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Türkiye’nin AB’ne üyelik yolu oldukça zorlu
görünüyor. Saðlýklý bir tam üyelik için, ekonomimizi
AB standartlarýna yaklaþtýrmamýz, bunun için de en
az 6 yýl daha sýký bir program uygulanmasý ve tüm
hedeflerin tutturulmasý gerekli. Aslýnda bütün bu
geliþmeler çerçevesinde bakýlýnca, kriterleri yerine
getirmemiz ve ekonomimizin yoluna girmesi güçlü
Türkiye açýsýndan oldukça istenen geliþmeler. 20
yýlý aþkýn süredir kronikleþmiþ olan enflasyonu AB
üyeleri seviyelerine çekmemiz ve buna baðlý olarak
saðlýklý büyüme rakamlarýný yakalamamýz, þüphesiz
çok daha güçlü bir ülke haline gelmemizi saðlayacaktýr.

Avrupa Birliði, geçtiðimiz 12-13 Aralýk 2002 günlerinde Kopenhag’da Birliðin geniþlemesine yönelik
çok önemli kararlar aldý. Böylece 10 yeni üye ile
halen 15 olan üye sayýsý 25’e yükselecek.
Türkiye için müzakere tarihi ise beklediðimizden
gerilere atýldý. Ýlk anda burukluk ve toplumun çeþitli
kesimlerinden duygusal sayýlabilecek tepkiler
almasýna raðmen, AB üyeliðinde yürümekte
olduðumuz yolun dönülmezliði günden güne daha
belirgin bir hale gelmekte.
Kopenhag’da Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya,
Polonya, Macaristan, Malta, Estonya, Slovenya ve
Slovakya, Kýbrýs Rum Yönetimi’ni üyeliðe kabul
eden AB, 6 üye ile baþladýðý yolculuðuna bundan
sonra 25 üye ile devam edecek. Önümüzdeki
dönemde, AB nispeten küçük 10 yeni üyesini kendi
standartlarýna yükseltebilmek için çaba sarfedecek.
Üyeliðe kabul edilen ülkelerin 10 bin Euro düzeylerinde bulunan kiþi baþýna milli gelir rakamlarýný
25 bin Euro (yaklaþýk olarak AB ortalamasý)
düzeyine çekmek bile diðer AB üyelerini zorlayacak.

Peki Ekonomik açýdan gerçekleþtirmemiz gereken
koþullar neler?
• Enflasyonu, AB içinde en düþük enflasyona sahip
üç ülkenin yýllýk enflasyon oranlarý ortalamasýnýn
en fazla 1.5 puan üstüne indirmemiz,
• Kamu kesimi borçlanmasýnýn GSMH’ya oranýnýn
yüzde 60’ý aþmamasý,
• Bütçe açýðýnýn GSYÝH’na oranýnýn yüzde 3’ü
geçmemesi,
• Yýllýk faizlerin tek haneye düþmesi,
• Türk Lirasý’nýn son 2 yýl itibariyle diðer bir üye
ülke parasý karþýsýnda devalüe edilmiþ olmamasý,
gerekiyor.

Bütün bunlarýn yanýnda, Mayýs 2004’te tam üye olacak 10 ülke ‘Türkiye’ye veto yok’ taahhüdünde
bulundular. Avrupalý liderler de, Türkiye ile müzakerelerin daha erken baþlayabileceði sinyalini
verdiler. Bunlar, son dakikalarda Türkiye’nin önündeki üyelik süreci ile ilgili olasý geliþmelerden kaynaklanacak endiþelerini bir miktar azalttý.

Gerçekten olmazsa olmaz gereklilikler, AB üyeliði
bir yana Türkiye’nin geleceði için büyük önem
taþýyorlar. Gerçekleþme süreleri 6 ila 10 yýl olarak
öngörülüyor. Beklediðimizden uzun, ancak bitmez
tükenmez de deðil.
Çimento Ýþveren Dergisi adýna hepinize, saðlýklý,
mutlu ve her açýdan olumlu yeni bir yýl diliyorum.
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