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TAVSİYE KARARI 164/2018 *
"KEİ Üye Devletlerindeki Küçük Ölçekli İşletmelerin Kalkındırılması ve Desteklenmesi"

1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), küçük işletmelerin
gelişiminin piyasa reformlarının başarısının ve rekabetçi bir ekonominin etkinlik
düzeyinin önemli göstergelerinden, ve ayrıca KEİ üye devletlerinde sürdürülebilir iktisadi
kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulamaktadır.
2. KEİPA, küçük işletmelerin toplumsal gerilimi azaltma ve yeni istihdam yaratma
bağlamındaki sosyo-ekonomik rolünün farkında olup, piyasa altyapısını şekillendirme,
piyasa ilişkilerinin gelişimine hız kazandırma ve piyasaya gereken miktarda mal ve hizmet
sağlama açısından önemini teyid etmektedir.
3. Parlamenter Asamblesi, küçük işletmelerin faaliyetlerinin, KEİ üye devletlerinde
karşılaşılan istikrarlı ekonomik büyüme sağlama ve büyümenin hızını artırma, ekonomide
rekabeti geliştirme, çeşitli sektörlerin yenilikçilik potansiyelini artırma, ekonomiye
çeşitlilik getirme, işsizlik sorunlarına çözüm sağlama ve bölgeler arasında sosyoekonomik kalkınma dengesizliklerini giderme gibi önemli iktisadi sorunların üstesinden
gelmede kayda değer bir katkısı olduğu değerlendirmesinde bulunmaktadır.
4. Asamble, KEİ üye devletlerinde liberal mevzuatın yanı sıra finans, teknoloji, bilgi, ve
insani kapasite oluşturma bağlamında hedefe yönelik programların geliştirilmesi ve tatbiki
üzerinden devletlerce uygulanan düzenlemeler ve küçük işletmelere verilen destek
bağlamında başvurulan yöntemleri takdirle karşılamaktadır.
*

27 Kasım 2018 tarihli Asamble müzakereleri (bkz Doc.: GA52/EC51/REP/18/tr, 26 Eylül 2018 tarihinde
Kiev’de müzakere edilen Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Raporu; “KEİ Üye
Devletlerindeki Küçük Ölçekli İşletmelerin Kalkındırılması ve Desteklenmesi”. Raportör: Sn. Vahe
Enfiajyan – Ermenistan)
Asamble tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde Erivan’da kabul edilen Metin.
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5. KEİPA (26 Haziran 2012'de İstanbul'da kabul edilen) "Ekonomik Gündem: Geliştirilmiş
KEİ Ortaklığına Doğru " metninde Karadeniz bölgesinde KOBİ sektörüne özel bir önem
atfedildiğini dile getirmektedir. Söz konusu Ekonomik Gündemin 9. Hedefi olan "KOBİ
Sektörünün Sürdürülebilir Gelişiminin Desteklenmesi" belirli stratejik tedbirlerin alınması
yönünde çağrıda bulunmaktadır.
6. KEİPA, KEİ üyesi devletlerde küçük işletme projelerinin uygulanmasında ilerleme
kaydetmenin bir önkoşulunun, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) ve diğer
finans kurumlarının daha aktif bir rol oynadığı bir yaklaşımla yenilikçi finansman
çözümleri sunulmasının olduğunu değerlendirmektedir. KEİPA, KTKB'nin rekabetçi
küçük işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik bölgesel projelerin
uygulanmasında aktif bir rol alması yönündeki ümidini dile getirmektedir.
7. KEİPA, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dâhil olmak üzere özel sektörün rolünün
önemini yeniden vurgulamak, ve bunun yanında Karadeniz bölgesinde iktisadi işbirliğinin
itici gücü olarak kamu-özel sektör ortaklıklarının altını çizmek suretiyle, KEİ üyesi
devletlerde ortak çıkarlara yönelik somut projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında
bunların katılımına sıcak bakmaktadır.
8. KEİPA, KEİ üyesi devletlerde iş dünyasının ekonomik işbirliğini teşvik etme ve küçük
işletmeleri güçlendirme bağlamında oynadığı role büyük önem vermekte ve KEİ İş
Konseyinin iş dünyasında işbirliğine hız kazandırma ve inovasyonu teşvik boyutundaki
katkılarını takdirle karşılamaktadır. KEİPA gelecekte Konseyin, ticaretin önündeki
engellerin tespiti ve ortadan kaldırılması süreçlerini kolaylaştırmada ve ayrıca iktisadi ve
ticari entegrasyonu güçlendirmeye ve Karadeniz bölgesinde uygun bir iş ve yatırım iklimi
yaratmaya katkıda bulunan küçük girişimcilik ve yatırımların önündeki engelleri
kaldırmada daha da büyük bir rol oynamasını arzulamaktadır.
9. Bu çerçevede Asamble, KEİPA üyesi devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine şu
hususları tavsiye etmektedir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Küçük işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik genel bir stratejiyi
uygulamaya yönelik adımlar atmak ve KEİ Ekonomi Gündeminde bu yönde
belirtilen öncelikler doğrultusunda politikalar izlemek;
Özel finansman planları, ihracat kredisi güvenceleri, ihracata yönelik pazarlama ve
fuar destekleri de dahil olmak üzere küçük işletmeleri desteklemeye yönelik
programların geliştirilmesini teşvik etmek;
İhracata yönelen küçük işletmelerin faaliyetlerini desteklemek; bunların diğer
ülkelerle ticari, bilimsel, teknik, bilgiye dayalı ve sınai ilişkilerini ön plana
çıkarmak;
Küçük işletmeler için daha etkin bir kredilendirme sistemi geliştirmek; mikrofinans
kurumlarına destek vermek ve bu kurumların gelişimi için uygun koşullar
yaratmak;
Yenilikçi gelişime, küçük girişimciliğe ve seri üretime yönelik çalışmalar içinde
olan bilim kuruluşları arasında bağlantılar kurulmasını teşvik etmek;
Küçük işletmelerin kuruluş ve tesciline ve bunlara tüzel kişilik verilmesine ilişkin
basitleştirilmiş sürece dikkat etmek;
Küçük işletmeler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının önünü açmak; üretimin
geliştirilmesi ve bu kurumların büyümesi süreçlerini canlandırmak;
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viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

xvi.
xvii.

Mevcut vergi sistemine istikrar kazandırmak ve karmaşık ve zaman alan vergi
işlemlerinin yerine daha basit süreçlerin getirilmesini sağlamak. “Vergi hesaplama
süreci ne kadar kolay olursa vergi ihlalleri de o kadar azalır”;
Vergi kanunlarının daha şeffaf olmasını, vergi tabanının genişletilmesini, vergi
oranlarının düşürülmesini, ve belirli vergi mükellefi kategorileri bağlamında
verginin tarafsızlığının sağlanmasını teminen vergi mevzuatını geliştirmek;
Devletin mali, lojistik ve bilgi kaynaklarının yanı sıra araştırma, geliştirme ve
teknolojilerinin de küçük işletmelerce kullanımında öncelik tanıyan koşullar
oluşturmak;
Yeni kurulan işletmelere yatırım yapan girişimciler ve yenilikçi küçük işletmeler
için kuluçka merkezleri sisteminin etkinliğini daha da geliştirip artırmaya yönelik
pratiğe dönük tedbirler almak;
Küçük işletmelerde çalışanlar için mesleki eğitim, yeniden eğitim ve mesleki
becerilerin geliştirilmesine yönelik özel programlar düzenlemek;
Yeni kurulan küçük işletmelere yardımcı olmaya odaklanarak küçük işletmeleri
desteklemeye yönelik altyapı olanaklarının tesisine yardımcı olmak;
Bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmak ve yatırım çekmek üzere KEİ üye
devletlerindeki muhtemel yatırımcı ve ihracatçıları tek bir veritabanında toplamak;
KEİ himayesinde, üye devletlerdeki küçük işletmelerin karşılaştığı ihracat
engellerini tespit edip ortadan kaldırmak, ve ayrıca her ülkede bu alanda politika
önerileri/tavsiyeleri geliştirmek üzere ortaklaşa yürütülecek bir projeye start
vermek;
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasını üye devletlerden ve KEİ üyesi
devletlerde küçük işletme projelerinin uygulanmasını teşvik eden uluslararası
finans kurumlarından kaynaklar çekme yönünde teşvik etmek;
KEİ ülkelerinin küçük işletme geliştirme alanında çok taraflı işbirliğinin kapsamını
geliştirmeye yönelik çabalarına katkıda bulunmak ve KEİ KOBİ Çalışma
Grubunun faaliyetlerine destek vermek.

10. Asamble KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye davet
etmektedir.
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