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1. GİRİŞ
Bilgi tabanlı bir ekonomiye geçişi başarmak AB için bugün anahtar hedeflerden biridir.
Başarı, daha çok ve daha iyi işler ve daha yüksek seviyede bir sosyal uyum ile rekabetçi ve
dinamik bir ekonomiyi garanti edecektir.
Dinamik girişimciler, teknolojik değişimin hızlanmasından ve küreselleşmeden kaynaklanan
fırsatları değerlendirmek için çok iyi konumlandırılmışlardır. Küçük ve orta ölçekli
işletmelerin (KOBİ) büyüme ve yenilik yapma potansiyelini geliştirme kapasitemiz AB’nin
gelecekteki zenginliğinin belirleyicisi olacaktır. Sürekli yapısal değişimler ve yoğun
rekabetçi baskılar ile karakterize olan küresel olarak değişen bir ortamda, toplumumuzdaki
KOBİ’lerin rolü iş bulma fırsatları sağlamaları ve yerel ve bölgesel toplulukların
iyileşmelerindeki anahtar oyuncular olmaları bağlamında daha da önemli hale gelmiştir.
Güçlü KOBİ’ler Avrupa’yı bugünün küreselleşen dünyasında oluşan belirsizliğe karşı daha
dayanıklı olarak ayakta duracak hale getirecektir.
AB, bu sebepten, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını, özellikle 2005’ten beri ortaklık yaklaşımı 1 ile
somut sonuçlar veren Lizbon Büyüme ve İş Stratejisinin odak noktasına yerleştirmiştir.
Şimdi, ilk ve son olarak, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını AB politikasının ön cephesine yerleştirme
ve – AB’yi KOBİ’ler2 için birinci sınıf bir ortam haline getirerek - AB Devlet ve Hükümet
Başkanları 2000 vizyonunu gerçeğe dönüştürme zamanıdır.
KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği ulusal ve yerel ortamlar çok farklılık göstermektedir ve
KOBİ’lerin (esnaflar, mikro işletmeler, aile şirketleri veya toplumsal ekonomi teşebbüsleri
gibi kendi doğaları da aslında böyledir). Dolayısıyla KOBİ’lerin ihtiyaçlarını hedefleyen
politikalar, bu çeşitliliği tam olarak tanımak ve tamamlama ilkesini (principle of subsidiarity)
tam olarak dikkate almak durumundadır.

2. AB KOBİ POLİTİKASINDA ATILIM ZAMANI
2005 ve 2007 arasındaki AB Modern KOBİ politikasının3 orta vadeli değerlenirilmesi, hem
Üye Ülkelerin hem de AB’nin KOBİ dostu bir iş ortamı oluşturma hususunda ilerleme
kaydettiğini göstermektedir. Komisyon, KOBİ’ler için formaliteleri azaltmak adına gerçekten
gayret göstermiş ve 2007 – 2013 arasında önemli AB destek programlarında
KOBİ odaklı yaklaşımını güçlendirmiştir. Üye Ülkeler, 2000 yılında Feira’da imzalanan
Avrupa Küçük İşletmeler Şartında düzenlenen en iyi uygulama yöntemlerinden ilham alarak
ve 2006 Bahar Avrupa Konseyi kararlarını uygulayarak, örneğin tüm işlemlerin aynı yerde
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yapıldığı bürolar (Tek durak ofisleri) açarak ve iş kurmak için gerekli zaman ve masrafları
azaltarak, KOBİ’ler için iş ortamını önemli ölçüde iyileştirmişlerdir.
Ayrıca, daha iyi düzenlemeler4 için AB stratejisi, mevcut AB mevzuatının modernizasyonu
ve basitleştirilmesinden ve 2012’ye kadar AB mevzuatından doğan idari yükleri %25
oranında azaltacak olan programdan büyük oranda faydalanacak olan KOBİ’ler için kritik
önemdedir.
Bu bahsedilen teşvik edici ilerlemelere rağmen, AB halen KOBİ’lerin tam potansiyelini5
ortaya çıkarmak için daha önemli tedbirler alma ihtiyacındadır. Genel olarak, AB KOBİ’leri
halen düşük verimliliğe sahiptir ve Birleşik Devletlerdeki KOBİ’lere göre daha yavaş
büyümektedirler. Birleşik Devletlerde, birleşme sonucu doğan şirketler 7 nci yıllarındaki işçi
çalıştırma kapasitelerini ortalama %60 arttırırken Avrupa’daki birleşme sonucu doğan
şirketlerin işçi çalıştırma kapasiteleri %10 ile %20 arasında değişmektedir. KOBİ’ler halen,
faaliyet gösterdikleri ve finans (özellikle risk sermayesi), araştırma, yenilik yapma ve çevre
gibi alanlarda diğer oyuncular ile rekabet ettikleri şartları yeterince önemsemeyerek Pazar
yenilgileri ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin, KOBİ’lerin yaklaşık %21’i finansmana erişimin
bir problem6 olduğunu ifade etmiştir ve çoğu Üye Ülkelerde, mikro işletmelerde bu oran çok
daha yüksektir. Durum, yönetim ve teknik yetenek eksikliği ve ulusal seviyede işçi
pazarlarındaki mevcut katı formaliteler gibi yapısal zorluklar ile kötüleştirilmektedir.
Avrupa ekonomisindeki KOBİ’lerin rolü, en yüksek politik seviyelerde tekrar tekrar büyük
bir ilgi görmüştür. Mart 2008 Avrupa Konseyi, KOBİ’lerin korunabilir büyüme ve rekabet
gücünü daha da güçlendirmek için “Küçük İşletmeler Yasası” (Small Business Act for
Europe-SBA) adında bir girişim başlatma konusunda büyük destek vermiştir ve hızlı bir
şekilde uygulanmasını istemiştir. Tek Pazar İncelemesi 7 de daha iyi sonuçlar ve daha fazla
faydalar temin etmek için bugünün KOBİ’lerinin ihtiyaçlarına Tek Pazarı daha iyi
şekillendirmek, daha ileri girişimler için olan ihtiyacı ortaya koymuştur. En az diğerleri kadar
önemli olmak üzere, (SBA)8 hazırlamak için halka açık yapılan görüşmeler ve çevrim içi
gerçekleştirilen danışmalar, Avrupa KOBİ’lerinin potansiyelini tamamen açığa çıkarmak için
büyük bir politik girişim başlatma ihtiyacını onaylamıştır. İşte Komisyon’un “Avrupa Küçük
İşletmeler Yasası”nı ortaya koymak için aldığı kararın sebebi budur.

3.KOBİ’LER İÇİN CANLI BİR POLİTİKA GÜNDEMİNİN SÜRDÜRÜLMESİ:
“AVRUPA KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI” (SBA)
Avrupa SBA’nın kalbinde, KOBİ’ler için olabilecek en iyi çerçeve şartların oluşturulması ve
en çok da toplumun girişimcileri tanıması olduğu kanaati yer almaktadır.
Toplumdaki genel hava, bireylerin kendi işlerini kurma fikrini çekici olarak görmeye
yönlendirmeli ve istihdam artışına ve ekonomik zenginliğe KOBİ’lerin büyük oranda katkı
sağladığının farkında olmalıdır. KOBİ’ler için olumlu bir ortamın oluşmasına kilit bir katkı
olarak, AB’deki girişimcilerin rolüne ilişkin algı ve risk alınması konusu dolayısıyla
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değişmek zorundadır: girişimcilik ve risk almakla ilgili isteklilik politik liderler ve medya
tarafından takdir edilmeli ve idareler tarafından desteklenmelidir. KOBİ dostu olma özelliği
ana politika olmalı ve bu durum kuralların onları kullanacak olanların çoğunluğuna göre
olması gerektiği gerçeğine dayalı olmalıdır: “Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi.
İşte bu yüzden “Küçük İşletmeler Yasası”, mevzuattan kamu hizmetine kadar politika
yapma sürecine “Önce Küçük Olanı Düşün” prensibini geri dönülemez şekilde
demirleyerek, girişimciliğe yönelik genel politika yaklaşımını iyileştirmeyi ve KOBİ’lerin
gelişmelerini engelleyen diğer problemleri çözmekte onlara yardımcı olarak büyümelerini,
desteklemeyi amaçlar.
SBA, Komisyonun ve Üye Ülkelerin politika başarıları üzerine inşa edilmiş olup, mevcut
işletme politika enstrümanlarını entegre eden yeni bir politika çerçevesi oluşturmakta ve
özellikle Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı ve Modern KOBİ politikasına dayanmaktadır.
Bu iddialı politika gündemini uygulamak için, Komisyon, tamamlama ilkesi ve orantılılık
ilkesini dikkate alan AB ve Üye Ülkeler arasındaki özgün bir politik ortaklığı teklif
etmektedir.
Bu girişime “Yasa” şeklinde sembolik bir isim verilmesi, KOBİ’lerin AB ekonomisinin
merkezinde oynadığı rolü tanımak ve AB ile Üye Ülkelerde ilk kez kapsamlı bir politika
çerçevesini uygulamak konusundaki politik isteğin altını aşağıdaki araçları kullanarak
çizmektedir:


Hem AB hem de Üye Ülke seviyesinde politikaların kavranması ve uygulanmasına
rehberlik edecek 10 prensip. 4. bölümde detaylandırılan bu prensipler, AB
seviyesinde katma değer oluşturmak, KOBİ’ler için bir hareket alanı oluşturmak ve
AB çapında yasal ve idari çevreyi iyileştirmek için esastır:

Girişimcilerin ve aile işletmelerinin gelişebildiği ve girişimciliğin ödüllendirildiği bir
iş ortamının oluşturulması
İflas eden dürüst girişimcilere zaman kaybedilmeden ikinci bir şans tanınmasının
II
sağlanması
“Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi
III
Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi
IV
Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu
V
alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve Devlet yardımı imkanlarının KOBİ’ler
tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması
KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin
VI
zamanında yapılmasını destekleyici düzenlemelerin ve iş ortamının geliştirilmesi
VII KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması
VIII KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin
teşvik edilmesi
KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkan sağlanması
IX
KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi
X
I



“Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi tarafından yönlendirilen yeni mevzuat
teklifleri:

-

Devlet Yardımlarına ilişkin Genel Blok Muafiyet Tüzüğü (GBER)

Bu mevzuat, yakında yürürlüğe girecek olup, eğitim, istihdam, AR-GE ve bölgesel yardım ve
ayrıca muhtemelen yeni yardım kategorileri için, KOBİ’lere sağlanan yardım hususunda
mevcut mevzuatlar tarafından halen kapsanan Devlet Yardımının ön bildirimden muaf
tutacaktır. Yeni mevzuat, KOBİ’ler için olan mevcut kuralları basitleştirip uyumlaştıracak ve
KOBİ’ler için olan yatırım yardımı yoğunluklarını arttıracaktır.
-

Avrupa Özel Şirket Statüsü sağlanmasına ilişkin düzenleme

Bu düzenleme, oluşturulabilecek bir Avrupa Özel Şirketi için bir Statü sağlar ve tüm Üye
Ülkelerde aynı tek düze prensiplere göre faaliyet göstermesini sağlar. Komisyon, bu yeni
şirket formunun mevcut şirket vergi direktiflerinden faydalanabilmesini garanti edecek
değişim teklifleri ile birlikte ortaya çıkaracaktır.
-

Azaltılmış KDV oranlarına ilişkin Direktif

Kısa zaman içinde teklif edilecek olan bu Direktif, esas olarak KOBİ’ler tarafından yerel
olarak sağlanan hizmetler için azaltılmış KDV oranlarının uygulanması opsiyonunu Üye
Ülkelere sunacaktır.
Ayrıca, SBA’nın bir parçası olarak, aşağıdaki teklifler hazırlanacaktır:
-

-



İşletmeler üzerindeki yükleri gidermek için KDV faturalaması ile ilgili mevcut kuralların
daha fazla modernize edilmesi, basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması için bir mevzuat
teklifi
Geç ödemelere ilişkin 2000/35/EC numaralı Direktife, herhangi bir ticari alışveriş için
KOBİ’lerin zamanında ödeme almalarının garanti altına alınmasına yönelik yapılacak
değişiklik
Söz konusu bu 10 prensibi KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre hem Topluluk hem de Üye
Ülke seviyesinde uygulayacak yeni politika önlemleri.

3. PRENSİPLERİN POLİTİKA UYGULAMASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
I

AB ve Üye Ülkeler, girişimciler ve aile şirketlerinin gelişebileceği ve
girişimciliğin ödüllendirileceği bir ortam oluşturmalıdır.
Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ilgi ve yeteneklerinin
geliştirilmesi ve iş transferleri için şartların basitleştirilmesi ile geleceğin
girişimcilerine daha çok dikkat etmeye ihtiyaçları vardır.

Girişimcilik zihniyetlerine ilişkin “2007 Flash Eurobarometer” 9 göstermektedir ki ABD’deki
%61’e karşılık Avrupalıların %45’i kendi işine sahip olmayı tercih etmektedir. Bu uzun yıllardır
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değişmemiştir. Avrupalıların, kendi işine sahip olmanın daha cazip bir kariyer seçeneği olduğuna
ilişkin farkındalıklarının oluşturulmasına ve bu hırslarını başarılı teşebbüslere dönüştürmek için
gerekli becerilerin sağlanmasına ihtiyaçları vardır.
Eğitim sistemi ve özellikle de okul müfredatı girişimcilik üzerine yeterince odaklanmamaktadır
ve girişimcilerin ihtiyaç duyacağı temel yetenekleri vermemektedir. Çocuklar eğitimlerinin
başlangıcından itibaren girişimciliğe önem vermeyi öğrenebilirler. Tahminen 6 milyon küçük
işletme sahibi önümüzdeki on sene içinde emekli olacaktır. Avrupa, sadece iş transferlerindeki
zorluklardan ve aile işletmelerinin geleneksel rolünün önemsenmemesinden dolayı bu işletmeleri
kaybetme riskini göze alamaz. İş transferinin daha yüksek miktarlarda gerçekleşmesi Avrupa
ekonomisine derhal olumlu bir etki yapacaktır: başarılı iş transferleri, yeni girişimlere göre
ortalamadan daha fazla işin korunmasını sağlamaktadır. KOBİ’lerin ve özellikle de aile
işletmelerinin, onların tipik yerel temelinin, sosyal sorumlu davranışlarının ve gelenek ile
yenilikleri birleştirme kapasitelerinin özel rolünün tanınması işletme transferlerinin
kolaylaştırılmasının ve onlarla beraber oluşan yeteneklerin önemini destekler.
Girişimcilik potansiyelinin daha fazla ortaya çıkartılmasına ihtiyaç vardır. Girişimcilik açısından
kadınlar aleyhine bir boşluk vardır. Daha az kadın girişimcilik alanında yer almaktadır. Bu
durum, göçmenler arasındaki girişimciliğe ortaya çıkartılmamış bir potansiyel ekler. 10
Sonuç olarak, SBA, işbirliği ve networklerini arttırarak, KOBİ’lerin ve özellikle de aile
şirketlerinin potansiyelini girişimciliğe yönelik önemli eğitim zeminleri olarak daha fazla ortaya
çıkartarak ve sosyal olarak sorumlu bir şekilde davranarak, daha iyi bir iş ortamın oluşmasına
katkı sağlaması açısından girişimcilerin kendisi için bir fırsat olarak da görülmelidir.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:
 İşletme eğitiminde girişimcilik kültürünü ve en iyi uygulama paylaşımlarını
kolaylaştırmayı desteklemektedir.
 Avrupa çapında gerçekleşecek olan pek çok kampanya tipi etkinlikler için bir genel
başlık olarak; 2009’da “Avrupa KOBİ Haftası” başlatacaktır
 Yeni başlayan girişimcilere ev sahibi girişimcilerden öğrenme ve dil yeteneklerini
geliştirme imkanlarını vererek tecrübe ve eğitim değişimlerini desteklemeyi
amaçlayan “Genç Girişimciler için Erasmus” hareketini 2008’de başlatmaktadır
 Avrupa kadın girişimci elçileri ağını kuracak, kendi işlerini kurma konusunda
kadınlara ilham verecek programların danışmanlığını destekleyecek ve kadın
mezunlar arasında girişimciliği destekleyecektir.
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilmektedirler:
 Girişimciliği okul müfredatında, özellikle orta öğretimde kilit bir yetenek olarak
tanıtarak ve eğitim materyalinde doğru şekilde yansıtıldığından emin olarak genç
insanlar arasında yenilikçilik ve girişimcilik zihniyetlerini harekete geçirilmesi
 Öğretmen eğitiminde girişimciliğin öneminin doğru şekilde yansıtıldığından emin
olunması
 Tüm seviyelerde girişimcilik eğitimi için sistematik stratejiler geliştirmek için iş
dünyası ile işbirliği geliştirilmesi
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II

Vergilendirmenin (özellikle intikal vergisi, kar vergilendirmesi ve gelir vergisi)
işletme transferini aşırı şekilde engellememesinin garanti edilmesi
Transfer edilebilecek işletmeler ile potansiyel yeni işletme sahiplerinin bir araya
getirilmesini sağlayacak programların ortaya konması
İşletme transferleri için danışmanlık ve destek sağlanması
Kadın girişimciler için danışmanlık ve destek sağlanması
Girişimci olmak isteyen göçmenler için danışmanlık ve destek sağlanması

Üye Ülkeler iflas eden dürüst girişimcilerin hızlı bir şekilde ikinci bir şans elde
etmesini garanti etmelidirler.

İflaslar, kapanan şirketlerin yaklaşık %15’ine tekabül etmektedir. Yaklaşık ortalama 700.000
KOBİ her yıl etkilenmektedir ve yaklaşık 2.8 milyon iş, yıllık bazda 11 Avrupa çapında bu
durumdan etkilenmektedir. AB’de, kaybetme utancı hala mevcuttur ve toplum yeniden
başlayanların iş potansiyelini küçümsemektedir. Bugün, Avrupalıların %47’si daha önce
başarısız olmuş bir işletmeden sipariş vermek konusunda isteksizdir. Aynı zamanda, yeni bir
başlangıç yapmak, uzun iflas işlemleri dolayısıyla karmaşıklaştırılmaktadır. AB’de bir iflas
işleminin tamamlanması ortalama 4 ay ile 9 yıl arasında gerçekleşmektedir.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:
 Üye Ülkeler arasında en iyi uygulama örneklerinin alışverişini gerçekleştirerek ikinci
bir şans politikasını desteklemeye devam edecektir
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilmektedirler:
 Girişimcilere taze bir başlangıç vermeye yönelik toplumda pozitif bir hareketi
destekleyecektir, örneğin kamu bilgilendirme kampanyaları ile
 Hileli olmayan iflas durumunda, işletmeyi kurmak için gerekli tüm yasal prosedürleri
bir yıl içinde tamamlamayı amaçlamaktadır
 İflas sonrası yeniden başlayanların, ilk iş kuranlarla eşit bir temelde muamele
edilmelerinin, destek programlarını da kapsayacak şekilde garanti edilmesi
III

AB ve Üye Ülkeler, mevzuat hazırlarken KOBİ’lerin özelliklerini dikkate alarak
“Önce Küçük Olanı Düşün” prensibine uygun olacak şekilde kurallar
belirlemeli ve mevcut mevzuat ortamını basitleştirmelidirler.

KOBİ’ler tarafından bildirilen en külfetli koşul, idari mevzuata uyumdur. Bilhassa, KOBİ’ler
büyük işletmelerle mukayese edildiğinde, orantısız bir mevzuat ve idari külfetle karşı
karşıyadırlar. Büyük bir şirketin bir mevzuat gerekliliği yüzünden bir çalışan için bir Avro
harcaması gerekirken küçük bir işletmenin ortalama 10 Avroya 12 kadar harcama yapması
gerektiği ortaya konmuştur. AB KOBİ’lerinin %36’sı, formalitelerin son iki yıl içerisinde
işletmelerinin aktivitelerini sınırladığını bildirmişlerdir.
11

“Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy – Implementing the Lisbon Partnership for
Growth and Jobs”, COM (2007) 584 final, 5.10.2007
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Report from the Expert Group on “Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on SMEs”, Mayıs 2007

Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
“Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi ile uyumlu gelecek mevzuatları yapmak için;
Komisyon aşağıdakileri gerçekleştirecektir:
 Gelecek mevzuat ve idari girişimlerde, tamamlılık ilkesi ve orantılılık ilkesinin
uygulanmasının Protokolde dikkate alınmasının sağlanması
 Pratik olduğu sürece, işletmeyi etkileyen mevzuat ve kararlar için yaygın başlama
tarihlerinin kullanılması ve yürürlüğe giren bu tip mevzuatın yıllık olarak yayınlanması
Komisyon aşağıdakileri gerçekleştirecek olup, Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye
davet edilmektedirler:
 Politika sonuçlarının gerçekleştirilmesi için karşılıklı tanıma ve kendi kendini veya ortak
düzenleme gibi araçların akıllı bir karışımını kullanmayı da dahil ederek, bir taraftan
işletme masraf ve külfetlerini minimize ederken politika sonuçlarının gerçekleşmesinin
garanti edilmesi
 Yapılacak olan mevzuat ve idari girişimlerin KOBİ’ler (“KOBİ testi”) üzerindeki
etkilerinin titizlikle belirlenmesi ve teklifler tasarlanırken ilgili sonuçların dikkate
alınması
 İşletmelerde etki yapacak olan herhangi bir mevzuat veya idari teklifi yapmadan en az 8
hafta önce KOBİ organizasyonları da dahil olacak şekilde paydaşlara danışılması
 Küçük ve mikro işletmeler için özel tedbirler alınacaktır, örneğin değişiklikler, geçiş
dönemleri ve muafiyetler gibi, özellikle de bilgi veya raporlama gerekleri ve uygun
olduğunda da diğer özel tasarlanmış yaklaşımlarla gerçekleştirilecektir ve
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edileceklerdir:
 Yürürlüğe giren mevzuatın ortak başlama tarihlerini ve yıllık duyurularının
tanıtılmasının oluşturacağı faydanın dikkate alınması
 AB mevzuatının uygulanmasında KOBİ’lere yönelik hükümlerin esnekliklerinin
kullanılması ve şekli düzeltmelerden (gold-plating) kaçınılması
“Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi çerçevesinde mevzuatların iyileştirilmesi için
Komisyon aşağıdakileri gerçekleştirecektir:
 2012 yılına kadar AB azaltma hedefi olan %25’in gerçekleştirilmesi için, işletmelerin
üzerindeki idari yüklerin azaltılması için tüm tekliflerin ortaya konması
 AB mevzuatının tüm incelemesinin 2008 sonuna kadar tamamlanması ve 2009 başında
sunulmak üzere güncellenen basitleştirme, uyumlaştırma programındaki sonuçların da
dahil edilmesi, Şirket hukuku dahil KOBİ’lerin menfaatine olacak şekilde mevzuatın
basitleştirilebileceği tanımlayıcı tekliflere özel dikkat gösterilmesi
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilmektedirler




AB seviyesinde 2012’ye kadar idari yükleri %25 oranında azaltma taahhütlerine yönelik
kıyaslanabilir hedeflerin yerine getirilmesi ve bunların uygulanması
Topluluk mevzuatındaki idari yüklerin azaltılmasına ilişkin tekliflerin hızlı
adaptasyonunun garanti edilmesi
Üye Ülkelerin KDV kayıt sınırını 100.000 Avro’ya yükseltmelerine izin veren
Komisyon teklifinin uygulanması.

IV

AB ve Üye Ülkeler, e-devlet ve tek – durak ofisi çözümlerini geliştirerek, hayatı
KOBİ’ler için olabildiği kadar kolaylaştırarak, kamu idarelerini KOBİ
ihtiyaçlarına duyarlı hale getirmelidir.

Modern ve ihtiyaçlara cevap veren kamu idareleri, KOBİ’lerin başarısına ve büyümesine, onlara
zaman ve para kazandırarak büyük bir katkı yapabilir ve böylece de bu tasarruflarını KOBİ’ler,
yeniliklere ve yeni iş oluşturma imkanlarına ayırabilirler. E-devlet ve tek – durak ofisleri
özellikle, hizmeti iyileştirme ve masrafları azaltma potansiyeline sahiptir.
Hizmetler Direktifinin devam eden uygulama süreci, KOBİ’ler için hayatı daha kolay kılacak ve
bu direktif Üye Ülkelerin tek temas noktalarını oluşturmasını gerektirmekte ve böylece formalite
sayılarını azaltmakta, yetkilendirme işlemlerini hafifletmekte ve hizmet eylemlerinin
geliştirilmesine yönelik mevzuat bariyerlerini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, işletme
faaliyetlerinin başlatılmasının hızlandırılmasındaki gerekliliklerinin ötesine geçen fırsatlar da
sunmaktadır.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Üye Ülkeler aşağıdakileri yapmaya davet edilmektedirler:










AB en iyi uygulama sahiplerinden ilham alarak, bir işletme kaydının
gerçekleştirilmesindeki Üye Ülke idareleri tarafından istenen harçların seviyesinin
düşürülmesi
Halen gerçekleştirilememiş olan, işletme kurma süresini bir haftadan daha aza
indirmeye yönelik çalışmalara devam edilmesi
İşletme lisans ve izinlerinin azaltılıp basitleştirilmesi ile KOBİ’lerin ticari
faaliyetlerinin başlatılmasının hızlandırılması. Daha spesifik olarak, Üye Ülkeler,
insanlara veya çevreye ciddi riskler oluşması durumları haricinde, bu lisans ve
izinlerin verilmesi süresini maksimum 1 ay olacak şekilde belirleyebilirler
Güncellenmesi gerekmedikçe, idarenin elinde halen mevcut olan bilgilerin
KOBİ’lerden istenmesinden kaçınılması
Her üç yılda bir devlet, bölgesel veya yerel istatistik ofisinin sorumluluğu altında olan
bir istatistiksel ankete katılım konusunda, bu istatistiksel veya diğer tip bilgilerin
aksini gerektirmediği durumlarda, mikro işletmelerin bu anketlere katılımının
istenmemesi
Paydaşların, orantısız ve / veya gereksizce KOBİ aktivitelerini engelleyen olarak
gördükleri kural veya prosedürleri bildirebilecekleri bir temas noktasının
oluşturulması
Elektronik araçlarla tüm gerekli prosedürlerin ve formalitelerin tamamlanabileceği ve
tüm ilgili bilgilerin işletmeler tarafından temin edilebileceği tek temas noktalarının
oluşturulması da dahil olacak şekilde Hizmetler Direktifinin tam ve zamanında
uygulanmasının garanti edilmesi.

V

AB ve Üye Ülkeler, kamu politika araçlarını KOBİ ihtiyaçlarına göre uyumlu
hale getirmelidirler.
Avrupa Komisyonu kamu tedarik çerçevesinin KOBİ’lerin kamu alım
prosedürlerine katılımlarını kolaylaştıracak şekilde nasıl uygulanacağına
yönelik olarak ihale yapan idarelere rehberlik sağlayan En İyi Uygulama
Kodunu (Code of Best Practice) kullanmalıdırlar.
KOBİ’lerin yaşam süreçleri boyunca karşılaştıkları Pazar kayıplarını azaltmak
için, işletme kurmalarını desteklemek ve KOBİ’ler için teşvikler sağlamak için
Topluluk Devlet Yardım kuralları tarafından sunulan imkanların daha iyi
kullanılması gereklidir.

KOBİ’ler, AB gayri safi hasılasının %16’sını oluşturan oranda, kamu alım pazarlarına katılımda
engellerle karşılaşırlar ve bunların sebebi sıklıkla sadece küçük işletmelerin fırsatlardan
haberlerinin olmaması ve / veya prosedürlerden çekinmeleridir ve ayrıca kamu otoriteleri bazı
ihaleleri, güçlü bir geçmişi olan büyük işletmelere vermeyi genç yenilikçi firmalara vermekten
daha rahat bulabilirler. Buna rağmen, AB sınırlarının üstünde bir değer olarak kamu alımlarının
%42’si 200513 yılında KOBİ’lere verilmiştir. Bununla birlikte, daha fazla belirli gayretlerin
gösterilmesi, bilhassa ihale verme prosedürlerindeki idare tarafından ortaya konan gereklerin
azaltılması ile KOBİ’lerin alım pazarlarına ulaşımları önündeki kalan engellerin kaldırılması için
gereklidir.
Devlet yardımları KOBİ’lerin yaşam döngülerinde yardımcı olabilirler. Şu anda, KOBİ’ler
sadece marjinal olarak mevcut Devlet Yardımından faydalanabilmektedirler çünkü teklif edilen
destek opsiyonları sıklıkla tam olarak kullanılmamaktadır. Bunun birkaç sebebi vardır. İlk
olarak, kamu otoriteleri Topluluk kuralları çerçevesinde izin verilen KOBİ’lerin menfaatine olan
destek mekanizmalarını her zaman devreye sokmamaktadırlar; ikinci olarak, süreçler KOBİ’ler
için sıklıkla çok uzun ve komplikedir; ve üçüncü olarak, KOBİ’ler genelde kendilerine yönelik
programlarla ilgili olarak bilgi sahibi değillerdir.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:






13

Satın alma kültüründe daha fazla değişiklik oluşmasını tetiklemek için, ihale yapan
idarelere yönelik olarak gönüllü bir En İyi Uygulama Kodunu sunacaktır. Bu şekilde
bürokrasinin azaltılması, şeffaflığın ve bilgilerin iyileştirilmesi ve KOBİ’ler için rahat
bir oyun alanının garanti edilmesinin nasıl yapılacağı konusunda rehberlik
sağlanacaktır.
Eşik altı alım için, işletme ortakları bulmak için çevrimiçi bir araç olan ve kamu alım
gereklerine yönelik daha fazla şeffaflık sağlayan şekilde, ihale duyurularının
opsiyonel ilanı gibi bir seri girişimler ile mevcut AB web sitelerinin kamu alımlarına
ayrılması ile alım fırsatlarına ilişkin bilgilere ulaşımı kolaylaştıracaktır
Mevcut destek opsiyonları konusunda bilinci arttırmak için KOBİ’ler için bir Devlet
Yardım El Kitabı yayınlayacaktır

http://ec.europa.eu/enterprese/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf

Üye Ülkeler aşağıdakileri yapmaya davet edilmektedirler:
 AB eşiğinin altındaki kamu alım fırsatlarına ilişkin bilgilere ulaşımı arttırmak için
elektronik portalların oluşturulması
 İhale düzenleyen idarelerin uygun olduğu takdirde ihaleleri küçük parçalara ayırmaya
teşvik edilmesi ve alt sözleşme fırsatlarının daha görünür hale getirilmesi
 Orantısız kalifiye ve finansal gerekliliklerden uzak durma yükümlülükleri konusunda
kendi ihale idarelerinin uyarılması
 Bilgi, eğitim, gözlemleme ve iyi uygulama alışverişi gibi aktiviteler ile KOBİ’ler ve
büyük işletmeler arasında yapıcı diyalog ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi
 Daha iyi tanımlanmış tedbirlerin tasarımını içerecek şekilde KOBİ’lerin ihtiyaçlarına
daha iyi hitap eden Devlet Yardım politikasına yeniden odaklanılması.

VI

AB ve Üye Ülkeler, bilhassa risk sermayesi, mikro kredi ve mezanin finans gibi
finans imkanlarına KOBİ’lerin ulaşımını kolaylaştırmalı ve ticari alışverişlerde
zamanında yapılan ödemeleri teşvik edecek yasal ortam ve iş ortamı ortamı
geliştirmelidir.

Doğru tip finansmanın bulunması, girişimciler ve KOBİ’ler için büyük bir zorluk olabilir ve
kaygılarının listesinde idari yüklerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Önemli bir miktarı EIB
Grubu tarafından sağlanan ve KOBİ’lerin finansmana ulaşımında 1 milyar Avrodan daha fazla
bir destek sağlayan Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (Competitiveness and
Innovation Framework Programme (CIP)) gibi AB kamu desteğine rağmen bu durum söz konusu
olmaktadır. 2013 yılına kadar, Uyum Politikası KOBİ’leri desteklemek için yaklaşık 27 milyar
Avroyu sağlayacaktır. JEREMIE dahil olmak üzere, yaklaşık 10 milyar Avro finansal
mühendislik tedbirleri ile temin edilecektir ve yaklaşık 3.1 milyar Avro risk sermayesi olarak
sağlanacaktır. Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu da, diğer işlevlerinin yanı sıra,
girişimciliği ederek ve kırsal alanların ekonomik çeşitliliğini teşvik ederek KOBİ’lere yarar
sağlamaktadır.
Riskten kaçınma, sıklıkla, yatırımcıların ve bankaların başlangıç ve ilk dönem genişleme
aşamalarında firmaları finanse etmekten kaçınmalarına sebep olmaktadır. KOBİ’lere finans
sağlama konusundaki olası pazar başarısızlıkları tanımlanmalı ve düzeltilmeli ve böylece
Avrupa’nın risk sermayesi pazarları daha fazla geliştirilmeli, KOBİ’lerin mikro kredi ve mezanin
finansmana erişimi iyileştirilmeli ve yeni ürünler ve hizmetler oluşturulmalıdır. Ayrıca, pek çok
girişimci, farklı finansman yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları ile ilgili olarak ve potansiyel
finansörlere kendi yatırım projelerini en iyi şekilde nasıl sunacaklarına dair rehberlik ve eğitime
ihtiyaç duymaktadırlar.
Ayrıca, KOBİ’ler sıklıkla, Avrupa’daki geç ödeme kültürü ile daha da kötüleşen zayıf öz kaynak
pozisyonuna sahiptirler. Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, KOBİ’ler ödemelerini
alabilmek için ortalama 20 ila 100 gün arasında beklemek zorundadırlar. İflasların dörtte biri geç
ödeme dolayısıyla oluşmaktadır. Bu da her yıl 450.000 iş kaybına ve 25 milyar Avro kayba
sebep olmaktadır.
Komisyon, Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nun (European Investment Bank Group (EIB ve EIF)
KOBİ’lerin finansmana erişiminin daha iyi hale getirilmesine ihtiyaç olduğu görüşünü
paylaşmaktadır ve bu sebeple mevcut ürünlerini modernize etmek, kullanımlarını basitleştirmek
ve 2008itibarıyla uygulanma alanlarını genişletmek için gerçekleştirilen Grup gayretlerini
memnuniyetle karşılamaktadır. Komisyon, Komisyon’un yeni mikro kredi girişimi çerçevesinde,

banka dışı mikro finans kuruluşlarını desteklemek için, EIB tarafından yaklaşık 40 milyon Avro
başlangıç sermayesine sahip olan yeni bir “Microfund” (mikro fon) kuruluşunu sıcak bir şekilde
olumlu karşılamaktadır. Komisyon ayrıca, KOBİ sektörünün daha küçük bir bölümünü
kapsamak üzere özel bir mezanin finansman çerçevesi ve hızlı gelişen yenilikçi KOBİ’lerin ve
orta seviyedeki firmaların ihtiyaçlarına uyarlanmış olan ve tanımlanmış pazar başarısızlıklarını
hedefleyen spesifik risk paylaşımlı finansal araçları ticari bankalarla birlikte oluşturmaya
yönelen EIB’yi alkışlamaktadır.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:
 Avrupa risk sermayesi pazarlarını güçlendirmek için sınır ötesi yatırımı
kolaylaştırmak için tasarlanmış olan özel bir yerleştirme rejimini oluşturmak için
seçenekleri değerlendirecektir
 Yüksek kalite yatırım hazırlık programlarının geliştirilmesi için Üye Ülkelere yardım
sunacaktır
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilirler:





VII

100.000 Avro ile 1 milyon Avro arasındaki fonlama boşluğunun giderilmesine
yönelik finansman programlarının Devlet Yardım kurallarını dikkate alarak bilhassa
borç ve öz varlık özelliklerini birleştiren araçlarla geliştirilmesi
Yurt içi fonlarla aynı şartlarda yatırım yapmaktan Tek Pazarda faaliyet gösteren risk
sermayesi fonlarını engelleyen mevzuat ve vergi engellerinin kaldırılması
Birleşik karların vergilendirilmesinin yatırımı teşvik ettiğinden emin olunması
KOBİ’lerin desteklenmesinde, uyum politika programlarında ve Kırsal Kalkınma için
Avrupa Tarım Fonunda bulunan fonların tam kullanımının gerçekleştirilmesi.
AB ve Üye Ülkeler, KOBİ’lerin Tek Pazar tarafından sunulan fırsatlardan daha
fazla faydalanmasını özellikle, Tek Pazar politikasının yönetişimini ve
bilgilendirilmesini iyileştirerek, KOBİ’lerin görüşlerinin standart geliştirmede
daha iyi temsil edilmesini sağlayarak ve KOBİ’lerin patent ve ticari markalara
erişimini kolaylaştırarak teşvik edecektir

Tek Pazar, ortak kurallar bütününe göre faaliyet gösteren 500 milyondan fazla tüketicinin
bulunduğu geniş bir ortak pazara işletmelerin ulaşımını garanti etmelidir. 27 farklı ulusal
mevzuatın tek bir AB İç Pazar mevzuatı ile değiştirilmesi ile temin edilen basitleştirme
KOBİ’lerin menfaatinedir. İyi çalışan bir Tek Pazar, bilgi ve yenilikçilik için yeni fırsatlar açarak
küreselleşmenin avantajlarından daha iyi faydalanma konusunda KOBİ’leri donatacak olan
rekabetçi bir ortam oluşturacaktır. Şu anda, bununla birlikte, KOBİ’ler, iş fırsatları ve diğer Üye
Ülkelerdeki uygulanabilir kurallarla ilgili bilgi eksikliği dolayısıyla ve yetersiz dil yetenekleri
yüzünden Tek Pazar tarafından sağlanan fırsatlardan tam olarak faydalanmamaktadırlar. Birden
fazla ulusal hukuk sistemi ile uğraşmak zorunda olmanın getirdiği masraf ve riskler sıklıkla
firmaları aktivitelerini yurt dışına taşımaktan alıkoymaktadır.
KOBİ’ler, adil olmayan ticari uygulamalara karşı kendilerini savunmak için KOBİ’lere sağlanan
yardımları da kapsayacak şekilde, danışmanlık veya ağ hizmetleri tipindeki kamu desteklerinden
yoğun bir şekilde faydalanabilir. Bilhassa, Komisyon tarafından son günlerde başlatılan Avrupa

İşletme Ağı,14 diğer şeylerin yanında Tek Pazar tarafından sunulan fırsatlara ilişkin bilgi ve
tavsiyeleri sağlayarak KOBİ’lere yardımcı olabilir.
Ayrıca, KOBİ’ler, sertifikasyon süreci de dahil olmak üzere, standartların oluşturulmasında
tamamen görev almaya ve bunlara yeterli erişim imkanına sahip olmaya ihtiyaç duymaktadır..
Son olarak, KOBİ’ler için Fikri Mülkiyet Haklarının (Intellectual Property Rights (IPR))
önemini vurgulamak için, Komisyon, Topluluk Patenti ve AB – çapında Patent Yargısını da
kapsayacak şekilde, etkin, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve hukuken güvenli bir patent
sistemini Avrupa seviyesinde sağlamak için sürekli olarak çalışmaktadır.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:









Pazar ve sektör izlemenin daha fazla kullanılması ile Tek Pazarın işletilmesi üzerine
daha çok bilgi toplayarak, mevcut pazar açma politikalarından KOBİ’lerin daha fazla
faydalanmasını sağlayacak, böylece, ekonomik menfaatin en fazla olduğu yerlerde
pazar başarısızlıklarını belirleyerek ele alabilecektir.
Birlikte çalışabilen elektronik imza ve elektronik yetkilendirme kullanımını arttırmak
için 2008 yılında bir eylem planı sunmaktadır ve KOBİ’lerin küresel tedarik
zincirlerinde yer almasına yardım etmek için 2009 yılının ikinci çeyreğinde tüm ilgili
paydaşların da katılacağı eylemleri başlatacaktır
KOBİ’lerin katılımını ve standardizasyondaki menfaatlerini korumalarını arttırmak ve
KOBİ’lerin Avrupa standartlarına ilişkin bilgilerini ve bu standartları kullanımlarını
artırmak için AB finansal desteğini (2008’de 1 milyon Avroya ve 2009’da 2.1 milyon
Avroya) arttırmaktadır
İç Pazar için Uyum Ofisinin (OHIM) finansal perspektiflerine getirilecek kapsamlı
bir çözümün parçası olarak Topluluk Markası ücretlerini önemli ölçüde azaltarak
Topluluk Markası sistemini daha ulaşılabilir yapacaktır
İdari yükleri azaltmak da dahil olacak şekilde, KOBİ’lerin sınır ötesi ticaretini
kolaylaştırmak için tüketici koruma kurallarının parçalanmış halini gidermek için
çalışacaktır.

Avrupa standartları kurumları aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilecektir:
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Üye Ülkeler ve Komisyon ile yakın işbirliği içinde, AB mevzuatı ve politikalarını
desteklemek için geliştirilen standartlarla başlamak üzere standartlara ulaşım
masraflarını azaltmak için kendi işletme modellerinin tekrar ele alınması
KOBİ birliklerinin temsilcileri ile koordineli olarak bir veya daha fazla “KOBİ
Yardım Masasının” oluşturulması
Sınırsız erişim ile ve farklı dillerde, normatif referansların listesini de içerecek şekilde
Avrupa standartlarının özetlerinin sistematik olarak ilan edilmesi

http://enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilmektedirler:








VIII

Karşılıklı tanıma prensibinin doğru uygulamasının sağlanması
Tek Pazar haklarının uygulaması ile ilgili problemlerin enformel olarak, hızlı ve
pragmatik şekilde çözülebilmesini sağlamak için SOLVIT 15 problem çözme
sisteminin güçlendirilmesi
Standartlara erişim maliyetinin azaltılması için Ulusal Standartlar Kuruluşlarının
kendi iş modellerini tekrar ele almalarının teşvik edilmesi
Standardizasyon komitelerinin adaletli şekilde oluşturulmasının sağlanması
Standartların daha iyi kullanımı ve içerikleri konusunda geribildirim alınmasını teşvik
edilmesine yönelik olarak Avrupa Standartlar Organizasyonları ile birlikte Ulusal
Standartlar
Kuruluşlarının
tanıtım
ve
bilgilendirme
kampanyalarının
gerçekleştirilmesine davet edilmesi
Adaletsiz ticari uygulamalara karşı kendilerini savunmak için desteklemek de dahil
olmak üzere KOBİ’lere danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

AB ve Üye Ülkeler, KOBİ’lerdeki yeteneklerin ve her türlü yenilikçiliğin
geliştirilmesini teşvik etmelidir KOBİ’ler tarafından yapılan araştırmalara
yatırım yapmaya ve KOBİ’leri AR-GE destek programlarına, ülkeler arası
araştırma, gruplandırma ve KOBİ’ler tarafından aktif fikri mülkiyet
yönetimine katılımlarına teşvik etmelidirler.

Danışma çalışmalarına karşılık veren firmaların %60’ından fazlası, girişimciler ve personelleri
tarafından ihtiyaç duyulan kabiliyetleri okulların kazandırmadığını düşünmektedirler. Bu sonuç,
genç insanlara okuma, yazma, doğal bilimler, yönetim, teknik, bilişim ve iletişim teknolojileri
(BİT) ve dil yetenekleri gibi temel yetenekler kazandırılmasına ve yaratıcı olmalarının
sağlanmasına yönelik sosyal ihtiyacı vurgulamaktadır. KOBİ’ler özellikle yeni teknolojiler
alanında yetenekli iş gücü eksikliğinden sıkıntı çekmektedirler. Bu bağlamda, tüm gençlere
gerekli temel yetenekleri sunmayı hedefleyen yaşam boyu öğrenme 16 için anahtar yeterlilikler
üzerine olan Avrupa Referans Çerçevesinin uygulanmasına ihtiyaç vardır.
Avrupa Uyum Politikası, 2007 – 2013 döneminde yaklaşık 13.5 milyar Avro ile işçilerin,
girişimcilerin ve işletmelerin uyum yeteneklerini arttırma eylemlerini desteklemektedir. Bu
miktarın önemli bir bölümü doğrudan KOBİ’lere yöneliktir. Ayrıca, serbest meslek ve işletme
kuruluşları için olan desteğin yaklaşık toplam 2.8 milyar Avro tutacağı tahmin edilmektedir.
Bütün bunlarla aynı derecede önemli olarak Komisyon AB’deki geleceğe yönelik kabiliyet
ihtiyaçlarının bir genel bakışı üzerinde çalışmaktadır.
Vasıf azlığına bağlı olarak araştırma ve yenilikçilikle ilgili olarak ortaya çıkarılmayan bir
potansiyel vardır. 2007’de AB’deki 10 KOBİ’den sadece 3 tanesi yeni ürünleri olduğunu veya
yeni ürünlerden gelir kazandıklarını bildirmiştir. Dolayısıyla KOBİ’leri araştırma dünyası ile
daha iyi entegre etmek ve üniversiteler ve KOBİ’ler arasındaki bağları güçlendirmek önemlidir.
KOBİ’ler tarafından örneğin, e – faturalama ve e – devlet işlemlerini mümkün kılarak aktif fikri
mülkiyet yönetimininin gerçekleştirilmesini cesaretlendirmek de gereklidir.
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16

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm
Commission Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 18.12.2006

Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:
 2010 için Leonardo Da Vinci Programının parçası olarak stajyerlerin hareketliliğini
artırmak için bir program daha oluşturacaktır
 Şirketlerin e-kabiliyet isteklerini kendi kendilerine belirlemelerini ve personellerinin
kariyer ve vasıflarını nasıl geliştirebileceklerini bulmalarını mümkün kılacak olan bir
çevrim içi e-kabiliyet ve Kariyer Portalının paydaşlar tarafından geliştirilmesini
desteklemektedir ve KOBİ’lerin kendi e-ticaret ihtiyaçlarını kendi kendilerine teşhis
etmelerine yardım edecek bir çevrim içi e-Ticaret Rehberini 2008 yılında
yayınlayacaktır.
 7. Çerçeve Programına (FP7) KOBİ katılımını optimize edecek basitleştirme, daha
iyi bilgilendirme ve daha yüksek finansman oranları ile gayret göstermeye devam
edecektir
 KOBİ’lerin büyümesini, bir FP7 projesine katılan KOBİ’nin proje süresince, bu
dönemde KOBİ tavan değerlerinin üstüne çıksa bile, KOBİ olmanın imkanlarından
faydalanmasını garanti ederek teşvik etmektedir
 Araştırma, geliştirme ve yeniliklere yönelik Devlet Yardım kurallarını, özellikle
Genel Blok Muafiyet Mevzuatı ile basitleştirecektir
 Esas olarak ulusal programların ve girişimlerin arttırılmış koordinasyonu ile
KOBİ’lerin araştırma ve yenilik yapma kapasitesini destekleyerek yüksek büyümeye
sahip işletmelerin oluşumunu hızlandırmaktadır
 Üye Ülkeler ile danışma halinde, ülkeler arası küme işbirliğini, kümelerin yeni
pazarlara ulaşımını kolaylaştırmayı ve KOBİ’lerin yenilikçi kümelere daha fazla
katılımını destekleyen önlemler almayı teşvik eden bir kümeleme stratejisi
geliştirecektir.
 Bilgi transferine KOBİ katılımını desteklemeyi, kısmen fikri mülkiyetin
ticarileştirilmesine kaynak aktarılmasına yardımcı olacak bir pilot projeyi başlatarak
hedeflemektedir.
 Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından gerçekleştirilen etkinlikler
çerçevesinde, EIT tarafından sağlanan bilgi transferlerinden yararlanmalarını
mümkün kılmak için, KOBİ’lerin etkin katılımını teşvik edecektir
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilecektir:






KOBİ’lerin uluslararası hale gelmesi ve yenilikçilik gruplarına katılmak da dahil
olmak üzere yüksek büyümeye sahip işletmeler haline gelmeleri için gösterilecek
gayretlerin cesaretlendirilmesi
Kamu araştırma altyapısına basitleştirilmiş erişim, AR-GE servislerinin kullanımı,
kalifiye personelin işe alınması ve eğitimi gibi çalışmalar ile araştırma, geliştirme ve
yeniliklere ilişkin Devlet Yardımı için yeni Topluluk Çerçevesinde öngörüldüğü gibi,
KOBİ’lerin araştırma ve yenilik yapma sahasındaki yetkinliklerinin geliştirilmesinin
arttırılması
Diğer Üye Ülkelerden KOBİ’lerin karşılıklı faydasına olan ulusal araştırma
programları açılması ve ortak programlama gibi ulusötesi araştırma aktivitelerine
KOBİ’lerin erişimine katkıda bulunulması
Girişimcilik, yenilik yapma ve bilgi ile ilgili fonlara KOBİ’lerin kolay ulaşımının
Uyum Politikası programının uygulamasında garanti edilmesi




IX

E – faturalama ve e – devlet işlemlerinin mümkün olması için işletmeler için bir
elektronik kimliğin geliştirilmesinin desteklenmesi
Ticareti, bilhassa KOBİ’ler ve diğer paydaşları, satın alma idareleri de dahil olacak
şekilde, Lider Pazar Girişiminin hızlı uygulamasına katkı yapacak eylemlere
katılımının teşvik edilmesi.
AB ve Üye Ülkeler, çevresel zorlukları fırsatlara dönüştürmek yeteneğini
KOBİ’lere kazandırmalıdır.
Kısmen KOBİ’lerde çevre yönetim sistemlerinin uygulanması ile, yeni “yeşil”
pazarları ve arttırılmış enerji verimliliği için fırsatların tam kullanımını
sağlayacak bilgi, uzmanlık ve finansal teşvikleri KOBİ’ler için temin
etmelidirler.

Daha kalıcı üretim ve işletme modelleri geliştirmek zorunda olan KOBİ’ler için iklim değişimi,
enerji kaynaklarının azalması ve sürdürülebilir gelişme kilit zorluklar arasındadır. Çevreyle dost
ürün ve hizmetlere olan talep ayrıca yeni iş imkanlarına fırsat vermektededir.
KOBİ’lerin sadece %29’u enerji ve ham maddelerin tasarrufuna yönelik tedbirler getirmiştir
(büyük işletmelerde bu oran %46’dır). AB KOBİ’lerinin sadece %4’ünün kapsamlı bir enerji
verimlilik sistemi bulunmaktayken bu oran büyük işletmeler için %19’dur. KOBİ’ler bilhassa
enerji ve hammaddeyle ilgili fiyatların güncel yükselen trendi, ve iklim değişikliği karşısında
savunmasızdır ve bu zorluklara uyum sağlayarak onları fırsatlara dönüştürmek için
verimliliklerini ve kapasitelerini arttırmaya ihtiyaç duyarlar.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:





Daha hafif çevresel prosedürler, azaltılmış harçlar ve grup tescil opsiyonu ile Eko –
Denetleme ve Yönetim Programına (Eco-Audit and Management Scheme (EMAS))
KOBİ’lerin ulaşımı kolaylaştırılmaktadır
Avrupa İşletmeler Ağında, bilhassa KOBİ’ler için daha verimli çalışmaların
sağlanması amacıyla eko – verimli operasyonlar, pazar potansiyeli ve fon bulma
fırsatları üzerine danışmanlık yapacak çevre ve enerji verimliliği uzmanları ağı
oluşturulması için finansman ayıracaktır
Mevcut Devlet Yardımı hükümleri ile uyumlu olarak, pazara ulaşımı, teknoloji
transferini, standartların kullanımını ve finansmana ulaşımı kolaylaştıracak bir bakış
açısıyla, eko – yenilikçilik sahasında, yenilikçilik içeren yeni firma kuruluşları ve
KOBİ’ler için yeni destek formları geliştirmektedir

Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilmektedirler:
 Çevre Koruma için Devlet Yardımlarına ilişkin Topluluk Kılavuzu ile uyumlu olarak
eko – verimli işletmeler ve ürünler için (örneğin vergi teşvik programları ve
sürdürülebilir işletmeleri fonlama desteklerine öncelik verilmesi) teşvik sağlanması
ve GBER kapsamında geliştirilen KOBİ’ler için çevre yardımına basitleştirilmiş
yaklaşımın kullanımı
 Eko – dostu ürünler ve süreçlerin KOBİ’lerde desteklenmesi için Uyum Politika
programlarında ayrılmış olan yaklaşık 2.5 milyarın tam kullanılması.

X

AB ve Üye Ülkeler, bilhassa pazara özel destek ve işletme eğitim aktiviteleri ile, AB
dışında pazarların büyümesinden KOBİ’lerin faydalanması için desteklemeli ve
teşvik etmelidir.

Avrupa KOBİ’lerinin sadece %8’i ihracat gelirine sahiptir (mikro işletmelerin %7’si ihracat
geliri rapor etmiştir) ve bu rakam büyük işletmelere göre (%28) oldukça küçük kalmaktadır.
Ayrıca ortalama bir KOBİ’nin girdilerinin sadece %12’si yurt dışından alınmaktadır.
Hızlı büyüyen pazarlar pek çok Avrupa KOBİ’si için henüz ortaya çıkartılmamış bir potansiyel
sunmaktadır. Özellikle son AB genişlemeleri, hem “eski” hem de “yeni” Üye Ülkelerdeki
şirketler için önemli yeni iş fırsatları yaratmıştır. Bu durum, AB aday ve komşu ülkelerindeki
potansiyel pazar fırsatlarının tam olarak kullanılmasının önemini göstermektedir.
Özellikle yoğun rekabetçi pazarlarda, ticaret bariyerleri KOBİ’lerin sınırlı kaynakları ve daha
düşük risk alma kapasiteleri dolayısıyla, büyük şirketlerden çok KOBİ’leri etkilemektedir. Bu
pazarlara ulaşabilmek için, KOBİ’ler potansiyel ortaklar ve bu ortakların pazarlarındaki fırsatlar
hakkında bilgiye alma ihtiyaç duymaktadır. Ticaret önündeki kültürel bariyerler ile mevzuat
veya hukuki çevredeki farklılıklardan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için de
yardıma ihtiyaç duyulmaktadır.
Küreselleşme ile sunulan fırsatlardan KOBİ’lerin tam olarak faydalanmasına yardımcı olmak
için, tedarik pazarlarına ve adil rekabet ve pazara ulaşım kolaylığı sağlayan fikri mülkiyet hakları
uygulamalarına ulaşımlarının iyileştirilmesine özel önem verilmelidir.
Bu prensibi uygulamaya dönüştürmek için:
Komisyon:
 AB dışındaki pazarlarda ticaret bariyerleri hakkında KOBİ’lerin bilgisini arttırmaya
yardım edecek olan Üye Ülkelerin ticaret danışmanları ve AB işletme
organizasyonlarını bir araya getirerek kilit önemdeki ithalat pazarlarında Pazar Erişim
Takımlarını kurmuştur
 DTÖ müzakereleri ve ikili anlaşmalar ile özellikle gelişmiş ve ileri gelişmekte olan
ekonomilere sahip üçüncü ülke pazarlarında bir giriş imkanını aktif olarak
araştıracaktır
 Bilhassa hızlı gelişen ülkeler ile ikili ve çok taraflı müzakereler ile (DTÖ Devlet
Tedarik Anlaşması) karşılıklı faydalar oluşturacak olan AB üyesi olmayan ülkelerin
tedarik pazarlarının açılması için özellikle araştırma yapacaktır
 Gerek DTÖ bünyesinde gerekse ikili müzakereler ile ticaretin kolaylaştırılmasını
destekleyecektir
 AB KOBİ’lerinin, Avrupa Küçük İşletmeler Şartı ve SBA’e dayalı olarak iyi
tecrübelerin paylaşılması da dahil olacak şekilde, özellikle Avrupa İşletme Ağı’nı
kullanarak ve “Önce Küçük Olanı Düşün” prensibini bu ülkelerde tanıtarak, aday
ülkelerin ve diğer komşu ülkelerin pazarlarına ulaşımını, kolaylaştırmaya devam
edecektir
 2010 yılına kadar Avrupa KOBİ’lerinin Çin pazarında daha rekabetçi olabilmesini
sağlayabilmek için Çin’de bir Yönetici Eğitim Programı oluşturarak “Çin’e Giriş
Kapısı” projesini başlatmayı istemektedir.
Üye Ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet edilmektedirler:
 KOBİ’lerin uluslararası pazara girebilmesi için KOBİ’lerin büyük şirketler tarafından
desteklemesinin teşvik edilmesi

4. SBA UYGULAMASI VE YÖNETİMİ
Ekim 2007’de Komisyon tarafından başlatılmasından bu yana, Avrupa için “Küçük İşletmeler
Yasası” fikri pek çok beklentiler doğurmuştur. Hükümet seviyesinde, Avrupa Parlamentosu ve
KOBİ toplulukları tarafından geniş olarak desteklenmesi ile birlikte titizlikle uygulanması da
önem arz etmektedir. Bunun sağlanması için hem Komisyon hem de Üye Ülkelerin tam politik
destek vermesi gereklidir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin desteklenmesi taahhüdünün yenilenmesine
temel olarak, Komisyon Avrupa Konseyini Avrupa “Küçük İşletmeler Yasası”nı desteklemeye,
10 prensibi uygulamaya ve teklif edilen eylemlerin uygulamasını taahhüt etmeye davet eder.
Ayrıca Komisyon, Konsey ve Parlamentoyu ilgili mevzuat tekliflerini hızlıca uygulamaya
geçirmeye davet eder.
SBA, verimli uygulama ve çıktılarla ilgili düzenli güncellemeye imkan verilmesini sağlamak için
Büyüme ve İş Stratejisinde tam olarak yer almalıdır. Üye Ülkeler bu yüzden Ulusal Reform
Programlarında ve yıllık uygulama raporlarında SBA’yı dikkate almak için 2008 sonu için
geçerli olan Lizbon döngüsünün güncellenmesinden istifade etmeye davet edilirler. Üye Ülkeler
AB’deki iyi uygulamalara genel bir bakışın sunulduğu ekten ilham alabilirler ve Komisyon en iyi
uygulama alışverişi için bir platform sağlamaya devam edecektir.
Komisyon, SBA uygulamasındaki ilerlemeyi tespit edecektir ve 2008’de başlayarak Büyüme ve
İş Stratejisi çerçevesinde düzenli olarak sonuçları rapor edecektir. Bu işlem, hem Topluluk hem
de Üye Ülke seviyesinde Avrupa Konseyi’nin KOBİ politikası alanında kaydedilen ilerlemeleri
izleme imkanını ve gerekli sonuçları ortaya çıkarmasını sağlayacaktır.

Ek: KOBİ politikasındaki iyi uygulamaların paylaşılması
KOBİ politikasındaki iyi uygulamaların paylaşılmasının, Büyüme ve İş için Lizbon Stratejisinin
uygulaması için başarılı bir araç olduğu anlaşılmıştır. 2000 yılından beri, Komisyon, çeşitli
alanlardaki iyi uygulama örneklerini toplamıştır. Avrupa Küçük İşletmeler Şartı kapsamında
toplananlar aşağıdaki adreste Küçük İşletmeler Şartı çevrimiçi katalogunda mevcuttur:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp.
Avrupa İşletmeler Ödülü, bölgesel girişimcilik oluşumunun mükemmelliğini tanımlar ve
başarılı girişimleri ödüllendirir. İş geliştirme konusundaki iyi uygulamaların örnekleri aşağıdaki
adreste bulunabilir:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en_l
owres.pdf.
Bu ek, SBA uygulamasına yönelik Üye Ülkelerdeki ilham verici özellikte bazı iyi uygulama
örneklerini sunmaktadır.
Prensip 1:

Prensip 2:

Prensip 3:

Girişimcilerin ve aile işletmelerinin büyüyebileceği ve girişimciliğin
ödüllendirileceği bir ortamın yaratılması
Saxony – Anhalt Impulse Network, Almanya
Web sitesi: www.impuls-netzwerk.de
Youth Enterprise and Entrepreneurship Strategy in Wales, Birleşik Krallık
(Gençlik İşletme ve Girişimcilik Stratejisi, Galler, Birleşik Krallık)
Web sitesi: http://www.projectdynamo.co.uk; www.becauseyoucan.com
Cap’Ten, be captain of your Project (kendi projenin kaptanı ol), Belçika
Web sitesi: www.ichec-pme.be
Emax – the Nordic training camp for young entrepreneurs, Sweden (genç
girişimciler için İskandinav eğitim kampı, İsveç)
Web sitesi: www.emaxevent.com, www.startcentrum.se
Kinder Business Week, Austria (Çocuk İş Haftası, Avusturya)
Web sitesi: www.kinderbusinessweek.at
Girişimcilik Günleri: Emprendemos Juntos – We are all entrepreneurs
(Hepimiz girişimciyiz), İspanya
Kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, Romanya
Web sitesi: www.animmc.ro
İflas eden dürüst girişimcilerin hızlı bir şekilde ikinci bir şansa
kavuşmalarının sağlanması
KOBİ’ler için kontrollü üretim başarısı için geliştirme programı
(Development programme preparing for SMEs’ controlled succession of
generation), Finlandiya
Web sitesi: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi
İflas sonrası hızlı başlangıç (Faster start-up after bankruptcy), Danimarka
Web sitesi: www.naec.dk
Zor durumdaki serbest meslek sahiplerine ve işletme sahiplerine yardım
(Help fort he self-employed and business owners in difficulty), Belçika
Web sitesi: www.beci.be
“Önce Küçük Olanı Düşün” Prensibine göre Tasarım kuralları

Prensip 4:

Prensip 5:

Prensip 6:

“Teeme koos” isimli halk danışma web sitesi (Public consultation Web sitesi
“Teeme koos”), Estonya
Web sitesi: www.osale.ee; www.riigikantselei.ee; www.valitsus.ee
Tek nokta büroları ile yerel seviyede KOBİ’ler için destek hizmetlerinin
sağlanması (Implementation of support services for SMEs on local level
through One-stop-shops), Slovenya
Web sitesi: www.japti.si
Mevzuat kontrol listesi (Regulation checklist), Birleşik Krallık
Web sitesi: www.businesslink.gov.uk
Y4 Komitesi (Y4 Committee), Finlandiya
Web sitesi: www.y4.fi
Kamu idarelerinin KOBİ ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi
Belçika Toplum sektörünün KOBİ’ler için e-devlet programı, Belçika
Web sitesi: www.ksz-bcss.fgov.be
Girişimciler için tek tescil noktaları, Çek Cumhuriyeti
Web sitesi: www.mpo.cz
Girişimciler için Tek Nokta Bürosu, Almanya
Web sitesi: ww.one-stop-shop-trier.de
Ekonomik ve finansal raporlama için mikro işletme yönetim merkezi, Fransa
Web sitesi: www.artifrance.eu
Küçük işletmeler için kamu bilgi web portalı, Fransa
Web sitesi: pme.service-public.fr
CORE – Çevrimiçi Şirket Tescil Ortamı (Companies Online Registration
Environment), İrlanda
Web sitesi: www.cro.ie
Teşvik projesi (Kick-start Project), Malta
Web sitesi: www.mcmpgov.mt
Çevrimiçi şirket bankosu, Hollanda
Web sitesi: www.bedrijvenloket.nl
KSU – KOBİ’ler için ulusal hizmet ağı, Polonya
Web sitesi: www.euroinfo.org.pl, www.ksu.parp.gov.pl
Çevrimiçi İşletme (Enterprise online), Portekiz
Web sitesi: www.portaldaempresa.pt
KOBİ’ler için Tek Nokta Büroları (One-stop-shops for SMEs (VEM)),
Slovenya
Web sitesi: www.japti.si
Merkezi kamu idaresi portalı, Slovakya
Web sitesi: www.telecom.gov.sk
Küçük işverenler için web’de maaş (Salary-on-web service for small
employers), Finlandiya
Web sitesi: www.palkka.fi
Kamu politika araçlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına adapte edilmesi:
kamu alımlarına KOBİ’lerin katılımını kolaylaştırılması ve KOBİ’ler
için Devlet Yardımı imkanlarının daha iyi kullanılması
eProcurement (Satınalma) Portalı, Lüksemburg
Web sitesi: http://www.marches.public.lu, http://www.mtp.public.lu
KOBİ’lerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması ve ticari
faaliyetlerde zamanında ödeme yapılmasını destekleyici yasal ve iş
ortamının oluşturulması

Prensip 7:

Prensip 8:

Prensip 9:

Prensip 10:

Kaynak ve risk sermayesi programı (Seed and venture capital programme),
İrlanda
Web sitesi: www.enterprise-ireland.com
Küçük işletmelere faiz geri ödemeli kredi, Kıbrıs
Web sitesi: www.bankofcyprus.com
Kamu risk sermayesi fonu, Latviya
Web sitesi: www.lga.lv
Kadın girişimciler ve iş sahipleri için mikro kredi programı, İspanya
Web sitesi: www.ipyme.org
Tek Pazardan sunulan fırsatlardan KOBİ’lerin daha fazla faydalanması
için yardım
İş ve ihracat portalı, Çek Cumhuriyeti
Web sitesi: businessinfo.cz
Hollanda yeterlilik ağı / Kuzey Ren Vestfalya INTER – NED, Almanya
Web sitesi: www.inter-ned.info
Standardizasyon hakkındaki halk bilincinin arttırılması, Litvanya
Web sitesi: www.lsd.lt
CETMOS – Avrupa Merkezi Marka Gözlem Hizmeti, Avusturya
Web sitesi: www.cetmos.eu
KOBİ’lerdeki becerilerin güncellenmesinin ve tüm yenilik yapma
formlarının arttırılması
Ulusal e – ticaret stratejisi, İrlanda
Web sitesi: www.entemp.ie
Yenilik yapma yönetimi, Macaristan
Web sitesi: www.chic.hu
Ulusal Yenilik yapma Fonu, Bulgaristan
Web sitesi: www.sme.government.bg
Yunan Teknoloji Grupları Girişimi, Yunanistan
Web sitesi: www.htci.gr
KOBİ’lerin çevresel zorlukları fırsatlara çevirebilmesine imkan sağlama
Seramik endüstrisindeki mikro yüzey bitirme ile ilgili yeni bir proses,
çevresel etkinin azaltılması, İtalya
Web sitesi: http://www.fondovalle.it
Ekolojik vergi reformu, Estonya
Web sitesi: www.fin.ee
EDM – Çevre ve Atık Yönetiminde Elektronik Veri Yönetimi, Avusturya
Web sitesi: www.lebensministerium.at
Pazar büyümesinden KOBİ’lerin faydalanmasının teşvik edilmesi ve
desteklenmesi
İnternet Fuarı, Polonya
Web sitesi: www.euroinfo.org.pl
Pipe – yabancı promosyonuna giriş planı (introduction plan to foreign
promotion), İspanya
Web sitesi: www.portalpipe.com
Sprint – dünya pazarlarında rekabet etmek için birleşme (joining together to
compete on World markets), İtalya
Web sitesi: www.sprint-er.it

