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ÖZ

Günümüzde makro-ekonomik istikrar ve yapısal fleksibilite Avrupa’da ve 

özellikle Euro Bölgesi’nde ekonomi politikalarının en temel prensipleridir. Makro-

ekonomik istikrar, Maastricht ve Amsterdam anlaşmalarıyla çerçevesi çizilmiş olan 

istikrar odaklı para ve tutarlı kamu maliyesi politikalarına dayanırken, yapısal (ya da 

mikro-ekonomik) fleksibilitenin Lizbon Stratejisi’nde öngörülmüş olan yapısal 

reformlarla sağlanması amaçlanmıştır. Makro-ekonomik performansın Euro Bölgesi’nde 

hiç de tatmin edici olmadığı bugünlerde, yapısal reformlarla bu eksikliğin giderilmesi 

ümit edilmektedir. 

Başka bir ifadeyle, yapısal piyasa reformları sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 

ve istihdamı artırmak için anahtar kabul edilmiştir. Büyüme ve istihdam ise yükselen 

küresel rekabet, sürekli artan yaşlı nüfus ve hızlı teknolojik değişme gibi ciddi sorunlarla 

karşı karşıya bulunan Avrupa’nın kendine has sosyal ve ekonomik modelinin devamını 

sağlaması adına elzemdir. 
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ABSTRACT

Today, in Europe and particularly in the euro area, the macroeconomic stability 

and the microeconomic or structural flexibility are the guiding principles of economic 

policies. Whereas macroeconomic stability relies upon stability-oriented monetary 

policies and sound public finances as outlined in the Maastricht and Amsterdam 

Treaties, microeconomic flexibility is to be promoted by market structural reforms 

which are enshrined into the Lisbon Strategy. Today, at a time when the macroeconomic 

performance in the euro area is not at all satisfactory, market structural reforms are 

expected to obviate the poor macroeconomic performance.

To put it simply, market structural reforms are considered key to fostering 

growth and creating jobs, which are in turn imperative for sustaining European 

distinctive social and economic model in the face of such challenges as intensifying 

global competition, an ageing population and rapid technological change. 
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GİRİŞ

Son yıllarda Avrupa Birliği üyesi ve özellikle de Euro bölgesi dâhilindeki 

ülkelerin büyük bir bölümünün makroekonomik performansları tatmin edici olmaktan 

uzaktır: Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerde mali disiplin kaybolmuş, büyüme ve 

istihdam hedefleri yakalanamamış ve finansal piyasalardaki kırılganlık giderek 

artmaktadır. Artan küresel rekabet, yaşlanma, hızlı teknolojik değişime ayak 

uyduramama ve genişleme gibi sorunların böylesi bir sonucu doğurduğu iddia edilebilir. 

Böylesi bir ekonomik çıkmazı kırmanın yolunun ise yapısal reformlardan geçtiği 

Avrupalı liderlerce aşikardır. Bu bağlamda, gerek Avrupa Birliği gerekse Üye Devletler 

düzeyinde bir takım geniş çaplı reformlara girişilmiştir. 2000 yılında Avrupa 

Konseyi’nde ortaya konulan Lizbon Stratejisi ya da Lizbon Gündemi, doğrudan bu 

reformları konu almaktadır. 

Inovasyondan işgücü piyasası düzenlemelerine, sosyal güvenlik reformlarından 

yatırımların teşviki konularına kadar bir dizi geniş aksiyon planını içeren Lizbon 

Stratejisi’nin, küreselleşme güçlerine karşı Avrupa’nın ortak bir cevabı olması 

beklenmektedir. Reformlar, Avrupa’nın kendine has sosyal ve ekonomik modelinin 

sürdürülebilir kılınması adına son derece önemlidir. Ayrıca, bu reformların Avrupa 

entegrasyonunu genişletip derinleştirdiği de iddia edilebilir. Zira bugüne kadar Üye 

Devletlerin tekelinde olan işgücü piyasası ve sosyal güvenlik sistemleri gibi önemli 
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siyasa alanlarında ortak karar alınması ve uygulaması ileride söz konusu olabilecektir. 

Bu bağlamda reformların çok yönlü olduğu ve Avrupa’nın geleceği için büyük önem arz 

ettiği görülmektedir. 

Ne var ki, aşağıda kapsamlıca ele alındığı üzere, reform gündemlerinin 

oluşturulmasındaki başarının, reformların uygulanmasında da gösterildiğini ileri sürmek 

pek de mümkün gözükmemektedir. Sonuç-odaklı, dolayısıyla tümdengelimci bir 

yaklaşım, bazı alanlarda başarı sağlanmasına karşın bazılarında uygulamada çok geride 

kalındığını ortaya koymaktadır. Örneğin, işgücü piyasasının fleksibilitesinin artırılması 

suretiyle istihdam oranının yukarılara çekilmesi konusunda bir takım başarılar 

sağlanmasına karşın, sosyal güvenlik reformları konusunda reformların hayata 

geçirilmesi mümkün olmamıştır. Öyle görünmektedir ki, siyasa alanları, ülkeler ve yıllar 

itibariyle reformların uygulanması ve elde edilen sonuçlarsonuçları değişiklik 

göstermektedir. 

Konunun kapsamı bakımından, birinci bölümde genel olarak 2000 yılında ortaya 

konan Lizbon Stratejisi’nin temel öğeleri irdelenmiştir. İkinci bölüm ise, Strateji’nin 

2004-2005 yıllarında geçirdiği büyük revizyon, nedenleriyle birlikte ele alınmıştır. Son 

ve ana bölümde, Strateji’nin somut uygulama alanları örnekleriyle beraber ortaya 

konulmuş ve Strateji’nin uygulanması çerçevesinde elde edilen sonuçlar incelenmiştir.  



3

1. LİZBON STRATEJİSİ

Avrupa Birliği Ortak Pazar, ortak para, kapsamlı bir genişleme programı ve 

siyasi kurumların reformlarıyla derin bir yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Öte 

yandan, küreselleşmenin şekillendirdiği tümüyle yeni çevre, hızlı teknolojik değişme ve 

yaşlanan Avrupa nüfusu Avrupa’nın küresel ölçekte göreceli olarak güç kaybetmesine 

sebep olabilecek nitelikte etkenlerdir. Bu sebeple, Lizbon Stratejisi (Lizbon Ajandası ya 

da Lizbon Süreci olarak da adlandırılmaktadır), hem Avrupa Birliği’nin yeni yapılanma 

sürecine hem de mevcut çevresel koşullara cevap verebilecek, AB’ye özgü bir büyüme 

stratejisi olarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda, Lizbon Stratejisi, Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerin ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve istihdamı artırmak amacıyla ortaya 

koyduğu bir takım planlar, politikalar ve çalışmalar olarak tanımlanabilir.

Aslında sadece büyümeyi ve istihdamı sürdürülebilir bir şekilde artırmaktan daha 

öte bir anlam taşımaktadır, Lizbon Stratejisi: Büyümeyi ve istihdamı Avrupa’nın 

kendine has ekonomik ve sosyal modeline hizmet edecek bir biçimde sağlamak. Avrupa 

Birliği (AB) üyesi ülkeler, bir yandan küresel rekabet ortamı içinde avantajlı duruma 

geçmeyi diğer yandan da geçmişten devraldığı sosyal kurumlarını muhafaza etmeyi 

arzulamaktadırlar. Bu yeni paradigmada bilgi ve yenilikçilik (inovasyon), bireyler, iş 

dünyası ve toplumlar için varlığın temel kaynağı olarak takip edilmesi gereken bir rota 

olarak gösterilmiştir. Zira toplam işgücü saat bazında Avrupa ve Amerika’da durağan bir 

seyir izlemesine rağmen ABD özellikle Batı Avrupalı devletlere nazaran daha hızlı bir 
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büyüme trendi yakalamıştır. Bunun başlıca sebebi, işgücü verimliliği, yani teknolojik 

gelişme, yani yenilikçilik ve bilgi temelli ekonomik yapıdır.1

Tüm bunlar göz önüne alınarak Avrupa’nın gelecek on yılının en önemli stratejik 

hedefi, 2000 yılı Mart ayında Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi üyeleri tarafından 

konuldu: “Sürdürülebilir ekonomik büyüme ile birlikte daha çok ve daha iyi iş ve sosyal 

uyumu sağlayabilecek, dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temelli ekonomisi 

olmak.”2 Bu hedefe ulaşmak ise, aşağıda genel hatlarıyla belirtilen Lizbon Stratejisi’nin 

hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine işaret edilmişti.3 Başlıca hedefler şu şekilde 

sıralanabilinir:

• Bilgi toplumu ve araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) odaklı daha iyi politikalar 

üreterek, bilgi temelli bir ekonomiye ve topluma geçişi sağlamaktır. Öte yandan, 

rekabet ve yenilikçilik için elzem olan yapısal reform sürecini hızlandırmak ve 

AB Ortak Pazarsının tam entegrasyonu sağlamak,

• Avrupa sosyal modelini modernize etmek, insana yatırım yapmak ve sosyal 

dışlamayla savaşmak,

                                                
1 Maria João Rodrigues, The New Knowledge Economy in Europe –A Strategy for International 
Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, pp. 3-5.
2 Avrupa Konseyi, Presidency Conclusions, Lisbon, 2000, p. 3.
3 A.e., pp. 12, 13. 
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 Uygun makro-ekonomik politikalara başvurarak sağlıklı ekonomik görünüm ve 

büyüme potansiyelini ortaya çıkarmak.  

Strateji sarih bir şekilde büyüme ve istihdama odaklanmıştır. Zira büyüme kendi 

başına bir gaye teşkil etmekten ziyade, Avrupa’nın zenginliğini devam ettirip 

artırabilmek ve böylece Avrupa sosyal modelini koruyup güçlendirmek için adeta bir ön 

şarttır. Büyüme sürdürülebilir olmalıdır ve istihdam yaratmalıdır. İki sebepten dolayı 

istihdam Avrupa’nın gündem maddesidir. Birincisi, işsizlik çok yaygın bir hal almıştır 

ve ikincisi, daha fazla insanı çalışmaya teşvik ederek ancak Avrupa’nın demografik 

değişimiyle baş edilebilir. Yaşlanan nüfus daha büyük emeklilik ödenekleri ve sağlık 

giderleri anlamına geldiğinden, çalışan nüfusun ve işverenlerin üzerinde vergi ve sosyal 

güvenlik yükünün giderek daha da artmasına sebep olmaktadır.4

Lizbon hedeflerine ulaşmada bir dizi atılımlar yapılması elzem kabul edilmiştir. 

Öncelikle, Avrupa’nın yatırım alan ve sürekli surette istihdam üreten bir ekonomi haline 

gelmesi şarttır. Bu amaca ulaşmak içinse çok kapsamlı bir politik düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu politik düzenleme, makul bir kamu maliyesi yönetimi, daha iyi bir 

yönetmelik/düzenleyici ya da yasal çerçeve, doğru koşullarda vergilendirme, mesleki 

eğitimin geliştirilmesi gibi bir takım konuları içermektedir. Bunun da ötesinde, 

Araştırma-Geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin (giderek yükselen küresel rekabette 

Avrupalı şirketlerin öne çıkabilmesini sağlayacak şekilde) desteklenmesi stratejinin 

                                                
4

Maria João Rodrigues, European Policies for a Knowledge Economy, Cheltenham, Edward Elgar, 
2003, p. 2.
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esasını oluşturmaktadır. Ayrıca rekabet ortamının geliştirilmesi ve böylece değişime ve 

dış şoklara (özellikle asimetrik şoklara) karşı daha dayanıklı hale gelinmesi de 

önemlidir. Sosyal harcamaların müştereken karşılanması adına her yaştan daha fazla 

insanın işgücüne katılması yönünde tedbirler de yer alır, Strateji’de. Tüm bunlar ise, 

Avrupa ve Birliği ve Üye Devletler düzeyinde yapılacak esaslı reformlarla mümkün 

gözükmektedir.5

2005’teki yenileme sürecine kadar, Lizbon birçok farklı ve hatta birbiriyle 

çatışan hedefleri bünyesinde barındırmaktaydı. 2005 dönem ortası değerlendirmesi 

sonrasında ise, hedefler gözden geçirilmiş ve basitleştirilmiştir. İki özellikli ana hedef 

mevcuttur. Birincisi, 2010 yılına kadar araştırma ve geliştirmeye Avrupa GSYİH’nın 

yüzde 3’ü kadar bir toplam yatırım (kamu ve özel yatırım) yapılmasının sağlanması. 

İkincisi ise, yine 2010’a kadar istihdam oranının yüzde 70’e çekilmesi. Elbette ki bu 

hedefler AB vizyonu için tek başına yeterli değildir, ancak AB’nin küresel rekabette 

varlığını göstermesini için kesinlikle merkezi önemdedirler. 2006 Bahar Konseyi 

toplantısında, tüm Üye Devletler Ar&Ge hedeflerinin belirlemiş ve birçoğu bu yolda 

önemli reformlara imza atmışlardır. Nihayetinde ise, bazı gelişmeler elde edilmiştir.6

Lizbon Stratejisi’nin uygulanmasında hem Komisyon hem de Üye Devletlere 

büyük sorumluluklar düşmektedir. Komisyon ve Üye Devletler arasındaki 

                                                
5 A.e., p. 4.
6 Avrupa Komisyonu, “Growth and Jobs”, 2000, (Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/growthandjobs/faqs/ 
background/index_en.htm, 10 Temmuz 2008. 
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sorumlulukların sarih bir şekilde paylaşılmasına ve birlik ve ulusal hükümetler 

arasındaki koordinasyona dayalı sıkı bir işbirliği ile ekonomik ve sosyal reformların 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Üye Devletler, (2005’te üzerinde anlaşılan) 

Birleştirilmiş Kılavuz İlkelerde belirtilen ve kendilerinin sunduğu Ulusal Reform 

Programlarındaki reformları gerçekleştirmekle mükelleftir. İlkelerin uygulamasına 

ilişkin bir değerlendirme 2008 yılında, 3 yıllık bir dönem sonrasında, yapılacaktır. 

İlkelere paralel olarak Ulusal Reform Programları da her üç yılda bir hazırlanıp 

değerlendirilmektedir.7

Üye Devletler, ayrıca her yıl Reform Programları’nın uygulanmasına ilişkin 

raporlar üretip, bunları diğer devletler ve Komisyon ile paylaşmaktadırlar. Bu Reform 

Programları’nın uygulanmasına yardımcı olmak, bunları gözlemlemek ve 

değerlendirmek üzere 2007 yılında 15 devlet ilgili bakanlıklar düzeyinde koordinatör 

atamıştır. Böylelikle uygulamanın da işlerlik kazanması amaçlanmıştır. Ayrıca, AB 

düzeyinde de bir reform programı (Birlik Lizbon Programı) uygulanmaktadır.8

2005 öncesinde, farklı hatta çelişen hedefler, raporlama mekanizmaları ve 

yetersiz koordinasyon sebebiyle sistem tıkanmış ve içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Bu 

nedenle, bazı alanlarda gelişmeler gözlense de genel olarak Strateji tatmin edici değildir.  

Avrupa ekonomilerinin birbirine olan bağımlılığı da dikkate alınırsa, Üye Devletlerin 

bazılarında yaşanan olumlu gelişmeler diğerlerine de sirayet etmektedir. Tam tersine, bir 

                                                
7 A.e.
8 A.e.
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ekonomik daralma ise diğer Üye Devletlere de olumsuz yansımaktadır. Bu sebeple, 

Lizbon her ne kadar ulusal bazda uygulanan bir reformlar yumağı gibi görünse de, 

Avrupa’nın geleceği tüm üye devletler için ortaktır. Dolayısıyla, Lizbon işbirliğine 

dayalı bir AB Stratejisidir. Ayrıca, birbirinden bağımsız yürütülecek ulusal politikalar 

Lizbon’un büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşmada yeterli olamaz. Bu sebeple, 

örneğin, verimli bir Ortak Pazar, dış ticarette yürütülecek doğru politikalar, AB rekabet 

hukukunun devamlı güncellenmesi, iyi yürütülmüş araştırma programları, AB Yapısal ve 

Uyum Fonları ve AB çevre politikalarının hayata geçirilmesi gibi tüm konular varlıklı, 

modern bir Avrupa toplumunun vazgeçilmezleridir ve tüm bunlar işbirliğiyle 

yürütülmelidir.9

Bu işbirliğini ya da daha doğru tanımıyla yönetişimi sağlamak üzere Komisyon 

görevlendirilmiştir. Öncelikle, Üye Devletlerin Ulusal Reform Programları’nın temelini 

oluşturan ve Konsey’in onayıyla meşruluk kazanan Birleştirilmiş Kılavuz İlkeler, 

Komisyon’un en önemli aracıdır. Bu İlkeler ilk olarak 2005 yılında üç yıllık bir dönem 

için (yani 2005-08 yılları için) hazırlanmış olup 2008 yılında değerlendirilecek ve 

gerekirse yenilenecektir.10  

İkinci olarak, Komisyon’un içeriğini tayin ettiği ve yıllık bazda hazırlanan 

raporlar, Ulusal Reform Programları’nın uygulanmasında ne kadar yol kat edildiğini 

gösterir. Ayrıca Komisyon, Üye Devletlerin kendi aralarındaki bilgi alışverişine, 

                                                
9 Avrupa Parlamentosu, Motion for A Resolution, 7.11.2007, (Çevrimiçi) www.guengl.eu/upload/
docs/P6_ B(2007)0445_EN.doc, 5 Haziran 2008.
10 A.e.
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birbirlerinden öğrenmelerine (best practice sharing), Reform Programlarını uygulama, 

yenileme ve geliştirmelerine yardımcı olur. Bu yolla, Strateji’nin uygulamasındaki 

eksiklikler ve başarıların görülmesine ve paylaşılmasına aracılık eder. Komisyon’un bu 

rolü, Birliğin kuruluşundan bu yana süregelmiştir. Son olarak, Komisyon, politika 

üretme ve fonlama faaliyetlerinin Lizbon hedeflerine en iyi şekilde hizmet etmesini 

sağlamakla görevlidir.11

Komisyon, AB Yapısal ve Uyum Fonları’nın Lizbon’un büyüme ve istihdam 

hedeflerine katkı sağlayacak biçimde kullanılmasını amaçlamaktadır. Ortak piyasanın 

var olduğu AB’de bu fonlar, genel olarak istihdamı, üretilen mal ve hizmetleri artırmak 

için harcanmaktadır. Böylece fonlardan, sadece en büyük payı alan değil tüm Üye 

Devletler istifade edecektir. Zira bir bölgeye ya da üye devlete aktarılan fon, diğer bir 

üye devlet için potansiyel mal ve hizmet talebi ve istihdam demektir.12

Asıl gaye, 2010’a kadar sürdürülebilir yüksek bir büyüme ritmini yakalamak ve 

işsizliği en aza indirmektir. Avrupa, ABD ile olan rekabet gücü ve yenilikçilik farkını 

kapatmak ve küreselleşmenin meyvelerini toplamak istemektedir. Bugün için ABD’nin 

göreceli olarak AB’den daha iyi bir performans sergilemesinden, AB’nin başarısız 

olduğu anlamını çıkarmak için de erkendir. Avrupa’nın asıl üzerinde durması gereken 

                                                
11 A.e.
12 Danish Technological Institute, Thematic Evaluation of the Structural Funds’ Contributions to the 
Lisbon Strategy, Synthesis Report, February 2005, p. 7.
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konu, gelecek nesillerin yaşam standartlarının devam etmesi ve artırılmasını sağlamak, 

küreselleşme, demografik değişim ve çevre ile ilgili sorunları bertaraf etmektir.13

1.1. Lizbon Zirvesi ve Strateji’nin Gelişimi

Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 23-24 Mart 2000 tarihlerinde 

Portekiz’in dönem başkanlığı altında Lizbon’da Avrupa Birliği adına en önemli 

toplantılarından birini gerçekleştirmek için bir araya geldiler. Birliğin rekabetçi ve bilgi-

temelli bir ekonomiye geçişi adına gerçekleştirilen ilk önemli girişimdi bu. Avrupa 

ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri ve neler yapılması gerektiği konusunda ulusal 

liderler arasında varılan kayda değer bir oy birliği Zirve’ye damgasını vurdu. Liderler, 

Birliğin spesifik büyüme ve istihdam amaçlarına ulaşabilmek için teknolojik gelişmeden 

maksimum fayda sağlayabilmesi için geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal reformları 

içeren bir strateji geliştirdiler. ‘Ortak Pazar’ın merkezi rolü ve vurgulanarak hem Ortak 

Pazar hem de finansal sektörlere yönelik bir eylem planı (belirli hedefler ve bu hedeflere 

ulaşmada mühletleri içeren bir eylem planı) hazırlanmasına karar verildi. Zirve’nin 

sonuç bildirgesinde Avrupa ortak pazarının Avrupa entegrasyonunun kalbi olduğu ve 

Avrupa’nın küresel rekabette öne geçmesinin ateşleyicisi olacağı belirtildi.14

                                                
13A.e., p. 8.
14 Rodrigues, 2002, a.g.e., p. 6.
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1.2. AB’nin Önündeki Zorluklar

Zirve’de, küreselleşme ve hızlı teknolojik değişimle yön bulan ‘Yeni Ekonomik 

Düzen’de Avrupa’nın ayakta kalabilmesi için bir takım düzenlemelere gitmesinin 

zorunlu olduğu, ortak kanaatti. Beklenmedik derecede sürdürülebilir bir büyüme 

gerçekleştiren ABD ekonomisinin arkasındaki gücün, yaygın kullanım alanı olan yeni 

bilgi teknolojileriydi ve AB liderleri ve ekonomistleri ABD’nin enflasyonsuz daha 

yüksek bir gelişme hızına erişmesini buna bağlıyorlardı. Diğer taraftan, AB büyüme hızı 

ise son on yılda ABD’nin yakaladığı hıza yaklaşamadı ve AB zamanla göreli olarak daha 

az istihdam yaratır oldu.15   

ABD ve AB arasındaki teknolojik gelişmişlik farkı Avrupa’nın düşük 

performansını ancak kısmen açıklayıcı olabilir. Birçok iktisatçının inandığı üzere, 

Amerika’nın esnek ve rekabetçi piyasa şartları da, ABD’nin daha üstün performansının 

asıl sebebidir. Bu nedenle, AB’nin izlemesi gereken yol ise, entegrasyonun 

derinleştirilmesi ve rekabet odaklı politikaların devreye sokulmasıdır.

1992’den bu yana uygulana gelen ‘Ortak Pazar programı’, Üye Devletlerin 

piyasalarının artan dış rekabete açılması ve verimlilik tabanlı bir büyümeye geçilmesine 

olanak tanımaktaydı. Ne var ki kamu ihaleleri ve hizmetleri gibi bazı kilit alanlarda, 

piyasaların entegrasyonu hala uzak görünmekteydi. Avrupa finans piyasaları, şirket ve 

                                                
15 Andrew Glyn, “Labour Market Deregulation and Europe’s Employment Problems”, Prepared for Panel 
on ‘Recession, Inflation and the Prospects for Equitable Growth’ AEA/URPE Session, Washington,
January 2003, (Çevrimiçi) http://www.econ.ox.ac.uk/Members/andrew.glyn/LabourDeregEurope.pdf, 25 
Haziran 2008, pp. 2, 3.
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endüstrilere günümüz modern, hızla değişen, küresel ekonomide rekabet edebilmek için 

ihtiyaç duydukları farklı sermaye kaynaklarını sağlayamıyordu. Daha da önemlisi bilgi 

ekonomisi iş için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri de değiştirmekte olduğundan her

geçen gün daha çok işveren aradıkları nitelikteki işçi bulma zorluğundan şikâyet eder 

oldu. Sosyal güvenlik sistemi de, sıkı iş güvenliği ve cömert işsizlik ödenekleri 

yüzünden ekonomik değişimin önündeki en önemli engellerden biri olarak ortaya çıktı. 

Sosyal güvenlik sisteminin modernize edilmesi gerektiği ve bilgi-temelli ve daha 

rekabetçi bir ekonomiye geçiş için gerekli yapısal değişimlerin daha etkin yönetilmesi 

ortak kanaatti.16

Yine de, olumlu değişimlerin sinyalleri de mevcuttu. İç ticaret hacmi bakımından 

Avrupa en hızlı gelişen bölgeydi ve birçok alanda hala liderliğini sürdürüyordu. AB 

makroekonomik büyüme öngörüleri daha olumlu bir gelişme içindeydi sanki (2000 yılı 

için yüzde 3,4 ve 2001 için yüzde 3,1 idi). İstihdam artışı ise yüzde bir olarak 

hesaplandı. Bu durum yeni bilgi-temelli rekabetçi ekonomiye geçiş yolunda politikaların 

tekrar gözden geçirilmesi için bir daha ele geçmez bir fırsattı.

1.3. Kararlı ve Kapsamlı Bir Vizyon

Avrupa’nın içinde bulunduğu oldukça karmaşık ve zor durum, geniş bir 

yelpazede çok kapsamlı bir eylem planını harekete geçirmelerini gerektiriyordu: Lizbon 

                                                
16 Jean Pisani-Ferry ve Andrea Sapir, ‘Last Exit to Lisbon’, Bruegel Policy Brief, No. 2006–02, 
(Çevrimiçi) http://www.bruegel.org, 21 Haziran 2008, pp. 3, 4.
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Zirvesi’nin konusu da buydu. Önümüzdeki on yıl için iddialı stratejik hedefler 

tanımlandı: Avrupa’yı, sürdürülebilir ekonomik büyümeye kadir, daha çok ve daha iyi 

istihdam sağlayan, dünyanın en rekabetçi, dinamik, bilgi temelli ekonomisi haline 

getirmek. Bu hedefin gerçekleşmesini sağlayabilmek içinse, Zirve’de, elektronik 

ticaretten ortak sermaye piyasasına kadar farklı politika alanlarını bir arada kavrayacak 

geniş ve bütünleşmiş bir strateji geliştirildi. Teknolojik yenilikçilik kadar Avrupa’nın 

kendine has sosyal ve ekonomik yapısını da korumanın önemli olduğuna dikkat çekildi. 

Strateji dahiline alınan her bir politika alanı için ayrı ayrı spesifik hedefler ve müddetler 

kondu.17

Bu stratejinin başarısının ön şartı ise, düşük enflasyon hadleri, mali tutumluluk 

ve makul faiz hadleriyle sabit bir makroekonomik istikrarın sağlanması olacaktı. Zaten 

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği de bunun için vardı. Devlet ve Hükümet 

Başkanları, kamu maliyesinin kalitesi ve uzun-dönemli istikrarının geliştirilmesine 

vurguladılar. İstihdam üzerindeki vergi baskısını hafifletilmesi ve kamu harcamalarının 

Ar&Ge ve inovasyonu destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmesine ise özellikle 

değinildi. Eğer strateji bu yol üzere uygulanabilirse, Euro Bölgesi genelinde ortalama 

yüzde 3’lük bir büyüme oranı gelecek yıllar için gerçekçi bir hedef haline gelebilirdi.18

                                                
17 Clementina Ivan-Ungureanu ve Monica Marcu, “The Lisbon Strategy”, Romanian Journal of 
Economic Forecasting, 2006/1, Bucharest, (Çevrimiçi) http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_06/rjef1_06_6.pdf, 
22 Haziran 2008, p. 2.
18 A.e., p. 3.
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Liderlerce üzerinde anlaşılan birçok hedef, yeni teknolojilerin AB’de yaygın 

kullanımının teşvikini konu edinmişti. Yine 2000 yılının sonlarına doğru gerçekleşen 

Fereira Zirvesi’nde toplanan liderler, Komisyon’dan kapsamlı bir e-Avrupa Eylem Planı 

hazırlamasını istedi. Yine Avrupa Parlamentosu ve Konseyi de, elektronik ticaret ve

iletişim araçlarıyla ilgili yasal bir çerçevenin mümkün olduğunca hızlı kurulması için 

göreve davet edildi. Komisyon hâlihazırda, bu konuyla ilgili 1999 yılında 

telekomünikasyon alanında bir mütalaa bildirmişti ve şimdi daha kapsamlı bir yasal 

çerçevenin hazırlanması isteniyordu. Yine en önemli gündem maddelerinden biri, yerel 

servis sağlayıcılar arasında rekabeti ateşleyerek 2000 yılının sonuna kadar internet 

kullanım maliyetinin düşürülmesiydi. Ayrıca, 2001 yılını sonuna kadar tüm okullarda 

internet ve multimedya araçlarına erişiminin sağlanması taahhüt edildi.19 ABD ile 

aralarında olan teknolojik uçurumu kapatmak için tasarlanan tüm bu planların ötesinde, 

Zirve’de daha büyük bir konu ele alındı. Eğer yeni ekonomik düzenin meyveleri 

toplanmak isteniyorsa, AB geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal reformlara girişmek 

zorundaydı. Sosyal politikalar söz konusu olduğunda ise akla ilke gelen şey, bilgi temelli 

rekabetçi bir ekonomiye geçiş sürecini sekteye uğratabilecek nitelikteki mevcut sosyal 

güvenlik sisteminin modernize edilmesiydi. Liderler, Üye Devletler arasında daha ileri 

düzeyde bir işbirliği ve (özellikle emekliliği konu alan) geleceğin sosyal güvenlik 

sisteminin temellerini oluşturacak bir taslağın hazırlanması çağrısında bulundu. Bu 

manada Lizbon, Avrupa’nın ciddi sorunlarının ele alındığı ve tartışıldığı platformdu. Bu 

babdan üzerinde en çok durulan konu ise, daha aktif bir istihdam politikası izleyerek 

                                                
19 Avrupa Konseyi, a.g.e., p. 3, 4.
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hayat-boyu öğrenme, beceri geliştirme ve işte fırsat eşitliği gibi konulara daha fazla özen 

gösterilmesi gerekliliğiydi. Zira en hayati konu da buydu: Bazı tahminlere göre, eğer 

mevut politikalar değiştirilmezse, AB genelinde bilişim teknolojileri sektöründe 2004-5 

yıllarında iki milyon kalifiye çalışan açığı meydana çıkacaktı. Ekonomik planda ise 

Zirve, birçok alanda reform öngörüyordu. Araştırma ve geliştirme alanında, ‘Avrupa 

Araştırma ve İnovasyon Alanı’nın kurulması için gereken adımların atılması 

kararlaştırıldı. Üye Devletlerde yapılan araştırmaların kapasitelerinin artırımı, araştırma 

yapanlar arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve bilgi alışverişinin daha da 

hızlandırılması amaçlandı.20

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için daha elverişli bir iş ortamını 

hazırlanması da önemliydi. Zira KOBİ’ler, AB ekonomisinin esnekliği ve istihdam 

kapasitesini artıracak dinamolardı.  Komisyon girişimci, yenilikçi ve açık bir Avrupa 

ekonomisi konulu bir tebliğ sundu ve Haziran 2000’de küçük işletmeler için bir sicil 

oluşturulması yolunda bir tüzüğün hazırlanmasına karar verdi. Bu tür bir tüzüğün 

KOBİ’ler ile alakalı tüm düzenlemelerin daha aktif yapılıp yönetilebilmesine olanak 

tanıyacağı beklenmiştir. İşletmelerin yüzde 98,8’ini, toplam istihdamın yüzde 66’sını, 

toplam hasılanın yüzde 65’ini oluşturan KOBİ’lerin, Lizbon Stratejisi’nin halen en 

önemli komponentlerinden biri olduğu söylenebilir.21  

                                                
20 “The European Research and Innovation Area”, (Çevrimiçi) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/greece 
/docs/eria_gsrt_2003_en.pdf, 14 Haziran 2008. 
21 EFAA, “SME and SMP Issues: Overview SME ans SMP Issues”, (Çevrimiçi) http://www.efaa.com/
SME,and,SMP,issues,43.html, 12 Haziran 2008.
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1.4. Strateji’nin Kalbi Olarak AB Ortak Pazarı

Zirve’den çıkan en önemli mesajlardan biri de, rekabet gücünün artırılması ve 

yenilikçiliğin teşviki için yapısal reformların hızlandırılmasıydı. Liderler, 

makroekonomik ortamın harekete geçilmesi uygun olduğunda birleşerek, bu yapısal 

reform sürecinin sürükleyici gücünün Ortak Pazar olduğunun altını çizdiler. Ayrıca, hem 

tüketicilerin hem de şirketlerin daha iyi istifadesi için performansını geliştirmesi gereken 

sektörler ve yapılması gerekenler tek tek belirtildi.22 Bunlar:   

• Rekabetçiliğin ön şartı olarak düşük maliyetli kamu hizmetleri. Açık ve bütünleşmiş 

kamu hizmetleri yolunda daha önceki yıllarda bazı gelişmeler kaydedildi. 

Telekomünikasyon sektörü bunun iyi bir örneği durumunda. AB düzenleyici 

çerçevesinin hayata geçirilmesinin ardından, iki yıldan kısa bir sürede, rekabetin 

faydaları kendini göstermeye başladı: Hem tüketiciler hem de şirketler devamlı düşen 

fiyatlardan yararlanmaya başladı. 1997-99 yılları arasında telekomünikasyon alanında 

düşen maliyetlerle birlikte şirketler yüzde 25, bireyler ise yüzde 40’a varan tasarruf 

sağladı. Yüzlerce yeni şirket Avrupa piyasasına girdi. Kamu hizmetlerindeki reformun 

ve genel olarak gaz, elektrik, posta hizmetleri ve taşımacılık gibi alanlarda 

liberalizasyonun hızlandırılmasının önemine değinildi. Komisyon’dan havacılık 

sektörünün yönetimi ve hava alanının daha fazla kullanımı üzerine bir öneriler tablosu 

sunması istendi. Ayrıca Maastricht Antlaşması’nda genel hizmet sektörüyle ilgili 

                                                
22 Avrupa Konseyi, a.g.e., pp. 5-8
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provizyonların önemi vurgulandı ve Komisyon’un daha önce 1996’da sunduğu tebliğini 

yenilemesi istendi.   

• Kamu hizmetleri AB GSYİH’nın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Hizmet 

sektörü, AB ekonomisinin çalışabilmesi açısından AB genelinde rekabete açılması 

gerekmektedir. Bu, ayrıca, vergi mükelleflerinin ödedikleri vergilerin karşılığını daha iyi 

alabilmesi ve tüm kamu hizmetlerinin daha ucuza sağlanması demektir. Kamu hizmet 

sektörünün verimliliği ancak ilgili piyasa bilgisinin ve piyasaya girişin kolay 

ulaşılabilirliği ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla AB de bu konuda bazı adımlar atmış ve 

yol kat etmiştir: kamu hizmet sağlayıcıların sayısı sektörler ve ülkeler itibariyle 

1980’den bu yana artış göstermiştir. Fakat sınır ötesi kamu alımlarının hacmi hala AB 

içerisinde gerçekleşen mal ve hizmet ticaret hacmine oranla çok düşüktür. Bu sebeple, 

Komisyon kamu ihale rejimlerinin işleyişinin basitleştirilmesi, sarihleştirilmesi ve 

geliştirilmesini konu alan bazı öneriler sunmuştur. Zirve de bu önerileri 2002 yılına 

kadar hayata geçirmek için gerekli çalışmayı yapmış ve kamu alımlarının tüm AB 

ülkelerinde çevrimiçi yapılması ve şeffaflığının da böylece artırılması için gerekli 

adımlar atılmasına yardımcı olmayı taahhüt etmiştir.        

• Hizmetler büyük ölçüde emek-yoğun olduğundan, ABD’de açıkça gözlemlendiği 

üzere, istihdam oluşturma potansiyeli geniştir. Bu potansiyel henüz AB’de yeterince 

devreye geçirilememiştir ve bu sebeple AB’deki hizmet sektörü içerisindeki istihdam 

oranı ABD’dekine göre hayli düşüktür. Hizmet ticaretinin önündeki ağır düzenleyici ve 



18

denetleyici bariyerler hala mevcuttur ve ortadan en kısa zamanda kaldırılmalısı için 2000 

yılının sonuna kadar Komisyon tarafında bir strateji geliştirilmesi elzemdir. Mesleki 

danışmanlık ve güvenlik hizmetleri, pazarlama ve perakende satış hizmetleri, bayilik 

gibi birçok hizmet sektörünün gelişme potansiyeli hala vardır. Dolayısıyla, AB Hizmet 

sektörünün AB GSYİH’ındaki mevcut yüzde 60’lık payını genişletmesi de pek olanaksız 

görünmemektedir.  

• Fikri ve endüstriyel mülkiyet hakları doğru bir biçimde korunmalı ve araştırma ve 

yenilikçilik (inovasyon) alanlarına yatırım teşvik edilmelidir. Bu araştırma ve 

yenilikçilik faaliyetlerini yürütmesinin maliyetleri (özellikle KOBİ’ler için) çok 

yüksektir. 10 yıllık bir süre için patent hakkı elde etme, ürünü tescil ettirme ve bunu 

devam ettirme birkaç ülke dışında Avrupa’da ABD’ye göre çok daha pahalıdır. 

Dolayısıyla, Birlik’te ortak bir patent düzenlemesi oluşturabilmek için Üye Devletler 

arasında mümkün olduğunca hızlı bir anlaşmaya varılmasının önemi vurgulandı. Zaten 

Avrupalı endüstricilerin de isteği bu yöndeydi.

• İster AB isterse Üye Devletler düzeyinde olsun, düzenleyici/yasal çerçeve iş dünyası 

için ciddi bir sıkıntı halini almıştır. 1999’daki İş Sörveyi’nde, işletmelerin yüzde 65’i 

Ortak Pazar’nın işleyişinde gelişme kaydedildiğini, yarısından fazlası (yüzde 54’ü) ise 

bu gelişmenin azalan idari yükten ileri geldiğini rapor etmişlerdir. Diğer taraftan, 

işletmelerin yüzde 35’i durumun tıkandığı hatta kötüye gittiğini iddia etmiş ve üçte biri 

ise Avrupa kurallarının çok karmaşık ve uygulama açısından pek de açık olmadığından 
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şikâyet etmişlerdir. Bu nedenle, Komisyon’un 2001 Haziran’ına kadar yeni bir 

düzenleyici çerçeve politikası üretmesi istendi. Gerek AB ve gerekse ulusal düzeyde 

regülâsyonun kalitesi şeffaflığının artırılması için bir takım girişimlerde bulunulması 

kararlaştırıldı.    

Zirve’nin sonuç açıklamasında, 1999 Helsinki Zirvesi’nde kararlaştırılan 

“Komisyon’un Ortak Pazar Stratejisi”, mevcut politikaların kalitesinin geliştirilmesi için 

elzemdi. Önümüzdeki beş yıl Ortak Pazar’ın performansının geliştirilmesi adına 

tasarlanan Lizbon Stratejisi, somut ve ölçülebilir hedefler üzerine odaklanmıştır. Her yıl 

sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlandı. Hedeflerin ilk 

değerlendirme sonuçlarının 25 Mayıs’taki Ortak Pazar Konseyi toplantısında ele 

alınması kararlaştırıldı.23

1.5. Verimli, Entegre Finansal Piyasalar

Verimli ve şeffaf finansal piyasalar, sermayenin tahsisini daha iyi yapmak ve 

maliyetleri düşürmek (genel olarak girişimcilerin yatırımlarını teşvik edecek şartların 

geliştirilmesi) suretiyle büyüme ve istihdamı hızlandıracaktır. Bunun farkında olan 

liderler, “Komisyon’un Finansal Hizmetler Eylem Planı”nın üzerinde durarak, 2005 

yılının sonuna kadar Plan’ın tam uygulanmasını öngörmüşlerdir.24    

                                                
23 A.e., p. 9.
24 “Financial Services Action Plan”, (Çevrimiçi) http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24210.htm, 25 
Haziran 2008.
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Zirve, kredi kurumlarının ve sigorta şirketlerinin tasfiyesi, devri ve yeniden 

yapılanması üzerine uzun vadeli projeksiyonlar geliştirilmesine karar verildi. Ayrıca, 

Euro’nun tedavüle girmesiyle harekete geçirilen piyasa-odaklı entegrasyon sürecinin 

hızlandırılması için gerekli adımlar tanımlandı. Sadece bir AB pasaportu ile şirketlerin 

ve özellikle de KOBİ’lerin tüm AB genelinde sermayeye erişimi kolaylaştırılacaktı. 

Şirketlerin, farklı ulusal şartnameler uyarınca dosyalar dolusu doküman hazırlamasına 

gerek kalmaksızın sermaye artırımına gitmelerine olanak tanınacaktı. Yatırımcılar, 

finansal bilgileri mukayese ederek farklı finansal araçların gelecekteki performanslarını 

kolaylıkla değerlendirebilecekti. Şirketlerin mali muhasebelerinin mukayeselerine de 

olanak tanıyacaktı bu plan. Ek olarak, AB düzeyinde emeklilik fonlarının daha serbestçe 

hareket etmesine imkan tanıyacak yeni kuralların (ihtiyatlı bir şekilde) devreye 

sokulması kararlaştırıldı. Komisyon, emeklilik fonlarının yatırım faaliyetleri üzerindeki 

kısıtlamaların kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde girişimlere 

başladı. Böylelikle, fonların hisse ve ortaklık senetlerine yönlendirilmesinin yolu 

açılacaktı. Emeklilik fonları uzun vadelerde işletildiğinden, yeni kurulmuş şirketlerin 

ihtiyaç duyduğu uzun vadeli fonların ulaşılabilirliği kolaylaştırılacaktı. Gelecek 

nesillerin daha yüksek bir yaşam standardını garanti altına alınabilmesine yardımcı 

olacak emeklilik fonlarının performansının geliştirilecekti. 25       

Sonuç olarak, Lizbon’da ortaya konan ekonomik reform stratejisi çok kapsamlı 

ve en az bir o kadar da tutkuluydu. En büyük zorluk ise, stratejinin hazırlanması değil 

                                                
25 A.e.
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uygulanmasında yaşanacaktı. Avrupalı liderler gelişmeleri değerlendirmek üzere her 

Bahar döneminde bir araya gelmeyi kabul ederek ve sıkı terminler belirleyerek 

Strateji’ye olan bağlılıklarını dışa vurmuşlardı. Lizbon vizyonunun hayata geçirilmesi, 

büyük AB kurumlarının –Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonu’nun– üzerine 

vazife kılındı. 

Zirve, önümüzdeki 10 yıl için en cüretkâr ekonomik ve sosyal gündem 

maddelerini hayata geçirmek için bir kuantum sıçrayışı niteliğindeydi. Zira tutkulu 

hedefler ve sıkı tarihler ortaya konulmuştu. Büyümeyi hızlandıracak ve istihdamı 

artıracak ve böylece Avrupa entegrasyonunu güçlendirecek bir gündem/Strateji 

belirlenmiş oldu, Lizbon’da.    
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2. YENİLENEN LİZBON: DARALAN HEDEFLER VE 

UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ

Avrupa Konseyi tarafından 2000 yılında lanse edilmesinin ardından geçen beş 

yılda, Lizbon Stratejisi’nin özünü teşkil eden ‘dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi 

temelli ekonomisi olma’ hedefine ulaşmada kısmen (oldukça sınırlı bir alanda) başarı 

elde edildi. Strateji’de yer alan özellikli hedeflere ulaşmada pek de iyi sonuçlara 

ulaşılamadığı gerçeği ise Hollanda’nın eski Başbakan’ı Wim Kok’un başkanlığını 

yaptığı Yüksek Heyet’in 2004 Kasım’ında sunduğu raporla ortaya konuldu. ‘Kok 

Raporu’ olarak bilinen belgede, Strateji’nin başarısızlığının altında yatan sebepler –ki 

bunların güdülen politikaların çokluğundan ve kısmen uygulamadan kaynaklandığı ileri 

sürülmektedir– detaylı bir şekilde irdelenmektedir. Ayrıca raporda, büyüme ve istihdam 

konularında yapılması gerekenler hakkında da öneriler belirtilmiştir.26  

Avrupa Komisyonu, rapordaki bulguları göz önüne alarak Lizbon Stratejisi’nin 

orta vadeli bir değerlendirmesini yapmış ve “sürdürülebilir büyüme hedefi ile bütünüyle 

tutarlı bir şekilde Strateji’ye yeniden odaklanmak”27 gerektiği kanaatine varmıştır. 

Strateji’ye daha etkin bir konum kazandırmak çabası içerisinde oldukça kayda değer bir 

takım değişiklikler yapılma yoluna gidilmiş ve Lizbon Stratejisi yenilenmiştir. Bu 

                                                
26 “Kok Report Calls For More Determined Political Action To Revitalise Lisbon Strategy”, Press Release 
by European Commission, Brüksel, 3 Kasım 2004, (Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/
kok_press_release_en.pdf, 15 Mayıs 2008.
27 Avrupa Komisyonu, Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy,
Communication to the Spring European Council, COM(2005) 24 final, 2005, p. 12.
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kapsamda, birçok alanda liberalleşmenin temel gündem olması ve genel kabul görmüş 

kanıya uygun olarak Lizbon’un tüm yönleriyle sadece büyüme ve istihdama hizmet 

edecek bir Strateji olması benimsenmiştir. Sadece büyüme ve istihdam üzerine 

odaklanmış olan ‘yenilenen’ Lizbon Stratejisi, gerek sosyal ve gerekse çevre ve enerji ile 

ilgili orijinal Lizbon’da belirlenmiş diğer tüm hedeflerin Strateji’nin kapsamından 

çıkarılması yani göz ardı edilmesi anlamını taşımaktaydı. Artık yegane amaç, sadece 

ekonomik kaygılarla piyasanın gereklerine uygun, daha rekabetçi hareket etmek 

olmuştur.28    

Lizbon Stratejisi’nin en temel eksikliği şöylece ortaya konmuştur: “Lizbon her 

şey hakkında ve dolayısıyla hiçbir şey. Uygulamasından herkes ortaklaşa sorumlu ve 

dolayısıyla hiç kimse.”29 Dolayısıyla, Kok Raporu, bir yandan stratejik hedeflerin 

yeniden belirlenmesi, diğer yandan da uygulamanın geliştirilmesi gerekliliğine dikkat 

çekmektedir. Bu bağlamda, tüm hedeflerin –ekonomik, sosyal, teknolojik, çevre ve 

enerji ile ilgili hedeflerin– birbiriyle çok yakından ilintili olduğuna retorik vurgu 

yapmasına rağmen yenilenen Lizbon Stratejisi, büyüme ve istihdam hedeflerini diğer 

tüm politika alanlarına dair hedeflerin önüne koymuştur. Uygulamanın geliştirilmesi 

konusunda ise, ilk etapta 2005 kışında hazırlanmış olan ‘Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler 

(Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008))’ ve ‘Ulusal Reform 

Programları (National Reform Programs)’nın her üç yılda bir tekrar hazırlanması ve her 

                                                
28 “The Lisbon Strategy: The Politics of Competitiveness in the EU”, (Çevrimiçi) www.ruc.dk/upload/
application/ vnd.ms-powerpoint/f51d6748/The%20Lisbon%20Strategy.ppt, 12 Haziran 2008, pp. 4, 5.
29 Wim Kok, Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report from 
the High Level Group chaired by Wim Kok, 2004, p. 3.
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yıl uygulama ile ilgili gelişmelerin ‘Açık Koordinasyon Metodu (Open Method of 

Coordination)’ aracılığıyla üye ülkeler arasında değerlendirilmesine karar verilmiştir.30

2.1. Kok Raporu’ndaki Bulgular: Strateji’nin İlk Dört Yılının 

Değerlendirmesi ve Çözüm Önerleri

Zorluklarla Yüzleşme (facing the challenge) başlığını taşıyan Kok Raporu’nda, 

stratejinin özellikle uygulama hususunda düş kırıklığıyla sonuçlandığı belirtilmiştir. Bu 

başarısızlığın, ‘kararlı bir politik eylem’ eksikliğinden kaynaklandığı iler sürülmüştür. 

Strateji’nin gündemi aşırı doldurulmuş ya da şişirilmiş, koordinasyonu oldukça zayıf 

kalmış ve birbiriyle çatışan öncelikler Strateji’nin işlerliğine ket vurmuştur. Rapor’da, 

özellikle 5 farklı siyasa alanında kararlı bir eyleme girişilmesi gerekliliğine vurgu 

yapılmıştır.31 Bunlar:

i) Bilgi Toplumu – Araştırmacı ve bilim adamları için Avrupa’nın cazip bir merkez 

haline getirilmesi, Ar&Ge faaliyetlerine mutlak öncelik tanınması ve bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımının teşviki.

                                                
30 Avrupa Komisyonu, Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005–2008), COM (2005) 141 
final, 2005, p. 7.
31 EPHA, “The Kok Report Outlines What Went Wrong with the Lisbon Strategy”, (Çevrimiçi) 
http://www.epha.org/a/1596, 17 Mayıs 2008.
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ii) Ortak Pazar – Hizmet sektörünün (özellikle finansal hizmetler sektörünün) Ortak 

Pazar entegrasyonunun tamamlanması ve malların serbest dolaşımının 

önündeki tüm engellerin tamamen kaldırılması.  

iii) İş Çevresi – İdari yükün tamamen azaltılması, yasama kalitesinin artırılması, yeni 

şirketlerin hızlı bir şekilde kurulmasının kolaylaştırılması, daha iş-dostu bir 

ortamın meydana getirilmesi.

iv) İşgücü Piyasası – Avrupa İstihdam Görev Gücü’nün tavsiyelerinin hızla hayata 

geçirilmesi, yaşam-boyu öğrenme programını düzenleyen stratejilerin 

geliştirilmesi ve yaşlıların işgücü piyasasına dâhil edilmesi.

v) Çevrenin Korunması – ekolojiye ilişkin bir yenilikçilik programının harekete 

geçirilmesi, ekolojiye duyarlı iş ortamlarının oluşturulması ve üretkenlik ile 

uyumlu ve uzun vadeli bir çevrebilim politikasının yürütülmesi.   

2000-04 yılları arasında, Avrupa ekonomisinin genel performansının seyri bir 

hayli olumsuzdu. Bu yıllarda her ne kadar Avrupa’da bir ekonomik yükseliş görülse de, 

Avrupa özellikle son 2002 yılından bu yana ABD ve Asya ülkelerinin gerisinde 

kalmıştır. Çin’in ekonomik büyüklük olarak, GSYİH bazında, Almanya’yı 2009 yılında 
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geçmesi beklenmektedir. Bu gelişme, gelecekte dünya ekonomisinin coğrafyasının uzak 

doğu ve ABD merkezli olacağı şeklinde yorumlanmıştır.32

Son yıllarda tüm çabalara rağmen, Avrupa’nın yapısal zayıflıkları giderilememiş, 

kamu kesiminin görece büyümesine rağmen özel kesimin ekonomideki payı yerinde 

saymış hatta daralmıştır. Artan sosyal güvenlik ödenekleri ve düşen vergi tahsili 

sebebiyle genel olarak Avrupalı devlerin kamu sektörü açıkları bir hayli artmış, ancak 

otomatik istikrarlandırıcı (automatic stabilizer) olarak adlandırılan bu ‘kamu açığı’ 

politikası dahi Avrupa ekonomisinin düşüşünü engelleyememiştir. Ancak, Üye 

Devletlerin ekonomik düşüşü sebebiyle ortaya çıkan zayıf bütçe pozisyonları, Avrupalı 

devletlerin bu açık politikasını daha fazla sürdürebilmesini artık imkânsız kılmıştır.33

                                                
32 “China, Germany Tussle for Third Place as World Economies”, (Çevrimiçi) http://www.dw-
world.de/dw/article/0,2144,2698852,00.html, 10 Haziran 2008.
33 Erik Jones, “European Macroeconomic Governance”, European Union: Power and Policy-Making, 
Ed. by Jeremy Richardson, Vol. 1, London, Routledge, 2007, p. 332.  
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Sonuç olarak, İstikrar ve Büyüme Paktı (Stability and Growth Pact) da dikkate 

alınırsa, mevcut makroekonomik politikaların artık uygulanabilirliğini yitirdiği ve bu 

sebeple birçok Üye Devlet şu an büyük bir çıkmazda olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Özellikle yapısal zayıflıkla ve düşük toplam talep düzeyi sebebiyle ulusal ekonomik 

performanslar genel olarak oldukça olumsuz bir seyir izlemektedir. Ekonomik koşullar 

kötüye gittikçe, Strateji’nin uygulanması daha da zorlaşmaktadır. Zira tarihi düzeydeki 

düşük büyüme hızları hükümetlerin Ulusal Reform Programları’nda yaptıkları 

taahhütlerine bağlı kalmalarını engellemektedir. Bu kısır döngü Avrupa’yı şimdilik 

kilitlemiş görünmekte. Kok Raporu’nda şu gerçek itiraf edilmiştir: 

“Birçok Üye Devlet, üzerinde oybirliğiyle anlaştıkları tedbirleri almada yeterince 

samimi değildir. Örneğin Ortak Pazarın her alanda entegrasyonunun tamamlanması 

konusuna gereken öncelik verilmemiştir. Avrupa, ulaşması gereken hedeflerinin 

oldukça uzağında kalmıştır.”34

Lizbon Zirvesi ve onu izleyen Bahar Dönemi Avrupa Konseyi toplantısında, 

dünyanın en iyi ekonomisi olma yolunda izlenmesi gereken bir takım politikalar ele 

alınmış ve nihayetinde bir seri spesifik hedefler belirlenmiş ve 2010’a kadar olan periyot 

için bir projeksiyon çizilmiştir. Yolun yarısı olan 2005’e gelindiğinde, bazı alanlarda 

gelişmeler sağlanmasına rağmen genel olarak kötümser bir Lizbon portresinin ortaya 

çıkmıştır. Lizbon’un, yakalanamamış hedefler ve tutulmamış vaatlerden müteşekkil bir 

Strateji olarak anılmasını engellemenin yolları tartışılmıştır. Örneğin, yukarıdaki 

                                                
34 Kok, a.g.e., p. 11
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tablodan da anlaşılacağı üzere, istihdam politikası gibi bazı alanlarda hem başarı hem de 

başarısızlıkla karşılaşılmıştır.35

2000’den bu yana Avrupalı hükümetler, işçilerin düşük-ücret ile istihdamının 

önündeki engelleri kaldırmaya yönelik bazı girişimlerde bulunmuş, aktif işgücü 

politikalarını uygulamaya koyulmuşlar ve geçici ve yarı-zamanlı istihdamı teşvik 

etmişlerdir. Bunun sonucunda, 1999’da AB-15’te yüzde 62,5 olan istihdam haddi 

2003’te 64,3’ e ve 2007’de 64,7’ye yükselmiştir.36 Bu sonucun, sadece tam zamanlı 

değil aynı zamanda yarı-zamanlı işlerin yaygınlaştırılması suretiyle elde edildiği

söylenebilir. Üye Devletlerden yedisi, istihdamı yüzde 67 ve üstüne çıkarmayı 

başarmıştır. Kadın, yaşlı ve sakat nüfusun istihdamının artırılması için belirlenen 

hedeflere de yaklaşılmıştır, bu ülkelerde. Ancak yine de işgücü piyasasının 

deregülasyonunun tamamlandığı iddia edilemez.

Bunun da ötesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve okullardaki internet 

erişiminin yaygınlaştırılması konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hane halkının 

internet kullanım oranı hızla artmış ve 12 Üye Devlet’te Lizbon’da bu hususta konan 

hedeflere ulaşılmıştır. Ancak bunların dışında kalan birçok hedefe ulaşılamamıştır. 

Avrupa hala, ABD ve Asya ekonomileri karşısında güç kaybetmektedir. Rekabetçi 

ülkeler, küresel ekonomi liginde Avrupa’nın önüne geçmektedir. Avrupa’nın kendine 

                                                
35 “The Kok and Bull Story of Lisbon”, Financial Times, 5 Kasım 2004, (Çevrimiçi)
http://www.ft.com/cms/s/0/90de1ab0-2f7f-11d9-984 e-00000e2511c8.html?nclick_check=1, 8 Haziran 
2008.
36 Bakınız: Tablo-2.1., s. 25.
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özgü sosyal ve ekonomik modelini ayakta tutabilmesi için daha ciddi reformlara 

girişmesi kaçınılmazdır. Avrupa’nın ortalama yaşam süresi, bebek ölüm oranları, adaletli 

gelir dağılımı ve fakirlik gibi konularda ABD’den daha iyi olduğu gözlemlense de, genel 

bir ekonomik düşüş göz ardı edilemez bir gerçektir.

Avrupa bazı dâhili ve harici zorluklarla karşı karşıyadır. Dıştan gelen en büyük 

tehdit, yoğunlaşan küresel rekabet ortamıdır; Avrupa, ABD ve Asya’dan gelen iki farklı 

ekonomik dalgayla baş etmek zorundadır. Özellikle hızla büyüyen Çin ekonomisi 

Avrupa’nın rekabet gücünü sürplase etmiştir. Avrupa’daki yüksek ücretler, istihdam 

üzerindeki ağır vergi ve sosyal güvenlik yükü, yavaş ilerleyen teknolojik gelişme ile 

birleşince Avrupa’nın rekabet gücü iyice düşmüştür. Çin’deki ücretlerin oldukça düşük 

seyretmesi ise Çin’in rekabet gücünün ardındaki ana faktördür. Çin, büyük miktarda 

yabancı yatırımı kendi ürettiği teknolojiyle desteklemek suretiyle, sadece düşük katma-

değerli değil aynı zamanda yüksek katma-değerli malları da üretebilmektedir. Ayrıca 

Çin’in ürettiği bu sınıf malların, Avrupa’da üretilenlerden kalite açısından pek bir farkı 

da yoktur. Ayrıca Hindistan da özellikle hizmet sektöründe ‘offshoring’ ve ‘outsourcing’ 

faaliyetlerinin en çok yoğunlaştığı ülke konumuna gelmiştir. Eğitimli, ucuz, İngilizce 

konuşabilen işgücünün büyüklüğü ile özellikle bilişim teknolojileri alanında, AB’den 

çok önünde yer almaktadır.37

                                                
37 Ziga Turk, “Lisbon Strategy 2.1.: Europe-The Most Creative Economy in the World”, 3-4 December 
2007, (Çevrimiçi) http://www.slideshare.net/ziga.turk/lisbon-strategy-21-europe-the-most-creative-
economy-in-the-world-full, 5 Mayıs 2008.  
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ABD ise, bilgi ekonomisinin ilerletilmesine olan bağlılığı ile dünyadaki 

liderliğini sürdürmekte hatta gittikçe pekiştirmektedir. En büyük 500 bilişim teknoloji 

şirketinin yüzde 74’ü ve en çok Ar&Ge harcaması yapan 500 şirketin yüzde 46’sı ABD 

menşelidir.38 AB’nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat hacmi ABD’ninkinden bir 

hayli düşüktür. Yüksek teknoloji ile üretilmiş malların imalat sektöründeki toplam 

katma-değer oranı ve bu ürünlerin üretilmesinde görev almış işçi sayısı da ABD’ye göre 

oldukça düşüktür. Bu manada, ABD ve Asya’dan gelen rekabet dalgasına cevap 

verebilmek adına, Avrupa’nın kendi bilgi ekonomisini inşa etmekten başka şansı yoktur.

Öte yandan Avrupa, çok güçlü bir demografik değişim ile baş etmek zorundadır. 

Avrupa nüfusunun büyüme oranı ve yaş dağılım yapısı olumsuz bir yönde 

ilerlemektedir. 2020 yılında Avrupa nüfusunun azalmaya başlayacağı ve 2050’ye 

gelindiğinde 15-64 yaşları arasındaki çalışabilir nüfusun bugünküne göre yüzde 18 

azalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca 65 yaş-üstü nüfusun yüzde 60 artacağı 

beklenmektedir. Sonuç olarak, aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere bugün itibariyle 

yüzde 24 olan emeklilerin çalışan nüfusa oranının, ikiye katlanıp yüzde 50’lilere çıkması 

beklenmektedir. Bu gelişmelerin, Avrupa ekonomisi ve Avrupa refah sistemi için derin 

ve olumsuz bir takım sonuçları olacaktır. Yaşlanma, emeklilik ödenekleri ve sağlık 

yardımı hizmetlerine olan talebin artması ve aynı zamanda çalışan nüfusun azalması 

anlamına gelmektedir. Böylesi bir yaşlanma trendinin, AB’nin potansiyel büyüme 

hızının bugünkü yüzde 2-2.25 oranından yüzde 1-1.25’lere düşmesine yol açması 

                                                
38 “Fortune 500 - 2008: Telecommunications”, Fortune Magazine, (Çevrimiçi) 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/ fortune500/2008/industries/209/index.html, 12 Haziran 2008.
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beklenmektedir. Ayrıca emekli ödenekleri ve sağlık harcamalarının GSYİH’nın yüzde 4-

8’i kadar artması da söz konusudur. Düşük ekonomik büyümenin kamu maliyesini de 

kötü etkilemesi kaçınılmazdır ve bu sebeple tüm AB ekonomisi ciddi bir tehdit 

altındadır, yaşlanma sorunu karşısında.39

                                                
39 Avrupa Komisyonu, Eurostat Regional Yearbook 2007, Eurostat Statistical Books, Brüksel, 2007, pp. 
17-23.; Avrupa Komisyonu, Demographic Outlook: National Reports on the Demographic 
Developments in 2005, Brüksel, 2007, p. 8.

Tablo-2.2.: AB-15 Yaşlı Nüfus Bağımlılık Rasyosu (%)

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Almanya 24 28 30 31 34 38 44 50 50 49 49

Avusturya 23 25 27 30 32 37 45 52 54 54 54

Belçika 26 26 27 30 33 37 42 45 46 46 45

Danimarka 22 23 27 29 32 34 38 39 40 38 36

Finlandiya 22 23 25 31 36 39 43 44 43 43 44

Fransa 24 25 25 29 33 36 40 43 45 45 46

Hollanda 20 21 22 26 30 33 38 42 44 42 41

İngiltere 24 24 24 27 29 32 37 41 43 42 42

İrlanda 17 17 17 20 22 25 27 29 33 37 40

İspanya 25 26 27 29 31 34 39 45 52 58 60

İsveç 27 27 29 33 35 37 40 41 42 42 42

İtalya 27 29 31 34 37 40 46 53 59 62 61

Lüksemburg 21 23 24 26 28 32 36 40 41 40 38

Portekiz 23 25 25 27 29 31 33 37 41 45 46

Yunanistan 26 28 29 31 33 35 38 43 47 52 54

AB-15 24 26 27 30 32 36 41 45 48 49 49

Not: Tablo, 65 yaş-üstü nüfusun, 15-64 yaş grubuna yüzde olarak oranını ifade etmektedir. 

Kaynak: Giampaolo  Lanzieri,.Statistics in Focus: Long-term Population Projesctions at National 
Level, Brüksel, 2006, pp. 3-5.
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2.2. Kok Heyeti’nin Çözüm Önerileri

Birliğin ve her bir üye devletin, Avrupa ekonomisinin tamamının dinamizmini ve 

gücünü artırmak adına 5 farklı siyasa alanına öncelik vermesi gerekmektedir. Bunlar 

daha önce yukarıda bahsedilen: bilgi toplumunun inşa edilmesi, Ortak Pazarın 

tamamlanması ve rekabetin teşviki, iş ve girişim için uygun ortamın kurulması, esnek ve 

kapsayıcı bir işgücü piyasasının kurulması, ve ekolojik/çevre ile ilgili stratejilerin 

üretilip yürütülmesi. Muhtemelen, Üye Devletlerin her biri, bu öncelikli siyasa 

alanlarından iki veya üçünde istenileni temin edebilir. Hiçbirinin bu beş alanın hepsinde 

istenileni elde etmesi mümkün gözükmemektedir.40

2.2.1. Bilgi Toplumunun İnşa Edilmesi:

Bilgi toplumunun inşası adına, elektronik iletişim araçlarıyla ilgili yeni bir yasal 

düzenleme yapılmalı, bilgi ve iletişim teknolojileri yaygınlaştırılmalı, elektronik ticaret 

için gerekli şartlar hazırlanmalı ve mobil iletişim teknolojilerinin tüm Avrupa genelinde 

daha yoğun kullanımının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci olarak, bir 

araştırma ve yenilikçilik alanı kurulup yeni teknolojiler geliştirilmeli, her Üye Devlet’te 

GSYİH’nın yüzde 3’ü kadar bir bütçe Ar&Ge faaliyetlerine ayrılmalı ve Avrupa 

araştırmacılar için cazip bir merkez haline getirilmelidir. Son olarak, eğitim ve beşeri 

sermayeye yatırım yapılması lazımdır. Bilim toplumunun inşası gayesiyle eğitim ve 

                                                
40 Kok, a.g.e., p. 13.



34

öğretim sistemleri yenilenmeli ve yaşam-boyu öğrenim programları devreye 

konulmalıdır.41

Dünyanın en iyisi olma yolunda mücadele eden yüksek katma-değerli, yenilikçi 

ve araştırma temelli sektörlerin Avrupa genelinde ihdas edilmesi hedefi Lizbon’da dile 

getirilmiştir. Araştırmalar göstermektedir ki, daha fazla Ar&Ge harcaması daha büyük 

bir verimlilik artışı ve dolayısıyla daha büyük katma-değer anlamına gelmektedir. 

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, AB verimlilikte ABD’nin çok gerisinde kalmıştır.

Bu bakımdan, Avrupa’nın verimliliğini artırmanın yolu Ar&Ge’ye daha fazla yatırım 

yapmakla olur. Araştırmaların ortaya koyduğu üzere, işgücü verimlilik artışının yaklaşık 

yüzde 40’ı Ar&Ge harcamalarından husule gelmektedir ve ekonominin diğer alanlarını 

da ‘yayılma etkisi’ prensibi uyarınca olumlu etkilemektedir. Şu ana kadar Lizbon’un en 

büyük düş kırıklığı yaratan yönlerinden biri de, Ar&Ge’nin öneminin yeterince 

anlaşılamaması ve bu yönde yeterince gelişme kaydedilememesi olmuştur. Ayrıca AB, 

dünyadaki en iyi araştırmacıları kendisine çekebilmek için gerekli düzenlemeleri 

yapmalıdır.42  

                                                
41 A.e.
42 A.e., p. 15.
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2.2.2. Ortak Pazar Entegrasyonunu Genişletilip Derinleştirilmesi:

Lizbon’da, hizmet sağlayıcıların tüm AB genelinde hizmet verebilmesinin 

önündeki engellerin kaldırılmasını öngörülmüştü. Ne var ki geçen sekiz senede, bu 

yöndeki girişimler çok sınırlı kalmıştır. Kişilerin, malların ve sermayenin serbest 

hareketine belirli bir alanda iç duvarlar olmaksızın imkan tanınması, ekonomik 

büyümeyi hızlandırır. Ortak Pazar, şirketlerin ve sektörlerin rekabet güçlerini artırıp, 



36

bunların büyümesine olanak tanır. Bu kendi kendine gelişen bir süreçtir. Ayrıca Ortak 

Pazarın, 2,5 milyon kişiye istihdam oluşturduğu da tahminler arasındadır. Böylece 

kaynakların daha verimli sektörlere (veya gruplara) ve şirketlere (veya diğer ekonomik 

ajanlara) tahsisi mümkün olur ve neticesinde ölçek ekonomileri gelişir, maliyetler ve 

fiyatlar düşer. Bu yönde bir gelişme reel gelirlerin, karların ve yenilikçiliğin artmasına 

sebep olur. Bu bağlamda, sürdürülebilir ekonomik büyüme her zaman açılan piyasalar ve 

güçlü ticaret akımları ile yakından ilişkilidir. Aslında Ortak Pazarın, büyüme ve istihdam 

üzerindeki etkisini tam olarak ölçmek pek mümkün değildir. Zira, diğer alanlardaki 

entegrasyonun da ayrı ayrı etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ne var ki bu 

olanak dışıdır. Dolayısıyla, yüzde 1,8’lik rakam gerçeği pek de yansıtmamaktadır.

Avrupa Ortak Pazarı, bugüne kadar ulusal ekonomiler ve ticaretteki ‘ikiz büyüme’yi 

kuvvetlendirmiştir. Avrupa Komisyonu, Avrupa Ortak Pazarı’nın kurulmasının ardından 

geçen 10 yılda, Ortak Pazarın Avrupa GSYİH’sına yüzde 1,8’lik bir katkı yaptığını 

tahmin etmektedir. Böyle bir katkı ise, Avrupa’nın potansiyel büyüme oranının yüzde 

10’u demektir. Ne var ki, (2005 yılına kadar) hizmet sektöründe Ortak Pazarın tam 

anlamıyla harekete geçirilememiş olması, entegrasyonun büyüme üzerindeki etkisini 

azaltmıştır. 2001 yılından beri imalat mallarının (ve hizmetlerin de) AB-içi ticaret hacmi 

daralmaktadır. Ortak Pazar entegrasyonunun tamamlanamamasının olumsuz etkilerinin 

bir diğer göstergesi de, AB ülkeleri arasında mal ve hizmet fiyatlarının büyük 

değişiklikler göstermesidir. ABD’de görülen fiyatların pazar içindeki tüm ülkelerde 

yakınsaması ya da konverjansı, AB’de pek de geçerli değildir.43 Aynı zamanda, Avrupa 

                                                
43 Avrupa Komisyonu, Second Implimentation Report of the Internal Market Strategy 2003-2006, 
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gittikçe yatırımcılar için daha az cazip bir mekân haline gelmiştir. Yabancı yatırımcılar 

AB’ye yatırım yapmaya devam etmekle birlikte, AB’den çıkan sermaye miktarı giren 

sermaye miktarından fazladır. Bu sebeple, Ortak Pazarın daha iyi entegrasyonu AB’yi, 

gerek Birlik içindeki gerekse dışarıdaki potansiyel yatırımcılar için daha cazip hale 

getirmenin yegâne yoludur.44

Malların serbest dolaşımı önündeki bazı engeller (ki bunlara daha fazla 

katlanılmamalıdır) hala mevcuttur. Serbest dolaşım hala bir dizi keyfi yerel kurallarla 

engellenmekte ve böylece entegrasyonun temel taşı durumunda olan Ortak Pazar 

antlaşmaları ihlal edilmektedir. Bunun da ötesinde, özellikle malların teknik 

standartlarının uyumlaştırılması konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle malların serbest 

dolaşımı engellenmektedir.45   

Dinamik ve yüksek rekabetçi finansal piyasalar, tüm sektörel büyümenin 

ardındaki itici güçtür ve AB ekonomik performansına destek olmak adına büyük önem 

arz eder. Ortak bir AB finans piyasası oluşturmak suretiyle hem işletmeler hem de 

tüketiciler için düşük maliyetli fonlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla Finansal 

Hizmetler Eylem Planı (FHEP) 1999 yılında devreye sokulmuştur. 2005’e kadar 

tamamıyla uygulanması tasarlanan bu plan ile, ülkeler-arası takas ve ödeme işlemlerinin 

serbestçe yapılması, kredi piyasalarının entegrasyonu, daha esnek bir ipotekli konut 

                                                                                                                                               
COM (2005) final, Brüksel, 2005, p. 4.
44 A.e., p. 6.
45 A.e., p. 28.
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sisteminin kurulması hedeflenmekteydi. Ne var ki, şu ana kadar planın tam anlamıyla 

başarılı olduğu söylenemez. Zira özellikle takas ve ödeme işlemleri, finansal sistemin 

omurgasını oluşturmaktadır. Ulusal düzeydeki düzenlemeler, finansal piyasaların verimli 

bir şekilde çalışmasını sağlamasına rağmen, AB düzeyinde ortak bir finansal piyasa 

düzenlemesi olmadığından piyasalar AB düzeyinde hala verimlilikten uzak 

görünmektedir; sınır ötesi işlemler hala gereğinden fazla karmaşıktır. Dolayısıyla, 

ülkeler arasındaki finansal işlemlerde hala gereğinden fazla zaman ve kaynak 

harcanmaktadır. Bu sebeple, menkul değerleri (özellikle hisse senedi ve tahvillerin) 

sınır-ötesi ticareti kolaylaştırmak için AB düzeyinde birleştirilmiş ve verimli bir takas ve 

ödeme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ise, finansal piyasaların entegrasyonunu 

hızlandıracaktır. FHEP’in öngördüğü entegrasyonun temini ise masrafların ya da 

maliyetlerin düşmesi, daha büyük bir verimlilik ve daha rekabetçi koşullarda işleyen bir 

kredi sistemi ve şirketler ve tüketiciler adına krediye erişimin kolaylaşması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca, istihdam potansiyeli ve esnekliği yüksek olan yenilikçi KOBİ’lerin 

bu şekilde fonlanmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.46

İpotekli konut finansman sistemine ayrıca değinmekte fayda var. Mevcut sistem 

çerçevesinde borçların yeniden finanse edilmesinin önündeki kısıtlamaların azaltılması 

ve daha cömert ve daha ucuz konut kredileri aracılığıyla daha fazla kredi satılması, ev 

sahipliğini ve toplam talebin artmasını sağlayabilirdi. Konut edinmedeki işlem 

masrafları birçok ülkede oldukça yüksek olduğundan, konut piyasasının tekrar 

                                                
46 “Financial Services Action Plan (FSAP)”, (Çevrimiçi) http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24210.htm,  
12 Haziran 2008.
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düzenlenerek esnekliğinin artırılması, finans piyasaları için de önemlidir. Bu sebeple, 

daha esnek ve canlı bir konut piyasası, (özellikle işgücü hareketliliğini artırmakla 

birlikte) hem finansal hizmet sektörünün genişlemesine sebep olur, hem de tüketicilerin 

ev sahibi olmasını ve daha fazla tüketim yapılmasını sağlar.47  

2.2.3. Girimciler İçin Uygun Yatırım Ortamının Oluşturulması:

Bilgi toplumu ve açık bir ortak piyasa kendiliğinden yenilikçilik, rekabetçilik ve 

büyümeyi tetikleyemez. Bunun için yeni ürünler ve hizmetler üretmeye dönük ve piyasa 

fırsatlarından yararlanmayı becerebilecek bir girişimcilik ruhu gerekmektedir. Yeni 

kurulan firmalar (ve özellikle KOBİ’ler), büyüme ve istihdamın kaynakları olmaktadır. 

Bu sebeple girişimcilik, çok temel bir öneme sahiptir, ancak Avrupa yeterince girişimci-

zihniyetli olduğu söylenemez. Girişimcilerin önünde hala ciddi sorunlar bulunmaktadır 

ve bu yüzden Avrupa, büyüme ve istihdam hedefleri yolunda sektelemektedir. İş/girişim 

ortamını geliştirmek adına yapılacak hala çok şey vardır. Özellikle düzenleyici/yasal 

çerçevenin girişimciler için bir sorun olmaktan çıkarılması (yani bürokrasinin 

azaltılması) ve (finansmanında uzun vadeli kredilerin kullanıldığı) risk sermayesine 

erişimin kolaylaştırılması gerekli görülmüştür. En ciddi sorun, şirketler üzerindeki yasal 

yüklerdir. Daha iyi bir yasal/düzenleyici çerçevenin oluşturulması önemlidir. 

Regülâsyon ve verimlilik arasında bir denge kurulmalıdır. Birçok düzenleme 

girişimcilerin ve müşterilerin karşılıklı güvenini artırmaya dönüktür ve piyasanın 

                                                
47 Sirkka Hämäläinen, “The ECB, the Euro and the Integration of Financial and Mortgage Markets”, 
Speech delivered in European Central Bank, 23 Kasım 2000, (Çevrimiçi) 
http://www.ecb.int/press/key/date/2000/html/sp001123_2.en.html, 13 Haziran 2008.
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işlerliğini sağlar. Öte taraftan, piyasadaki sözleşme serbestîsi alanının aşırı düzenleme 

sebebiyle daraltılması ise rekabeti sekteye uğratır. Bu sebeple karar alıcılar, yaptıkları 

düzenlemelerin rekabet üzerinde ne gibi bir etki doğuracağına dikkat etmelidirler. Yasal 

ve idari yüklerden kaynaklanan maliyetler, yeni kurulan işletmelerin üzerinde göz ardı 

edilemeyecek bir yekûn tutmaktadır. Komisyon ve Üye Devletler birlikte çalışıp bu 

yükleri azaltılmalıdırlar. Bu yönde her ne kadar bazı Üye Devletler gelişme kat etse de, 

yeni bir iş kurmak için harcanan zaman, gayret ve yapılan masraflar daha da 

azaltılmalıdır.48  

Girişimcilerin baş etmek durumunda kaldıkları ikinci mesele, kendilerine sunulan 

finansal kaynakların oldukça kısıtlı olmasıdır.  Avrupa’da kurulan şirketlerin birçoğu, 

sermaye piyasasının olanaklarından yararlanmaktansa doğrudan bankalara borçlanma 

yoluyla kurulmaktadır. Bu sebeple, şirketlerin işe başlarken yeterli finansman 

kaynaklarına ulaşması oldukça zor olmaktadır.  Zira girişimciler, geleneksel kredi 

kurumlarının istediği teminatları bulmakta zorlanmaktadır. Öte yandan, sermaye 

hareketliliğinin yetersiz olması ve daha fazla sermayeyi yatırım olanaklarına kanalize 

edecek bir altyapının geliştirilememesi, girişimcilerin önünü tıkamaktadır. Sermaye 

piyasaları ve fonları hala yeterince entegre olamamış ve gelişme potansiyelinin epey 

gerisinde kalmıştır. Sermaye olanak Farklı finansal enstrümanlar üreten finans ve kamu 

kurumları şirketlere uygun fonlar sunmakta işbirliği yapmalıdırlar. Avrupa Yatırım 

Bankası’nın yardımı ve uzmanlığından daha sistematik bir şekilde yararlanılmalıdır. 

                                                
48 Avrupa Komisyonu, Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon 
Programme, COM (2005) 330 final, Brüksel, 20 Temmuz 2007, p. 7.
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Girişimcilerin önündeki üçüncü bir sorun ise, başarısız olduklarında adeta 

damgalanmaları ve ticari haysiyetlerinin lekelenmesidir. Başarısız olma riski girişim 

faaliyetinin doğasında vardır. İflasın çok şiddetli yasal ve sosyal sonuçları bulunmakta 

olduğundan, bireyler girişim yapmaktan çekinmektedirler. Yukarıda aktarılan sorunların 

üzerine kararlılıkla gidilmesi, Avrupa’nın girişim potansiyelini harekete geçirmesi ve 

vatandaşlarına kendilerini geliştirecek yeni imkânlar önermesi açısından elzemdir.49

2.2.4. Daha Güçlü Bir Sosyal Uyum İçin Kapsayıcı Bir İşgücü Piyasasının 

Kurulması:

Yüksek bir istihdam düzeyi, daha büyük bir sosyal uyumun yakalanması ve AB 

içerisinde yoksulluğun ortadan kaldırılması için zaruridir. Daha fazla insanın istihdama 

çekilmesi, Avrupa refah sisteminin sosyal ve mali sürdürülebilirliğinin en iyi yoludur.  

Demografik değişim ve küreselleşme, Avrupa sosyal modeli ve özel olarak mevcut 

işgücü piyasalarını değişime zorlamaktadır. Daha güçlü ve daha sürdürülebilir büyümeyi 

yakalamak için, Avrupa bu zorlukların üstesinden gelmek zorundadır. 

İstihdam seviyesinin artırılması, insanların ve şirketlerin bu zorlu koşulları 

pozitif yönde değerlendirmesini sağlayacak araçlar ve fırsatları onlara sunmakla 

mümkün olabilir. İşgücü piyasasının esnekliğini artıracak reformlar, genellikle işçi 

haklarının ve iş güvenliğinin zayıflatılması olarak anlaşılmaktadır. Ne var ki bu tarz bir 
                                                
49 A.e., p. 5.
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yaklaşım doğru değildir. Reformlarla temin edilmesi planlanan esneklik, insanların yeni 

beceriler edinerek iş piyasasının gereklerine çabuk uyum sağlaması ve bunun 

karşılığında şirketlerin uygun koşullarda bunları istihdam edebilmesi ile ilgilidir. Ayrıca 

reform, sosyal diyaloğun (yani işverenler, işçiler ve hükümet arasındaki pazarlık 

süreçlerinin) Avrupa’nın gündeminden çıkarılması anlamına da gelmez. Ancak, 

değişime ayak uydurabilmek de ayakta kalabilmenin koşuludur.50

Modern ve etkin sosyal politikalar da, Avrupa ekonomisinin büyümesi ve Avrupa 

sosyal modelinin ayakta kalabilmesi yönünde önemli katkı sağlamaktadır. Zira sosyal 

politikalar, sadece fakirlikle savaşmak için değil aynı zamanda işgücü arzını artırmak 

için de iyi bir araçtır. Reformlar, bir yandan, güvenilir ve güçlü emeklilik sistemlerinin 

kurulmasına yardımcı olmalı, diğer yandan, doğru teşviklerle çalışanların daha uzun 

süreler iş piyasasında kalmasını sağlamalıdır. İşverenlerin yaşlı çalışanları ücret karşılığı 

istihdam etmesi teşvik edilmelidir.  Sağlık hizmetleri sistemi de, sadece hastalıklarla 

savaşmakta değil, aynı zamanda sosyal uyumun, üretici bir işgücünün (yani istihdam 

edilebilir nüfusun) ve böylelikle ekonomik büyümenin vücuda getirilmesinde kilit bir rol 

oynamaktadır. 

Avrupa’nın büyümesi, ayrıca, daha fazla insanın işgücü piyasasına dâhil 

edilmesiyle mümkün olabilir. Yaşlanma çalışan nüfusu azalmasına yol açmakta. Çözüm 

yolu ise, yaşlı nüfusun da aktif istihdamını temin etmektir. Bu ise emeklilik yaşının 

                                                
50 Avrupa Komisyonu, Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through 
Flexibility and Security, Brüksel, 2007, p. 8.
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yükseltilmesi ve reel emekli ödeneklerinin düşmesi anlamına gelmektedir. Bu konuda, 

bazı Üye Devletler bir takım reformları hayata geçirmede başarılı olmuşlardır ve 

nihayetinde 1990’ların ortalarından 2001 yılına kadar güçlü bir istihdam artışı 

sağlamışlardır. Ne var ki, 2001 sonrasındaki ekonomik yavaşlama sonucunda istihdam 

oranları tekrar yerinde saymaya başladı. Bu yıldan sonra, yarı-zamanlı işlerin teşvik ile 

istihdam üretmeye çalışıldı. Yine de, kadınların işgücüne katılımının teşviki ve kadın-

erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarının azaltılması yoluyla kadınların istihdama 

çekilmesi gerekli görülmektedir. Kadınlar adına, aile ve çalışma hayatının birlikte daha 

iyi götürülebilmesi için, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin sağlanması gerekir.51

Avrupa ekonomilerinin değişimi daha iyi massetmesi ve işgücü piyasalarını 

günün şartlarına göre düzenlemesi, tüm toplumun çıkarınadır. İşgücü piyasasıyla alakalı 

bugün karşı karşıya kalınan tüm sıkıntı, işgücü piyasasının esnekliği ve iş güvenliği 

arasında doğru denge ayarın bulunmasından ibarettir. Bu denge, işveren ve işçiler kadar 

hükümet ve sosyal ortakların (özellikle sendikaların) de sorumluluk alanına girmektedir. 

Tüm bu taraflar, insanların becerilerini geliştirip işgücü piyasasında daha uzun 

kalabilmesi için birlikte çalışmalıdır. Gaye, bireylerin yaşam boyu aynı işte istihdamını 

koruyacak klasik ve yasaklayıcı bir iş güvenliği kavramından uzaklaşıp, insanların 

yaşamları boyunca yeni beceriler geliştirerek iş piyasasında kalması ve ilerlemesini 

                                                
51 A.e., p. 13.
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temin edecek yeni bir iş güvenliği konsepti oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda, yaşam-boyu 

öğrenme programları da bir an önce etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir.52

Bu arada, Avrupa küresel bilgi toplumunda yer almak istiyorsa en değerli varlığı 

olan insana (beşeri sermayeye) yatırım yapmak zorundadır. Avrupa ekonomisinin 

üretkenliği ve rekabet gücü iyi eğitimli, yetenekli ve değişime ayak uydurabilen bir 

işgücünün varlığına doğrudan bağlıdır. Ne var ki, gerek imalat gerekse hizmet 

sektöründe görev alan hem yüksek veya düşük-nitelikli çalışanların ihtiyaç duydukları 

meziyetleri edinmesinin temini yönünde sistematik bir atılım yapılmadı. Dünya’daki en 

iyi beyinlerin Avrupa’ya çekilmesi ve burada tutulması için de gerekenler yapılmış 

değil. Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu iyi eğitilmiş, üretici ve mobil işgücünü elde 

edebilmesi için gençlerin dinamik ve yüksek değerli sektörlerde yer almalarını 

sağlayacak yetenekleri kendilerine sunan öğretim ve mesleki eğitim sistemlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşlıların işgücünün istikrarlı bir parçası olmasına 

olanak tanıyacak bir yaşam-boyu eğitim programı geliştirilerek, yaşlanan nüfusun bir 

engel olmaktan çıkarılması zorunludur.53  

2.2.5. Çevre ve Enerji:

Çevre politikaları yeni ürünler için fırsatlar ortaya çıkarmış, yeni yatırım 

olanakları ve (ekoloji-dostu malların rağbet gördüğü) yeni bir piyasa oluşturmuş ve 

                                                
52 A.e., pp. 13, 14.
53 A.e., p. 38. 
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büyük bir rekabet ortamının fitilini ateşlemiştir. Bu sebeple, çevre ile ilgili tüm 

gelişmeler, Lizbon’un büyüme ve istihdam hedeflerine hizmet etmektedir. Bunun da 

ötesinde,  çevre ile ilgili kaygılar, çevre üzerindeki baskıları konu alan bir gündem 

oluşturmak suretiyle sağlık, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yol açmıştır. 

Ancak bu konuda eğer gereği gibi hızlı hareket edilmez ise, uzun vadede geri dönüşü 

olmayan ve büyük maliyetlere yol açacak büyük ekolojik hasarların meydana gelmesi 

kaçınılmaz gözükmektedir. Çevre kuruluşları ve diğer sosyal partnerler, Strateji 

dahilindeki çevre ile ilgili gelişmelerden pek de hoşnut olmamışlardır.54

Enerji konusunda da, kaynak arzının çeşitlendirilmesine yönelik uzun vadeli bir 

plan hayata geçirilmiştir. Petrol fiyatlarında son zamanlarda meydana gelen artış ve 

dalgalanmalar, Avrupa’nın petrol ithalatına giderek bağımlılığı dikkate alınırsa (bugün 

itibariyle Avrupa’nın petrolde dışa bağımlılığı yüzde 82 düzeyindedir), oldukça ciddi bir 

meseledir. Enerji kullanımında verimliliğin artırılması ve alternatif enerji kaynaklarından 

yararlanılmaya başlanılması, sadece bu bağımlılığı düşürmeye yönelik değil aynı 

zamanda –enerji faturalarını makul seviyelere düşürmek suretiyle– AB’nin rekabet 

gücünü artırmaya hizmet etmeye yöneliktir.55

                                                
54 EES, “Lisbon Needs A Strong Environmental Dimension”, EES Position Paper for the Spring Summit, 
18 Şubat 2005, p. 2.
55 Avrupa Komisyonu, Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 
Energy, COM (2006) 105 final, Brüksel, 8 Mart 2006, p. 5, 7.
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2.3. (Dönem-Ortası Değerlendirmenin Ardından) Yenilenen Strateji

Lizbon, gündeme alındığı 2000 yılından, dönem ortası değerlendirmenin 

yapıldığı ve ardından yenilendiği 2005 yılına kadar, Birliğin yüz yüze geldiği 

küreselleşme, yaşlanma ve hızlı teknolojik değişim gibi zorluklar karşısında aşırı 

yüklü/kapsamlı bir Strateji kimliğine bürünmüştür. Geçen 5 yılın ardından Strateji, ortak 

hedefler ve elle tutulur ölçüler/tedbirlerden müteşekkil bir gündem haline dönüşmüştür. 

Sadece direktifler ve birlik programları gibi geleneksel enstrümanlarla değil, daha önce 

istihdam politikasında test edişmiş ve diğer birçok politika alanında da kullanılmaya 

başlanmış olan ‘Açık Koordinasyon Metodu’ ile yürütülmeye başlanmıştır, 2005 

yılından itibaren. Ne var ki, Strateji’nin 2005’e kadarki genel performansı pek de iç açıcı 

değildi; Strateji’nin bazı politika alanı ve bazı ülkelerde iyi bir biçimde yürütüldüğü 

söylenebilse de, geri kalan birçok alan ve ülkede pek de memnun edici değildi. 

İnternet erişimi, araştırma toplumları arasındaki ağların geliştirilmesi, finansal 

piyasaların entegrasyonu, küçük işletmelerin teşviki, istihdam hizmetlerinin 

modernizasyonu ve bazı sosyal politika alanlarında gözle görülür bir gelişme elde edildi. 

Ancak, yenilikçiliğin teşviki, ortak bir Birlik patentinin kabul edilmesi, hizmet 

piyasasının dışarı açılması ve entegrasyonu, yaşam-boyu öğrenim programının 

geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin reformu gibi bazı kritik alanlarda ise 

istenilen olmadı. Bunun yanında, kaba bir değerlendirmeyle söylenebilir ki; Kuzey 

Avrupalı Üye Devletler genel olarak Güneylilerden, küçük devletler ise kendilerinden 

büyük devletlerden daha iyi bir performans sergilediler. Aynı zamanda, devletler 
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arasındaki uygulama alanındaki farklar, sıkı bir iletişimin kurulmaması nedeniyle daha 

da belirginleşti. Bu eksiklikler karşısında, Lüksemburg’un dönem başkanlığı altında 

yapılan dönem-ortası değerlendirme, temel problemlerin ortaya çıkarılması ve bunların 

üstesinden gelecek politikaların belirlenmesi adına önemli sonuçlar ortaya koydu.56

Dönem-ortası değerlendirmede değinilen problemler şu şekilde sıralanabilir:

 İyi tanımlanmamış stratejik hedefler. 

 Öncelikler ve önlemler enflasyonu (aşırı fazla öncelik ve önlemler).

 Uygulama, koordinasyon ve katılım mekanizmalarının yokluğu veya eksikliği.

 Finansal teşviklerin eksikliği.

2.4. Stratejik Hedeflerin (Daha İyi) Tanımlanması

Bahsedilmesi gereken ilk sorun Strateji’nin, Avrupa’nın sorunları ve hedefleriyle 

doğrudan ilgili olup olmamasıdır. Yeni küresel aktörlerin (Çin ve uzak doğulu bazı 

devletler) ortaya çıkması ve giderek hızlanan yaşlanma Strateji’nin temalarıydı. Bu 

bağlamda, Strateji’nin dayanak noktalarının hala geçerli olduğu söylenebilir.

Konsey de bu bulguyu onamıştır: “Bilim, yenilikçilik ve beşeri sermayenin 

optimizasyonuna vurgu yapmak suretiyle Avrupa rekabetçiliğini, büyüme potansiyelini, 

                                                
56 Maria João Rodrigues, “The Lisbon Strategy After The Mid-Term Review: Implications for Innovation 
and Life-Long Learning”, Corporate Governance, Vol. 6, No. 4, 2006, p. 350.
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üretkenliğini geliştirmelidir.”57 Bilgi-temelli bir topluma geçişe adım atmak, hala 

Strateji’nin varış noktasıdır. Strateji’nin üç boyutu –ekonomik, sosyal ve çevre boyutu–

arasındaki sinerjinin (sürdürülebilir gelişme prensibinin genel bağlamında) geliştirilmesi 

gerekliliğinin altı çizilmiştir.58 Yine de, Strateji’nin büyüme ve istihdam üzerine daha 

yoğun odaklanması düşünülmüştür. Aşağıda ele alındığı üzere, politik önceliklerin 

yeniden düzenlenmesi de şart olmuştur. 

2.5. Politik Önceliklerin Tanımlanması

Lizbon’un önemli politik öncelikleri, dönem-ortası değerlendirmenin ardından 

yeniden belirlenmiştir.59 Bunlar:

1. Bilgi ve yenilikçilik– sürdürülebilir büyümenin motorları.

2. Avrupa’yı cazip bir yatırım ve iş alanı haline getirmek.

3. Daha fazla ve daha iyi iş.

Bu üç politik öncelik, antlaşmalara dayanan ‘Geniş Ekonomik Politik İlkeler’ ve 

‘İstihdam Kılavuz İlkeleri’n birleştirilmesiyle oluşturulan 24 maddelik ‘Bütünleştirilmiş 

Kılavuz İlkeler’de ele alınmıştır. Bunun ötesinde, makroekonomik politikaları konu alan, 

‘Büyüme ve İstihdam için Makroekonomik Politikalar’ isimli ek bir gündem maddesi de 

dâhil edildi. Böylece, ilk defa, antlaşma-temelli (Maastricht Antlaşması temelli) 

                                                
57 Avrupa Konseyi, Presidency Conclusions of European Council Brussels, 7619/05, 22-23 March 
2005, p. 3.
58 A.e., p. 13.
59 Rodrigues, 2006, a.g.e., p. 351.
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enstrümanları mesnet alan, ekonomik ve sosyal politikalar için hazırlanmış entegre bir 

kılavuz ilkeler paketi üretilmiş oldu AB’de. Bu büyük siyasi gelişmenin ardında çok 

uzun süren bir olgunlaşma süreci vardı ve uygulamayı geliştirme gerekliliği, esas 

argümandı.

2.6. Uygulamanın Teşviki 

Ekonomik ve sosyal politikalarda işbirliği yapılması düşüncesi, Avrupa 

Ekonomik ve Parasal Birliği’nin temellerinin atıldığı 1990’lara dayanır. Lizbon Avropa 

Konseyi’nin düzenlendiği 2000 yılına gelindiğinde, bir ekonomik ve sosyal stratejinin

hayata geçirilmesi için uygun koşullar (antlaşmalara dayanan daha zorlayıcı 

enstrümanların var olduğu koşullar) hala mevcut değildi. Bu sebeple, ‘Açık 

Koordinasyon Metodu’ denilen yeni bir metot hayata geçirildi.60 Metodun öğeleri:

 Ortak hedeflerin ya da kılavuz ilkelerin tanımlanması,

 Bunların ulusal politikalara dönüştürülmesi ve

 Ortak göstergelerle/ölçülerle sabit bir gözlemleme sürecinin organize edilmesi ve 

deneyimlerin paylaşılması.

2000’den bu yana 11 farklı siyasa alanında uygulanan bu metot (ek bürokrasi 

yükü ve aşırı basitleştirilmiş karşılaştırma sistemi gibi bazı eksikliklerine rağmen) 

stratejik zorluklar ve uygulanacak kilit reformlar konusunda oybirliğinin inşa 

                                                
60 A.e.
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edilmesinde oldukça etkili olmuştur. Lizbon Stratejisi’nin uygulama ve 

koordinasyonundaki eksiklikler, 2005 yılında Komisyon ve Konsey, bazı önemli 

‘yumuşak’ kılavuz ilkelerin, antlaşmayla sabit ‘daha sert (zorlayıcı)’ ilkelere 

dönüştürülmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. 2005’te kullanılmaya başlanılan açık 

koordinasyon metodu, Avrupa’ya özgü bir uygulama metodu olarak gelişmiş ve 

devletler arasındaki öğrenme sürecinin organize edilmesi ve ulusal farklılıkların 

üstesinden gelerek bir standart sağlanması konusunda önemli bir oynamıştır. Metot, 

karar-alma süreci biri diğerinden daha resmi olan iki farklı düzeyde işlemektedir ve 

böylece uygulamadaki gerekli politik odaklanmayı sağlamaktadır. Uygulamayı 

geliştirmeye dönük bir ikinci önemli gelişme ise, üç yıllık periyotlar için hazırlanan 

‘Ulusal Reform Programları’dır. İlki 2005-08 dönemi için tüm Üye Devletler tarafından 

hazırlanan bu Programlar, Devletlerin Strateji’nin uygulanması konusunda verdikleri 

projeksiyonları içermektedir.61

Bu programlar, ileriye dönük politik belgeler olmakla birlikte, bütünleştirilmiş 

kılavuz ilkelerin uygulanması ve bunların milli politikalarla uyumlaştırılmasını konu 

alan kapsamlı bir stratejiden başka bir şey değildir. Politik öncelikleri ve tedbirleri 

sunmanın yanında bu programlar, kullanılacak (bütçeden ayrılan) kaynaklar ve de bu 

kaynakların tahsis edileceği kurumları belirtmektedir. Özellikle yapısal fonların nasıl 

kullanılması gerektiği bu programlarda yer almaktadır. Programların hazırlanması, 

uygulanması ve gözlemlenmesinde önde gelen politik kurumlar, sivil toplum kuruluşları 

                                                
61 Avrupa Konseyi, Integrated Guidelines: Broad Economic Policy Guidelines, 10667/05, Brüksel, 28 
Haziran 2005, p. 4.
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ve de  (gerekli görüldüğü takdirde) atanacak bir koordinatör görev almaktadır. Ayrıca 

yıllık bazda hazırlanacak bir raporla da, Konsey’in ülke ülke gelişmeleri takip etmesi 

sağlanmıştır.62  

Uygulamayı geliştirmeye dönük son bir önemli gelişme de, son zamanlarda kabul 

edilmiş olan ‘Birlik Lizbon Programı’dır. Bu program tüm düzenleyici faaliyetleri, 

finansman işlerini ve AB düzeyinde politika üretme ve uygulama konularını bünyesinde 

toplamaktadır ve bu sebeple bir ilk sayılabilir. Programın amacı ise, Lizbon’un üç 

boyutunun (sosyal, ekonomik ve çevre boyutlarının) hiçbirini göz ardı etmeksizin 

büyüme ve istihdam hedeflerine hizmet etmekti. Bu programda bazı önemli konular ele 

alınmıştır.63 Bunlar:

 Avrupa’da bilim ve yenilikçiliğin desteklenmesi,

 Devlet yardımı politikalarının reformu,

 Daha iyi bir düzenleyici yasal çerçevenin oluşturulması,

 Hizmet sektöründeki Ortak Pazar’ın tamamlanması,

 Doha uluslararası ticaret görüşmelerinin iyi bir şekilde tamamlanması,

 Kişilerin, işçilerin ve akademisyenlerin Üye Devletler arasındaki hareketinin 

önündeki engellerin kaldırılması,

 Ekonomik sebepli AB-içi göçün düzenlenmesi,

                                                
62 Avrupa Konseyi, 2005, a.g.e, 7619/05, p. 14.
63 Avrupa Komisyonu, 2007, a.g.e., COM (2005) 330, p. 3.
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 Ekonomik yeniden yapılanmanın sosyal sonuçlarının yönetilmesine destek 

verilmesi.

Ulusal Reform Programları, hükümetler arasında daha güçlü bir koordinasyonu 

gerekli kılmaktadır. Birliğin Lizbon Programı ise, Avrupa Komisyonu ve Bakanlar 

Konseyi arasında daha yakın bir irtibat ağını elzem kılmıştır. Avrupa Parlamentosu da bu 

koordinasyon ağının bir parçası olma yolunda bazı atılımlar içine girmiştir.

2.7. Mali Teşviklerin Geliştirilmesi

Farklı mali enstrümanlar, Lizbon’un büyüme ve istihdam hedeflerine aracılık 

edecek politik önceliklerle daha uyumlu hale getirilmesi adına adımlar atılmıştır.64

Bunlar:

 Devlet yardımlarını düzenleyen Birlik çerçevesinin/planının Ar&Ge, yenilikçilik 

ve beşeri sermayeye odaklanan bir yaklaşım haline gelebilmesi için 

değerlendirmeler yapılmaktadır;

 Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu büyüme ve istihdam 

Stratejisi’ne destek olabilmek için bazı araçlardan istifade etmektedirler. Örneğin 

Avrupa’daki yenilikçi KOBİ’lerin gereksinimlerine hitap edecek yeni kredi 

çeşitleri sunulmaktadır;

                                                
64 Avrupa Komisyonu, Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic
Guidelines, 2007-2013, SEC (2005) 0299, Brüksel, 5 Temmuz 2005, pp. 14-27. 



53

 Ulusal programların bir ‘uyarıcı (yada katalist)’görevi görmeleri sağlanmalıdır. 

Ayrıca Araştırma ve Teknolojik Gelişme odaklı 7. Çerçeve Program, Rekabet 

gücü ve Yenilikçilik konulu Birlik Programı ve Yaşam-boyu Öğrenme konulu 

Birlik Programı gibi AB düzeyindeki programlar da yol gösterici nitelikte 

olmalıdır;

 Komisyon tarafından hazırlanan birliğin sosyal politikaları da Lizbon Stratejisi 

ile uyumlaştırılmıştır. 

  

2007-13 yılları için hazırlanmış olan ‘Mali Perspektif’te mali kaynakların büyüklükleri 

ve tahsisleri belirlenmiş ve şu iki amaca yöneltilmiştir: Lizbon önceliklerine yatırım 

yapma ve bölgesel kenetlenmenin sağlanması.  Tüm bunların ötesinde, İstikrar ve 

Büyüme Paktı’nda yer alan reform programı da Lizbon Stratejisi’nin muhtemel 

sonuçlarına hizmet etmektedir.65 Örneğin, Pakt’ta yer alan bu reform programına göre, 

makroekonomik istikrar merkezi öneme sahipti, bu sebeple kamu açığının GSYİH’ya 

oranının 3’ü ve kamu borçlarının GSYİH’ya oranının yüzde 60’ı geçmemesi 

kararlaştırıldı. Dönemsel mali politikalardan kaçınılması da önemle tavsiye edildi. 

Ayrıca demografik trendlerle baş edebilmek için kamu borçlarının servisinin ve 

ekonomik büyümenin hızlandırılmasına vurgu yapılmıştı. 

    

Bu minvalde, sosyal güveliğin reformu ve büyüme potansiyelini harekete 

geçirecek alanlara (özellikle Ar&Ge, yenilikçilik ve beşeri sermaye faaliyetlerine) 

                                                
65 Avrupa Konseyi, 2005, a.g.e, 7619/05, p. 3.
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yatırımın yönlendirilmesi gibi Lizbon hedefleri, kamu açıklarının yönetilmesine dikkate 

alınması gereken faktörlerdir. Lizbon Stratejisi’nin dönem-ortası değerlendirmesinin 

ardından, iki kritik reform alanı kendini öne çıkarmıştır: Yaşam-boyu öğrenme ve 

yenilikçilik.

2.8. Yaşam-boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Yolunda Sorumlulukların 

Paylaştırılması

Yaşam-boyu öğrenme için ulusal stratejilerin hazırlanması, ulusal reform 

programlarının bir parçasıdır. AB kurumları düzeyinde yapılan en son gözden geçirme 

nihayetinde, Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler’in 23. maddesinde özetlendiği üzere, bu 

alanda bazı ortak hedeflerin tanımlanmıştır.66 Özel olarak, bu stratejinin amacı şudur:  

1. Sadece genel eğitim amaçlı değil işe yönelik spesifik eğitim verilebilmesine olanak 

sağlayacak yaşam-boyu öğrenme hedeflerinin tanımlanması;

2. Yaşam-boyu eğitim için yeni bir altyapı geliştirilmesi;

3. Öğrenme olanaklarının farklı kanallar aracılığıyla sağlanmasına olanak verecek bazı 

özgün çözümlerin ortaya konması için:

                                                
66 Rodrigues, 2006, a.g.e., pp. 353, 354.



55

 Yeni e-öğrenme araçlarının geliştirilmesi ve dijital televizyon aracılığıyla eğitim 

potansiyelinin açığa çıkarılması,

 Okulları ve eğitim merkezlerini tüm nüfusa açma,

 Şirketlerin öğrenme/eğitim kurumları edinmesini teşvik etme,

 Her bir hedef grup için uygun öğrenme modlarının şekillendirilmesi,

 Düşük-nitelikli işçiler için yeni öğrenme yollarının geliştirilmesi.

4. Hedef kitlelerin teşvik edilmesi:

 Yaşam-boyu öğrenme için uygun koşulların geliştirilmesi,

 Tüm yaşam boyunca bireyler için dinamik bir kılavuz sistemin geliştirilmesi,

 Öğrenmeye yatırım için gerekli mali teşviklerim oluşturulması.

5. Farklı paydaşlar arasında yaşam-boyu öğrenmenin maliyetinin paylaşılması ve 

şirketlerin ve bireylerin bu yöndeki girişimlerini cesaretlendirmek amacıyla yeni mali 

düzenlemelerin yapılması;

6. Yaşam-boyu öğrenme için bir yönetimin kurulması. 

 Yaşam-boyu öğrenme programına yönelik hedeflerin tanımlanması: Kamu 

otoriteleri gerekli öğrenme süreçlerini belirlemeli, şirketler insan kaynakları 

yönetimini geliştirmeli, sosyal partnerler program ile ilgili müzakerelerde yer 

almalı ve tüm bu aktörler büyüme, istihdam ve rekabet gücü için çalışmalıdır;
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 Yaşam-boyu öğrenme için gerek duyulan yeni bir altyapının kurulması: Kamu 

otoriteleri bilgi-kaynağı merkezleri kurmalı ve telekomünikasyon ve televizyon 

sektörünü bu yönde düzenlemelidir. Şirketler ve hanehalkı ise, kendilerini gerekli 

donanım ve yazılım araçları ile donatmalıdır. Aynısı, eğitim içeriği sağlama 

konumunda olan eğitim kurumları için de geçerlidir; 

 Çok daha çeşitli öğrenme olanakları ve kanallarının geliştirilmesi: eğitim 

kurumları her yaştan bireye açık olmalı ve her hedef grup için özel programlar 

sunmalıdır. Şirketler öğrenmeyi organize etmeli ve sosyal partneler daha geniş 

çapta öğrenme çözümleri üretmelidir; 

 Yaşam-boyu öğrenme koşullarının geliştirilmesi: Kamu otoriteleri çocuk bakım 

hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmeli ve sosyal partnerler de çalışma 

saatlerinin esnekliğinin sağlanmasını müzakere ederek her bir birey için uygun 

eğitim saatlerinin belirlenmesine yardımcı olmalıdır;

 Daha iyi bir rehberlik sistemin kurulması: Kamu otoriteleri ve eğitim kurumları 

daha iyi rehberlik hizmetleri vermeli ve bireyler de kendi kişisel gelişim 

planlarını tasarlamak yönünde cesaretlendirilmelidir;

 Eğitim maliyetinin paylaşılması için yeni finansal düzenlemelerin türetilmesi: 

Kamu otoriteleri herkesin temel eğitim giderlerini karşılamalı, gençlerin 

eğitimini iyileştirmeli ve hedef yetişkin gruplarını vergi indirimleri ve doğrudan 

teşviklerle desteklemeli; şirketler iş ile alakalı eğitim giderlerini fonlamalı; sosyal 

partnerler toplu iş sözleşmelerinde eğitim giderlerinin paylaşılmasına yer 

verilmesini müzakere etmeli; eğitim kurumları yeni yatırım planları için gerekli 
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kaynakları harekete geçirmeli ve bireyler de kendi eğitim programlarını yönetme 

konusunda cesaretlendirilmelidir.   

2.9. Yenilikçiliğin Teşviki Yolunda Sorumlulukların Paylaşılması 

Ulusal programların daha etkin uygulanabilmesi için, sorumlulukların özenle 

paylaşılması gerekmektedir. Bu paylaşımın en iyi örneklerinden biri de yenilikçilik 

politikası alanında görülmektedir. Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler’in 8. maddesinde ele 

alınan yenilikçilik politikasının uygulamasında da ilgili taraflar arasında yine bir oy 

birliği gerekmektedir. Atılması gerekli belli başlı adımlar şunlar olabilir67

 Ar&Ge faaliyetlerinin düzenlenmesi: Vergi teşvikleri ve araştırma fonları, 

patentleme maliyetlerinin azaltılması ve fikri mülkiyet haklarının yönetiminin 

geliştirilmesi, şirketler ve üniversiteler arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılması 

suretiyle Ar&Ge’ye olan özel yatırımı teşvik edecek koşulların meydana 

getirilmelidir. 

 Bireylerin yetkinliğinin tesis edilmesi: Yenilikçilik becerileri gelişiminin tüm 

eğitim düzeylerine dağıtılmalı, yenilikçilik yönetimi için ayrıca bir eğitim 

düzenlenmeli ve her sektör veya her grup için beceri kursları artırılmalıdır.  

 Finansal yenilikçilik: KOBİ’ler için risk/girişim sermayesine erişim 

kolaylaştırılmalı, kamunun Ar&Ge ve yenilikçilik yatırımları yeni baştan 

                                                
67 A.e., 354, 355.
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düzenlenmeli, aynı amaçla vergi teşvikleri sağlanmalı ve yapısal fonlara öncelik 

verilmelidir. 

 Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması: yenilikçiliğin yayılması için destek 

hizmetlerinin geliştirilmelidir.

 Kalitenin geliştirilmesi ve yeni ürün ve hizmetlere yol açılması: rekabet 

politikası, kalite standartları ve kamu ihale kriterleri tekrar gözden geçirilmelidir.

 Yeniden teşkilatlanma: şirketlerin organizasyonu ile ilgili ulusal programlar 

hazırlanmalı, üniversite yönetimleri reforma sokulmalı ve kamu hizmetleri 

modernize edilmelidir.

 Ağ oluşturma: gruplar veya ortaklıklar yenilikçilik için teşvik edilmeli, internet 

erişim imkanları daha da iyileştirilmeli ve e-iş sistemi geliştirilmelidir.

Yukarıda daha önce bahsi geçen Avrupa sosyal modelinin reformu konusunda, 

yenilikçiliğe odaklanılarak Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak gayesi çerçevesinde 

olmalıdır. Sonuç olarak, Avrupa sosyal modelinin sürdürülebilirliği büyüme ve istihdam 

stratejisinin genel performansına bağlıdır, Strateji’nin performansı ise, Avrupa’nın 

rekabet gücüne, makroekonomik politikaların iyi yönetimine, Ortak Pazar 

potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmaya. Ayrıca, Avrupa sosyal modelinin geleceği, 

modelin kendi içinde yapılacak reformların başarısına da bağlıdır.   Bu karmaşık 

kombinasyona her üye devlet ve her alanda ulaşmayı sağlayacak somut çözümler 

mevcuttur. Zaten ulusal reform programlarının hazırlanıp uygulamaya konulması da bu 

çözümleri hayata geçirebilmek adınadır.
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Tablo-2.4.: Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler

Lizbon Stratejisi
Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler

Büyüme ve istihdam odaklı makroekonomik politikalar

1. Sürdürülebilir büyüme için ekonomik istikrarın temin etmek;
2. Artan istihdama temel olacak bir ekonomik ve mali sürdürülebilirliği 

korumak;
3. Büyüme ve istihdama yönelik ve verimli bir kaynak tahsisini teşvik etmek;
4. Ücret gelişimlerinin/artışlarının makroekonomik istikrar ve büyümeye 

katkısını temin etmek;
5. Makroekonomik, yapısal ve istihdam ile ilgili politikalar arasında daha 

tutarlı olmak;
6. Dinamik ve iyi işleyen bir Ekonomik ve Parasal Birliğe katkıda bulunmak;

Bilgi ve Yenilikçilik – sürdürülebilir büyümenin motorları

7. Ar&Ge’ye olan (özellikle özel kesimin yaptığı) yatırımları artırmak ve 
geliştirmek;

8. Yenilikçiliğin tüm formlarını kolaylaştırmak;
9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını ve etkin kullanımına 

yardım etmek ve tümüyle esaslı bir bilgi toplumu inşa etmek;
10. Avrupa’nın endüstriyel temelinin rekabet(çi) avantajlarını güçlendirmek;
11. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve çevre koruma ve 

büyüme arasındaki sinerjinin kuvvetlendirilmesi;

Avrupa’yı yatırım ve iş için daha cazip kılma

12. Ortak Pazar’ı genişletmek ve derinleştirmek
13. Avrupa içinde ve dışında açık ve rekabetçi pazarlar temin etmek ve 

küreselleşmenin semerisini almak;
14. Daha rekabetçi bir iş çevresi oluşturmak ve daha nitelikli/iyi bir yasal 

düzenleme suretiyle özel girişimi cesaretlendirmek;
15. Girişimci kültürü teşvik etmek ve KOBİ’leri destekleyici bir ortam çevre 

kurmak;
16. Avrupa altyapısını genişletmek ve geliştirmek ve öncelikli sınırötesi 

projeleri tamamlamak;

Daha İyi ve Daha Çok İş

17. Tam istihdama ulaşmaya, işte kalite ve üretkenliği artırmaya ve sosyal ve 
bölgesel uyumu güçlendirmeye matuf istihdam politikaları uygulamak; 
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18. İşte yaşam döngüsü yaklaşımını desteklemek;
19. Kapsayıcı işgücü piyasaları temin etmek, işin cazibiyetini artırmak, iş 

arayanları (sakat ve inaktif insanlar da dahil) iş alanına çekmek;
20. İş piyasası ihtiyaçlarına cevap vermek;
21. Sosyal partnerlerin görüşleri dikkate alınarak, çalışma güvenliğiyle 

beraber esnekliği artırmak ve işgücü piyasası 
bölünmüşlüğünü/segmentasyonunu azaltmak;

22. İstihdam-dostu bir işgücü maliyet gelişimi ve ücret tespit sistemi temin 
etmek;

23. Beşeri sermaye yatırımlarını genişletmek ve geliştirmek;
24. Yeni yetkinlik (vasıf) koşullarına cevap verecek öğretim ve eğitim 

sistemleri uyarlamak;

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2005, Common Guidelines, 10205/05, Brüksel, 5 Temmuz 2005, 
pp. 6-10.
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3. LİZBON’UN UYGULAMAYA KONULUŞU

Bütünleştirilmiş kılavuz ilkelerde belirtilmiş önceliklere paralel olarak, Ortak 

Pazarının derinleştirilmesi, işgücü piyasasının fleksibilitesinin artırılması, iş dünyası ve 

girişimler için daha uygun bir ortam oluşturma adına yapılan düzenleyici reformlar

Lizbon’un uygulanmasında önem kazanmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir 

nokta, Tablo-3.1.’de de gösterildiği üzere, siyasa alanlarının Birlik ve Üye Devletler 

arasında nasıl bölüşüldüğüdür.

Tablo-3.1.: Ekonomi Politikalarının Tahsisi
Düzey

Ulusal Birlik Düzeyinde

P
ol

it
ik

a

Mikro
İşgücü Piyasası ve Sosyal 
Güvenlik düzenlemeleri

Mal ve Sermaye Piyasası 
Düzenlemeleri

Makro Mali Politikalar Para Politikası

Kaynak: André Sapir, "Globalisation and the Reform of European Social Models", Background 
Document for the Presentation at ECOFIN Informal Meeting in Manchester, 9 September 2005, 
(Çevrimiçi) http://www.bruegel.org/Files/media/PDF/Publications/Papers/EN_SapirPaper080905.pdf, 11
Haziran  2008.

3.1. Lizbon ve Avrupa İstihdam Stratejisi’nin Evrimi 

Avrupa Parasal ve Ekonomik Birliği üzerine çalışan birçok akademisyene göre 

bugün işgücü piyasası katılığı (veya işgücü piyasası rijiditesi) Avrupa’da göreceli olarak 
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yüksek olan işsizliğin altında yatan en önemli sebep olarak görülmektedir. Bu çerçevede, 

Avrupa’da işsizliği doğrudan etkileyen işgücü piyasası katılığının en önemli unsurları 

istihdam üzerindeki vergi, sosyal güvenlik ödenekleri, ücret/maaşların belirlenme 

sistemi, sıkı iş güvenlik düzenlemeleri ve işgücünün harketliliğinin önündeki engeller 

olarak sayılabilir.68 İşsizliğe yol açan bu katılık ise sıkı işçi hakları, maaş ve ücretlerin 

belirlenmesinde sendikaların dar görüşlü tutumu, istihdam üzerinden alınan vergiler ve 

sosyal güvenlik ödenekleri ve işgücünün mobilizesinin (işgücünün dikey ve bölgesel 

hareketliliğinin) önündeki engellerden kaynaklanmaktadır. Bu katılığın ortadan 

kaldırılması ve böylece istihdamın artırılmasında, işgücü piyasası reformları zorunlu 

görülmektedir. Ancak bu reformlar acı bir ilaç niteliğinde olduğundan işçilerden ve 

genel olarak halktan pek rağbet görmemektedir.69

Diğer bir grup akademisyen ise bu genel görüşe karşı çıkarak, Avrupa’da 

göreceli olarak yüksek olan işsizlik haddinin, işgücü piyasasının katılığından değil, ters 

şoklar ve toplam talepteki dalgalanmalardan kaynaklandığını ileri sürmektedirler.70 Ne 

var ki, birbirine zıt bu iki görüşten, görülüyor ki, Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS), 

                                                
68 Stephen J. Nickell, Luca Nunziata ve Wolfgeng Ochel, “Unemployment in the OECD Since the 1960s: 
What Do We Know?”, Economic Journal, Vol. 115, January 2005, p. 3; OECD, “The (New) OECD Job 
Study: Introduction and Assessment 2006”, (Çevrimiçi) 
http://www.oenb.at/en/img/mop_2006_3_stiglbauer_tcm16-48472.pdf, 10 Haziran 2008
69 Stephen J. Nickell., “Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America”,
Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 3, 1997, p. 56; Horst Siebert, “Labor Market Rigidities: 
At the Root of Unemployment in Europe”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 3, 1997, p. 
38; André Van Poeck ve Alain Borghuis, “EMU And Labor Market Reform”, World Economy Journal, 
2001, p. 1329.
70 Olivier Blanchard ve Justin Wolfers, “The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European 
Unemployment: The Aggregate Evidence”, The Economic Journal, Vol. 110, C1-C33, 2000, p. 5; 
Ronald Schettkat, “Are Institutional Rigidities at the Root of European Unemployment?”, Cambridge 
Journal of Economics, Vol. 27, No. 6, 2003, pp. 771–773; Olivier Blanchard, “European Unemployment: 
The Evolution of Facts and Ideas”, Economic Policy, January 2006, p. 6. 
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işgücü piyasası reformlarını savunan paradigmanın öngördüğü yolundan gitmektedir. Bu 

sebeple denilebilir ki; Avrupa İstihdam Stratejisi, “iş gücü piyasasını daha fleksibl 

kılmak ve işgücü arzını artırmak ile sınırlı” bir Strateji haline gelmiştir.71

Aşağıda ele alınacak olan birbiriyle örüntülü gelişmeler, AİS’nin işgücü 

piyasasının yeniden düzenlenmesine (re-regülasyonuna) doğru evrimleştiğine işaret 

etmektedir. ‘Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler (Integrated Guidelines)’in uygulamaya 

geçirilmesi işgücü piyasası reformu tarihinde yeni bir sayfa açtı. Zira böylece AİS ile, 

işgücü piyasasının liberalizasyonunun önünü açıldı. İkinci olarak, istihdamın niceliği ve 

niteliği arasında bir alışverişin olup olmadığı konusu çok tartışılmaktadır. Bir çok 

iktisatçı, ’daha fazla istihdam’ adına ‘daha nitelikli iş’ amacından vazgeçilmesinin illa da 

gerekli olduğu görüşüne karşı çıkmışlarsa da, AİS tersi bir istikamete sapmış ve daha 

fazla istihdam üretmek için daha nitelikli değil ama daha esnek işlerin çoğaltılması 

yoluna gidilmiştir. Son olarak, 2007 yılında da, kolay işe alım-kolay işten çıkarma (easy 

hire and fire) olarak bilinen esnek-güvenlik modeli uygulamaya geçirilmiştir.    

3.1.1. İşgücü Piyasası’nın Elastikiyeti, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik 

(AEPB) İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Mundell’in ünlü optimum para alanı teorisi,72 aslında işgücü piyasasının 

elastikiyetinin önemine çok yıllar önce dikkat çekmiştir. ‘Avrupa Ekonomik ve Parasal 

                                                
71 Gilles Raveaud, “The European Employment Strategy: Towards More and Better Jobs?”, Journal of 
Common Market Studies, Vol. 45, No. 2, 2007, p. 434.
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PF

YF

DF

SF

DF’

Fransa

Şekil-3.1.: Asimetrik Şok’un Etkisi

Birliği’ için de bu teori uygulanabilir. Sadece Fransa ve Almanya’nın bir parasal birlik 

kurduğunu varsayalım. Yani bu, iki devletin kendi ulusal paralarını bir yana bırakıp 

ortak bir merkez bankası (Avrupa Merkez Bankası (AMB)) tarafından yönetilen bir para 

birimi (Euro) kullanması anlamına gelir. Son olarak Birliğin kurulmasının ardından, 

tüketicilerin herhangi bir sebeple Alman yapımı mallara daha fazla rağbet gösterdiklerini 

(ve dolayısıyla Fransız yapımı olanları daha az talep ettiklerini) farzedelim. ‘Asimetrik 

şok’ olarak adlandırılan böylesi bir durumda toplam arz eğrileri (kısa dönemde) sabit 

iken, toplam talep eğrileri ise aşağıda görüldüğü üzere yukarı-aşağı hareket eder. Alman 

mallarına talebin artması sonucu, toplam talep eğrisi Alman ekonomisinde yukarı doğru 

kayarken, Fransız ekonomisinde aşağı doğru hareket eder. Böylesi bir hareket 

nihayetinde, Fransa’da üretilen çıktı azalırken Almanya’nın hasılası artar. Dolayısıyla, 

Fransa’da istihdam oranı azalır, Almanya’da ise artar. 

                                                                                                                                               
72Robert A. Mundell, “A Theory of Optimum Currency Areas”, American Economic Review, No. 51, 
1961, p. 4.
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Böyle bir durumda, iki ülke de bir intibak sorunu yaşar; Fransa düşen çıktı ve artan 

işsizlik ile cebelleşmek zorunda kalırken, Almanya fiyatlar üzerinde yukarı doğru büyük 

bir baskı (enflasyon) yaratacak olan bir ekonomik genişleme dalgası hasıl olur. Buradaki 

sorun, böylesi bir ekonomik ve parasal birlikte otomatik bir dengeleyici mekanizmanın 

var olup olmadığı.

Bu noktada, Paul De Grauwe’a göre iki otomatik dengeleyici mekanizma 

devreye girer: ücretlerin esnekliği ve işgücünün mobilizesi/hareketliliği. Öncelikle, 

ücretlerin esnekliğini ele alalım. Eğer Fransa ve Almanya’da ücretler yeterince esnek 

(yada fleksibl) ise, iki ülkede de bir ayarlanma süreci başlar. Asimetrik şok sonrası işsiz 

kalan Fransız işçiler, talep ettikleri ücret seviyesini düşürmek zorunda kalırlar. 

Almanya’da ise artan toplam talep düzeyi sebebiyle işgücüne olan talep artar ve 

PA

YA

DA

SA

DA’

Almanya

Kaynak: Paul De Grauwe, Economics of Monetary 
Union, Oxford: Oxford University Press, 7. basım, 
2007, p. 6.
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nihayetinde ücretler tırmanışa geçer. Fransa’da ücretlerin düşmesiyle birlikte, istihdam 

ve dolayısıyla üretim tekrar artar ve eski haline döner. Almanya’da ise ücretlerin 

artması, işverenleri daha az işçi çalıştırmaya zorlar ve dolayısıyla istihdam azalır. 

İstihdamın azalmasıyla birlikte Almanya’da üretim (ve hasıla) da düşer. Ayrıca dikkat 

edilirse Almanya’daki fiyatların ve ücretlerin şok sonrası yükselmesi, Fransız mallarının 

rekabet gücünü artırır. Bu malların fiyat yönünden daha avantajlı duruma geçmesiyle 

beraber Fransız mallarına olan talep (ve dolayısıyla arz) artar ve talep eğrisi de tekrar 

yukarı doğru yükselir. Tam tersine, Almanya’daki malların fiyat yönünden dezavantajlı 

duruma geçmesi ise Alman mallarına olan talep gerisin geriye düşer.73

                                                
73 Paul De Grauwe, Economics of Monetary Union, Oxford: Oxford University Press, 7. basım, 2007, pp 
5-7. 
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Piyasalar arasında eski dengenin kurulmasını sağlayan ikinci mekanizma, işgücünün 

mobilizesi/hareketliliğidir. Eğer asimetrik şok sonrasında işsiz kalan Fransız işçiler, 

Almanya’ya göç edebilirse, Almanya’da artan talebin karşılanması için ihtiyaç duyulan 

ek işgücünün temini sağlanabilir. Böylece Fransa’daki işgücü arz fazlası (işsizlik) ve 

Almanya’daki işgücü talep fazlası (fiyat ve ücret enflasyonu yönündeki baskı) ortadan 

kalkmış olur. İşgücünün bu şekilde ülkeler arasındaki hareketi ücretlerin Fransa’da 

düşmesi Almanya’da ise artması gibi bir sonuç doğurmaksızın, yeniden bir denge 

kurulmuş olur.74

                                                
74 A.e., p. 8.

P

YA

DA

SA

DA’

Almanya

Kaynak: De Grauwe, P., ag.e., s. 8.

SA’



68

Özetlemek gerekirse, eğer ücretler esnek olur ve/veya işgücünün hareketliliği 

mümkün olur ise şoka karşı Almanya ve Fransa’da meydana gelen toplam arz ve talep 

değişimlerinin etkileri massedilebilir. Eğer bu koşullar sağlanmaz ise, uyarlanma sorunu 

(adjustment problem) ortaya çıkar; Fransa’da işsizlik baş gösterir Almanya’da ise 

enflasyon ve iki ülkede de genel denge eski haline dönmez. Eğer ekonomik ve parasal 

birlik olmasa idi, yani ülke de kendi para politikasını bağımsız bir şekilde 

yönetebilseydi, şoklar sonrasındaki ortaya çıkan uyarlanma sorunu aşılabilirdi.75 Ancak 

bu durumda da, Birliğin meyvelerinden yararlanamazlardı. 

Tüm bunlar dikkate alınırsa, Yenilenen Lizbon Stratejisi’nde ele alınan özellikle 

işgücü piyasası, sosyal güvenlik sistemi ve Ortak Pazar entegrasyonunun tamamlanması 

yönündeki reformlar, Avrupa ekonomilerinin şu an içinde bulundukları ekonomik 

sıkıntıları aşmasına yardımcı olacaktır. Strateji’nin ekonomik yönü incelendiğinde, tüm 

hedeflerin birbiriyle yakından ilişkili olduğu ve doğrudan Avrupa’nın sorunlarına çare 

olabileceği görülmektedir.  

3.1.2. AİS’nin Geniş Ekonomik Politika Rehberi’ne Dahil edilmesi 

Yenilenen Lizbon stratejisinin en göze çarpan niteliği, Avrupa İstihdam 

Stratejisi’nin 2005 yılında ‘Geniş Ekonomik Politika Rehberi (Broad Economic Policy 

Guidelines (BEPGs))’in içine dâhil edilerek oluşturulan Bütünleştirilmiş Kılavuz 

İlkeler’in hayata geçirilmesi olmuştur. Bu makro ve mikro politikaların daha koordine 
                                                
75 A.e.
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yönetilmesi anlamına geliyordu. Bu çerçevede, Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler, büyüme 

ve istihdam odaklı makroekonomik politikalardan ve Avrupa’nın ekonomik ve sosyal 

yapısını korumak için gerekli mikroekonomik reformlardan oluşmaktadır.76 Bu yenilik, 

yapısal refomları AB gündeminin ilk sırasına oturtmak ve böylece Açık Koordinasyon 

Methodu ile üye devletlerce reformların uygulamasını geliştirmek adına çok elzem 

görülmüştür. 

İlk olarak 2005-2008 dönemi için ortaya konulmuş olan Bütünleştirilmiş Kılavuz 

İlkeler’in AB ekonomik hayatına girmesi, birbiriyle ilgili ama birbirinden kopuk üç 

sürecin birleştirilmesi anlamını taşıyordu: işgücü piyasası politikaları veya AİS’nin konu 

alındığı Lüksemburg Süreci, yapısal reformların –ki finans ve hizmet piyasalarının daha 

ileri düzeyde entegrasyonunu öngörmektedir– gündeme alındığı Cardiff Süreci, ve 

makroekonomik ve bilhassa mali önlemlerin tartışıldığı ve belirlendiği Köln Süreci. 

İlkeler’in hayata geçirilmesi, daha da önemlisi, bazı kurumsal aktörlerin kendi 

hâkimiyetleri (ya da yetkileri) dışındaki diğer kurumların veya politika alanlarının karar 

alma süreçlerine müdahale yolunun açmış oluyordu. Daha açık bir dille ifade etmek 

gerekirse, böylelikle Avrupa Merkez Bankası (AMB), makroekonomik gidişata olduğu 

gibi yapısal piyasa reformlarına yani Lizbon Süreci’ne de yön vermeye başlamıştır.

Lizbon Stratejisi’nin yenilenmesi ve Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler’in yürülüğe 

girmesiyle birlikte makro ekonomik olduğu kadar mikroekonomik konularla ilgili karar-

alma iktidarı zımnen AMB’na geçti. O zamandan bu yana, Avrupa İstihdam Stratejisi ve 

                                                
76 Avrupa Komisyonu, Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005–2008), COM 2005 (141 
final), Brüksel, 2005, p. 6.
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yapısal reform gündeminin diğer unsurları, AMB’nin görüş-alışverişi mekanizması 

temelinde yeniden formüle edilmeye başlandı. Daha açık bir ifadeyle AMB, tüm 

ekonomik gündemi tek başına yönlendirme erkine erdi. Bu olgu, AMB’nin her aylık 

düzenlediği basın konferansınlarının takip edilmesiyle kolaylıkla anlaşılabilir. Zira 

AMB, ekonomik hayatın tüm yönlerine ilişkin görüş bildirmekte ve ardından bu görüşler 

politika haline getirilmektedir. Zira Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa 

Merkez Bankası ve Avrupa’nın sosyal partnerleri arasında “karşılıklı dayanışmaya 

dayalı makroekonomik diyalog”, Bütünleştirilmiş Kılavuzlar’ın komünikasyon çatısı 

altına alınmış oldu. Böylece, Avrupa Merkez Bankası yapısal reformları ve özellikle de 

işgücü piyasası reformlarını etkileyecek bir güce erişmiştir.77

Avrupa kurumları arasında cereyan eden görüş alışverişi artık AMB’nin 

öngördüğü gündemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Fiyat istikrarı, reel ücretlerin 

aşındırılması ve işgücü piyasasının esnekliği gibi konular AB ekonomik hayatının temel 

gündem maddeleri haline gelmiştir. AB kurumları arasındaki görüş alışverişi artık AMB 

ile diğer kurumlar arasında tek yönlü bir iletişim ağı haline gelmiştir, AMB’den diğer 

kurumlara doğru bilgilerin aktığı bir iletişim ağı. Dolayısıyla AİS’nin Merkez 

Bankası’nın lazım gördüğü şekilde evrimleştiği rahatlıkla söylenebilir.78

                                                
77 Gilles Raveaud, “The European Employment Strategy: from Ends to Means?” Europe and the Politics 
of Capabilities, Ed. by Robert Salais ve Robert Villeneuve, Cambridge: Cambridge University Press, 
2005, pp. 18-19.
78 Anne Dufresne,  “Oskar Lafontaine’s Dream: An Opportunity for Economic Policy Co-Ordination?”, 
Social Developments in the EU 2001, Ed. by Cristophe Degryse ve Philip Pochet, Brüksel, 2001, p. 11. 
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Farklı amaçlara dönük farklı ekonomi-politik Süreçlerin iç içe geçmesi ve de 

AMB’nin karar alma süreçlerindeki etki alanın genişlemesi, tüm alanlarda daha süratli 

bir rasyonalizasyon/deregülasyon-reregülasyon/liberalleşmeye yol açmıştır. Sonrasında 

ise, yapısal piyasa reformlarına öncelik verilmesi, Lizbon’da ortaya konan spesifik 

büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılabilmesi için adına elzem görülmüştür. Bu 

gelişmeler beraberinde İstihdam Stratejisi ve özellikle de işgücü piyasasının esnekliği 

tüm ilgili kurumların ve kişilerin ilkesi haline geldi. Bu bağlamda, Üye Devletlere 

mevcut Kılavuz İlkeler’de makroekonomik istikrar ve büyümeye katkıda bulunabilecek 

düzeyde maaş ve ücretlerin belirlenmesi salık verildi. Daha özlü belirtmek gerekirse, 

nominal ücretlerde ve işgücü maliyetlerindeki artışların ekonominin genel verimlilik 

düzeyindeki artışlardan daha küçük olması isteniyordu. Bu ise reel ücretlerin 

aşındırılması ve istihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yükünün azaltılması 

anlamını taşıyordu.79

3.1.3. Daha Fazla ve Daha “Esnek” İş

1997’de yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması’nda yer verilen Avrupa İstihdam 

Stratejisi, daha sonraları Lizbon Stratejisi’nin kilit parçası haline gelmiştir. Avrupa’nın 

tekrar güçlü gelişme dalgasına girdiği bir zamanda, 2000 yılında Avrupa Devlet 

Başkanları’nın Lizbon Zirvesi’nde istihdamla ilgili bir takım kararlar alındı ve ‘iş 

kalitesi’ Zirve’nin ana konusu idi. Ayrıca, 2000 yılı itibariyle yüzde 61 olan istihdam 

oranının 2010 sonunda yüzde 70’ler seviyesine çekilmesine karar verildi. Daha fazla 
                                                
79 A.e., p. 20.
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yaşlı, göçmen, engelli ve bilhassa kadın nüfusun iş hayatına girmesinin teşvik edilmesi 

ve 200 yılında yüzde 51 olan özellikle kadın istihdam oranının yüzde 60 düzeyine 

taşınması kararlaştırıldı. Belirtilen tüm bu oranlar Euro-12 için hesaplanmış, daha 

sonraları Avrupa Birliği’nin hızlı bir genişleme dalgasına girmesiyle birlikte bu oranlar 

olumsuz yönde etkilenmiştir. İstatistiksel açıdan düşünecek olursak, Euro bölgesinin 

genişlemesi de oranların düşmesine ve dolayısıyla hedeflerin ulaşılabilirliğinin 

imkansızlaşmasına neden olmuştur.

Sadece özellikli hedeflerin belirlenmesinden öte amaçlar ortaya konuldu Lizbon 

Zirvesi’nde, zira sadece istihdamın artırılması değil aynı zamanda istihdam koşullarının 

iyileştirilmesi ve daha kaliteli ve nitelikli istihdam alanlarının açılması da karar 

tebliğindeki başlıca maddeler arasındaydı. Ne var ki, ‘daha çok ve daha iyi iş’ sloganı, 

daha sonraları ‘daha çok ve daha esnek iş’ şeklinde evrimleşecekti. 2005-06 yıllarına 

kadar Komisyonca yayınlanan hemen hemen tüm İstihdam Kılavuz İlkeler’de ‘daha iyi 

iş’ konusu yer bulurken, daha sonraları ne pahasına olursa olsun ‘daha çok iş’ asıl hedef 

haline gelmiştir. Bu bağlamda, daha esnek bir işgücü piyasasının oluşturulmasının daha 

fazla istihdam sonucunu vereceği düşünüldü ve daha iyi bir istihdam çevresi oluşturma 

amacı böylece feda edildi. Bu iki amacın, yani daha fazla iş ve daha iyi iş amaçlarının, 

bir arada yürütülmesinin mümkün olmadığı gerçeği Kok Raporu ve Komisyonun 

hazırladığı yenilenmiş Lizbon Stratejisi’nde açıkça ortaya kondu.   
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2001’den sonra ekonomik yavaşlamanın kendini göstermesiyle beraber Almanya, 

Fransa, İtalya, İspanya gibi Avrupa’nın kilit Üye Devletleri’nde işsizlik rakamları son 

zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Sonrasında yüksek ve devamlı işsizlik AB 

ekonomik gündeminin en tepesine oturdu. Avrupa Konseyi’nin Avrupa İstihdam 

Stratejisi’ni daha ileriye götürme inisiyatifi üzerine, 2003 Mart’ında hazırlanan ortak 

istihdam raporunda AİS’nin belli başlı üç amacı ortaya koydu: Tam istihdam, iş 

kalitesinin/nitelikli işin ve verimliliğin artırılması, sosyal uyumun ve ihtivanın 

güçlendirilmesi.80   

Bu çerçevede, işgücü piyasası katılığı yada esnekliği tartışmasına benzer bir 

şekilde, ne tür iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılması gerektiği üzerine de birbirine zıt iki 

görüş ortaya koyulmuştur. Bir yanda, çalışabilir işgücüne katılım oranının artırılması 

için insanların tam zamanlı, kaliteli ve güvenli işler aracılığıyla özendirilmesi gerektiği 

savunulurken, diğer yanda tamamıyla segmente katı işgücü piyasasının yarı zamanlı 

işlerle esnekliğinin artırılması ve istihdamın böylece artırılabileceği iddia edilmiştir. 

‘Atlama taşı’ hipotezine göre, yarı-zamanlı işlerin artırılmasıyla işsiz veya atıl 

kimselerin önce iş piyasasına girişinin kolaylaştırılması ve daha sonra daha iyi işlere 

geçişi sağlanabilir. Bu süreçte, yarı-zamanlı işler atlama taşı vazifesi görmektedir. ‘İş 

kalitesi’ hipotezine göre ise, sabit dönemli, tam zamanlı ve iş güvenliği yüksek işlerin 

yaygınlaştırılması, memnuniyet ve motivasyon kaynağı olduğundan işçilerin işe bağlılığı 

ve böylece daha yüksek bir işgücüne katılım oranı yakalanabilir. Birbirine zıt bu iki 

                                                
80 Daniel Howarth, “Internal Policy Developments”, Journal of Common Market Studies, Vol. 43, 
Annual Review, 2005, pp. 63-65.
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görüş, uzun zamandır AİS ile ilgili tüm dokümanlarda bir arada yer aldı. Ancak, bir 

dönüm noktası olarak kabul edilen Kok Raporu’na kulak veren Avrupa Komisyonu, 

2005 yılından bu yana işgücü piyasasının elastikiyetine daha fazla önem verirken, iş 

kalitesi vurgusunu bir yana bırakmıştır. Bu bakımdan, sözleşme ve istihdam koşullarının 

çeşitlendirilmesi suretiyle kadınlar, yaşlı ve göçmenler gibi grupların yarı-zamanlı 

işlerde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 81   

Avrupa Konseyi’nin seçtiği bu yol alışılagelmiş neoliberal politikalardan olmakla 

birlikte, Raveaud ve aynı okuldan akranları tarafından çok eleştirilmektedir. Raveaud’a 

göre, işin ‘niteliği ve niceliği’ arasında zorunlu bir alışveriş yoktur ve özellikle Avrupa 

Birliği örneğinde istihdamı artırmak için iş kalitesinden vazgeçilmesi gerektiği görüşü 

tamamıyla yanlıştır. Zira ona göre, bireylerin uzun vadeli ve yüksek güvenlikli işlere 

geçişine imkan tanıması planlanan ‘atlama taşı’ olarak kabul edilen yarı-zamanlı esnek 

işler, kısa dönemde istihdamı artırırken uzun dönemde insanları işten soğutmaktadır. 

Daha ziyade, yüksek kaliteli işlerin uzun dönemde istihdam haddi üzerinde olumlu etki 

yaptığını savunmaktadır. AİS adına istihdamı artırmanın tek çıkar yolu standart tam 

zamanlı işlerin tüm AB ülkelerinde sayısının artırılması ve böylece istihdam 

potansiyelinin açığa çıkarılmasıdır.82

                                                
81 Avrupa Komisyonu, Improving Quality in Work: A Review of Recent Progress, COM (2003) 728
final, Brüksel, 2003, p. 5.
82 Raveaud, 2007, a.g.e., p. 422.
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Komisyon’un daha önceleri vurgulaya geldiği üzere, “bireylerin işgücü 

piyasasına girişini ve piyasadaki sürekliliğini sağlayacak önlemler ile genel olarak iş 

kalitesini yükseltmeye yönelik önlemleri birleştirme[k]”nin83 istihdam potansiyelinin 

açığa çıkmasını sağlayacağı varsayılıyordu. Ancak iş kalitesini geliştirmeye yönelik 

bugüne kadar yapılan girişimler çok sınırlı kalmıştır. Kısacası, AİS, iş kalitesini 

geliştirmekten ziyade iş sözleşmelerinin çeşitlendirilmesi suretiyle piyasanın re-

regülasyonunu konu alan bir strateji haline dönüşmüştür. 

3.1.4. Daha Esnek Bir İşgücü Piyasasına Doğru: 

‘Flexicurity (Esnek-Güvenlik)’ Modeli 

Mart 2003’de, Avrupa Komisyonu, ‘Avrupa İstihdam Görevgücü (European 

Employment Taskforce)’nü kurmuştur. Bu Görevgücü, Avrupa’nın yüz yüze bulunduğu 

işsizlik sorunuyla baş etmede Üye Devletlerin performansının ad hoc bir incelemesini 

yapmakla görevlendirmiştir. Kurulduğu tarihten bu yana Görevgücü tarafından sunulan 

istihdam raporları şu gerçeği ortaya koymuştur: Avrupa, Lizbon’da belirlenen istihdam 

hedeflerine ulaşmaktan bir hayli uzaktadır ve istihdamı artırmak için bazı önlemler

almak durumundadır.84 Bunlar:

                                                
83 Avrupa Komisyonu, Employment in Europe 2002: Recent Trends and Prospects, Brüksel, 2002, p. 
10.
84 Wim Kok, Jobs, Jobs, Jobs: Creating More Employment in Europe, The Report of the Employment 
Taskforce chaired by Wim Kok, 2003, pp. 5-12
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 İşçilerin ve işletmelerin ekonomik şartlara uyum sağlamasına olanak tanıyacak 

derecede esnek bir işgücü piyasası inşa edilmelidir;

 İnsanları işgücüne çekecek ve onları işgücü piyasasında tutacak aktif işgücü 

piyasası politikaları harekete geçirilmeli ve özellikle kadınlar, yaşlılar, sakatlar 

ve göçmenler gibi gruplar hedef alınmalıdır;

 Beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapılmalı ve bu nedenle özellikle yaşam-

boyu öğrenme programı harekete geçirilmelidir;

 Toplumdaki tüm ilgili aktörler mobilize edilerek istihdam için yeni bir yönetişim 

modeli geliştirilmelidir.

Daha sonraları, Konsey istihdama ilişkin bu dört önlemin ya da önceliğin uygulamasının 

gerekliliğine değinmiştir. Konsey’in bu görüşüne binaen ‘esnek-güvenlik modeli

(flexicurity modeli)’ ortaya konulmuştur. Önce İstihdam ve Sosyal Güvenlik 

Komiteleri’nce ele alınan bu model, 2007’de Komisyon ve Konsey tarafından da uygun 

görülerek yürürlüğe konmuştur. Görevgücü’nün analizinin özü, işgücü piyasasının 

esnekliğiydi. Zira modern iş örgütleme tipleri, farklı sözleşme ve çalışma çeşitleri 

sayesinde işgücü piyasasının esnekliği artırılıp, istihdam üretilebilir. Esneklik, 1993 

yılından bu yana bütün Komisyon’un yayınladığı tüm dokümanlarda yer ala gelmiştir ve 

şimdi ise Görevgücü raporunda bir öncelik olarak tanımlanmıştır. Esneklik, temel olarak 

istihdam şartları ve koşulları ile ilgili bir meseledir. Ayrıca, “iş örgütlemesi ve çalışma 

saatleri, ücret belirleme mekanizmaları, sözleşme tiplerinin çeşitlendirilmesi, işgücünün 

mesleki ve coğrafik hareketliliği” gibi bir dizi faktörü içeren bir terimdir. Raporu 
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takiben, işgücü piyasasının esnekliği meselesi ‘istihdam kılavuz ilkeleri’nin ve ‘Ortak 

İstihdam Raporları’nın vazgeçilmez gündem maddesidir. Avrupa İstihdam Stratejisi, 

hedefleri belirleyen ve Üye Devletlere izlemesi gereken politikaları gösteren bir 

prosedür olarak, esneklik konusunu tüm AB’nin gündem maddesi haline getirmeyi 

amaçlamaktadır.85

İşgücü piyasasında iş güveliğini göz ardı etmeksizin, esnekliği teşvik edebilmek 

için Komisyon esnek-güvenlik sistemini geliştirmiştir. Aslında bu sistem, Danimarka 

gibi bir takım sosyal demokrasinin ortak politik kültür haline geldiği bazı ülkelerde 

1990’lardan bu yana uygulanmaktadır. Genellikle kolay işe alım ve kolay işten çıkarma 

(easy hire and fire) olarak da bilinen bu sistem, bir yanda işverenlerin istihdam 

potansiyellerini daha etkin ve esnek kullanmalarına olanak sağlarken, diğer yanda 

yüksek işsizlik ödenekleri ve yoğun iş eğitim ve iş danışmalığı programlarıyla işçilere 

güvenlik temin etmektedir. Bu çerçevede, Esnek-güvenlik, kabaca yüksek bir istihdam 

düzeyi ve yüksek gelir güvenliği ile esnek işgücü piyasası şartlarını bir araya getirmek 

için tasarlanmış bir strateji olarak tanımlanabilir. Esnek-güvenlik politikaları ile çok sıkı, 

muhafazakâr veya statik olduğu kabul edilen işgücü piyasası ve sosyal güvenlik 

düzenlemelerinin günün şartlarına intibakını amaçlanmaktadır. Zira aşırı sıkı işgücü 

piyasası ve sosyal güvenlik düzenlemeleri, ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü 

                                                
85 Avrupa Komisyonu, Draft Joint Employment Report (JER) 2004/2005, COM (2005) 13 final, 
Brüksel, 27 Ocak 2005, p. 8.
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baltalayan temel etmenlerdendir.86 Bu sebeple esnek-güvenlik modeli, AB’nin içinde 

bulunduğu ikileme çok iyi bir çözüm olmuştur. Zira esnek-güvenlik modeli, hem rekabet 

gücünün artırılması ve büyümenin hızlandırılması hem de Avrupa sosyal modelinin 

korunması meselelerine yanıt vermektedir. Bu bağlamda, modeli kolay işe alım-kolay 

işten çıkarım olarak tanımlamak pek de doğru değildir. Modelin dört saç ayağı 

bulunmaktadır: “esnek iş sözleşmesi düzenlemeleri, aktif işgücü piyasası politikaları, 

güvenilir ve sonuca dönük bir yaşam-boyu eğitim programı, ve modern sosyal güvelik 

sistemleri.”87

İş sözleşmelerinin çeşitlendirilmesi ile hem işverenlerin hem de işçilerin ihtiyaç 

ve tercihlerini tatmin etmek, istihdamın artırılması için son derece önemlidir. Komisyon 

tarafında esnek-güvenlik ile ilgili yürütülen tüm politikalar –özellikle de iş 

sözleşmesinin çeşitlendirilmesi politikası- genel olarak ikiye bölünmüş olan (tamamen 

segmente olmuş) işgücü piyasalarını düzenlemeye yöneliktir. Bu tür piyasalarda, 

çalışanlar yüksek iş güvenliği altında korunmakta iken, sayıları giderek artan piyasa-

dışındakilerin (yani işsizler ve çalışmayı tercih etmeyenlerin) piyasaya girişi –

zorlaştırılmış işe giriş şartları sebebiyle- tamamen engellenmiştir. Böyle bir durumda, 

piyasa dışında kalanlar, ya işsiz güçsüz hayatlarını idame ettirmekte ya da düşük iş 

güvenliği ve oldukça dezavantajlı alternatif sözleşmeler altında alışmayı tercih 

etmektedirler. Bu sebeple, esnek-güvenlik modeli: 

                                                
86 Ton Wilthagen ve Frank Tros, “The Concept of ‘Flexicurity: A New Approach to Regulating 
Employment and Labour Markets”, Transfer, Vol. 2, 2004, p. 15.
87 Avrupa Komisyonu, 2007, a.g.e., p. 5.
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“...kısa süreli ya da düzensiz işlerde çalışanların, iş güvenliği daha 

yüksek ve istikrarlı sözleşmeler altında çalışabilecekleri işler 

bulmalarına yardım edecektir. Ayrıca, hali hazırda süresiz (ömür 

boyu) bir işi garantilemiş çalışanların, değişen ekonomik şartlar 

sebebiyle iş sözleşmelerinin şartlarının değiştirilmesi söz konusu 

olabilecek ve değişen koşullara uyum sağlayamayanlar işlerinden 

olabileceklerdir.”88

Esnek sözleşme koşulları, işverenler için de çok faydalı olacaktır, çünkü değişen 

ekonomik koşullara uyum sağlayabilmek için istihdam sayılarını daha iyi düzenleme 

fırsatı işverenlere tanınmaktadır, bu modelle. İşlerinden olan çalışanlar ise, işsizlik (ve 

genel olarak) geçim ödenekleri ile garanti altına alınacaklardır. Açıkça belirtmek 

gerekirse, bu model oldukça sıkı bir şekilde çalışanları korumaya dönük yasal 

düzenlemelerin ortadan kaldırılması anlamını taşımaktadır. Zira böyle tutucu ve rijid 

sistemler bir yandan işten atılmaların önünü kesmekte, bir yandan da işsizlerin işgücüne 

katılımını zorlaştırmaktadır. Esnek-güvenlik modelinin iş sözleşmelerinin 

çeşitlendirilmesi dışındaki diğer öğeleri de hem iş güvenliğinin hem de esnekliğin 

sağlanması konusunda ayrı ayrı önem arz etmektedir. Bu bakımdan, aktif işgücü piyasası 

politikaları, da işsiz ve inaktif insanların istihdam alanına çekilmesi ve çalışanların –

mesleki danışmanlık hizmetleri aracılığıyla–  yeni ve daha iyi işlere geçişinin teminini 

amaçlamaktadır. Temel eğitim ve mesleki eğitim programlarını da içeren bir yaşam-

boyu öğrenme sistemi de, çalışanların ve özellikle de yaşlı ve az-eğitimli çalışanların 

                                                
88 A.e., p. 4.
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mesleki gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olacaktır. Öte taraftan, sosyal güvenlik 

ödenekleri ile de, çalışanlara yeterli derecede bir gelir desteği sağlanacaktır. 89

3.2. Hizmet (Sektörü) Direktifi ve Ortak Pazarının Liberalizasyonu 

Hizmet sektörünün Avrupa Birliği hasılasının hemen hemen yüzde 70’ini 

oluşturduğu günümüzde, hizmet sektörünün tüm Avrupa genelinde entegrasyondan uzak 

parçalanmış yapısı, hizmet sektöründe tek piyasa oluşturmanın, Ortak Pazarda daha 

rekabetçi bir ortamın kurgulanmasının ve böylece ekonomik kalkınma ve istihdamın 

harekete geçirilmesinin önündeki ciddi engellerden biri olarak durmaktadır. Hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren birimlerin diğer Üye Devletlerin yasal ve idari kısıtlamaları 

ile karşılaşmadan AB içerisinde özgürce hareket etmesinin önündeki bariyerlerin 

kaldırılması yönündeki tüm çabalara rağmen, mevcut düzenleyici çerçeve entegre bir 

hizmet sektörü oluşturulmasının önünde hala büyük bir engel, yıllık yüzde 2-3 GSYİH 

kaybına yol açtığı tahmin edilen büyük bir engel. Ne var ki, AB vatandaşlarının müthiş 

protesto gösterilerine rağmen Ortak Pazarının liberalizasyonu yolunda önemli bir adım 

atıldı, 2004 yılında. 

2004 yılında ‘Ortak Pazar Hizmet Direktifi’nin gündeme gelmesi, yenilenmiş 

Lizbon Stratejisi adına kararlı bir başlangıç anlamına geliyordu. Hizmet Direktifi, 

kendisini kağıda alan Avrupa Komisyonu eski Başkanlarından Frits Bolkestein’in ismine 

binaen Bolkestein Direktifi olarak da bilinmektedir. Fakat Bolkestein Direktifi ismi, 
                                                
89 A.e., pp. 4, 5.
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Avrupa hizmet piyasasının entegrasyonuna karşı çıkan işçiler, gruplar ve ‘sosyal 

partner’ler tarafından verilmiş iğneleyici bir isim özelliğindedir, zira Bolkestein isminin 

Batılı korku filmi karakteri Frankestein’ın telaffuzuna benzer bir okunuşu vardır. 

Özellikle Fransa ve Belçika’lı hizmet sektörü çalışanları, Frankestein’ın korkutucu 

figürüne atfen Direktifi bu şekilde adlandırmışlardır. Direktifle amaçlanan, “hizmet 

sağlayıcılara –bunlar ister serbest meslek mensubu isterse tüzel kişiliğe haiz firmalar 

olsun– kuruluş serbestîsi konusunda kolaylık göstererek faaliyetlerini diğer Üye 

Devletlerde de serbestçe yürütebilmelerine olanak tanımak”90 idi. Böylece Direktif’in, 

Lizbon Stratejisi’nin hizmetlerde tek bir ortak piyasanın kurulması, Ortak Pazarda 

rekabetin artırılması ve böylece ekonomik kalkınma ve iş ortamı oluşturma hedeflerine 

katkıda bulunacağı düşünülüyordu. 

Direktif’in orijinal taslağı oldukça cüretkar ve kritik bir atılımdı, çünkü belirli bir 

zaman çizelgesi dahilinde finans kesimi hariç tüm hizmet sektörünün sınır ötesi 

hareketine sonsuz bir serbestlik getirme gayesine dönük bir sıçramaydı bu. En önemli 

unsuru ise, ‘menşei ülkesi’ prensibi idi. Bu prensibe göre, hizmet sağlayıcılar 

“kuruldukları ülkelerin hukuk düzenlerine tabi kalmak” suretiyle diğer Üye Devletlerde 

herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmaksızın faaliyet gösterebilecekler idi. Aslına bakılırsa, 

Direktif’in bu orijinal taslağının altında yatan kanuni gaye, ilk kez Lizbon Avrupa 

Konseyi’nde dile getirilmiş olup daha sonra Komisyon ve Konsey tarafından defalarca 

                                                
90 Avrupa Komisyonu, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
Services in the Internal Market, COM (2004), Brüksel, 2004, p. 10. 
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tekrar edilmiş olan görüş teatilerinin formal bir biçim kazanmasından ileri bir şey 

değildi.91

Direktifin bu orijinal taslağı muazzam tartışmalar meydana çıkarmış ve birçok 

ülkede büyük protestolarla karşılanmıştır. Hatta, Avrupa Birliği Anayasası 

Antlaşması’nın önce Fransa ve sonra Hollanda’da reddedilmesinin önemli sebeplerinden 

biri olarak kabul edildi. ‘Polonyalı muslukçu’, Merkez ve Doğu Avrupa’dan varlıklı Batı 

Avrupalı ülkelere (Direktif’in zımnen onadığı üzere) gelecek olan işçi göçü tehlikesinin 

sembolü oldu. Sendikalar, ücret ve maaşların ve sosyal hakların üzerinde ciddi bir 

olumsuz baskı oluşturacağı iddiası ile taslağa karşı çıktı. Zira, sendikalara göre, taslak 

dibe doğru bir yarıştı ve sosyal ve ekonomik politikalarda ciddi bir eksen kayması 

anlamına geliyordu.92 Büyük politik ve sosyal baskılar nihayetinde, AB’li liderler 

Hizmet Direktifi’nin orijinal taslağının geri çekip baştan aşağı değiştirmek zorunda 

kaldılar. Kabul edilip yürürlüğe girdiğinde Direktif’in bu orijinal taslağının ilk halinden 

eser kalmamıştı, tabiri caizse Direktif iyice sulandırılmıştı.     

                                                
91 Line Vogt, “The EU's Single Market: At Your Service?”, OECD Economics Department Working 
Papers, No. 449, OECD Publishing, 2005, (Çevrimiçi) http://www.entemp.ie/trade/
marketaccess/singlemarket/07serv082.pdf, 16 Haziran 2008, p. 19.
92 Raphael Franck, “Why did a majority of French voters reject the European Constitution?”, European 
Journal of Political Economy, Vol. 21, 2005, pp. 1075; Paul Hainsworth, “France Says No: The 29 May 
2005 Referendum on the European Constitution”, Parliamentary Affairs, Vol. 59, No. 1, 2005, p. 3; 
Gilles Ivaldi, “Beyond France’s 2005 Referendum on the European Constitutional Treaty: Second-Order 
Model, Anti-Establishment Attitudes and the End of the Alternative European Utopia”, West European 
Politics, Vol. 29, No. 1, 2006, p. 49; Taggart P., “Keynote Article: Questions of Europe – The Domestic 
Politics of the 2005 French and Dutch Referendums and their Challenge for the Study of European 
Integration”, Journal of Common Market Studies, Vol. 44, Annual Review, 2006, p. 16.
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Komisyon’un ilk sunduğu orijinal taslak üzerinde hatırı sayılır derecede 

değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, hizmet piyasasının tüm AB genelinde daha ileri 

derecede entegrasyonunu ve liberalizasyonunu engellemeye dönük değişikliklerdi. 

Bunlardan en önemlisi ‘menşei ülkesi’ prensibinin tamamen bir yana bırakılıp ‘servis 

sağlayıcı serbestîsi’ prensibi ile yer değiştirmesiydi. Parlamento tarafından onanarak 

yürürlüğe giren yeni Hizmet Direktifi’nde yer alan bu prensip, “Üye Devletler 

tedarikçilerin kuruldukları ülkeden farklı bir ülkede hizmet sağlamalarına saygı 

göstermelidir” ibaresini içinde barındırıyordu. Ne var ki, bu yeni prensibe göre, hizmet 

sağlayıcılar faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasal ve idari düzenlerine tabi olarak iş 

yapmak zorunda kalmışlardır. Ancak istihdam koşullarının belirlenmesinde, faaliyette 

bulundukları değil kendi kuruldukları ülkenin yasalarına bağlı kalabileceklerdir.93  

Orijinal taslağın sulandırılarak kabul edilmesi sonucunda, Komisyon Merkez ve 

Doğu Avrupa ülkelerinden büyük tepkiler aldı ve bu ülkelere bir takım imtiyazlar 

tanımak zorunda kaldı; Komisyon, bazı çalışan gruplarının –örneğin inşaat işçilerinin–

belirli zaman zarfları içerisinde yurtdışında çalışabilmelerine imkan tanıyacak 

girişimlerde bulundu. Konsey de Komisyon’un sunduğu bu yeni Direktif taslağını bazı 

ufak liberal sayılabilecek değişikliklerle kabul etti. 2006’nın Aralık ayında Avrupa 

                                                
93 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Directive 2006/123/EC of 12 December 2006 on Services in the 
Internal Market, OJ L 376, 27 Aralık 2006, p. 1.
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Parlamentosu ve Konseyi Üye Devletler tarafından 2009’un sonuna kadar onaylanmak 

üzere yeni Hizmet Direktifi’ni kabul ettiği duyurdu.94

Sonuç olarak, hizmet piyasasının liberalleştirilmesi yolundaki reformların epeyce 

sulandırıldığı ve büyük ölçüde ana hedefinden saptırıldığı rahatlıkla söylenebilir. 

Direktif’in, orijinal taslakta yer verilip de daha sonra taslağın son halinden çıkarılmış 

olan esas vaatleri tamamıyla bir tarafa bırakıldı. Birçok hizmet sektörü, Direktif’in 

kapsamı dışında kaldı. Bunlar arasında taşımacılık, posta hizmetleri ve sağlık hizmetleri 

gibi hasılada yer tutan başlıca kalemler sayılabilir.95 Yine de Hizmet Direktifi’nin 

kısmen başarılı olduğu da kabul edilebilir. Zira ayrımcılığın kaldırılması, bürokrasinin 

azaltılması, yasal ve idari çerçevenin basitleştirilip modernize edilmesi ve Üye Devletler 

arasında daha etkili ve sistematik bir koordinasyonun sağlanması adına Direktif önemli 

bir adım sayılabilir. Bunun yanında, hizmet satın alanların haklarının, özellikle tüketici 

haklarının, kuvvetlendirilmesi adına da önemli bir adım oldu. Böylelikle tüm Avrupa’da 

hizmetlerin kalitesi üzerine elle tutulabilir bir takım önlemleri barındıran bir politika 

geliştirilmesi de sağlanmış oldu. 

3.3. Daha İyi ve Daha Etkin Regülasyon (Düzenleme)

Yenilenmiş Lizbon Stratejisine önemli başlıklarından birisi de, daha iyi ve daha 

etkin regülasyon olarak bilinen, regülasyon reformu oldu. Bu reformun arkasında 

                                                
94 Daniel Howarth, “Internal Policies: Reinforcing the New Lisbon Message of Competitiveness and 
Innovation”, Journal of Common Market Studies, Vol. 45, Annual Review, 2007, p. 89.
95 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, a.g.e., pp. 2, 3.
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mantık, AB iş çevresinin ve vatandaşlarının üzerindeki yasal ve idari yükün 

hafifletilmesi idi. Fuzuli maliyetlere gem vurulması, inovasyon (yenilikçilik) ve 

adaptasyonun önündeki engellerin bertaraf edilmesi ve daha rekabetçi ve iş odaklı bir 

çevrenin oluşturulması için AB’nin daha iyi bir düzenleyici çerçeveye sahip olması 

gereksinimi uzun yıllar Komisyon tarafından ifade edile gelmiştir.96 Bu bakımdan, 

Lizbon Stratejisi’nin büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşabilmek için daha iyi bir 

düzenleyici çerçevenin potansiyel katkısı göz önünde bulundurulmuş ve bu potansiyeli 

açığa çıkarabilecek bir ‘Araç Çantası’nın gerekliliğine de dikkat çekilmiştir. Bu 

bağlamda, Komisyon, 2005 Mart’ında ilan ettiği tebliğinde, daha iyi bir düzenleyici 

çerçeve ortaya koyabilmek için belli enstrümanlara ihtiyaç olduğunu duyurmuş ve yeni 

denetim ve yönetim sistemlerini devreye sokmuştur. Bunlardan en önemlisi, yasal etki 

takdiri (regulatory impact assessment) mekanizmasıdır.97

Gayet iyi bilinen bir gerçek şudur ki, hem AB hem de Üye Devletler bazında 

mevcut olan yasal ve idari yük, ekonomik ajanların faaliyet gösterdiği çevre üzerinde 

oldukça olumsuz bir etkiye sahiptir. Özellikle idari maliyetler, AB içerisinde büyüme ve 

istihdamın gerçek kaynağı olacağına inanılan KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin) ve genel olarak tüm işletmelerin başlangıç giderlerinin önemli sayılabilecek 

                                                
96 Avrupa Komisyonu, 2005, a.g.e., COM(2005) 24 final, p. 18.
97 Avrupa Komisyonu, An EU Common Methodology for Assessing Administrative Costs Imposed by 
Legislation, COM (2005) 518 final, Brüksel, 21 Ekim 2005 p. 6.; Avrupa Komisyonu, A Strategic 
Review of Better Regulation in the European Union, COM (2006) 689 final, Brüksel, 14 Aralık 2006, 
pp. 8-11.; Claudio M. Radaelli, Fabrizio De Francesco, “‘Regulatory Impact Assessment, Political Control 
And The Regulatory State”, Paper Delivered To The 4th General Conference of The European Consortium 
for Political Research, Pisa, 6-8 Eylül 2007, (Çevrimiçi) http://regulation.upf.edu/ecpr-07-
papers/cradaelli.pdf, 10 Temmuz 2008.
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bir kısmını oluşturmakta ve girişimcileri caydırmaktadır. Bunun farkında olan 

Komisyon, iş çevresi üzerindeki fuzuli idari maliyetlere karşı, tabiri caizse, savaş 

başlatmıştır. 2006 Kasım’ında idari yükten ileri gelen fuzuli maliyetleri rakamlarla ifade 

edebilmek adına bir çalışma tablosu açıklanmış ve ardından ‘Avrupa Birliğinde Daha İyi 

Regülasyonun Stratejik (bir) Gözden Geçirmesi’ni yapmıştır. Yürütülen incelemeler ve 

yapılan hesaplar sonucunda şok edici bulgulara ulaşılmıştır; idari maliyetlerin AB-25’de 

GSYİH’nın ortalama yüzde 3,5’ine denk geldiği ispatlanmıştır. Genel olarak belirtmek 

gerekirse, idari maliyetler işletmelerin, serbest meslek sahiplerinin, kamu otoritelerinin 

ve vatandaşların, ‘faaliyetleri hakkında bilgi verme’ yasal zorunluluğuna uymalarından 

kaynaklanan maliyetlerdir. Bunun üzerine, Barroso Komisyonu idari yükün 2008’e 

kadar yüzde 25 oranında azaltılmasını hedeflemiş ve böylesi bir mali kısıtlamanın 

AB’nin GSYİH’sına yüzde 1,6 oranında bir katkı sağlayacağına inanmışlardır.98

Daha da önemlisi, rekabetçilik ve regülasyondan kaynaklanan yükün azaltılması 

üzerine yapılan vurgu AB içerisindeki tüm karar alma süreçleri için bir mihenk taşı 

olmuştur. Zira, AB’nin daha iyi düzenleyici çerçeve politikası Lizbon sonrasında 

yeniden tanımlanmış ve Lizbon hedefleriyle uyumlaştırılmıştır. O günden bu yana “daha 

rekabetçi bir iş ortamının yaratılması ve daha iyi bir düzenleyici çerçeve aracılığıyla özel 

teşebbüsün teşviki”99 tüm düzenleyici çerçevenin yegane şiarı haline gelmiştir. Böylesi 

bir gelişme ise, tüm idari ve yasal çerçevenin ‘rekabet’ merkezli olarak yeniden gözden 

                                                
98 Avrupa Komisyonu, Measuring Administrative Costs and Reducing Administrative Burdens in the 
European Union, COM (2006) 691, Brüksel, 14 Aralık 2006, p. 4.
99 Avrupa Komisyonu, 2005, a.g.e., COM (2005) 518 final, p. 14.
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geçirilmesini gerektirmiştir. Nihayetinde ise rekabetçiliğin diğer tüm gayelerin üstünde 

bir yer alması kaçınılmaz olmuştur; artık politika kağıtlarındaki asıl vurgu çevre veyahut 

sosyal önceliklerden ziyade rekabet ile ilgili önlemler olmaktadır. Bunun da ötesinde, 

önceliklerin büyüme ve istihdam tarafına kaydırılması ile birlikte geçmişte karar alma 

süreçlerine dâhil olan birçok paydaş artık yönetim ve denetlemenin dışında 

bırakılmıştır.100 AB’li ilgililer arasında büyük tartışmalara yol açmış olan ‘Kimyasalların 

Tescili, Değerlendirilmesi, Kullanım İzni ve Kısıtlanmasına (KTDİK) Dair 

Talimatname’101 olayı, daha iyi düzenleme politikasının Lizbon Stratejisi ile 

uyumlaştırılmasından ileri gelen tüm bu değişimin en iyi örneği durumundadır. Tam 10 

yıl süren bir araştırma periyodunun ardında Haziran 2007’de büyük tartışmalar eşliğinde 

yürürlüğe girdi.

KTDİK talimatnamesi iş dünyası ve çevreciler ve sosyal partnerler ve bunların 

AB kurumları düzeyindeki temsilcileri –ki bunlar sırasıyla Girişimcilik Genel 

Müdürlüğü ve Çevre Genel Müdürlüğü– arasında uzun süren bir lobicilik faaliyetinin 

hüküm sürdüğü bir arenaya döndü. Çevreci gruplar, kimyasal üretici ve ithalatçıların 

büyük kaygı duyulan şüpheli kimyasalları daha güvenli alternatif kimyasallarla 

                                                
100 Mitchell P. Smith, “Lisbon Lives: Institutional Embedding of the Competitiveness Objective”, EUSA 
Review, Fall 2006, pp. 9-11; Mitchell P. Smith, “All Access Points Are Not Created Equal: Explaining the 
Fate of Diffuse Interests in the EU”, British Journal of Politics and International Relations, Vol.10, 
2008, pp. 64-83; Claudio M. Radaelli, “Whither Better Regulation for the Lisbon Agenda”, Journal of 
European Public Policy,  Vol. 14, No. 2, 2007, pp. 4, 27.; Lofstedt, R. E., “The Swing of the Regulatory 
Pendulum in Europe: From Precautionary Principle to (Regulatory) Impact Analysis”, The Journal of 
Risk and Uncertainty, Vol. 28, No. 3, 2004, p. 251.; Ragnar E. Lofstedt, “The Plateau-ing of the 
European Better Regulation Agenda: An Analysis of Activities Carried Out by the Barroso Commission”,
The Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 10, No. 4, 2007, p. 427.
101 Bu talimatnamenin orijinal adı Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH)’tir. 
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ikamesini öngören KTDİK talimatnamesinin ilk/orijinal taslağını destekledi. Öbür tarafta 

ise iş dünyası, talimatnamenin kapsamına dahilinde alınan kimyasalların hepsinin belirli

sağlık ve güvenlik testlerine tabi tutulmasının ve şüpheli olanlarının daha güvenli 

alternatiflerle değiştirilmesinin büyük maliyetlere yol açacağını iddia ederek 

talimatnamenin bu ilk haline şiddetle karşı çıktılar. Üretimde kullanılan kimyasalların 

her birinin test işlemi üretim maliyetlerini artırdığından, iş dünyası talimatnamenin 

kapsamının mümkün oldukça sınırlı tutulması gerektiği konusunda ısrar etti.102

İki grup arasındaki lobi faaliyetlerinde sona doğru yaklaşılırken Avrupa Konseyi, 

Komisyonu ve genel olarak Parlamentosu iş dünyasının yanında yer almaya başladılar. 

Bu taraf oluş, büyük ölçüde Almanya’da 2005 yılında yapılan seçimlerle hükümetin el 

değiştirmesi, Girişimcilik Genel Müdürlüğü’nün Komisyon’daki baskın konumundan ve 

Barroso Komisonu’nun ve özellikle Komiser Gunter Verheugen’in iş-dostu tutumdan 

kaynaklandı. Ayrıca talimatnamenin orijinal taslağı eğer yürürlüğe girmiş olsaydı, iş 

dünyası yıllık 0.26 ila 0.52 milyar Euro civarında ek bir yük yüklenmiş olacaktı, bu ise 

kimya sektörünün binde 1’e varan yıllık hasılası anlamına geliyordu. Sonuç olarak eğer 

talimatname orijinal haliyle yasalaşmış olsaydı, kimya sektörünün AB dışına 

taşınması/kaçması kaçınılmaz görünecekti. Ne var ki, Avrupa Parlamentosu (AP), 

girişimcilerin, özellikle küçük ve orta ölçekli girişimcilerin, üzerindeki yükün farkında 

                                                
102 İş dünyasındaki koalisyonda tüm Avrupa genelinden CEFIC ve FECC gibi işveren örgütleri, AB 
Girişimcilik Genel Müdürlüğü, iş dostu milletvekiller ve özellikle Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve 
İrlanda gibi ülkelerin bakanları yer aldı. Çevreci grupta ise, Greenpeace, FoEE ve WWF  gibi örgütler, AB 
Çevre Genel Müdürlüğü, çevreci AB Parlamenterleri ve birçok gönüllü hayvan hakları kuruluşları yer aldı. 
Bu gruplar ve aralarındaki lobi mücadelesi hakkında daha fazla bilgi almak için bakınız; Dieter 
Pesendorfer, “EU Environmental Policy under Pressure: Chemicals Policy Change Between Antagonistic 
Goals?”, Environmental Politics, Vol. 15, No. 1, 2006, pp. 99, 100.; Thomas Petry, Ruth Knowles ve 
Richard Meads, “An Analysis of the Proposed REACH Regulation”, Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, Vol. 44, No. 1, 2006, pp. 27–32.
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olarak talimatnamede ciddi değişiklikler yapılmasına karar verdi ve iş dünyası memnun 

edecek ve bir oy birliğine imkân tanıyacak bir talimatname hazırlanmasını Komisyon 

istedi.103

Nihayetinde AP, KTDİK talimatnamesinin epeyce bir değiştirerek 10 Ekim 

2006’da kabul etti. Talimatnamenin bu son hali uyarınca, şirketlerin, kaygı veren şüpheli 

kimyasalların birçoğunun ithali, üretimi ve kullanımına devam etmesine izin verildi. AB 

piyasasında ticareti yapılan birçok kimyasalın sağlık ve güvenlik testlerinden muaf 

olmasına karar verildi. Talimatnamenin kabul edilen bu son versiyonu, Komisyon’un 

sunduğu ilk/orijinal taslaktan oldukça farklılaşmıştı. Diğer bir deyişle, çevrecilerin 

kullandığı jargonla ifade etmek gerekirse, KTDİK talimatnamesi sulandırıldı ve 

şirketlere satıldı.    

KTDİK talimatnamesi olayından çıkarılacak pay şudur: tüm düzenleyici çerçeve 

yenilenmiş Lizbon Stratejisi ile uyumlaştırıldı ve iş dünyası üzerindeki regülasyon 

yükünün minimizasyonu, rekabetçilik adına vazgeçilmezdir. Çevre, sağlık ve diğer 

sosyal alanlardaki öncelikler Lizbon uğruna göz ardı edilmiş ve rekabetçilik düstur 

haline gelmiştir. Ayrıca, Lizbon tüm AB kurumlarının gündem maddesi haline gelmiştir. 

Avrupa Parlamentosu Ortak Pazar ve Tüketici İşleri, Endüstri, Araştırma ve Enerji 

Komiteleri, Avrupa Komisyonu Girişimcilik Genel Müdürlüğü ve Rekabetçilik Konseyi 

gibi birçok AB kurumu talimatnamenin orijinal taslağı üzerinde çok kritik değişikliklerin 

                                                
103 Daniel Howarth, 2007, a.g.e., p. 92. 
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yapılmasında önemli rol üstlendiler. Çevreci ve sağlıkçı grupların çıkarlarını AB 

düzeyinde temsil eden Çevre Komitesi gibi diğer AB kurumları ise nötralize edildi ve 

şirketlerin aldığa pozisyonuna yakınlaşarak taviz verme yoluna gittiler.104

Bu gelişmeler iş ve çevreci gruplar arasında karar alma mekanizmalarına ulaşma 

yolunda büyük asimetrilere neden oldu: Üye Devletlerin ulusal kimya endüstrilerinden 

oluşan federasyonlar gibi işveren grupları ve bu grupların AB düzeyindeki temsilcileri 

çevre üzerinde dönen tüm tartışmaları ‘rekabet’ karşı argümanıyla etkisizleştirilebilirken, 

çevreciler ve onların destekçileri görece olarak çok zayıf bir konumda bırakıldı. 

‘Rekabet motivasyonlu’ karar alıcılar, çevre ve sağlık konularının önemini dikkate 

almakla birlikte büyüme ve istihdamın bu konulardan daha öncelikli bir konuma sahip 

olduğunu ve hatta bu konuların bir ön şartı durumunda bulunduğunu savundular. 

Yenilenmiş Lizbon hedeflerinin rekabetçilik motivasyonunun AB kurumlarınca –

özellikle Avrupa Parlamentosu’nca– benimsenmesi/kanımsanması AP içindeki politik 

mantıktaki değişmeyi sergilemektedir. Bu bağlamda, “daha derin bir Avrupa 

entegrasyonu ve kurumsal bütünlük gibi AB kolektif çıkarlarına hizmet edecek işbirlikçi 

bir durumdan, tüm tarafların ve komitelerin kendi politik vizyonunu uygulamaya 

geçirmek adına kurumsal etkinlik kazanmak için yarıştıkları daha rekabetçi bir ortama 

dönüşmüştür, AB karar alma sistemi.”105

                                                
104 Smith, 2008, a.g.e., p. 70.
105 A.e., p. 83.
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3.4. Avrupa Birliği’nin Yeni Sosyal Gündemi

Avrupalı devletlerin sosyal politika alanında girişmeye çalıştığı kapsamlı 

değişikliklerin altında yatan sebepler, tek başına sosyal politikaların incelenmesiyle 

açıklanamaz. Bu sebeple sosyal politika yaklaşımları daha ziyade, düşük büyüme 

oranları, giderek zayıflayan rekabet gücü, genişleme dalgası, yükselen işsizlik, Fransa ve 

Almanya gibi büyük devletlerin içinde bulunduğu yüksek mali açıklar, hissedilen 

enflasyon (ve genel anlamda finansal kırılganlık) anlamıyla baskısı gibi konularla 

bağlantılı ele almak gerekmektedir. Bu bağlamda Lizbon Stratejisi, özellikle istihdam, 

sosyal içerme ve koruma, rekabet, yenilikçilik gibi konuları birlikte ele almakta ve bu 

alanlardaki politikaların eşgüdümlendirilmesini amaçlamaktadır.  

1990’lardan bu yana Avrupa Birliği ve üye ülkeler sosyal politika yaklaşımlarını 

tekrar gözden geçirmektedirler: İstihdam iktisat politikasının bir sonucu olmaktan ziyade 

asli amaç olarak görülmeye başlanmış, sosyal politika sadece bir maliyet muhasebesi 

alanı olmaktan çıkarak bir yatırım alanı olarak ele alınmış ve sosyal politikanın ‘üretici 

rolü’ üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. Ancak Avrupa sosyal politikasının 

dikkatli analizi gösteriyor ki, elde 90’lardan bu yana edilen tüm gelişmelere rağmen, 

sosyal politika hala iktisat politikaları ile tam anlamıyla uyumlaştırılamamıştır. Ancak, 

Kok Raporu’nun da ortaya koyduğu üzere, Lizbon Stratejisi bu durumu değiştirme 

potansiyeline sahiptir. Strateji, rekabet gücünü artırmak ve tam istihdam ve ‘sosyal 

içerme’ ve sosyal koruma ortak hedefleri üzerinde yoğunlaşarak iktisat, istihdam ve 

sosyal politikaları birleştirmeyi amaçlamaktadır. Böyle bir girişimin altında yatan mantık 
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ise bu alanlardaki politikaların birbiri ile çatışmasını engellemek ve birbirlerine destek 

olacak şekilde yeniden yapılandırmaktır.106

3.4.1. Avrupa Sosyal Modeli’nin (ya da Modelleri’nin) Krizi

Avrupa sosyal modeli, yüklü sosyal yardımlar, göreceli ücret ve gelir adaleti ve 

ilgili çıkar gruplarının organizesi dahilinde yapılan toplu pazarlık görüşmelerini esas 

alan üç saç ayağından ibaret görüle gelmiştir – her ne kadar, Batı Avrupa devletleri 

arasında sosyal alanda önemli derecede bir ayrım söz konusu olsa da. Batı Avrupalı 

refah devletleri, işsizliğin artması sebebiyle 90’ların ortalarından bu yana büyük bir stres 

altındadır. Ancak modelin devamı ve yeni üye olacak ülkelerde de uygulamasının 

sağlanması noktalarında iki önemli sorun açığa çıkmıştır. Bunlardan birincisi, 

karşılaşılan sorunların çokluğu ve büyüklüğü: mevcut işsizlik stratejileri yetersiz 

görünmekte ve bu sebeple sosyal politikalarda (işsizlik ödenekleri ve gelir yardımları 

başta olmak üzere) önemli değişikliklere gidilmesi bir çok üye devlet için şart olmuştur. 

İkincisi, karşılaşılan sorunların kapsamı ve mevcut idari metodların sınırlarıyla 

alakalıdır: Ortak bir Avrupa sosyal ve istihdam politikası oluşturulması ve ortak bir 

uygulama mekanizması geliştirilmesi.107

                                                
106 Avrupa Komisyonu, Report of the High Level Group on the Future of Social Policy in An 
Enlarged European Union, Directorate-General for Employment and Social Affairs Report, Brüksel, 
2005, pp. 30-31.
107 James S. Mosher, David M. Turabek, “Alternative Approaches to Governance in the EU: EU Social 
Policy and the European Employment Strategy”, Journal of Common Market Studies, Vol. 41, No.1, 
pp.64, 65.
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Her şey bir yana, Avrupa Birliği düzeyinde ortak bir sosyal politika 

oluşturulamaması büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Zira bunun altında yatan 

sebep, Batı Avrupa içerisinde dahi çok farklı sosyal modellerin var olmasıdır. Yani ortak 

bir sosyal modelden ziyada, birbirinden hayli farklı sosyal modeller ve bu modellere 

bağlı olarak ekonomik ve sosyal siyasa alanlarında birbirinden farklı farklı 

performanslar söz konusudur, AB içerisinde.108 Avrupalı devletlerin, ulusal refah devleti 

modellerine göre dört sınıfa ayrıldığı ve bu sebeple ‘Avrupa Modeli’ veya ‘Sosyal 

Avrupa’ diye ele alınan kavramların aslında pek de anlamlı olmadığı söylenebilir. Bu 

dört farklı sınıf, aynı zamanda dört farklı coğrafyayı kapsamaktadır. 

İskandinav ülkeleri (Danimarka,  Finlandiya, İsveç ve Hollanda) sosyal güvenlik 

harcamalarının ve refah devleti koşullarının en yüksek olduğu ülkeler olarak 

bilinmektedir. Güçlü işçi sendikalarının ücret belirleme mekanizmalarına hakim olduğu 

ve bir takım aktif politika araçlarına dayanılarak işgücü piyasasına büyük çaplı mali 

müdahalelerin yapıldığı ülkelerdir bunlar. Anglo-sakson ülkeleri (İrlanda ve İngiltere), 

hükümetlerin ancak ‘son müracaat yeri’ olarak kapsamlı sosyal yardım programlarını 

yürütüldüğü ülkelerdir. Çalışabilir yaştaki nüfusa yapılan nakit yardımlar bu 

programların en önemli bileşenidir. Buralarda işgücü piyasası, zayıf işçi sendikaları, 

göreceli olarak geniş ve giderek artan ücret farklılıkları ve nakit yardımlarıyla 

desteklenen düşük ücretli çalışanların yaygın olduğu bir yapıdadır. Kıta Avrupası 

ülkeleri (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve Lüksemburg) sosyal sigorta sistemine 

                                                
108 Gosta Esping-Anderson, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, Princeton University
Press, New Jersey, 1990, pp. 8-12. 
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dayalı işsizlik ödemelerinin ve yaşlılık ve emeklilik maaşlarının sosyal politikaların 

temel araçları olduğu ülkelerdir. Buralarda, üye sayıları giderek düşse de işçi sendikaları 

güçlü kalabilmiş ve toplu pazarlıklar hala efektif bir şekilde yapılmaktadır. Son olarak, 

Akdeniz ülkeleri (Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya) sosyal harcamaların emeklilik 

fonlarına aktığı ve işgücü piyasasının göreceli olarak bölünmüş olduğu ülkelerdir. Sosyal 

refah sisteminde, işgücü güvenliği en önemli gündem maddesi olmakla beraber düşük 

yaşlarda emekliliğin yaygın olduğu, ücret/maaş yapısının en azından resmi alanda toplu 

pazarlıkla belirlendiği ülkelerdir.109

Tablo-3.2.: Modellerin Karsılaştırılması Üzerine Bir Tipoloji
Etkinlik/Verimlilik

Düşük Yüksek

E
şi

tl
ik

Yüksek Kıta Avrupası Ülkeleri İskandinav Ülkeleri

Düşük Akdeniz Ülkeleri Anglo-sakson Ülkeleri

Kaynak: André Sapir, a.g.e., p. 11.

Sosyal modellerin sürdürülebilirliğine dair yukarıdaki tablo, verimli olmayan 

modellerin (küreselleşme, teknolojik değişme ve nüfusun yaşlanması gibi sebeplerle) 

kamu bütçesi üzerindeki yükün artması karşısında pek de sürdürülebilir olmadığını 

anlatmaktadır. Göreceli olarak daha az verimli olan Kıta Avrupa ve Akdeniz modelleri 

                                                
109 André Sapir, a.g.e., pp. 5-8.
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ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunlardan en büyüğü GSYİH’ya 

oranla kamu borç düzeylerinin çok yüksek olması: Bu oran Kıta Avrupası ülkelerinde 

ortalama yüzde 73 ve Akdeniz ülkelerinde yüzde 81 iken, Anglo-sakson ülkelerinde 

yüzde 36 ve İskandinav ülkelerinde yüzde 49 düzeylerindedir. Bu minvalde, İskandinav 

ve Anglo-sakson sosyal modellerinin sürdürülebilir olmasına karşın, Kıta Avrupası ve

Akdeniz sosyal modelleri etkin ve verimli değillerdir ve bu sebeple reforma ihtiyaç 

duymaktadırlar. Ancak olası reform ajandaları, bu modellerin eşitlik yönlerinde ciddi 

değişikliklere sebep olabilir. Sıkı istihdam yasalarına dayanarak, mevcut iş 

düzenlemelerinin ve pratiklerinin değişimi anlamına gelen reformlara direnen sosyal 

güvenlik sistemleri istihdamı azaltmakta ve işsizliği artırmaktadır. Bu sebeple, uzun 

zamandan bu yana, sosyal güvenlik yükü çalışan orta yaş nüfusa düşmekte, gençler ve 

yaşlılar ise cömert sosyal politikalardan faydalanmaktadır.     

3.4.2 Avrupa Birliği’nde Sosyal Politika Oluşturma Çabaları

Avrupa Birliği’nin sosyal politikası, üye devletlerdeki çalışanların yaşam ve 

çalışma şartlarını iyileştirmek, işçi-işveren arasında bir diyalog ortamı yaratmak ve üye 

devletlerin sosyal politikaları arasında uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak, 

ekonomik ve parasal birliğin kurumlarında yaşanan gelişmelere nazaran sosyal politika 

alanında ortak bir zemin geliştirilmesi çalışmaları son dönemlere kadar oldukça yavaş 

seyretmiştir. 
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AB seviyesinde bir sosyal politika belirlenmesi çalışmaları ancak bu alanda 

oybirliği ile karar alınması uygulamasından 1980’li yıllarda nitelikli oy çoğunlu ile karar 

alınmasına geçilmesi ile hız kazanmıştır. 1986 yılında Tek Senet’in kabulü ile sosyal 

tarafların rolü güçlendirilerek sosyal diyalogu tesis edecek bir zemin yaratılmış; 1989 

yılında kabul edilen ve kısaca Sosyal Şart olarak ifade edilen “İşçilerin Temel Sosyal 

Haklarına İlişkin Topluluk Şartı” ile sosyal adaletin tesisi için iç pazarın işletmelere 

yarar sağlamasının yanı sıra, kişilerin sosyal haklarında da iyileşmelere neden olması 

gerektiği ifade edilmiştir.110

1992 yılında kabul edilen Maastricht Antlaşması ile AB düzeyindeki sosyal 

politika uygulamaları daha da derinleştirilmiş, Antlaşmanın ekinde yer alan protokol 

1997 yılında Amsterdam Antlaşması’na dahil edilmiştir. Bu kapsamda, sosyal taraflara 

toplu görüşme ve sözleşme yapmayı da içeren açık bir rol verilmiş, nitelikli oy 

çokluğunun kapsadığı alan genişletilmiş, kadın erkek arasında fırsat eşitliği konularında 

Topluluk yetkileri artırılmış ve istihdam başlıklı bir bölüme yer verilerek bu alanda 

farklı kurumsal faktörler arasında yeni bir çalışma metodu ortaya konulmuştur. 1997 yılı 

sonunda toplanan Lüksemburg Konseyi, bir anlamda ilk AB istihdam zirvesini 

oluşturmuştur. Lüksemburg sürecini başlatan ve Avrupa İstihdam Stratejisine yeni bir 

ivme kazandıran bu zirvede, istihdam politikasının koordinasyonunun bir uyumlaştırma 

süreci ile gerçekleşeceği konusunda anlaşmaya varılmış; ana hedefin istihdamın sürekli 

olarak artırılması ve işsizlikle mücadele olduğu belirtilmiştir. Zirve’de aynı zamanda ilk 

                                                
110 Avrupa Komisyonu, The Social Situation in the European Union 2004, Brüksel, 2004, p. 12.
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İstihdam Kılavuz İlkeleri benimsenerek, “hedeflere göre yönetim” yaklaşımı kabul 

edilmiş; zirve kararları, “açık koordinasyon yöntemi” olarak isimlendirilen yeni bir 

çalışma biçimi için model oluşturmuştur. 

2000 yılı Mart ayında toplanan Lizbon Avrupa Konseyi ise, istihdam, ekonomik 

reform ve sosyal uyumu güçlendirmeye dayanan bir strateji belirleyerek, Avrupa için 

daha fazla ve daha iyi iş imkanları yaratılması, sosyal korumanın modernizasyonu ve 

sosyal dışlanmayı önleme hususlarında yoğunlaşmıştır. Lizbon Zirvesi’nde, Üye Ülkeler, 

Avrupa düzeyinde işbirliğini daha fazla geliştirmek için siyasi taahhütte bulunmuştur. 

Komisyon’un 2000 yılı Haziran ayında kabul ettiği Sosyal Politika Gündemi ve 2000 

yılı Aralık ayındaki Nice Avrupa Konseyi’nin sağladığı siyasi ortam, 2005 yılına kadar 

olan dönemde sosyal alanda alınması gereken tedbirler için bir yol haritası 

oluşturmuştur. Amaç, özellikle istihdam, bilgi ekonomisi, sosyal durum ve genişleme 

kapsamında kökten değişime uğrayan Avrupa ekonomisi ve toplumunun yeni sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.111

Lizbon Avrupa Konseyi, sosyal politika alanında önemli taahhütlerin verildiği ve 

uzun dönemli bir vizyonun ortaya konulduğu bir platform oluşturmuştur. Lizbon’da 

Avrupa Birliği’nin, 2010 yılına kadar, daha çok istihdam ve sosyal uyum yoluyla, 

dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme kapasitesine sahip en rekabetçi ve en dinamik 

bilgi ekonomisi olma hedefi saptanmıştır. Ayrıca hedefler arasında 2010 yılı itibariyle 

                                                
111 A.e., p. 13.
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toplam ortalama istihdam oranının %70’e, kadın istihdam oranının %60’a ve 55-64 yaş 

arasında bulunan yaşlı kişilerin istihdam oranının da %50’ye çıkarılması sıralanmıştır. 

Bu kapsamda bilgi ekonomisine ve bilgi toplumuna geçiş için gerekli hazırlıkların 

yapılmasını; rekabet gücü için gerekli olan ekonomik reformların gerçekleştirilmesini; 

kişilere yatırım yapılarak ve ayrımcılıkla mücadele edilerek Avrupa Sosyal Modeli’nin 

modernize edilmesini ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için uygun makro-

ekonomik politikaların uygulanmasını hedefleyen geniş kapsamlı bir strateji 

benimsenmiştir. Söz konusu stratejinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için “tüm 

seviyelerde açık işbirliği” sistemi benimsenmiş ve Avrupa Konseyi’nin de her yıl 

toplanıp Ortak İstihdam Raporları'nı (JER) hazırlamak suretiyle, kaydedilen gelişmeleri 

değerlendirerek, bu sistemi desteklemesine karar verilmiştir.112

Lizbon stratejisi, AB’nin sosyal ve ekonomik kalkınma konusundaki temel bakış 

açısını ifade etmektedir. Strateji üç tane tamamlayıcı ve karşılıklı olarak birbirini 

destekleyen amaçtan oluşmaktadır: tam istihdam, işte kalite ve verimlilik ile sosyal 

koruma ve içerme.113  

                                                
112 Avrupa Komisyonu, Increasing the Employment of Older Workers and Delaying the Exit from the 
Labour Market, COM (2004) 146 final, Brüksel, 3 Mart 2004, pp. 2-4.
113 Jennifer Blanke ve Augusto Lopez-Claros, “The Lisbon Review 2004, An Assessment of Policies and 
Reforms in Europe”, World Economic Forum, Cenevre, 2004, p. 8.
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3.4.3. Avrupa Birliği’nin Yeni Sosyal Gündemi 

Ancak 2005 yılına gelindiğinde Avrupa Komisyonu “Lizbon Stratejisi Ara 

Dönem Raporu”nu hazırlayarak belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını saptamaya 

çalışmıştır. Raporun ortaya koyduğu sonuçların Avrupa Birliği’nin 2010 yılına kadar 

dünyanın en rekabetçi bilgi ekonomisi olma yönündeki hedefinin oldukça gerisinde 

olduğunu belirlemesi ve yukarıda da değinildiği gibi genişlemenin yeni hedefleri ortaya 

çıkarması sonucu yeni öncelikler belirlenmesi ihtiyacı Yenilenmiş Lizbon Stratejisinin 

hazırlanmasını gündeme getirmiş ve bu çerçevede Komisyon “kalıcı, güçlü ekonomik 

büyümeyi sağlamayı” ve “daha fazla, daha kaliteli istihdam olanakları yaratmayı” birinci 

öncelik olarak belirlemiştir.114

Söz konusu ekonomik büyüme stratejisinin sosyal boyutunun güçlendirilmesine 

yönelik olarak, Şubat 2005’te “Küresel Ekonomide Sosyal bir Avrupa: Herkes için İş ve 

Fırsat” sloganıyla yeni bir Sosyal Gündem kabul edilmiştir. 2000 yılında kabul edilen 

önceki Sosyal Politika Gündemi kapsamında yapılan eylemlere devam edilmesinin 

önemini vurgulayan yeni Gündem, 2010 yılına kadar Avrupa sosyal politikası için bir 

yol haritası içermektedir. Söz konusu Gündem, AB’nin taslak Anayasa Anlaşmasının 

amaçlarını yansıtmakta ve istihdam ve sosyal politika alanında Üye Devletlerin 

eylemlerini tamamlayıcı özellik taşımaktadır.115

                                                
114 Avrupa Komisyonu, Communication from the Commission on the Social Agenda, COM (2005) 33 
final, Brüksel, 9 Şubat 2005, p. 10.
115 Avrupa Komisyonu, , 2005, a.g.e., COM(2005) 24 final, p. 11. 
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Yenilenmiş Lizbon Stratejisini destekleyecek biçimde 2005-2010 yıllarını 

kapsayan yeni Sosyal Gündem iki temel öncelik alanı belirlemiş ve bunları tam istihdam 

ile yoksullukla mücadele ve eşit fırsatlar yaratılması olarak sıralamıştır. Bu çerçevede, 

yeni Sosyal Gündemde tam istihdam başlıklı öncelik kapsamında: 

 Tam istihdam hedefi ile özellikle gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına 

katılımlarının artırılarak daha fazla kişiye düzgün iş sağlanması; 

 Endüstriyel ilişkilere yeni bir dinamizm kazandırılarak, iş yasalarının, yeni 

çalışma biçimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde güncellenmesi; 

 Sosyal diyalogun sosyal taraflar ve sektörler arasında yerel, bölgesel ve ulusal 

seviyede geliştirilerek sürece katkısının artırılması; 

 İşletmelerin sosyal sorumluluğunun teşvikine devam edilmesi; 

 AB işgücü piyasası açısından işçilerin hareketliliğinin artırılması ve 2006 yılının 

“Avrupa Hareketlilik Yılı” ilan edilmesi; 

 İhtiyari olarak kullanılacak uluslar-üstü bir toplu pazarlık çerçevesinin çizilmesi 

ve 
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 Sosyal güvenlik planlarının Avrupa seviyesinde koordinasyonunun sağlanması 

yer almaktadır.116

Yoksullukla mücadele ve eşit fırsatlar yaratılması önceliği ele alınmıştır.117 Neticesinde ; 

 Giderek yoksulluk tehdidi ile daha fazla yüzleşen Birlik içerisinde asgari gelir 

planları hazırlanması çalışmalarına ağırlık verilmesi ve işgücü piyasası dışında 

kalan kişilere yönelik olarak 2010 yılının “Avrupa Yoksullukla Mücadele ve 

Sosyal Dışlanma Yılı” ilan edilmesi; 

 Her türlü ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele edilerek 2007’nin Avrupa Fırsat 

Eşitliği Yılı ilan edilmesi; 

 Kadın ve erkek arasında eşit fırsatlar yaratılması ve Avrupa Cinsiyet 

Enstitüsünün hayata geçirilmesi ile 

 Kamu yararına yönelik sosyal hizmetlerin modernize edilerek kalitesinin 

yükseltilmesi yer almaktadır. 

Sosyal Gündemin belirlenmesini takiben 22-23 Mart 2005 tarihlerinde yapılan 

2005 Avrupa Konseyi Bahar Zirvesi çerçevesinde ekonomik ve sosyal konular ile çevre 

konularında Lizbon hedefleri çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri değerlendirmek üzere 

Ocak 2005’te Komisyon bir Çalışma Belgesi yayınladı. AB’nin ekonomik 

                                                
116 Avrupa Komisyonu, 2005, a.g.e., COM (2005) 330 final, pp. 10, 11.
117 Tuba Burcu Şenel, “Avrupa Birliği’nin Yeni Sosyal Gündemi ve Türkiye’yi Bekleyen Hedefler”, TİSK 
İşveren Dergisi, Ekim 2005, (Çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1266&id=69, 
29 Haziran 2008.
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performansının pek de umut verici olmadığının Belge’de vurgulanmıştır. 118 Ayrıca, ele 

alınan konular şunlardır; 

 Toplam ortalama istihdam oranının artmakla birlikte (%63), Lizbon

hedeflerinden halen uzak olduğu; 

 Kadın istihdam oranının, nüfus artışının olmadığı varsayımı altında hedefe 

yaklaştığı (%55,1) ve hedefe ulaşılabilmesi için gereken yıllık büyüme oranının 

%1,2 olduğu; 

 55-64 yaş arasındaki kişilerin istihdamının hedeften uzak olduğu (%40,2) ve 

hedefe ulaşılabilmesi için nüfus artışının olmadığı varsayımı altında yıllık 

büyüme oranının %3,2 olması gerektiği tespitleri yapıldı. 

Böylece, ekonomik ve sosyal hedeflerin birlikte gerçekleştirilmesi gereğinin bir 

kez daha anlaşılması ile 2005-2008 dönemine ilişkin olarak bir Bütünleşik Büyüme ve 

İstihdam Kılavuzu hazırlandı. Genel Ekonomi Politikası Kılavuzu ile İstihdam 

Kılavuzlarının bir araya getirildiği belgede 2004 yılının ikinci yarısında olumsuz 

sinyaller veren Avrupa ekonomisinde 2005 yılında iyileşmeler beklendiği, ancak 

Avrupa’nın halen çeşitli açılardan dünyanın en rekabetçi ekonomisi haline gelme 

hedefinden oldukça uzak bulunduğu bir kez daha vurgulanmaktadır.119 Bu Kılavuzlar, 

Birliğe ve Üye Ülkelere Avrupa Konseyi tarafından onaylanan öncelik önlemlerini 

                                                
118 A.e.
119 “Industrial Developments in Europe 2004”, Joint Publication of European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions ve European Commission Directorate-General for 
Employment and Social Affairs, Lüksemburg, 2005, p. 7.



103

uygulamayı olanaklı kılacak istikrarlı ve uyumlu bir çerçeve oluşturmuştur. Bu 

Kılavuzla ifadesini bulan Lizbon Stratejisine getirilen yeni başlangıç nispeten daha zayıf 

bir ekonomik performans ve yetersiz iş yaratmaya karşı, uygun tepkileri tanımlayan bir 

stratejiyi ifade etmektedir.
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SONUÇ

Dönem-ortası raporda, Lizbon Stratejisi’nin en temel eksikliği şöylece ortaya 

konmuştu: “Lizbon her şey hakkında ve dolayısıyla hiçbir şey. Uygulamasından herkes 

ortaklaşa sorumlu ve dolayısıyla hiç kimse.” Dolayısıyla, bir yandan stratejik hedeflerin 

yeniden belirlenmesi, diğer yandan da uygulamanın geliştirilmesi gerekliliğine dikkat 

çekmişti. Ancak tüm hedeflerin –ekonomik, sosyal, teknolojik, çevre ve enerji ile ilgili 

hedeflerin– birbiriyle çok yakından ilintili olduğuna retorik vurgu yapmasına rağmen 

yenilenen Lizbon Stratejisi, büyüme ve istihdam hedeflerini diğer tüm politika alanlarına 

dair hedeflerin önüne koymuştur.

Lizbon bağlamında istihdam ve büyüme hedefleri uğrunda diğer hedeflerden 

vazgeçilmiştir. Bu önemli revizyon neticesinde, 2004 yılından 2008 yılı sonuna kadar 

ekonomik göstergeler pozitif yönde değişmiştir. Örneğin, son iki yılda AB genelinde 6,5 

milyon yeni istihdam olanağı sağlanmıştır. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ve ekonomik 

büyümenin hızlı seyrettiği İrlanda gibi ülkelerde iyi neticeler alınmıştır. Öte yandan, 

özellikle sosyal güvenlik alanında, Strateji’nin yenilenmesine rağmen kayda değer bir 

gelişme gözlenmemiştir. Sonuç olarak, yıllara, politika alanlarına ve ülkelere bağlı 

olarak Lizbon Stratejisi’nin uygulanmasında farklı neticeler alındığı belirtmek pek de 

yanlış olmayacaktır. Üzerinde durulması gereken bir husus ise, Strateji kapsamındaki 

yapısal reformların gerekliliği konusunda son yıllarda ortaya çıkan konsensüs, 
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reformların uygulanması söz konusu olduğunda pek de kabul görür olmamaktadır. Başta 

Avrupalı politikacılar, reformların uygulanması halinde kendilerine olan popüler 

desteğin yok edeceğini düşünerek, reformları erteleme yoluna gitmektedirler. İşçiler ve 

İşçi Federasyonları da reformların ne anlam taşıdığını bilmektedir ve bu sebeple zaman 

zaman reformlara olan karşıtlıklarını ifade etmektedirler. Ancak ne pahasına olursa 

olsun, reformların daha etkin ve bağlayıcı yollarla uygulamaya geçirilmesi elzemdir. 

Uygulamanın geliştirilmesi konusunda ise, ‘Bütünleştirilmiş Kılavuz İlkeler’ ve 

Ulusal Reform Programlarının her üç yılda bir tekrar hazırlanması ve her yıl uygulama 

ile ilgili gelişmelerin Açık Koordinasyon Metodu aracılığıyla üye ülkeler arasında 

değerlendirilmesi yoluyla büyük aşama kaydedilmiştir. Ne var ki, uygulamanın daha da 

geliştirilmesi adına büyük önlemler alınması icap etmektedir.

Sonuç olarak, Lizbon bazı alanlarda gözlenen başarılara rağmen büyük ölçüde 

hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu durumda, 2010 hedeflerinin tutturulması da pek mümkün 

gözükmemektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, ‘ilk hareket’ artık Avrupa’yı yerinden 

oynatmış ve sonraki reformlara ön ayak olmuştur. Bu bakıma Lizbon Stratejisi, büyük 

ölçüde başarısız da olsa AB adına önemli bir gündemdir.
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EKLER

Ek-1: Politika Alanları, Amaçlar ve Uygulama Araçları

Bilgi Toplumu Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Büyüme, rekabet gücü ve istihdamın 
motoru olacak, sürekli yeni mal ve 
hizmetlerin üretildiği, vatandaşlarının 
yaşam kalitesini artıracak ve çevreyi  
koruyacak, bilgi-temelli bir ekonomiye 
geçiş

e-Avrupa Herkesi içeren Bir Bilgi 
Topumu; e-Avrupa 2002; e-Avrupa 2005

Elektronik ticaret ve genel olarak internet 
kullanımının artırılmasını sağlayacak 
yasal düzenlemlerin yapılması; telif hakkı 
ve fikri mülkiyet hakları, e-para, finansal 
hizmetlerin uzaktan alım-satımı gibi
konularla ilgili yasamanın yapılması; 
Komisyon ve Konsey’in tüketicilerin 
elektronik ticarete olan güvenini artıracak 
eylemlere girişmesi; telekomünikasyon 
düzenlemesinin gözden geçirilmesi; Birlik 
içerisindeki tüm okulların internet ve 
multimedia araçlarına erişiminin 2001 
sonuna kadar sağlanması; temel kamu 
hizmetlerine elektronik erişimin 2003 
yılına kadar yaygınlaştırılması; tamamiyle 
entegre olmuş ve liberalleştirilmiş 
telekomünikasyon piyasalarının 2001 
sonuna kadar temini

e-ticaret ve finansal hizmetler
e-ticaretin yasal boyutu

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin lokal 
ağlara erişime ilişkin düzenlemesi; 
eüAvrupa 2005; e-öğrenme; e-Avrupa 
Eylem Planı; e-Ulaşılabilirlik; Avrupa 
geleceği için e-hükümet

Ar&Ge Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Araştırma faaliyetlerinin gerek ulusal 
gerekse birlik düzeyinde entegrasyonu

FP6; Avrupa Araştırma Alanı’nın 
Gerçekleştirilmesi; AB araştırma 
faaliyetleri için Rehber İlkeler (2002-
2006); GSYİH’nın yüzde 3’ünde doğru; 
Araştırma için Eylem Planı

Gerek ulusal ve gerekse ortak araştırma 
ağlarının temini için uygun 
mekanizmaların geliştirilmesi

GSYİH’nın yüzde 3’ünde doğru; Araştırma 
için Eylem Planı

2001’e kadar Üye Devletler’in araştırma Uzmanlık haritası
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ve geliştirme alanında uzmanlık 
haritasının çıkarılması
Özel sektör araştırma yatırımları, Ar&Ge 
ortaklıkları ve yüksek teknolojili 
işletmelerin kuruluşu  için uygun ortamın
geliştirilmesi
Ulusal araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini kıyaslayabilmek amacıyla 
açık koordinasyon methodunun gelişminin 
teşviki 

Ulusal araştırma politikalarının –ulusal 
hedefler, metodolojiler ve göstergelerin–  
kıyaslanması amacıyla bir açık 
koordinasyon methodunun hazırlanması; 
Ulusal Araştırma Programlarının 
Kıyaslaması Üzerine İlerleme Raporları

Bir Avrupa yenilikçilik skorbordunun 
ortaya konması

Yenilikçilik skorbordu

Elektronik bilimsel iletişim için tüm 
Avrupa genelinde, çok hızlı ibr ağın 
kurulması
Avrupa’daki araştırmacıların 
hareketliliğinin önündeki engellerin 
kalkması için gerekli adımların atılması

Arştırmaya yatırım: Avrupa 
Araştırmacıları Eylem Planı: bir meslek 
birden fazla kariyer; GSYİH’nın yüzde 
3’ünde doğru; Araştırma için Eylem Planı

Bir Birlik patent sisteminin kurulması Birlik patenti

Girişim/İşletme Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Bu alanda açık koordinasyon methodunun 
uygulanması

Girişim politikalarının kıyaslaması

Bir şirketin kurulması için gerekli zaman 
ve maliyetler, yatırılan risk sermayesinin 
miktarı, nitelikli eleman sayısı ve mesleki 
eğitim olanakları üzerine bir kıyaslama 
çalışmasının başlatılması

Girişim politikalarının kıyaslaması

Komisyon’un girişimci, yenilikçi ve açık 
bir Avrupa amacı için tebliğ sunması

Girişimci bir Avrupa’nın inşası – Birliğin 
KOBİ’ler yararına faaliyetleri; Yenilikçilik 
Politikası; Birliğin konuya yaklaşımının 
Lizbon Stratejisi bağlamında yenilenmesi; 
Yapısal değişimin teşviki: Genişlemiş bir 
Avrupa için bir sanayi politikası  

Konsey ve Komisyon’un küçük işletmeler 
için bir Avrupa Tüzüğü hazırlaması

Küçük İşletmeler için Avrupa Tüzüğü; 
Küçük İşletmeler için Avrupa Tüzüğü’nün 
uygulaması üzerine rapor 
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Ortak Pazar Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Bir Birlik patentinin geliştirilmesi Birlik Patenti
Hizmetlerin önündeki bariyerlerin 
kalkması için bir stratejinin geliştirilmesi

Ortak Pazar stratejisinin gözden 
geçirilmesi

Gaz, elektrik, posta hizmetleri ve toplu 
taşımacılıkgibi alnlarda liberllaşmeyi 
hızlandırmak

Enerji arzının güveliği için Avrupa 
stratejisi; Enerji İç/Ortak Pazarının 
gerçekleştirilmesi; Elektrik ve gaz Ortak 
Pazarı için Laeken Avrupa Konseyi’ne 
sunulan dönem başlanlık raporu

Benzer bir şekilde, hava sahasının 
kullanım ve yönetiminin gözden geçirilmesi

Avrupa tek gökyüzü; Avrupa Uzay 
Stratejisi; Havacılık ve Uzay Sanayi için 
tutarlı bir yasal çerçeve – STAR 21 
Raporu’na binaen

Kamu ihale kurallarının yenilenmesi
Gerek Birliğin ve gerekse ulusal 
hükümetlerin alımlarının on-line 
gerçekleştirilmesi mümkün kılınması

Kamu idareleri, işletmeler ve vatandaşlara 
Pan-Avrupa e-hükümet Hizmetlerinin 
sağlanması

Düzenleyici/yasal çerçevenin 
basiteştirilmesiiçin  daha büyük bir 
işbirliğinin geliştirilmesi 

BEST Görevgücü raporları; Avrupa 
Komisyonu’nun ‘düzenleyici çerçeveyi 
basitleştirme ve güçlendirme üzerine 
tebliği

Devlet yardımlarının genel düzeyinin 
azaltılması ve rekabetin teşviki yönündeki 
girişimlere hız verilmesi
Komisyon’un 1996’da çıkarttığı, hizmet 
sektöü tebliğinin yenilenmesi

Tebliğ: Avrupa’da hizmt sektörü; 
Hizmetlerle alakalı Laeken Avrupa 
Konseyi’ne sunulan rapro

Finans Piyasaları Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Finansal Hizmetler Eylem Planı’nın 
2005’e kadar uygulanabilmesi için sıkı bir 
zaman çizelgesi hazırlanması

Finansal Hizmetler Eylem Planı- İlerleme 
raporları

Risk Sermayesi Eylem Planı’nın 2003’e 
kadar tamamiyle uygulanmasının temini 

Risk Sermayesi Eylem Planı üzerine 
İlerleme Rapor

Kredi kurumları ve sigorta şirketlerinin 
devri, tasfiyesi ve yeniden yapılandırılması 
hususundaki önerilerin  hızlı bir 
değirlendirmesi

Avrupa Menkul Kıymetler Borsaları’nın 
düzenlenmesi üzerine nihai rapor

Vergi paketinin sonuçlandırılması Vergi paketi
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Ekonomik Reform ve Cardiff Süreci
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Yapısal performns göstergeleri üzerine bir 
çalışma yapılıp 2000 sonuna kadar bir 
rapor hazırlanması

Yapısal göstergeler

Avrupa Konseyi’nin her bahar döneminde 
ekonomik ve sosyal meselelere adanmış bir 
toplantı gerçekleştirmesi

Bahar Dönemi Avrupa Konseyi 
(toplantıları)

Avrupa Konseyi’nin Komisyon’u, yapısal 
göstergelere dayanarak gelişme üzerine 
yıllık bir sentez rapor hazırlamaya davet 
etmesi

Yapısal göstergeler; sentez raporları

Öğretim ve Eğitim Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Şu üç ana unsur üzerine yeni bir yaklaşım 
geliştirilmesi:  yerel öğrenme 
merkezlerinin geliştirilmesi, özellikle bilgi 
teknolojileri alanında yeni teknik 
becerilerin teşviki ve niteliklerin artan 
şeffaflığı

e-Öğrenme Eylem Planı

Kişi başına düşen beşeri sermaye 
yatırımlarının her yıl somut biçimde 
geliştirilmesi

Eğitim sistemlerinin gelecek hedefleri 
üzerine rapor; (Avrupa’lı Devletler’deki) 
Öğretim ve Eğitim sistemlerinin 
kıyaslanması;  Öğretim ve Eğitim’deki 
Avrupa ortalama performansının referans 
seviyeleri üzerine Konsey Sonuç Bildirgesi

18-24 yaşları arasındaki sadece ilk 
öğretim almış ve daha ileri biröğretim 
programına devam etmemiş gençlerin 
sayısının 2010’a kadar yarıya 
indirmek/azaltmak
Okul ve eğitim merkezlerinin internet 
erişiminin sağlanması; çok amaçlı yerel 
öğrenme merkezlerinin herkese açık olması

e-Öğrenme Eylem Planı; eğitim sisteminin 
gelecek hedefleri üzerine rapor

Yaşam-boyu öğrenme aracılığıyla 
sağlanacak yeni temel becerilerin bir 
Avrupa yasal çerçevesince tanımlanması: 
Bilişim teknolojileri becerileri, yabancı 
diller, teknoojik kültür, girişimcilik ve 

Avrupa yaşam-boyu öğrenme alanını 
gerçekleştirmek
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sosyal beceriler 
Temel Bilişim teknolojileri becerileri için 
bir Avrupa diplomasının tasarlanması ve 
böylelikle dijital öğrenmenin Birlik 
çevresinde teşviki
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim ve 
araştırma elemanlarının hareketliliğini 
geliştirecek araçların belirlenmesi

Beceriler ve hareketlilik için bir Eylem 
Planı; Avrupa Araştıma Alanındaki 
Araştırmacılar; Bir Meslek birden fazla 
kariyer 

CV’ler için ortak bir Avrupa formatının 
geliştirilmesi

Avrupa CV formatı

Avrupa Konseyi’nin eğitim itemi nin somut 
gelecek hedefleri üzerine genel bir 
yaklaşım benimsemesi

Eğitim sistemi gelecek hedefleri üzerine 
rapor; ‘Öğretim ve Eğitim 2010’ – acil 
reformlarla sağlanan Lizbon Stratejisi’nin 
başarısı; Öğretim ve eğitim sistemlerinin 
Avrupa düzeyinde bir kıyaslaması 

İstihdam Politikası
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Lüksemburg Süreci’nin dönem-ortası 
değerlendirmesinin, kılavuz ilkelerin 
zenginleştirilmesi ve daha somut hedeflerin 
belirlenmesi yönünde bu sürece yeni bir 
hareket getirmesi 

Avrupa İstihdam Stratejisi; İstihdam 
kılavuz ilkeleri; Ulusal İstihdam Planları 

Özellikle istihdam hizmetlerine Avrupa 
genelinde geçerli olan bir iş ve öğrenme 
olanakları veri tabanı kurmak suretiyle 
istihdamı ilerletmek ve beceri uçurumunu 
azaltmak,

Eures İş Mobilitesi portalı

Özel programların teşviki ile İşsiz 
insanların becerilerini geliştriemelerinin 
temini
Avrupa sosyal modelinin temel bir unsuru 
olan  yaşam-boyu öğrenmeye yüksek 
öncelik tanınması

İstihdam Kılavuz İlkeleri; Avrupa yaşam 
boyu öğrenme alanını gerçekleştirmek

Hizmet sektöründeki istihdamın artırılması İstihdam Kılavuz İlkeleri
Eşit iş olanaklarının tüm yönlerinin 
geliştirilmesi, mesleki segragasyonun 
azaltılması, özellikle çocuk bakım 
hizmetlerinin sağlanması aracılığıyla 
çalışma hayatının aile hayatı ile daha 
uyumlu hale getirilmesi, 

İstihdam Kılavuz İlkeleri
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İstihdam oranının bugünkü yüzde 61 olan 
seviyesini 2010 yılına kadar mümkün 
olduğunca yüzde 70’e yaklaştırılması ve 
istihdam edilen kadın oranının 2010’a 
kadar bugünkü yüzde 51 oranından yüzde 
60’lara çıkarılması 

İstihdam Kılavuz İlkeleri; artan işgücüne 
katılım oranı ve aktif yaşlanma

Sosyal Güvenlik Politikası 
Lizbon Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi Uygulama Araçları 
Deneyim ve görüş alışverişi ile Üye 
Devletler arasında işbirliğinin 
güçlendirilmesi

Sosyal güvenliğin modernizasyonu ve 
güçlendirilmesi için işbirliği çabaları ile 
ilgili  Sosyal Koruma üzerine Yüksek Heyet 
Raporu; Yeterli ve sürdürülebilir emekli 
ödenekleri üzerine ortak rapor; Sosyal 
güvenlik üzerin ulusal raporlar

Sosyal Koruma üzerine Yüksek Heyet’in 
Ekonomik Politika Komitesi tarafından 
yapılacak çalışmayı dikkate alarak, sosyal 
güvenliğin gelecek yöneliminin uzun vadeli 
bir değerlendirmesini yapması

Uzun-dönem bakış açısından Sosyal 
Güvenliğin gelecek yönelimi; Güvenilir ve 
Sürdürülebilir Emekli Ödenekleri

1.6. Ortak Pazar ve Finansal Hizmetler Alanındaki Öncelikler

Ortak Pazar

Hedefler Tarihler

Hizmet sektörünün serbest hareketinin önündeki mevcut 
engellerinin kaldırılması için bir stratejinin belirlemesi

2000 sonu

Gaz, elektrik, posta hizmetleri ve taşımacılık gibi alanlarda 
liberalizasyonun hızlandırılması

1999 yılında yapılan Telekomünikasyon alanındaki düzenleyici 
çerçevenin değerlendirme bağlamında Komisyonca duyurulan 
yasal öneriler üzerine (Konsey ve Avrupa Parlamentosunca) 
çalışılması 

2001 yılı içerisinde 
olmak üzere mümkün 
olduğunca erken bir 
tarihte

Kamu ihale kurallarının yenilenmesi için yapılacak önerilerin 
değerlendirilmesinin yapılması

Yeni kuralların 2002 
itibariyle yürürlüğe 
girişi

Birlik alım ihaleleri ve ulusal kamu alım ihalelerinin çevrimiçi 2003
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alınabilmesine olanak tanıyacak gerekli adımların atılması

Düzenleyici/yasal çevreyi basitleştirecek eylemleri içeren bir 
stratejinin oluşturulması 

2001

Devlet yardımlarının genel olarak azaltılması; tek tek şirketleri 
veya sektörleri desteklemekten ziyade Birlik çıkarlarına ve 
amaçlarına hizmet edecek şekilde yardımların dağıtılması

Genel hizmet sektörünü düzenleyen 1996’daki Komisyon 
tebliğinin yenilenmesi

Ortak bir Birlik patent sisteminin oluşturulması 2001 sonu

Elektronik ticaret, çoğaltma hakları ve diğer ilgili haklar, 
elektronik para transferi, finansal hizmetlerin çevrimiçi alım-
satımı konularını düzenleyen ve beklemede olan yasal çerçevenin 
yürürlüğe konulması

2000 yılı içinde 
mümkün olduğunca 
erken bir tarihte

Özellikle alternatif anlaşmazlık çözüm sistemleri aracılığıyla 
tüketicilerin elektronik ticarete olan güvenini nasıl artırılması 
gerektiğinin Komsyon ve Konsey’ce mütaalası

Konsey’in, yapısal performans göstergeleri üzerine çalışmaya 
başlaması 

2000 yılının sonuna 
kadar raporun 
hazırlanması

FİNANSAL HİZMETLER

Hedefler Tarihler

Finansal Hizmet Eylem Planı’nın, aşağıda belirtilen alanlardaki 
öncelikli eylemler göz önüne alınarak, uygulamaya konulması: 
Sadece pasaport ile, AB genelindeki yatırım sermayesine  
mümkün olduğunca kolay erişimin sağlanması (özellikle 
KOBİ’ler için);

Emeklilik fonlarına yatırımın önündeki engeller kaldırılarak tüm 
yatırımcıların entegre bir yatırım piyasasına başarılı bir şekilde 
katılımını kolaylaştırmak;

Borçlanma enstrümanları, teknikleri ve tarihleri üzerinde daha 
büyük bir şeffaflık sağlanması ve de sınır ötesi satış ve tekrar alış 
(repo) piyasalarının daha iyi işletilmesi suretiyle hazine bonosu 

2005
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ve devlet tahvili piyasalarının daha iyi entegrasyonunu ve 
işleyişini teşvik etmek ;

Şirketlerin mali bildirimalerinin kıyaslanabilirliğini artırmak;
AB mali piyasa düzenleyicileri arasında dada yoğun bir işbirliği 
ortamı kurmak

“Risk Sermayesi Eylem Planı”nın tümüyle uygulamaya 
geçirilmesi

2003

Kredi kurumlarının ve sigorta şirketlerinin tasfiyesi, devri ve
yeniden yapılanması üzerine uzun zamandır bekleyen önerilerin 
hızlı bir değerlendirmesinin yapılması

1999 Helsinki Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi paralelinde, 
bekleyen vergi reform paketlerinin bir sonuca bağlanması 


