ORGALİM, AB’NİN COVİD 19 KRİZİNDEN ÇIKIŞ VE KRİZ SONRASI TOPARLANMA
STRATEJİSİNE İLİŞKİN BİLDİRİ YAYIMLADI.
Avrupa'daki makine, elektrik-elektronik, bilişim-iletişim teknolojileri, metal teknolojileri
sektörlerini temsil eden Orgalim, bu sektörlerin 11 milyon doğrudan çalışanı ve 2,1 trilyon
Euro yıllık cirosu ile Avrupa'nın toplam endüstrisinin yaklaşık üçte birinden sorumludur. Temsil
ettiğimiz şirketler, büyük çok uluslu şirketlerden, Avrupa'nın endüstriyel becerilerini
somutlaştıran daha küçük şirketlere, "gizli şampiyonlara", kadar uzanıyor. Bu şirketler,
teknoloji ürünleri ve Endüstri 4.0’dan temiz enerji sistemlerine, akıllı şehirlere, döngüsel
ekonomiye, bağlantılı ve otonom hareketliliğe kadar her şeyi mümkün kılan sistemler
üretiyorlar.
Avrupa’nın Teknoloji Endüstrileri Covid 19 Toparlanma Stratejisinin Kalbinde
Bizim gelecek odaklı endüstrilerimiz, Covid 19 salgını sonrasında hızlı ve sürdürülebilir bir
toparlanma sağlanmasında belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle, Avrupa liderlerini, % 90'ı
KOBİ’lerden oluşan endüstrilerimize, bu zorlu zamanlarda hayatta kalmaları ve finansal
güçlerini yeniden kazanmaları için yardıma öncelik vermeye çağırıyoruz.
Orgalim, AB kurumlarının ve Üye Devletlerin, Covid 19 krizini aşmada, Avrupa ekonomisini
desteklemek için gerekli önlemleri almaya odaklanmasını memnuniyetle karşılıyor.
Bu önlemler, endüstrinin mevcut kapanma (kilit vurma) durumundan çıkmasına izin veren kısa
vadeli adımların yanı sıra endüstrilerimiz için güçlü ve sürdürülebilir toparlanmayı teşvik eden
uzun vadeli stratejiyi de içeriyor. Bu uzun vadeli ve kısa vadeli önlemler açıkça birbiriyle
ilişkilidir ve beraber geliştirilmesi gerekir, bu yüzden bu bildiri, ikisini de ele almaktadır.
Dijital dönüşüm ve iklim dönüşümünün ikiz hedefleri AB’nin krizden çıkış ve toparlanma
stratejisi için destek sağlamalıdır. Şimdi doğru seçimler yapılırsa, bu kriz, Avrupa’nın
dönüşümünü hızlandırma ve küresel rekabetçi konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayabilir.
Avrupa’nın teknoloji endüstrileri, bu motivasyonla seferber oldu.
AB Koordinasyonu Hayati Öneme Sahip
Üye Devletler, kendi krizden çıkış stratejilerini ve toparlanma planlarını devreye sokmaya
başladığı için, Avrupa’nın eşgüdümlü yaklaşımı önemlidir. Önümüzdeki haftalarda alınacak
tedbirler, dış şoktan kaynaklanan bir krizin yapısal kriz haline gelip gelmeyeceğini belirleyecek.
Endüstrinin şu anda ihtiyacı olan şey, krizden kurtulmak için alınan tedbirlerde uyum, netlik
ve hız. Avrupa, bu kritik aşamada, işletmelerin kendi kendine zarar vermesine neden olacak,
endüstrilerimizin üretimlerini sürdürmelerini ya da yeniden başlatmalarını zorlaştıracak
karışıklık yaratmayı göze alamaz. Üye Devletleri, stratejilerini ve çeşitli eylemlerini planlamak
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ve bu eylemlerin mümkün olduğunca uyumlu olmalarını sağlamak için Avrupa Komisyonu ile
yakın çalışmaya davet ediyoruz.
İşletmeler Üzerindeki Finansal Baskı Azaltılmalı
Covid 19 krizi ekonomik aktivitelerde önemli bir azalmaya neden oldu. Tedarik zincirlerinde,
işletmelerin normal aktivitelerini sürdürebilmeleri için tedarik yetersizliği yaşadığı noktada
aksamalar oluştu. Şirketler, tedarik zincirindeki uzun süreli aksamalar ile mücadele edebilmek
için stoklarını artıyor fakat bu da tüketimin düştüğü bu dönemde sermaye gerektiriyor.
Tedarik zincirindeki aksamaya ilaveten, tüm ulaşım türlerinde nakliye maliyetleri artıyor. Bu
nedenlerden dolayı, AB’nin ve Üye Devletlerin, şirketlerin likiditesini iyileştirmek, “Tek
Pazar”ın işleyişindeki engelleri kaldırmak ve ticareti daha kolaylaştırmak için toparlanmayı
destekleyen 2020 Çalışma Programı’nı gözden geçirmeleri zorunludur. Bunların her birine
sırayla bakıyoruz.
2020 Çalışma Programı Gözden Geçirilmeli ve İstişareler Ertelenmeli
Orgalim, 2020’de her yasal ve düzenleyici eylemin AB’nin toparlanmasını desteklemeye
odaklanması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, biz, Avrupa Komisyonu’nu, 2020 Çalışma
Programı’nı gözden geçirmeye, acil toparlanma sürecini doğrudan destekleyen önlemlere
öncelik vermek için açık ve şeffaf kriterler belirlemeye çağırıyoruz. Bu değerlendirme, mevcut
yönetmeliklere ve planlanan incelemelere göre verilen uygunlukların son geçerlilik tarihlerini
de içermelidir.
Tek en önemli faktör, bu gibi önlemlerin ekonomik etkisi (pozitif ya da negatif) olmalıdır. Bu
değerlendirme kapsamında, güncel ve planlanan tüm istişarelerin 6 ay ertelenmesi çağrısında
bulunuyoruz. Ancak ilgili yasal tedbirlerin, kriterlere dayalı olarak, iyileştirilmesine direkt katkı
söz konusu olursa, bu istişareler planlandığı şekilde devam etmelidir-hatta öne bile çekilebilir.
Açıklayıcı olması açısından şu belirtmek isteriz ki Orgalim, tüm yasal eylemleri durdurmak için
çağrıda bulunmuyor. Biz, endüstrilerimizin, tüm gerekli kaynakları, krizden sonra
toparlanmanın acil zorluklarına yeniden odaklama yeteneğini desteklemek için yasal çerçeve
talep ediyoruz. Böylece önümüzdeki yıllar boyunca, ikiz dönüşümü -dijital dönüşüm ve iklim
dönüşümü- desteklemek için sağlam ve sürdürülebilir endüstriyel temel yeniden inşaa
Edilebilir.
Finansal Destek Önlemleri Doğru Önceliklere Kanalize Edilmeli
Finansal destek önlemleri kilit odak alanı olarak kalmalıdır. Biz, Avrupa şirketlerinin kısa
dönemde hayatta kalmalarını desteklemek için ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde alınan
aksiyonları memnuniyetle karşılıyoruz. Biz, etkili ve ayrım yapmayan likidite destek paketinin
gerekli olduğuna inanıyoruz ve Üye Devletleri Avrupa’nın güçlü yanıtını vermeye çağırıyoruz.
Önemle altını çizmek gerekir ki, toparlanmanın başlaması ve sürdürülmesine yardım etmek
için, şirketlerin yeni makine ve ekipmanlara yatırım yapabilmelerine olanak sağlayan likidite
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desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip sermaye yatırımlarının devam etmesine imkân
sağlayan her likidite desteği hayati önem sahiptir.
Kısa vadenin ötesinde, bizim, AB genelindeki endüstrileri ve işletmeleri desteklemek için güçlü
ve iddialı ekonomik toparlanma paketine ihtiyacımız var. Bu paket, tüm mevcut araçların yanı
sıra iş gücü piyasasını desteklemek için bir kredi programını da içeren yeni teklifleri bir araya
getirmelidir. Toparlanma paketi, dijital dönüşüm ve iklim dönüşümünün ikiz önceliklerine
dayanmalıdır. Orta-uzun vadeli yatırımlar inovasyon, alt yapı, dijitalizasyon ve diğer teknolojik
çözümler için finansal desteği kapsayan önceliklere kanalize edilmelidir. Özellikle araştırma,
geliştirme ve inovasyon alanındaki iddialı yatırımlar Avrupa endüstrisinin çevik ve dirençli
olmasını sağlayacak.
Orgalim, Üye Devletleri, Avrupa’nın teknolojik gelişme ve ileri inovasyonda küresel liderlik
isteğine uygun yaşayabilmesini, garanti altına almaya çağırıyor.
Hizmete Hazır Bir Tek Pazar: Malların, İşçilerin ve Hizmetlerin Serbest Akışını Sürdürmek
AB’nin İç Pazarı toparlanma planının köşe taşı olmalıdır. İleriki aylar ve yıllarda, Dünya’nın
diğer bölgelerindeki ihraç pazarlarına ulaşmak daha zor hale gelebilir, bu yüzden “İç Pazar”ın
düzgün işleyebilmesi her zamankinden daha fazla önem arz ediyor.
Daha önceki bildirimizde ifade edildiği gibi, AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık arasında devam
etmekte olan işçilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı, kriz boyunca operasyonları
sürdürmenin anahtarıdır. Krizin ilk evrelerinde serbest dolaşıma getirilen kısıtlamalar,
endüstrilerimiz ve tedarik zincirleri üzerinde aksamalara yol açtı. Bu kısıtlamaları kaldırmak
için dikkate değer adımlar atıldı ancak kısıtlamaların bazıları hala devam ediyor ve direkt
olarak hem çıkış stratejilerini hem de daha kapsamlı bir toparlanmayı güçleştiriyor. Biz, Avrupa
Komisyonu’na, işleyen bir Tek Pazar’a sahip olma gereksinimi ile, ulusal endişelere ortak
çözümler bulmak için Üye Devletler, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık ile çalışmayı sürdürmesi
çağrısında bulunuyoruz.
Önemli (Esas) Ekonomik Aktiviteler
Bu zorluğun bir örneği de önemli veya sistematik olarak ilişkili ekonomik aktiviteler üzerindeki
tartışmalardır. Orgalim, acil tibbi boyutun dışında, önemli veya sistematik olarak ilişkili
ekonomik aktivitelerin tanımlanmasının zor bir iş olduğuna inanıyor. Biz, bazı Üye Devletlerin
acil sağlık ve güvenlik perspektifinden sınıflandırmalara ihtiyaç duyduğunu farkettik.
Dikkatimizi endüstrilerimizi yeniden başlatmaya odaklı çıkış stratejisine yöneltmiş olmamıza
rağmen AB, bu tecrübelerden ders almalıdır.
İlk olarak, bireysel şirketlerin önemli veya önemsiz olarak belirlenmesinin bir fark yaratacağına
inanmıyoruz. İkincisi, endüstrinin belirli bir kısmı önemli olarak tanımlansa bile önemsiz olarak
tanımlanan sektörlerin ürünlerine veya hizmetlerine ciddi ölçüde bağlı olabilirler. Özellikle
elektroteknik ve makine mühendisliği sektörleri içerisindeki, karmaşık ve derin bir biçimde
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entegre olmuş, günümüz tedarik zincirleri göz önüne alındığında; birbirlerinden ayrı şekilde
neyin önemli olup olmadığını belirlemeye yönelik girişimler iç pazarda ve tedarik zincirlerinde
aksaklıklara neden oluyor. Eğer sektörler önemli veya önemsiz olarak kategorize edilmiş
olsaydı, hem Orgalim tarafından temsil edilen endüstriyel sektörler hem de bize tedarik
sağlayan sektörler Avrupa’nın endüstriyel omurgasının anahtar parçaları olurdu, bu sebeple
önemli ve sistematik olarak ilişkili görülmelidirler.
Ortaya çıkan zorluklar göz önünde tutulursa, hem önemli aktiviteler ve ilgili sorumlulukların
ulusal tanımlamaları hem de önemli aktivitelerin ne olup olmadığını belirleyen ve
belirlemeyen ülkeler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için Üye Devletlere ve Avrupa
kurumlarına ivedilikle uyumlu bir AB yaklaşımı geliştirmeleri için çağrıda bulunuyoruz.
Sağlık ve Güvenlik
Tek Pazar genelinde güçlü bir koordinasyonun ihtiyaç duyulduğu ikinci alan sağlık ve güvenlik
gereksinimlerini içermektedir. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin sağlığı
ve güvenliği endüstrimiz için en öncelikli konudur. Tek Pazar genelinde endüstriyel
aktivitelerin pürüzsüz bir şekilde devam ettirebilecek istikrarlı bir çıkış stratejisini temin etmek
için; sağlık ve güvenlik konuları üzerinde eşgüdümlü bir Avrupa yaklaşımına ihtiyaç
duyulmaktadır. Avrupa genelinde çalışanlar korunmaya ve istikrarlı sağlık ve güvenlik
önlemlerinin alındığına dair güven verilmesine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal mesafe tedbirleri
üzerinde eşgüdümlü bir tutum sergilenmesi, Koruyucu Personel Ekipmanlarını giydirilmesi ve
Covid 19 testlerinin yapılmasına yönelik pratik önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Toparlanma İçin Ticaret ve Yatırım Hayati Öneme Sahip
Sadece AB içerisinde değil aynı zamanda dünya genelinde de devam eden tedarik zincirindeki
aksamalardan dolayı endişeliyiz. Çok taraflı bir seviyede güçlü bir koordinasyon için çağrı
yapıyoruz ve Avrupa Komisyonu’ndan yeni yönetmeliklerde alınan önlemlerin dışında, tarife
ve tarife dışı engelleri kaldırmaya ve gümrük işlemlerini basitleştirmeye yönelik çabalarını
hızlandırmalarını talep ediyoruz.
Orgalim, özellikle toparlanma dönemi boyunca büyüme ve istihdam üzerindeki pozitif
etkilerini göz önüne alarak, Avrupa pazarının doğrudan yabancı yatırımlara açık olmaya ihtiyaç
duyduğuna inanıyor. Kamu alımları acil durum jeneratörü olarak bütünüyle kaldıraç görevi
görmelidir. Avrupa içinde ve ulusal düzeyde, ihaleleri hızlandırma çağrısında bulunuyoruz.
Birleşik Krallık’ın AB üyeliği birçok çıkış düzenlemelerinin süreceği 11 aylık geçiş dönemi ile
birlikte 31 Ocak 2020’de sona erdi. 1 Ocak 2021’den itibaren Birleşik Krallık’ın, AB ile ilişkisi,
2020 yılında AB ile Birleşik Krallık arasında müzakere edilmek zorunda olan serbest ticaret
düzenlemeleri ile yönetilmelidir. Üyelerimiz mevcut durumun yeni bir anlaşmayı müzakere
etmeye yetecek yeterli süreye imkan vermeyeceğine inandığından, bu aşamada Orgalim,
Brexit geçiş döneminin uzaması yönünde çağrıda bulunuyor. Benzer şekilde İsviçre ve AB
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arasındaki kurumsal çerçeveye ilişkin müzakereler için de daha fazla zamana müsaade
edilmelidir. İkili anlaşmaların etkilerini kısıtlayacak yeni önlemler dayatılmamalıdır.
Büyüme Yanlısı Bir Toparlanma Stratejisi için Yönetişim
Son olarak, sanayi temsilcileri ve Avrupa Komisyonu arasında yapılandırılmış bir diyalog
çağrısında bulunuyoruz.
Böylesine bir diyalog, 2020 Çalışma Programı’nın
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler üzerinde de kullanılmalıdır. Hem endüstriyel
pratikleri paylaşarak hem de düzenleyici eylemler üzerinde geri dönüş ve rehberlik sağlayarak
Avrupa Komisyonu ve Üye Devletlere yardımcı olacaktır. Biz, ekonomik paket, hesap
verilebilirlik ve izleme mekanizması ögeleri açısından da Anahtar Performans Göstergesi tesis
edilmesine de destek vereceğiz. İş yürürlüğe konmasına geldiğinde, Avrupa Komisyonu için de
yapılandırılmış bir rol öngörülmelidir.
Bu kritik aşamada, Orgalim ve üye dernekleri kendini tamamen adamış bir şekilde AB ve
ulusal karar alıcılar ile yakından çalışmayı sürdürecek. Çıkış ve toparlanma stratejilerine
ilişkin çeşitli görüşler üzerinde daha detaylı görüşmeler için de müsaitiz.
Kaynak: https://orgalim.eu/news/orgalim-statement-eu-exit-and-recovery-strategy
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