IKED
Uluslararası Bilgi Ekonomisi ve Teşebbüs Geliştirme Örgütü
Geçmiş
Ekonomiler sanayi sonrası dönemine girdikçe bilgi-temelli ekonominin yükselişi de dünya
çapında ilgi görmektedir. Ekonomiler, gelişmekte olan teknolojiler, süreçler ve
uygulamalarla birlikte şeklini değiştirdikçe yeni sanayi alanları doğmakta, var olanlar
yenilenmekte, mevcut engeller yıkılmaktadır. Bilgi daha önce benzeri görülmemiş bir hızla
yaratılmakta, bireylerin yeni beceriler edinme, organizasyonların ise yeni öğrenme
tekniklerini yönetme ihtiyaçlarında hızlı ve sürekli bir gelişme yaşanmaktadır. Aralarında
ICT’nin de bulunduğu teknik ilerlemeler, sadece finans alanında değil yeni teknolojilerin
yayılması ve insan kabiliyetleri alanlarında da genişlemekte olan bir akım şeklinde
evrenselleşme ile bütünleşmektedir.
Bu gelişmeler ekonomik ve sosyal alanlardaki fırsatların yanı sıra devrimlere karşı yapılan
ayaklanmaları, değişim masraflarını ve ayarlamalarını da beraberinde getirmektedir.
Doğal çevredeki baskılar artmaya devam etmektedir; genişlemekte olan sayısal(toplumsal)
bölünme risk teşkil etmekte, gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfus çoğunluktayken bazı
toplumlar ise açlık ve dayanılmaz hastalıklarla başa çıkmak zorunda kalmaktadır.
Böylesine ilgi gerektiren sorunların ortasında güvenlik problemleri de yüksek öncelik teşkil
etmeye başlamıştır. Bunların hiçbirisi dar kapsamlı geleneksel yöntemlerle ele alınabilecek
nitelikte değildir. Yarının çözümlerinin gerektirmekte olduğu yaratıcılık, yenilik ve
girişimcilik bugünden arttırılarak uygulanabilir.
Dünyadaki pek çok ülke bu düşünceleri göz önüne alarak daha iyi bir şekilde entegre
edilmiş politikaları oluşturma yöntemlerini aramaktadır. Farklı ülkelerin karşısına çıkan
sorunlar, öncelikli reform gerektiren alanları birbirinden farklı olsa bile, genellikle aynıdır.
Bunun yanında, geleneksek çok taraflı görüşmelerle veya bugünkü bölgesel entegrasyon
süreçleriyle bile kolaylıkla çözülemeyen pek çok sorun acil olarak geliştirilmiş uluslararası
çerçevelerde çözüm beklemektedir.
Bilgi temelli ekonomiye karşılık olarak belirli,optimal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Tüm ülkeler bir öğrenme sürecinden geçmeli ve düzenli bir tecrübe değişiminden ve ortaya
çıkan çözümlerden büyük ölçüde yararlanabilmelidir. Çok taraflı organizasyonlar konuyla
ilgili pek çok proje yürütmekte ama geniş organizasyonlar halinde bulundukları için daha
alışılagelmiş sorunlara eğilememekte ve her durumda geçerli olan isteği tam anlamıyla
karşılayamamaktadır.

Görev Beyanatı
IKED’in görevi bilgi temelli ekonomiden ortaya çıkan fırsatları ve güçlükleri keşfetmektir.
Organizasyon maksimum ilgi politikasını benimsemektedir.
IKED dürüstlüğü ve yeteneği yakın işbirliği ve ortaklarıyla kurduğu yoğun haberleşme ile
birleştirir. Organizasyon, bir taraftan somut projeleri uygularken bir taraftan da tecrübe
değişimi ve karşılıklı iletişimin sağlandığı eşsiz forumlar ve platformlar sunmaktadır. IMED,
gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ekonomilerin karşılaştığı sorunlara yönelmektedir.
Stratejik Yönlendirme
Kuzey Avrupa ülkeleri en yenilikçi ekonomiye sahip olan ve yeni teknolojileri kullanan
ülkelerdir. Ekonomik etkinlik düzeyi ve sosyal refah seviyesi pek çok açıdan oldukça
yüksektir. Ne var ki, Kuzey Avrupa ülkeleri son on yılda avantajlı pozisyonlarından elde
ettikleri kazancın tümünü geri getirmeye çabalamaktadır.
Bir taraftan mücadeleler olduğu gibi dururken Kuzey Avrupa ülkeleri genelde yapıcı
yaklaşıma sahip ortaklar olarak görülmektedir. Kültürleri açık iletişimin, iyi yapılanmış
tecrübe değişiminin ve paylaşılan anlayışın önemine karşı besledikleri köklü inançtan ileri
gelmektedir.
Kuzey Avrupa bölgesinin ortasında yer alan IKED farklı bir tür uluslararası organizasyon
kurmak amacıyla oluşturulmuştur. 2001 yılında kar gütmeyen bir kurum olarak oluşturulan
IKED, hükümete bağlı olmayan çok taraflı bir organizasyon olma yolunda ilerlemiştir. Bu
ödev dahilinde IKED, daha yaratıcı, yenilikçi ve girişimci toplumlar yaratma kapasitemizi
kesin olarak sınırlayan faktörleri tespit etmemize yardımcı olacak kamusal, özel ve
akademik bilgi ve becerileri bir araya getirmektedir. Ortaya çıkan engeller ulusal sınırları,
sosyal sahaları, ve siyasi alanları aşma eğilimindedir. IKED, iyileştirilmiş koşulların
sağlanabilmesi için çok gerekli olan tedbirlerin tasarlanması ve yürürlüğe konulmasına
yardımcı olmak isteyen ilgili kişiler ile çalışmak gayretindedir.
Organizasyon
IKED şu anda gelecek yıl içinde daha da genişletilecek olan küçük bir arabulucu Yönetim
Kurulu’nun sorumluluğu altında yürütülmektedir. Sekreterlik IKED’in başkanı olan Mr.
Thomas Andersson tarafından idare edilmektedir. Kurumda uluslararası alanda çalışan
nitelikli bir takım görev yapmaktadır.
IKED’in konusundaki uzmanlığı, iç-beceri ile ortak ülke ve organizasyonlar arasında
kurduğu yakın ilişkinin birleşiminden ileri gelmektedir. Ortaya çıkan sonuç ise esnek ve
duyarlı programlar sunabilen çok taraflı, çevik ve hükümete bağlı olmayan bir oluşumdur.

IKED, siyasi alanlar ve endüstriyel sahalar arasındaki geleneksel sınırları aşan yapısal
konularla ilgili bir dizi beceri ve tecrübeyi harekete geçirerek uygulama kapasitesini en üst
seviyeye çıkartmak için düzenlenmiştir. Organizasyon mevcut girişimlerdeki boşluğu
kapatmak için hedeflenen somut projelerde aktif olarak yer almaktadır. Organizasyonun
yaptığı işler, yasa koyucularla, bu yasaları uygulayan kişilerle, araştırmacılarla ve çeşitli
arabulucularla ilgilidir.
IKED’in ana merkezi, tekrar canlandırılmış geniş Qresund bölgesi içindeki Kopenak ile
birleşme sürecinde bulunan, İsveç’in en büyük 3. şehri olan, Malmö’de yer almaktadır.
Şehir, dünyanın önde gelen bilgi ekonomilerinin merkezinde ve Avrupa Birliği ile Doğu
Avrupa’nın geçiş ekonomilerinin kesişim noktasında bulunmaktadır. Şehir, en yüksek düzey
uluslararası kapasitedeki klasik konferans salonlarına sahiptir ve komşu şehri Kopenak’ta
bulunan uluslararası havaalanı ile de kolay bir ulaşım sunabilmektedir. IKED bu temelde,
evrensel ulaşıma ve uluslararası haberleşmeye karşı gösterdiği azimli yaklaşımı yerel
öğrenme ve başarı süreçlerine olan katılımından gelen ilham ile birleştirmektedir.
Öz Nitelikler
IKED, bilgi kaynaklı ekonominin ortaya çıkış sebepleri üzerine yoğunlaşarak farklı türdeki
bir uzmanlık ve somut girişim arasında körü vazifesi yapar. Bu girişimler siyasi reformların,
hükümetlerle ilişkili program ve projelerin, bölgesel otoritelerin, özel sektörün ve diğer
etkenlerin bir birleşimidir.
IKED’in kendine has özellikleri şunlardır:
- Kuzey Avrupa kaynaklı olması,
- etili siyasi reformlara odaklanması,
- geniş çaplı bir özel sektör ve kamu iş birliği yelpazesi sunması,
- uygulamalı sonuçların vurgulanması,
- gelişmiş ülkelerdeki işleri gelişmekte olan ekonomiler ile birleştirme çabası.
Yerel alanda yapılan danışmaların ışığında bölgesel ve diğer programlar geliştirilir.
Ele alınan sorunlar ve alanlar
IKED, bazen “bilgi toplumu”, ya da “yeni ekonomi” olarak da adlandırılan “bilgi kaynaklı”
ekonominin ortaya çıkışı ile ilgili konulara yönelmektedir. IKED, uluslararası ekonomiler,
sanayi organizasyonları, yenilik, teknoloji, girişim kalkınması, organizasyon değişimi,
uzamsal süreçler ve kurumsal dinamikler ile ilgili çeşitli konularında derinlemesine olarak
yapılan uzmanlığı bir araya getirir. Yöneldiği konulardan birisi örneğin; bilgi ve iletişim
teknolojisi (ICT) ve bio-teknoloji gibi alanlarda yeni teknolojinin uygulanması zorunluluğu
ve dinamik girişim kalkınması için gereken koşullardır. Ulusal bariyerlerin ötesine

bakıldığında IKED, bilgi ekonomisinin çıkışı ile ilgili ekonomik & sosyal karışımların toplantı
yeri konumundadır.
IKED, Kuzey Avrupa uzmanlığını ilerletmek, yükseltmek ve harekete geçirmenin yanı sıra
genişlemiş Avrupa Birliği’nin başarılı bir şekilde bir araya gelmesine yardımcı olan
etkinliklere de katılmaktadır. IKED ayrıca dünya çapındaki ortak organizasyon ve ülkeler
tarafından belirtilen reformları destekleme alanında da aktif olarak rol almaktadır.

