EKONOMİK REFORM PROGRAMLARI

BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE

2015’ten bu yana, AB'ye aday olan tüm ülkeler ve potansiyel aday ülkeler Ekonomik Reform Programları
(ERP’ler) hazırlamaktadır. ERP’ler genişleme ülkelerini gelecekte AB’nin ekonomi politikası koordinasyon
prosedürlerine katılıma hazırlamaktadır. Aynı zamanda, ekonomi politikası planlamalarını iyileştirme ve
makroekonomik istikrarı sürdürecek, rekabetçiliği artıracak ve kapsayıcı büyüme ve istihdam yaratımı için
gerekli koşulları iyileştirecek şekilde reformlara yön verme anlamında kilit bir rol oynamaktadır. ERP’ler AB’nin
genişleme stratejisinin «önce temeller» yaklaşımının kilit bir unsurudur.

KAPSAMLI REFORM ALANLARI
İş ortamı
Enerji ve taşımacılık piyasa reformu
Araştırma, geliştirme ve inovasyon ve
dijital ekonomi

Ticaret
Eğitim ve beceriler
İstihdam ve işgücü piyasası
Sosyal koruma ve içerme

TESPİT EDİLEN TEMEL GÜÇLÜKLER
→ KAMU MALİYESİNİN daha fazla güçlendirilmesi ve DIŞ DENGESİZLİKLERİN azaltılması ihtiyacı
→ MALİ İSTİKRAR karşısındaki risklerin daha etkili bir şekilde ele alınması ihtiyacı
→ Rekabeti olumsuz etkileyen oldukça büyük kayıt dışı sektörlerin ve -bazıları için- özel sektör
gelişimine yer bırakmayan büyük kamu sektörlerinin olduğu külfetli ve şeffaf olmayan İŞ
ORTAMLARI
→ ENERJİ VE TAŞIMACILIK PAZARLARININ tam serbestleştirilmesi
→ Açık mülkiyet hakları ve üretkenlik temelli devlet desteği ile TARIM ARAZİLERİNİN
BİRLEŞTİRİLMESİ
→ Tüm düzeylerde EĞİTİM SİSTEMLERİNİN DÜŞÜK KALİTESİ, beceriler ve işgücü piyasasının
ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluk ve okul öncesi eğitime düşük katılım oranları
→ Özellikle kadınlarda, düşük İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIM ORANLARI, bilhassa gençler
arasında, yüksek işsizlik ve kayıt dışı çalışma
→ Zayıf sosyal koruma sistemlerinin yanında, İSTİHDAMA GEÇİŞ VE SOSYAL YARDIM arasında
koordinasyon eksikliği

SÜREÇ NASIL İŞLER?
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası, yedi programa dair değerlendirmelerini hazırlar. Bu, genişleme
ülkeleri, AB Üye Devletleri, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası’nın dahil olduğu çok taraflı bir ekonomi
politikası diyaloğunun temelini oluşturur. Bu diyalog, katılımcıların, en acil ekonomik reform ihtiyaçlarını
yansıtan ülkeye has politika rehberliğini içeren ortak kararlar aldıkları yüksek düzeyli bir toplantı ile tamamlanır.

2018-2020 EKONOMİK REFORM PROGRAMLARINA DAİR KOMİSYON
DEĞERLENDİRMELERİNİN TEMEL BULGULARI
Genişleme ortakları, devam eden ekonomik büyüme deneyimlemekte ve mevcut kırılganlıklar karşısında
makroekonomik ve mali istikrarı sağlamak için çabalarda bulunmaktadır. Doğru politikalar sürdürülmeli ve
güçlendirilmeli ve reformlar hızlandırılmalıdır. Bunun yapılması, süregelen makroekonomik riskleri azaltacak,
sürdürülebilir uzun vadeli büyüme için kaynakları kullanıma açacak ve AB ile yakınlaşmaya ivme
kazandıracaktır.
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