler standardizasyona tabi olmak 
konusunda isteksizdir.

Komisyon, Avrupa'nın küresel lider olduğu ekonomik 
sektörlerde, dünya genelinde geçerli olacak daha 
uluslararası standartlar için bastırmaktadır. 
Komisyon, uluslararası standartlara yakınsamayı ve 
düzenlemede isteğe bağlı standartların kullanımını 
desteklemeye devam edecektir. Komisyon ayrıca 
tüketicilerin, küçük işletmelerin ve çevre ile toplum 
örgütlerinin yardımlarıyla standartların daha hızlı 
benimsenmesi için de baskı yapmaktadır.
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AB küçük işletmeleri desteklemek 
için ne yapıyor? 

AB'DE GİRİŞİMCİ OLMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELERDİR? 

27 AB ülkesinde düzenlenen bir kamuoyu yoklamasında sorulan soru ve alınan cevaplar: Aşağıdaki görüşe ne ölçüde katılıyorsunuz? 

Finansal destek olmadığı için kişinin kendi 
işini kurması zor. 

Karmaşık idari prosedürler sebebiyle kişinin 
kendi işini kurması zor. 

Nasıl iş kurulacağı konusunda yeterli bilgi 
almak zor. 

Kendi işini kuran ve başarısız olan kişilere ikinci bir 
şans verilmeli. 

Kişi, başarısız olma riski varsa iş 
kurmamalı. 

35   46   10 27 

29  42   16 4 9 

17 34   29  9 12 

28 53 10 3 

19 31 33 13 

Kesinlikle katılıyorum Kabul et Hayır Hiçbir şekilde katılmıyorum Bilmiyorum/Uygun değil 

Avrupa'da bir iş başlatmanın en büyük zorlukları, finansman 
eksikliği ve karmaşık idari prosedürler. 

Kaynak: Flaş Eurobarometer 283 

İşletmelerin %98'ini ve istihdamın %67'sini 
oluşturan KOBİ'ler, AB'de ekonomik büyümenin, 
inovasyonun, istihdamın ve sosyal bütün-
leşmenin temel faktörüdür. Bu nedenle Avrupa 
Komisyonu, başarılı girişimciliği destekler ve 
KOBİ'ler için iş ortamını daha iyi hale getirir.

Küçük İşletmeler Yasası
Küçük İşletmeler Yasası, AB'nin KOBİ'lerle ilgili 
politikasıdır. Küçük İşletmeler Yasası'nın özünde, 
'Önce küçük düşün' ilkesi yatar. Yasa kendileriyle 
ilgili politika oluşturma sürecinde KOBİ'lere 
öncelik verir ve mevzuatın onlara daha fazla yük 
bindirmemesini sağlamaya yardımcı olur. Bu 
amaçla, yeni AB politikalarının ve yasalarının 
KOBİ'ler üzerinde etkisi olup olmadığının kontrol 
edilmesi için zorunlu bir 'KOBİ testi' uygulanır. 
Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki yasaların 
KOBİ dostu olduğundan emin olmak için, Mayıs 
2011'de, Üye Devletlerin KOBİ heyetlerinden 
oluşan bir ağ kurulmuştur.

KOBİ'lerin �nansmana erişimini kolaylaştırmak
KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak 
da önemli bir önceliktir. Avrupa, Yapısal Fonlar, 
araştırma ve inovasyon programları, İlerleme 
Mikro finans imkanı ve Avrupa Yatırım 
Bankası'nın verdiği krediler yardımıyla, KOBİ'lere 
dengeli bir finansman karışımı sağlar.

2012'nin ortası itibarıyla, 175.000'i aşkın KOBİ 
rekabetçilik ve inovasyon çerçeve programının 
(CIP) sunduğu finansal araçlardan faydalan-
mıştır. 2008-2011 döneminde Avrupa Yatırım 
Bankası, 210.000'den fazla KOBİ'ye 40 milyar € 
kredi sağlamıştır.  2014 yılı itibarıyla 'Girişimler-
in, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet 
Gücü' (COSME) programı KOBİ'lere ek destek 
sağlayacaktır.

AB dışında iş yapmak: 'Büyüme misyonları'

Küreselleşmiş bir dünyada, KOBİ'ler gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerle rekabet 
edebilmeye her geçen gün daha çok ihtiyaç 
duyuyor. Dahası, küreselleşme ile KOBİ'lerin 
büyümesi arasında da bir bağ var. Komisyon'un 
'Küçük işletme, büyük dünya' stratejisi, KOBİ'ler-
in işlerini AB dışına genişletmelerine yardımcı 
olarak Avrupa ekonomisine yeni bir dinamizm 
katmayı amaçlıyor.

Komisyon, KOBİ'lerin küreselleşmesini, bir dizi
'Büyüme misyonu' organize ederek destekliyor. 
Bu gibi girişimlerin amacı, işletmeler arasında 
anlaşmalar yapılmasını ve Avrupa Küme İş birliği 
Platformu ile Japonya, Brezilya, Hindistan ve 
Tunus gibi ülkeler arasında eşleştirme etkin-
liklerinin düzenlenmesini kolaylaştırmaktır.
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Kadınlar, Avrupa için halen yeterince yararlanılamayan 
potansiyel bir girişimcilik kaynağı. 

Komisyon ayrıca Avrupa'da bir Avrupa İşletme Ağı 
(KOBİ'ler için iş ve inovasyon desteği ağı) kurdu ve 
bunu Asya, Kuzey Afrika ve Amerika kıtasına yaydı. 
Bu ağ, KOBİ'lerin AB mevzuatını anlamalarına 
yardımcı oluyor ve 54 ülkede 600 bölgesel ortak 
kanalıyla destek programları ve küreselleşme 
hizmetleri sağlıyor. Ağ ayrıca KOBİ'lerin finansman 
bulmalarına yardımcı ve iş ve teknoloji 
incelemelerinin yanı sıra IPR danışmanlık hizmetleri 
de sunuyor.

Girişimciliği desteklemek: Avrupa daha fazla girişimciye 
ihtiyaç duyuyor
AB politikası girişimcilerin teşvik edilmesine 
odaklanır. Şu an Avrupa vatandaşlarının sadece 
%10'u girişimci olmakla birlikte, nüfusun %45'i kendi 
kendisinin patronu olmak istiyor. Bu devasa iş ve 
büyüme potansiyelinin gerçekleştirilebilmesi için 
Komisyon, bir dizi girişim oluşturdu.

• Kümeler ve iş ağları: Organizasyonlar, bölgesel 
girişimler ve diğer iş ağları gibi, belirli bir yerde 
birbiriyle yakın iş birliği içinde çalışan ihtisaslaşmış 
işletmeler ve diğer destekleyici aktörlerden oluşan 
gruplar "küme" olarak anılır. Buna örnek olarak, 
Airbus uçaklarının tasarlanması, geliştirilmesi ve 
üretimi ile tanınan, Fransa'nın Toulouse bölgesindeki

'havacılık vadisi' kümesi gösterilebilir. Kümeler, yeni 
sanayilerin yüklemesi açısından katalizör rolü oynar. 
AB kümelerin standartlarını yükseltmek ve onları 
daha açık hale getirmek için, Avrupa Küme İşbirliği 
Platformu, Avrupa Küme Mükemmellik Girişimi ve 
Avrupa Hizmet İnovasyon Merkezi gibi bir dizi 
faaliyette rol almaktadır.

•Girişimcilik eğitimi: Girişimcilik eğitimi çoğu Avrupa 
ülkesinde gittikçe daha fazla desteklenmektedir. Ek 
teşvik olarak, Komisyon, Avrupa genelinde 
girişimciliği desteklemeye ve girişimcileri kendilerine 
sunulan destek konusunda bilgilendirmeye yönelik 
bir kampanya olan bir Avrupa KOBİ Haftası etkinliği 
başlatmıştır. Bir diğer somut inisiyatifi de 
girişimcilere diğer AB ülkelerindeki denetimli küçük 
işletme sahiplerinden bir şeyler öğrenme fırsatı 
sunan bir değişim programı olan 'Genç girişimciler 
için Erasmus'tur.

•Daha fazla kadın girişimci: Avrupa'nın zaten genel 
olarak yeterince girişimcisi yokken, kadın 
girişimcilerin sayısı daha da az: 2012'de Avrupa'daki 
girişimcilerden sadece %30'u kadındı. Kadınlar 
arasında girişimciliği teşvik etmek için Komisyon 
Avrupa Kadın Girişimcilik Elçileri Ağı'nı kurdu. Bu 
gruptaki 270 girişimci diğer kadınları girişimciliğe 
teşvik etmek için birer rol model görevi görüyor.
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AB önemli endüstriyel sektörleri 
desteklemek için ne yapıyor? 

Avrupalılar yenilikçi mi? 

ABD 

Japonya 

Güney Kore 

Avrupa Birliği 

Kanada 

Avustralya 

Rusya 

Çin 

Hindistan 

Brezilya 

Güney Afrika 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Ülkelerin farklı alanlardaki yenilikçilik düzeylerini gösteren 5 
yıllık indeks. Göstergeler arasında örneğin araştırma 
seviyesi, eğitim, yeni patentler, yenilikçi KOBİ’lerin sayısı vs. 
bulunuyor. İndeksin yüksek olması daha fazla inovasyon 
anlamına gelir. 

İnovasyon: Büyümenin ve istihdamının kaynağı

AB işletmelere ve araştırma kurumlarına 
finansman programları kanalıyla doğrudan mali 
destek sağlar. Bu programlar, yakında yerini 
COSME'nin alacağı rekabetçilik ve inovasyon 
çerçeve programı (CIS) ve Avrupa Yapısal Fonları 
operasyonel programlarıdır.

İnovasyon, yenilikçiler, işletmeler, araştırma 
merkezleri, inovasyon ve kalkınma ajansları, 
teknoloji aktarımı ofisleri, eğitim ve öğretim 
kurumları ve yatırımcılar gibi birden fazla oyuncu 
arasında etkileşim ve iş birliği gerektirir. AB bu 
etkileşimleri bölgeler ve küme girişimleri 
dahilinde teşvik eder.

AB Üyesi Devletler ve bölgeler arasında karşılıklı 
öğrenmeyi ve iş birliğini teşvik etmek için, 
Komisyon çeşitli girişimlere sponsorluk yapar. Bu 
girişimler arasında inovasyonu desteklemek için 
yeni alet ve araçlar geliştirilip test edilmesine 
yönelik Europe Innova ve en iyi uygulamalardan 
ders çıkarılmasını ve yeni ve daha iyi inovasyon 
politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı 
amaçlayan PRO INNO Europe girişimi yer alır.

Hammaddeler: Avrupa endüstrisinin can suyu

1.324 milyar €'luk ciro ve 30 milyon iş, 
hammaddelere kesintisiz erişime bağlı. 
Hammaddeler, Avrupa endüstrisinin can suyudur. 
Ayrıca elektrikli arabalar ve fotoelektrik pilleri gibi 
modern, çevre dostu teknolojilerin gelişimi için de 
hayati önem taşıyorlar.

Avrupa Komisyonu bu konuda üç ayak üzerine 
kurulu bir yaklaşım benimsiyor: Uluslararası 
pazarlardan adil ve sürdürülebilir hammadde 
tedarik etmek, AB içinde sürdürülebilir tedariki 
teşvik etmek ve kaynak verimliliğini arttırıp geri 
dönüşümü desteklemek.

Önemli kolaylaştırıcı teknolojiler

Yarı iletkenler, gelişmiş materyaller, 
biyoteknoloji ve fotonik başta olmak üzere ve 
nanoteknoloji ve mikro ve nanoelektronik 
teknolojiler gibi önemli kolaylaştırıcı 
teknolojiler (KET'ler), ekonomik ve teknolojik 
gelişimin arkasındaki itici gücü oluşturuyor. 
Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'da KET'lere 
dayalı ürünlerin endüstriyel üretimini artırmak 
için bir stratejisi var. Stratejinin amacı, bir 
yandan Avrupa'nın uluslararası rakipleriyle 
başa baş rekabeti sürdürmesini, Avrupa'da 
büyümenin canlandırılmasını ve sanayide 
istihdam oluşturulmasını sağlarken, diğer 
yandan da günümüzün sosyal meselelerine 
çözüm sunmaya çalışmaktır.



Ayrıca yeni teknolojiler, daha uzak bölgelerdeki 
sert koşullar altındaki daha derin katmanların 
çıkarılmasına yardımcı olacak. Komisyon, 
hedefli inovasyon ve araştırma çabaları, çığır 
açan teknolojiler ve çok disiplinli yaklaşımların 
yanı sıra talep tarafındaki müdahaleleri de 
(standartlar, kamu alımları ve düzenleyici 
önlemler) destekliyor.
Örneğin hammaddelerle ilgili Avrupa İnovasyon 
Ortaklığı, Avrupa'daki hammaddelerin araştırıl-
masını, çıkartılmasını ve işlenmesini iyileştirme 
çabası içinde, sermaye ve insan kaynaklarını 
bir araya getiriyor. AB ile Grönland arasında 
hammaddelerin araştırılması ve kullanılması 
ile ilgili niyet mektubu, bu tür bir ortaklığın 
örneğidir.
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İnovasyon: Büyümenin ve istihdamın kaynağı.  

Ayrıca yeni teknolojiler, daha uzak bölgelerdeki 
sert koşullar altındaki daha derin katmanların 
çıkarılmasına yardımcı olacak. Komisyon, hedefli 
inovasyon ve araştırma çabaları, çığır açan 
teknolojiler ve çok disiplinli yaklaşımların yanı 
sıra talep tarafındaki müdahaleleri de 
(standartlar, kamu alımları ve düzenleyici 
önlemler) destekliyor.
Örneğin hammaddelerle ilgili Avrupa İnovasyon 
Ortaklığı, Avrupa'daki hammaddelerin 
araştırılmasını, çıkartılmasını ve işlenmesini 
iyileştirme çabası içinde, sermaye ve insan 
kaynaklarını bir araya getiriyor. AB ile Grönland 
arasında hammaddelerin araştırılması ve 
kullanılması ile ilgili niyet mektubu, bu tür bir 
ortaklığın örneğidir.

AB'nin stratejik ihtiyaçları ve Grönland'ın
ham madde potansiyeli

Grönland şunlara sahip:
—AB kritik hammaddeler listesindeki 14 elemen-
tin altısı (niyobyum, platin grubu metaller, nadir 
elementler ve tantal) için büyük, üç element 
içinse orta seviyede potansiyel;
—Nadir element katmanlarında yüksek dereceli 
potansiyel (REE);
—Küresel REE kaynaklarında %3,4-9.2 (yaklaşık 
4,89-12 milyon ton) pay.
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Hammaddelere ve diğer nadir elementlere erişim, Avrupa 
endüstrisinin başarısının devam etmesi için gereklidir. 

Dünyanın en iddialı kimyasal yönetmeliği
Kimyasal, plastik ve kauçuk endüstrileri AB'nin en 
büyük ve en dinamik endüstriyel sektörleri arasın-
da yer alıyor. Bu sektörler hep birlikte 60.000'den 
fazla şirkette yaklaşık 3,2 milyon iş sağlıyor ve 
küresel kimyasal satışlarının da yaklaşık %30'unu 
oluşturuyor.

2007'den bu yana, kimyasalların 'kaydedilmesi, 
değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve kısıtlan-
ması' gibi konular REACH mevzuatı altında ele 
alınıyor. REACH kapsamında, kimyasal madde 
üreticileri ve ithalatçıları belirli bir kimyasalın 
oluşturduğu riskleri değerlendirmeli ve 
kullanıcılara uygun güvenlik bilgilerini sunmalıdır.

REACH sınıflandırma sistemi sağlık ve çevre için 
zararlı olan kimyasalları tanımlar ve işçilerin ve 
tüketicilerin kullandıkları kimyasalların etiketler-
ine yazılacak bilgileri belirler. 2011'de yürürlüğe 
giren, kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenme-
si ve paketlenmesi ile ilgili yeni mevzuat (CLP), AB 
sınıflandırma sistemini BM'nin küresel olarak 
uyumlandırılmış sistemine uygun hale getirmiş, 
böylelikle aynı tehlikelerin dünyanın her yerinde 
aynı şekilde açıklanmasını ve etiketlenmesini 
sağlamıştır.

Haziran 2007'de kurulan Avrupa Kimyasallar 
Ajansı (ECHA), REACH ve CLP mevzuatının yöneti-
minden ve kimyasalların kullanımı ile ilgili güven-
lik hususları ve sosyoekonomik hususlarda 
bilimsel öneriler sunmaktan sorumludur.

Kimyasal madde endüstrisi Avrupa'nın genel 
endüstriyel rekabet gücü üzerinde etkisi olan 
yenilikçi materyaller ve teknolojik çözümler 
sağlamakta önemli bir rol oynar. Bu yüzden AB 
kimyasal madde endüstrisinin uluslararası reka-
bete teşvik etmeye ve sektörü daha sürdürülebilir 
hale getirmeye çalışır.

Uzay: Modern dünyamızı mümkün kılmak

Telekomünikasyondan televizyona, hava durumu 
tahminlerinden küresel finans sistemlerine kadar, 
modern dünyada doğal karşıladığımız önemli 
hizmetlerin çoğu uzay teknolojilerine bağlıdır. 
Dahası, uzay birçok küresel zorlukla mücadele 
için araçlar sunabilir. Bu yüzden Avrupa etkili bir 
uzay politikasına, uzay araştırmalarına ve AB'nin 
bu son derece rekabetçi pazarda stratejik alanlar-
da küresel liderler ile rekabet etmesine olanak 
tanıyacak bir uzak programına ihtiyacı var.



!

küresel liderler ile rekabet etmesine olanak tanıyacak bir 
uzak programına ihtiyacı var. 
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Avrupa'nın Galileo küresel uydu navigasyon sistemi, 
çeşitli değerli uygulamaları destekleyecek. 

Avrupa, ticari ve bilimsel amaçlar için birinci sınıf uzay 
sistemleri ihraç ediyor. AB, Avrupa'nın pozisyonunu 
korumak için, uzay sektörünün yeni teknolojiler alanında 
daima üst düzey araştırmalar yapması ve bunlardan 
faydalanılması gerektiğini biliyor.

GALILEO: AVRUPA TARAFINDAN KONTROL EDİLEN KÜRESEL UYDU 
NAVİGASYON SİSTEMİ
Galileo, AB'nin Avrupalı sivillerin kontrolündeki küresel 
uydu navigasyon sistemidir. Tıpkı GPS gibi ancak daha 
büyük bir hassasiyet ve güvenilirlikle; kullanıcıların 
zaman ve uzay içindeki kesin konumlarını bilmelerine 
olanak tanır.

AB'nin GSYH'nın yaklaşık %6-7'si ya da 800 milyar €'su, 
hali hazırda uydu navigasyon uygulamaları için 
kullanılıyor. Dahası, küresel navigasyon uydu ürünleri ve 
hizmetleri için küresel pazarın şu anki değeri yıllık 124 
milyar €’dur. Bu sayının 2020'de 244 milyar €'yu 
bulması bekleniyor. Galileo'nun genel ekonomik etkisi, 
önümüzdeki 20 yılda 90 milyar € olacak. Şimdiye kadar 
birkaç Galileo uydusu fırlatıldı ve sistemin 2014'te tam 
olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Avrupa uydu navigasyonu, uçak inişlerini daha güvenli 
kıldı ve uçuş rötarlarının, sapmalarının ve iptallerinin 
azaltılmasına yardımcı oldu. Uydu navigasyon 
konumlandırması, 2009 yılından bu yana sürekli 
geliştirildi ve bu teknolojiden elde edilen bilgilere, artık 
uydu sinyali alamayan bilgisayarlardan bile ulaşılabiliyor. 
2012 yılında, uydu navigasyon doğruluğunu artırmak ve 
yüksek hassasiyet dereceleri gerektiren bağımlı 
uygulamaları desteklemek, atmosferik karışıklık 
faktörlerinin neden olduğu hataları düzeltmek için 
geliştirilmiş bir navigasyon katmanı hizmeti sunuldu.

GMES: DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA İÇİN GEZEGENİMİZİ İZLEMEK
Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin yönetilmesi, 
okyanusların durumunun gözlemlenmesi, atmosferimizin 
kimyasal bileşiminin izlenmesi: Bu yöntemlerle bir fark 
yaratabilmek için, doğru zamanda gelen doğru bilgiler 
gerekir. Çevre ve Güvenlik için Global İzleme (GMES) için 
Avrupa girişimi, iklim değişiminden sınır gözetlemeye 
kadar uzanan konularda yardımcı olacak veriler sunar. 
Hızlı izleme ve haritalama kapasitesi sayesinde MES, 
aynı zamanda dünya genelinde herhangi bir noktada 
gerçekleşen doğal felaketler, endüstriyel kazalar veya 
insani krizler için yardımların ulaştırılmasını da 
destekler. OECD'ye göre, dünya gözlem verileri için 
küresel pazar, 2017'ye kadar yılda 3 milyar dolara 
çıkabilir. GMES'nin ilk yatırım maliyetinin 10 katına 
kadar kâr getirmesi bekleniyor.

Toplumumuzu korumak için güvenlik araştırmaları
Güvenlik araştırmalarının hedefi, Avrupa'yı 
vatandaşlar için daha güvenli ve dirençli 
yapmaktır. AB, alt yapılarımızı daha iyi korumak ve 
güvenlik endüstrimizi güçlendirmek için 
kaynaklara yatırım yapıyor.

Arabalar: Avrupa'nın liderliğini pekiştirmek
Araba üretiminde dünya lideri olan Avrupa 
otomotiv endüstrisi, AB'nin refahının esasıdır. 
Otomotiv sektörü nitelikli işgücü için devasa bir 
işverendir. Buna ilaveten bilgi ve inovasyon 
açısından önemli bir lokomotik sektör, net bir 
ihracatçı, AB'nin GSYH'sına en büyük katkıyı 
sağlayan sanayiye sahip, araştırma-geliştirme 
alanında Avrupa'nın en büyük yatırımcısı 
pozisyonundadır. 
Teknik uyumlandırma, pazara erişimi 
basitleştirdiğinden ve iş yapma maliyetini 
düşürdüğünden, Avrupa otomotiv endüstrisinin 
güçlendirilmesinde önemli bir faktördür zira AB 
içinde imalatçılar bir taşıt tipi için bir Üye Devlette 
onay alıp o taşıtı AB genelinde başka teste tabi 
tutulmaksızın pazarlayabilir. Komisyon, Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 
kanalıyla küresel düzeyde benzer bir teknik 
uyumlandırma üzerinde çalışıyor.
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AB, ortak pazarı desteklemek için arabalarla ilgili 
teknik hususları uyumlu hale getiriyor. 
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Komisyon şu önceliklere odaklanıyor:

(1)CO2 kirleticiler ve gürültü emisyonunu 
azaltacak kapsamlı bir önlem paketi 
benimseyerek temiz taşıtlar için ileri teknolojilere 
ve inovasyona yatırımın desteklenmesi;

(2)Daha iyi bir tip onay sistemi ve temiz taşıtlar 
için finansal teşviklerin yeni şartlara uygun hale 
getirilmesi yoluyla ve akıllı düzenleme 
prensiplerinin tutarlı bir şekilde uygulanması ile 
ortak pazar güçlendirilerek pazar koşullarının 
iyileştirilmesi;

(3)Başlıca üçüncü pazarlarla dengeli ticaret 
Anlaşma’larının yapılması, karşılıklı diyalogların 
sürdürülmesi ve taşıtlarla ilgili mevzuatın 
uluslararası ölçekte uyumlandırılmasına yönelik 
çalışmaların yoğunlaştırılması yoluyla sektörün 
küresel pazarlara hitap etmesinin desteklenmesi.

Avrupa Komisyonu'nun motorlu taşıt güvenliği ile 
ilgili çalışması, tüm yol kullanıcılarının güvenliğini 
kapsıyor. Son yürürlüğe giren mevzuat, tüm 
motorlu taşıtlarda elektronik stabilite kontrol 
sistemleri ve ağır taşıtlarda gelişmiş acil fren 
sistemleri ile şeritten ayrılma uyarı sistemleri gibi 
standart güvenlik özelliklerini şart koştu. Artık 
arabalar, yayalara ve bisikletlilere çarpmalarının 
önlenmesi ve kaçınılmaz çarpışmaların çok daha 
düşük hızlarda gerçekleşmesinin sağlanması için 
fren yardımcı sistemleri ile donatılmak zorunda. 
Mopetler ve motosikletlerle ilgili yeni mevzuat da 
sürücülerin korunması için taşıtlarda gelişmiş fren 
sistemlerinin standart olarak bulunmasını teklif 
ediyor.

Komisyon ayrıca bir arabanın başka bir AB 
ülkesinde yeniden tescil edilmesi ile ilgili 
prosedürleri azaltacak daha basit araç tescil 
kuralları teklif etti.
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Turizm, dolaylı olarak AB'nin GSYH'nın %10'undan fazlasını üretiyor. Avrupa'nın, 
hızla değişen küresel ekonomide, dünyanın en çok ziyaret edilen turistlik 
destinasyon olma konumunu koruması gerekiyor. 
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Turizm: Kilit bir sektör

AB turizm endüstrisi, toplam işgücünün yaklaşık 
%5,2'sini (yaklaşık 9,7 milyon iş) barındıran 1,8 
milyon kadar işletme ile AB GSYH'nın %5'inden 
fazlasını oluşturuyor. Bağlantılı sektörler de 
hesaba katıldığında, turizm, dolaylı olarak, çalışan 
nüfusun yaklaşık %12'sine istihdam sağlıyor.

AB'nin hedefi, çeşitliliği ve kaliteyi destekleyerek, 
Avrupa'yı dünyanın bir numaralı turistik 
destinasyonu tutmak. Bu alanda da inovasyon ve 
sürdürülebilirlik, özellikle KOBİ'ler için büyük 
önem taşıyor.

AB'nin Calypso programı belirli hedef gruplar için 
(örneğin büyük potansiyel pazar teşkil eden bir 
grup olan yaşlılar için) düşük sezonda AB içi tatil 
değişimlerini kolaylaştırıyor.

‘Avrupa Kavşakları’ (Crossroads of Europe) kültür 
turizmine odaklanan ve Avrupa'da farklı 
kültürlerin buluşması ile ilişkilendirilen yerleri ve 
güzergahları ön plana çıkaran bir yıllık etkinliktir. 
Etkinliğin amacı, yeni tür bir turizm doğmasını 
sağlamak.

‘Avrupa mükemmellik destinasyonları’ (European 
destinations of excellence; EDEN) geleneksel 
olmayan, sürdürülebilir turistik destinasyonları 
destekliyor. Program kapsamında, her yıl farklı bir 
tema dahilinde 'mükemmellik destinasyonlarının 
seçilmesi için ulusal yarışmalar düzenleniyor.

Komisyon ayrıca, Güney Amerika ile Avrupa 
arasında, '50.000 turist' girişimi adı verilen ve 
düşük sezonlarda boşta kalan havayolu ve otel 
konaklama kapasitesinin kullanılmasına dayalı 
olan yenilikçi bir iş birliği başlattı.

Avrupa turizminin kalitesini vurgulamak ve 
turistlerin destinasyonları karşılaştırmalarına 
yardımcı olmak için Avrupa Komisyonu, ortak 
kriterlere göre mevcut etiketleri onaylayacak bir 
ortak Avrupa turizmi kalite etiketi teklif etti. 
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Geleceğe giden yol: Yeni sanayi devrimine 
liderlik etmek 

Daha fazla bilgi edinin 

Yayınlar Bürosu   

JE-01-15-327 -TR --C  

AB sanayi politikasına genel bir bakış için: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
Avrupa 2020 - AB’nin Büyüme Stratejisi: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
AB KOBİ finansmanları: http://www.access2finance.eu/
Girişim Avrupa Ağı: http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
Avrupa Uzay Ajansı: http://www.esa.int/esaCP/index.htlm
Avrupa Kimyasallar Ajansı: http://echa.europa.eu
Avrupa Birliği hakkında sorunuz mu var? Europe Direct size yardımcı olabilir: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu

Sanayi sürdürülebilir büyümenin teşvik 
edilmesinde, yüksek değerli işlerin yaratılmasında 
ve karşı karşıya olduğumuz toplumsal meselelerin 
çözümünde önemli bir rol oynuyor. 21. yüzyılda, 
Avrupa'da sanayinin rolü geriledi. Bu gerilemeyi 
tersine döndürmek ise zor bir iş. AB sanayinin 
büyümeye katkısını bugünkü AB GSYH'nın 
%15,6'sı seviyesinden 2020 itibarıyla GSYH'nın 
%20'si düzeyine çıkarmayı hedefliyor. Bu nedenle 
Komisyon, yeni teknolojilere yatırımı teşvik etmek, 
iş ortamını daha iyi hale getirmek, özellikle 
KOBİ'ler için pazarlara ve finansmana erişimi 
kolaylaştırmak ve çalışanların sanayinin ihtiyaç 
duyduğu becerilerle donatılmasını sağlamak için 
bir dizi öncelikli eylem teklif etti.

Avrupa sanayisi bu rolü üstlenmek için gereken 
tüm vasıflara sahip: Avrupa, otomotiv, havacılık, 
mühendislik, uzay, kimyasallar ve ecza sanayileri 
gibi birçok stratejik sektörde dünya lideri. Sanayi 
halen Avrupa'nın ihracatının beşte dördünü 
sağlıyor ve hem ihracatın hem de özel sektör 
Ar-Ge yatırımlarının %80'i imalat sektöründen 
geliyor. Eğer özgüven geri kazanılırsa, yapılacak 
yeni yatırımlarla birlikte, Avrupa sanayisi daha iyi 
bir performans yakalayabilir ve yeniden büyümeye
başlayabilir. 

Devrimi gerçekleştirmek
Yeni sanayi devrimini gerçekleştirmek için AB, 
Avrupa'nın sanayi sektörünü güçlendirmenin 
yanında, finansmana erişimi kolaylaştırmaya, 
KOBİ'leri desteklemeye ve tüketicilere daha fazla 
yetki vermeye odaklanıyor.

FİNANSMANA ERİŞİMİ GELİŞTİRMEK VE
VE KOBİLERE DESTEK
AB'deki işletmeler, bankalar yeniden yapılanıp 
sorunlu aktifleri bilançolarından çıkardıkça daha 
kötüye gidebilecek bir kredi sıkışması sorunu 
yaşıyor. Komisyon bu nedenle, özellikle KOBİ'ler 
için finansman koşullarını daha iyi hale getirmenin 
yeni yollarını araştırıyor. Yeni finansman Avrupa 
Yatırım Bankası'ndan (EIB) sağlanacak. Ayrıca 
2014-2020 dönemi için Komisyon, KOBİ'lerin 
desteklenmesi amacıyla COSME programı 
kapsamında 1,4 milyar € borç ve öz kaynak aracı 
sağlanmasını teklif etti.

ENDÜSTRİYEL İNOVASYONU TEŞVİK ETMEK İÇİN TÜKETİ-
CİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Tüketiciler de endüstriyel inovasyonu teşvik 
edebilir. Örneğin otobüs işletmeleri taşıt üreticiler-
inden otobüslerin tavanlarına güneş panelleri 
monte etmelerini isterse, sektör bu gibi otobüsleri 
daha büyük ölçekte ve daha düşük fiyata 
üretebilir.
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