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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME

NASIL BÜYÜYECEĞİZ?

E

n son açklanan isizlik rakamlar, bir önceki aya göre olumlu veriler içerse
bile, Türkiye’nin önünde bu sorun bütün ciddiyetiyle duruyor. Her yl
igücüne katlan 500 bin kiiyi de mevcutlarn üzerine koyunca, bu iin ne
kadar acil olduu daha iyi anlalyor.
Bunun için Türkiye’nin belli bir büyüme düzeyini yakalamas ve bunu
sürdürebilmesi gerekiyor. 2004-2007 arasndaki dönemi ele alalm… Aralksz
büyümeye ramen Türkiye’nin, bu dönemde ortalama isizlik yüzde 10’un altna
gerilemedi.
imdi yeni bir döneme girerken kamu ve özel sektörün bu
tabloyu göz önüne alp yeni bir büyüme stratejisi oluturmas
gerekiyor. “Büyüme yaratan” veya “Büyüme dostu”
denebilecek bu yeni stratejinin özellikleri çok önemli…
te Geni Aç’nn bu saysnda, sözünü ettiimiz
stratejileri, kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden
oluan ekonomistlerle masaya yatrdk. Merkez Bankas, DPT, TEPAV, TÜSAD,
üniversite ve  Yatrm’n temsilcileri, bu büyüme döneminin nasl yönetilmesi
gerektiini tarttlar.
lerleyen sayfalarda sizler de okuyunca hakkn teslim edeceksiniz. Uzmanlar,
ortaya koyduklar görü ve yaklamlarla, Türkiye’nin yeni büyüme stratejisinin
özelliklerini bütün ayrntlaryla paylatlar, olas risklere dikkat çektiler.
Bu bulumann ayrntlarnn, i dünyas ve kamu açsndan oldukça verimli
olduunu düünüyoruz.
Umarz, düündüümüz katky yapacaktr.
Sayglarmzla…
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Uzmanlara göre, Türkiye’nin önündeki
fırsatlar doru kullanıldıında
sürdürülebilir bir büyüme yakalamak
zor deil. Ancak, kayıt dıılıktan eitim
reformuna, dıa baımlılıktan cari
açıa kadar öyle engeller var ki, yapısal
çözümler salanmadıı sürece bu
büyüme rakamları bir türlü istihdama
yansımıyor. Yansısa da bu oran yeterli
olmuyor. te Geni Açı’nın bu
sayısında, Türkiye’nin en temel sorunu
olan istihdamı ve istihdam odaklı bir
büyümenin mümkün olup olmadıını
tartıtık. Capital’in,  Yatırım’la
birlikte 3 ayda bir organize ettii Geni
Açı toplantısının bu ayki konusu “Kriz
sonrası büyüme” oldu.
Moderatörlüünü Capital&Ekonomist
Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf
Ate’in yaptıı toplantıya, TCMB
Aratırma ve Para Politikası
Ekonomisti Doç Dr. eref Saygılı, DPT
Ekonomik Modeller Daire Bakanı
Hasan Yurtolu, TÜSAD Ba
Ekonomisti Dr. Ümit zmen, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
öretim üyesi ve TEPAV Ekonomi
Programları Direktörü Prof. Dr. Fatih
Özatay, Koç Üniversitesi’nden Prof.
Sumru Altu ve  Yatırım’dan
ekonomist Burcu Ünüvar katıldı.
Uzmanlar, “Sürdürülebilir bir büyüme
nasıl salanır?”, “Türkiye nerede hata
yapıyor?”, “stihdam dostu büyümenin
formülleri neler?” sorularının
yanıtlarını aradı. Hem eksiklikler hem
çözüm önerileri paylaıldı.
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M. Rauf Ate Ho geldiniz. Geni Aç
toplantlarn  Yatrm ile 2004 ylndan bu yana
yapyoruz. Her saysnda öne çkan güncel bir
konuyu i dünyasndan, üniversitelerden, sivil
toplum örgütlerinden katlmclarla tartyoruz.
Bu ayn konusunu da “Kriz sonras büyüme”
olarak belirledik.
Dolaysyla Merkez Bankas’ndan, DPT’den,
üniversitelerden ve sivil toplum örgütlerinden
temsilcilerimiz var. Ben ilk sözü Merkez
Bankas’ndan eref Bey’e vereceim.
Durgunluk geride kald diye bir
deerlendirme var. Büyüme dönemine geçtik ya
da geçiliyor diye düünüyoruz. Siz Merkez
Bankas aratrma bölümündesiniz, i dünyasn,
piyasalar ve ekonomiyi yakndan izliyorsunuz.
Sizin gözlemleriniz ve deerlendirmeleriniz ne
yönde? Türkiye büyüme dönemine girebildi mi?
eref Saygl Rakamlara baktmz zaman
büyüme rakamlar bu sene için iyi gelecek gibi
görünüyor. Dier kamu kurulularnn tahminleri
de bu yönde, ancak ben büyüme kavramna
farkl bir boyutuyla bakmann daha anlaml
olacan düünüyorum. Dorudan potansiyel
büyüme oranyla, ekonomide 10 ylda yaratlan
cari deerle katma deer arasndaki fark dikkate
alarak kriz sonras dönemi incelemenin daha
mantkl olacan düünüyorum.
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Her ülkenin bir üretim kapasitesi var. Eer bir
ülke üretim kapasitesini artrabiliyorsa, potansiyel
olarak orta uzun vadede daha fazla üretme
yetenei kazanm anlamna geliyor. Ancak ksa
vadelerde potansiyelinizi çok artrmasanz bile
çok ksa vadeli de olsa, iç ve d talep
gelimeleriyle büyüme rakamlarn bir süre
olumlu ekilde izlemek de mümkün olabilir. Biz
geçmite de böyle bir durum yaadk. 2002
sonrasndaki dönemde de rakamlar yüzde 7
civarnda bir büyümeyi gösteriyorken, Türkiye
ekonomisi gerçekte o kadar deil de yüzde 5
civarnda büyüme göstermiti. Aradaki temel fark
ise bu yüzde 7’nin içinde krizden çk etkileri,
küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinde
gözlenen “i çevrimleri” dediimiz döngülerin
etkisinden kaynakland. Bunlar arndrdmz
zaman yüzde 5 gibi bir rakama ulamtk. u
anki durumu ve daha sonrasn
deerlendireceksek bu ayrm üzerinden
bakmann daha mantkl olacan düünüyorum.
Bu çerçevede çeitli kaynaklardan açklanan
son iyimser rakamlarn potansiyel büyüme
rakamnn yerine daha konjonktürel ve geçici
etkileri yansttn düünüyorum. Bu anlamda, u
an tartlan rakamlar tam büyüme rakamlar
deil. Bunlar cari olarak ekonominin
büyüklüünü ve katma deeri yanstan rakamlar

ve bu rakamlar u anda aslnda olumlu
gelimeleri iaret ediyor. Yüzde 6’lara, 7’lere
giden rakamlar telaffuz ediliyor. Açkças burada
benim açmdan skntl olan nokta u: Bu
rakamlar olumlu gibi. Tabii olumlu seyretmesinde
biraz baz etkisi var. Skntl olan ise geçmi
dönemden farkl olarak daha dengesiz bir
büyüme yaps karmza çkyor. Bu
dengesizlikten kastm, talep bileeni olarak daha
çok iç talebe dayal bir büyümenin öne çktn,
d talebin yeteri kadar toparlanamadn ve
dier harcama kalemlerine baktmzda da
yatrmda çok ciddi bir toparlanma olmadn,
daha çok tüketim kanall bir toparlanmann
gerçekletiini görüyoruz. Böyle bakarsak ksa
vadeli iyilemenin ötesine geçmenin biraz güç
olduu sonucunu çkarmak mümkün.
Zira bu “cari” ve “potansiyel” ayrmlarn
dikkate aldnz zaman hali hazrda Türkiye
ekonomisinde yüzde 6-7 civarnda bir atl
kapasite zaten var. Mevcut durumda da aslnda iç
talepte baz sektörlerin öne çkt, öncülledii bir
geliim süreci var. Ama bu bizi ne kadar öne
tar, orada ciddi problemler var. Kanaatimce
karmza çkacak olas problemlerden biri u:
Eer ekonomi geçmiten farkl olarak bundan
sonra “daha fazla” iç talebe dayal olarak
büyüyecekse, -örnein cari açk Türkiye’nin
DOÇ. DR. EREF SAYGILI Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde bilgiyi öne çkarmas
lazm. Bilgiyi nasl daha fazla artracaz? Bilgiye
yatrm, eitim gibi konular tartyoruz. Ama
bunun için ayn zamanda üretim deseninizi de
deitirmeniz lazm. Daha bilgi youn
segmentlere, üretim alanlarna gitmeniz lazm ki
ciddi bir ekilde verimlilik art olsun. stihdam
artracaz diyoruz, ana ve yan sanayi arasndaki
ba güçlensin ki baarl firmalar kopup gitmesin.
Balar kopmasn, salkl bir yap olsun. Açkças
bence geçmiteki hikaye önümüzdeki dönemde
de sürecek.
Önemli olan dinamik alglamay, dinamik
yaplanmay, kaynak ayrmay, düünmeyi ortaya
koyabilmek. kincisi de bunu bütüncül olarak
yapabilmek. Sadece A firmanz, B firmanz
dünyaya serpilip büyüyen yapda olmasn, çünkü
küreselleen dünya bunu getiriyor zaten.
Önünüze zaten ciddi frsatlar sunuyor, bunu
baaran firmalarnz zaten entegre oluyor. Ama
kendi bana kald zaman maalesef bu
büyüme ve istihdam yaratan bir boyuta
gelmiyor. Açkças o eksiklii gidermemiz lazm.
Elbette ki bu kolay bir ey deil. Küçük firmalarla
büyük firmalar arsndaki ban güçlendirilmesi
çok kolay deil.

geleneksel problemlerinden biridir- bu durum
geçmiten daha fazla önem arz eden bir problem
olarak ortaya çkacak. Zira ithalat ve ihracat
arasndaki aç kapatmak için yeteri kadar ilev
göremeyecek. Dolaysyla bu büyüme yaps
içinde cari açk noktas Türkiye için ciddi bir
handikap olarak duruyor. Bu da orta ve uzun
vadede büyüme sürecini olumsuz olarak
etkileyecek bir dinamik diye düünüyorum.
kinci bir boyut, sadece iç talebe dayal bir
büyümenin fiyat istikrar açsndan da sakncalar
olabilir. Eer ekonomi hem iç talepten, hem d
talepten beslenmi olsayd, firmalarmz kapasitelerinin bir ksmn içeri, bir ksmn da dar
satarak kârlarn maksimize edebileceklerdi.
Ancak mevcut durumda d talep koullar iyi
deil ve sadece iç talep koullarndan
faydalanyorlarsa, fiyatlama üzerinde biraz daha
youn bir baskdan bahsetmek mümkündür. Bu
anlamda bu talep yapmz küçük bir handikap
olabilir. Dolaysyla ksa vadede bir toparlanma
olsa bile orta ve uzun vadede kalc büyüme için
d talep koullarnn düzelmesinin önemli
olduunu düünüyorum.
Özellikle çapraz kur gelimeleri önemli. u an
gözlemliyoruz, Euro deer kaybediyor, dolar
güçleniyor. Bunun da büyüme üzerinde bir
taraftan ihracat kanalyla, bir taraftan üretim
faaliyetlerinin artmas anlamnda, orta ve uzun
vadede ciddi bir bask getirebileceini
düünüyorum.
M. Rauf Ate Hasan Bey, siz DPT’den nasl
görüyorsunuz? Görünen büyümenin gerçei
yanstmadna dikkat çekildi. Sizin görüünüz
nedir?
Hasan Yurtolu Yaanan son krizin en
önemli farknn darda yaanm olmas ve
içeriye de bir etki yapmas temelinde herkes
zaten hemfikir sanrm. Kriz geldiinde bizi
etkiledii kanallar ve etkiledii boyutlar belli.
Burada en önemli nokta Avrupa Birlii’nin bu
krizde dünyada en çok etkiye maruz kalan bölge
olmas. Bizim açmzdan daha da fazla önemli,
çünkü bizim 2000 krizinden sonraki temel
dayandmz nokta Avrupa Birlii’ne yaptmz
ihracat ve stratejik olarak hem verimlilik hem
kurumsallk baznda bu alanda gelimeler
kaydetmekti. Bu pazar mümkün olduu kadar
aktif ve efektif ekilde kullanmak yönündeydi. Bu
kriz bize bu balamda baz eyler öretti ve kriz
boyunca aldmz önlemler, yaptmz iler bize
bu yönde önemli bir ders oldu gibi görünüyor.
Yani biz ihracatmz arlkl olarak bir noktaya
yönlendirdiimiz anda bu tür gelimelerden ciddi
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bir ekilde etkilenebileceimizi biraz ac bir
dersle de olsa örendik diye düünüyorum.
Bu noktadan itibaren baktmzda Türkiye’de
iç talebe dayal bir büyüme geliyor gibi
görünüyor. eref Bey’in de söyledii gibi bu
büyümede yatrmlardan ziyade tüketim ön
planda. Yalnz bu durum süreklilii olabilecek bir
ey mi, bunun üzerinde biraz daha düünmek
gerekir.
Kriz ortamnda hem tüketim hem yatrm
kararlarmz önemli ölçüde erteledik. Bu kesin.
Bu durumda tüketim kararlarnn biraz daha önce
devreye sokulduunu da düünebiliriz.
Dolaysyla tüketim ve iç talep açsndan
baktmzda tüketimin ilk planda devreye girdii,
arkasndan hem güven ortam, hem de mevcut
tahminler nda Avrupa Birlii ve dünyann
biraz daha ivmelenerek bu krizden çkacan
düünürsek, büyüme ortamnn biraz daha orta
vadede sürebileceini düünüyorum.
Ondan sonras için biraz daha deiik
senaryolar ortaya çkabilir. Ama orta vadeye
baktmzda iç talep açsndan, tüketim art
açsndan, gelimelerin yatrm artlaryla özellikle
de artan kapasite kullanm oranlarnn belli bir
seviyeye ulamasyla, yatrmlarn da devreye
gireceini ve potansiyel seviyelerimizdeki
büyüme rakamlarna ulaabileceimizi
düünüyorum.
Yalnz burada una dikkat etmek gerekir:
Tabii bu para politikas ve gelirler politikas
açsndan da önemli bir nokta. Potansiyel
büyüme seviyemizde büyüyebileceimizi
düünmekle beraber potansiyel üretim
kapasitemizin altnda kalacamz da belirtmek

isterim. Bu açdan baktmzda da bunun
büyüme ortamnn süreceinin ya da en azndan
büyüme beklentilerinin olumlu olacann bir
göstergesi olduunu düünüyorum.
Darya baktmzda ise iler biraz kark.
Belki bizde “V” eklinde bir krizden çk
balam gibi görünmekle beraber bununla ilgili
de bir belirsizlik ortam var. Bu noktada Avrupa
Birlii önemli, onun içine dütüü durumun bize
ayr bir ders olmas gerekir. Çünkü aslnda
yaanan sorun bizim 90’l yllarda ve daha sonraki
dönemde yaadmz bir ey. stikrar biraz
gözden kaçrmak gibi yani. Bir yl yüksek
büyüyüp bir yl düük büyümek ama her ekilde
büyümek... 90’l yllarn bir ksmnda bu daralma
eklinde de gözükmütü. Politikalarmz
uygularken arya kaçmamak noktasnda önemli
bir ders alnmas gerektiini düünüyorum.
Avrupa Birlii u anda bunun sancsn belki
de krize kar ald önlemlerin biraz arya
kaçmas nedeniyle çekiyor. Bütçe ve borç stoku
seviyelerindeki gelimeler nedeniyle ve bunun
finansal kesime de yansyabilme olasl
nedeniyle, belli bir dalgalanma sürecine girmi
görünüyor. Buradan çkabilir mi, çkamaz m
sorusunu sorduumuzda, mevcut uluslararas
kurululara ve tahminlere baktmzda, yava da
olsa toparlanaca yönünde bir öngörü ortaya
çkyor. Ben de düüncelerimi olutururken iin
dorusu bu varsaymlar kullanyorum. Yani AB
sonuçta güçlü bir ekonomi. Paritedeki
dalgalanmalar ve hareketler bir ekilde
belirsizlikleri artrmakla beraber sonuçta düen
Euro bir noktada Avrupa Birlii ülkelerinin
rekabet gücüne önemli katklar yapan bir gelime

HASAN YURTOLU
ELİYİZ”
Lİ DÜŞÜNM
“UZUN VADE
Büyüme stratejisi dediğimizde maalesef bu işleri kısa dönemli düşünmemek gerekiyor. Orta-uzun dönemli
düşünmek gerekiyor. Bizim orta-uzun dönemde hem dünyanın nereye gideceğini ortaya koymamız, hem de bu
noktada bizim ne şekilde, nerede olabileceğimizi çok iyi analiz etmemiz gerekiyor.
İstihdam yaratma kapasitesinin Türkiyeʼde çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Ama yatırımların 2000 krizinden
sonraki süreçte çok hızlı bir düzeltme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda, istihdamın yatırımların
gerisinde kaldığını düşünebiliriz. Şahsen ben, Türkiyeʼde işgücü piyasalarına bakacaksak, mutlaka ama mutlaka
tarım dışını ayırarak gözden geçirmenin gerekliliğine inanıyorum. Çünkü tarımda ne olacağını bugünden yarına bile
bilemiyorsunuz. 2010 yılında tarımsal iş gücündeki gelişmeler bile gerçekten inanılmaz boyutlarda. Yüzde 10ʼların
üzerinde istihdam artışları görüyorsunuz. Bunu kim tahmin edebilirdi?
Sözün özü önümüzdeki süreçte, kısa vadede değil ama orta-uzun vadede, Türkiyeʼnin büyümesini daha dengeli
bir patikaya getirerek istihdam dostu büyümenin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ama bu noktada biraz konjonktürel
konuların ön plana çıktığını da düşünüyorum. 2002 ve sonrası dönemde büyümek ve istihdam yaratmak açısından
önemli noktalar istikrar, öngörülebilirlik ve güvendi. Her şeyin üzerinde bu 3 kavramı Türkiyeʼde ne kadar
geliştirebilirsek o kadar iyi bir performans sağlayacağımızı düşünüyorum.
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olarak da gözüküyor. Bu baz ülkeler için olumlu,
baz ülkeler için ise olumsuz bir gelime olarak
alglanabilir. Mevcut durumda AB içindeki önemli
ülkeler için bir art olarak gözüküyor. Çünkü
Avrupa Birlii’nin içinde bulunduu durum biraz
talep koullarnn iyilemesine bal deiecek
gibi gözüküyor.
Bu açdan baktmzda baz etkisi ve
ertelenmi tüketim ve yatrm taleplerinin devreye
sokulmas gibi nedenlerle büyümenin bu yl
yüksek olabileceini, daha sonraki yllarda da
potansiyel seviyesinde veya ona yakn, hatta
belki potansiyel seviyesinin bir miktar üzerinde
bile olabileceini düünüyorum.
M. Rauf Ate eref Bey’in gerçek büyümeyle
ilgili deerlendirmesi vard. Sizin o konudaki
görüleriniz nedir?
Hasan Yurtolu Aslnda ben de bu
deerlendirmeye atfta bulunmak istemitim. Yani
potansiyel haslamzn, potansiyel üretim
kapasitemizin altnda olacan söylemekle eref
Bey’in bu yorumuna katlmtm. Bu kadar dibe
inip tekrar yukar çktmz düünürsek bunun
gerçek bir büyüme olduunu söylemek biraz zor.
Bunun devamn görmek, devamn yaamak
gerçekten önemli. Bu balamda eref Bey’in
tahlillerine katlyorum.
Sumru Altu Ben kendi açmdan potansiyel
büyüme rakamnn ne olabileceini sormak
istiyorum, çünkü o deiebilir bir rakam deil mi?
eref Saygl Potansiyel büyüme aslnda çok
hassas bir ey. Ölçmek de çok kolay deil ama
Hasan Bey’in konumasnda da onu hissettim.
Potansiyelimize ulaabiliriz elbette, büyük
ihtimalle ulaacaz da. Hatta bir iki yl içinde
ulamak mümkün gibi görünüyor. Eer bu ylki
rakamlar yüzde 6’lar, 7’leri bulursa, ksa vadede
potansiyel rakama ulaabiliriz ama burada sknt
zannediyorum u: 2000’leri baz alrsak, 2002-2007
arasndaki potansiyel rakammza göre
önümüzdeki dönemde potansiyel rakam
farkllaacak gibi görünüyor.
Sumru Altu Peki nedir o?
eref Saygl Geçmi dönemdeki rakammz
yaklak 5 civarndayd ama önümüzdeki dönem
düebilir gibi geliyor bana. 3,5-4 aralna düme
ihtimali var. Zira Türkiye önümüzdeki birkaç yl,
aslnda dorudan yatrmda 2008’de de benzer
rakamlar var, sektörlerin büyümesi anlamnda,
dorudan sermaye birikimi anlamnda, yaplan
yatrmlar 2008’de ve 2009’da çok aalara dütü.
Bu yl ve belki önümüzdeki yl, talep seviyesi
güçleniyor ama yine de kapasite kullanm
oranlar çok güçlü olmad için, bu 3-4 yl belki

yatrm yapmadan geçireceiz. Bu nedenle
otomatikman potansiyel büyüme oranlar
düecek. O da bizim yaptmz hesaplara göre
5’lerden, 3,5 – 4’lere doru bir geri çekilmeyi
gösteriyor. Bu da otomatikman ksa vadede, orta
vadede diyelim gerçekleecek rakamlarn aaya
çekilmesini ortaya çkarabilir.
M. Rauf Ate Önümüzdeki 3-4 yl içinde
yatrmlarn düecei yönünde beklentileriniz mi
var?
eref Saygl Evet. Yatrmlar, sermaye
birikimi dediimiz, üreten varlklar üzerine
yaptmz eklemeler ivme kaybediyor. Zaten
kaybetti de. 2008 ylnda, hatta belki 2007 ylnn
bir ksmnda da ivme kayb vard. 3-4 yllk bir
ivme kayb aslnda önemli bir kayp. Ancak unu
da ekleyeyim. Belki buna göreceli bakmak lazm,
ben buna dikkat çekmek istedim. Kriz ortamnda
Türkiye’deki sermaye birikimi yavalam olsa
bile yl bileenine bakarsanz dier ülkelere göre
hala biraz daha avantajl olduumuzu
söylememiz mümkün. Türkiye özellikle 2000’li
HASAN
YURTOLU

2010 /

9

yllarda yapt yatrmlarla ciddi ekilde yapt
yatrmlarla sermayenin yenilenme hzn artrd.
Bu arada sektörel deiimler var. Yeni firmalarn
girileri var, 2000’li yllarda sermaye giriinde
ciddi ekilde bir yenilenme var. Yaplan
yatrmlarla fabrikalarn ortalama yanda
iyilemeler var. Ve bunu Avrupa ülkelerinde pek
göremezsiniz, onlardaki yatrmlar biraz daha
geleneksel ilemi, daha uzun zamana yaylm.
Ama bizde 90’l yllar yatrmsz geçirdiimiz için
2000’li yllarla birlikte hem küresel ortam, hem iç
makro ekonomik deerlerdeki düzelme
Türkiye’de hzl bir yatrm hamlesinin
balamasna neden oldu. u andaki fabrikalarn
ciddi ekildeki yatrmlar da aslnda bu 8-10 ylda
yaplan yeni yatrmlardan güncellenmi
durumda. Bu aslnda birçok rakip ülkede yok. O

PROF. DR. SUMRU ALTU

nedenle Türkiye belki, potansiyel büyüme
oranmz düse bile rakiplerine göre çok büyük
yatrmlar yapmakszn bunun bir avantajn
görebilir.
Türkiye halen belli bir rekabet gücü ve üretim
kapasitesine sahip. Ama her koulda zayflayan
bu sermaye birikim hz önümüzdeki dönemde
bir ekilde karmza çkacak. 3-5 yl içinde
potansiyelimiz geçmi dönemin altna inecek,
öyle görünüyor. Zaten bunu bir ylda ya da iki
ylda aa veya yukar çekmek çok kolay deil.
Yatrmlarnz yüzde 40’n altna indirirseniz onu
normal seviyesine çkarmak için 2-3 yl anormal
düzeyde çalmanz lazm. Anormal bir yatrm,
tasarruf ve finansman gerekiyor, bu da çok kolay
bir i deil.
M. Rauf Ate Fatih Bey siz TEPAV araclyla
hem ekonomideki gelimeleri takip
edebiliyorsunuz, hem Radikal Gazetesi’nde
köe yazlarnz yaynlanyor. Sizin
deerlendirmeleriniz nasl?
Fatih Özatay Parlak görünmüyor açkças.
Ortadaki rakamlara baknca belirgin bir
toparlanma var. Arkadalar da ifade etti. Ama
içinde bulunduumuz durumu mesela kriz
öncesinin GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasla)’nn
zirve deeriyle karlatrrsanz hala sanayi
üretimi aada. 2009’un yaklak 4’üncü
ayndan bu yana sanayi üretimi toparlanyor,
GSYH toparlanyor. Dibe vurmutu, dipten
çkyoruz ama geldiimiz nokta tatmin edici
bir nokta deil. Karlatrdmz düzey de
2008’in balar. Bu çerçevede baknca resmin
bir taraf olumlu, hiç olmazsa daha dibe
gitmedik, dipte de saplanp kalmadk. Ama
öbür taraf da yeteri kadar hzl
toparlanamyoruz izlenimi veriyor. O anlamda
parlak deil.
Tabii asl bundan sonra ne olaca önemli.
Öyle anlalyor ki bu yl tatmin edici bir hzda
büyüyeceiz. Belki kriz öncesi zirve deerine
ulaacaz, bilemiyorum. Onun hesaplarn
yapm deilim. Ama ortada büyük riskler var.
Çünkü sonuçta bu kriz bizi ihracat kanalyla
etkiledi, d kredi kanalyla etkiledi.
Bunlardaki azalma ve içinde bulunduumuz
büyük belirsizlik ortam ekonomiye duyulan
güveni azaltt. Bu da iç tüketimi ve yatrmlar
vurdu. Ayn ortamda bankalarn kredileri de
azald. Küresel kriz ortamnda böyle bir
mekanizma olutu. Bundan çk nasl olacak
diye bakmak gerekiyor. Eer hükümet iç
talebi uyarc bir takm politikalara ve
uygulamalara gidebilseydi daha farkl

olabilirdi. Ben hükümetin bunu ksmen yaptn,
ksmen yapmadn düünüyorum. Yani elindeki
olanaklar tam anlamyla kullanmadn
düünüyorum.
Bunlar geçmiin tartmalar, bunlar bir tarafa
brakrsak, dolaysyla iç talebi uyarclar bir
tarafa brakrsak, d dinamiklerde ne olacak? Asl
belirleyici olan bu. Önceki arkadalar da
vurgulad: Avrupa Birlii’nde neler olacak?
hracatmzn yarya yaknn Avrupa Birlii’ne
yapyoruz. Hem Euro’nun deer kayb
ihracatmz olumsuz etkiliyor, hem AB
ülkelerinin büyük bütçe açklarn ve borç
stoklarn azaltmak için aldklar önlemler, AB
ülkelerinin beklenildii kadar hzl
toparlanmayacan gösteriyor. Dolaysyla bu
durum bizden ve baka ülkelerden satn
alacaklar mal miktarn olumsuz etkileyecek. Bu
durum ihracatmz açsndan çok sevindirici bir
gelime deil.
Hatrlarsanz 2008 sonunda büyüme hzlar
aaya doru çekiliyordu ama hep revizyona
gidildi. lk önce yüzde 1 büyüme dendi, sonra bu
yüzde 1 daralma oldu, sonra yüzde 3’e çkt.
Bütün dünya için böyleydi. imdi de Türkiye için
yüzde 6-6,5 gibi büyüme rakamlar var ortada.
Avrupa Birlii’ndeki kriz derinlemese bile
ülkeler önlem alyor, iç talepleri kslyor. Kabaca
anlattm çerçevede giderse Euro’nun deer
kayb devam eder. Ama çok fazla derinlemiyor,
derinleirse o baka bir hikaye, ben bu nedenle
büyüme tahminlerinin Türkiye için yava yava
aaya çekileceini düünüyorum. Avrupa için
zaten çekilmeye baland. Tabii yüzde 3’lerden
bahsetmiyorum ama bu yüzde 6,5’lar, yüzde 7’ler
aaya çekilecek gibi geliyor.
Türkiye için daha da önemlisi bundan sonra
ne olacak? Arkadalar baz etkisinden bahsetti.
Baz etkisi u: 100 tane gömlek üretiyordunuz,
krizle birlikte 90’a dütünüz, eer 92 gömlek
üretirseniz büyümü oluyorsunuz ama 100’e göre
hala çok az, baz etkisi ite bu. Bu baz etkisi
nedeniyle büyüyeceiz ama bundan sonra
2011’de ne olacak? 2012’de ne olacak? Oralarda
üphelerim var. Bu üphelerimin bir kayna da
siyasi. Çünkü önümüzde 3 ya da 4 tane seçim
var, deil mi? Genel seçim var, hatta referandum
var, cumhurbakanl seçimi, yerel seçim var...
Böyle ortamlar ne yazk ki bizde iktisadi olarak
çok doru kararlarn alnmad ortamlar. Bu
küresel ortamda, böyle siyasi bir ajanda, benim
olaylara çok olumlu bakmama izin vermiyor.
Ama bunu tekrar kriz olacak anlamnda
söylemiyorum.

M. Rauf Ate Yani büyüme rakamlarnn
yakalanamayacan düünüyorsunuz.
Fatih Özatay Ben unu da ekleyeyim: eref
Bey’in söyledii potansiyel büyüme hzndaki
düü çarpc. eref Bey’in bu konularda birçok
çalmas var. Bu nedenle onun söylediklerine
uzman görüü olarak bakyorum. rkildim tabii…
Yüzde 3,5-4 çok düük bir rakam. Çünkü bu
rakam isizliin Türkiye’de dümeyeceini
gösterir. Türkiye’nin isizlii düürebilmesi için
her yl yüzde 4’ün üzerinde büyümesi gerekiyor.
sizlik de zaten çok yüksek düzeyde, böyle bir
ortamda bu büyük bir tehlike. Bir de imdiye
kadarki tüm konutuklarmz, yüzde 4,5-5 olan
eski potansiyel büyüme hzmza erimek
üzerineydi. Ki biz o potansiyel büyüme hzn da
yeterli görmüyoruz. Biz onun yüzde 6,5-7’lere
çkmasn istiyoruz. Niye? Evet biz o potansiyel
büyüme hzyla büyüdük ama AB’ye ya da
Amerika’ya kyasla kii bana gelir düzeyimiz
artmad. Ama Güney Kore’nin artt. rlanda’nn
artt. Nijerya’nn azald. Bizimki artmad da
azalmad da. Yerimizde saydk. Yani ondan da
memnun deiliz. Böyle bir sorunumuz var.
M. Rauf Ate Sumru Hanm sizinle devam
edelim. Sizin genel görüünüz nedir?
Sumru Altu Ben konutuumuz konulara
biraz daha sistematik olarak bakmak istiyorum.
Bugün içinde bulunduumuz kriz bir iktisadi
dalgalanmadr. Belki büyük bir dalgalanmadr
ama bir dalgalanmadr. ktisadi dalgalanmalar
konusunda birkaç görü var. ktisadi dalgalanma,
bir trendden geçici olarak uzaklama olabilir.
Buna “Plucking Model” deniyor. Plucking, yani
trendi biraz aa çekiyorum, o aaya çektiim
dönemde resesyon oluyor, sonra ekonomi tekrar
geri sçryor ve trend olarak büyümeye devam
ediyor. Bu bir model.
kinci model ise dalgalanma kalc olarak
ülkenin büyüme hzna etki edebilir. kinci
modele ise “Hamilton Modeli” deniyor. Hamilton
modelinde dalgalanmann büyüme hzna etkisi
kalc olabilir. eref Bey’in söylediklerinden
Türkiye için bu ikinci modelin söz konusu
olduunu düünüyorum.
Birinci model literatürde Chicago ekolünden
Milton Friedman’a dayanyor. Bu modele göre
belli bir trend büyüme vardr. Örnein yüzde 3-4
gibi. Resesyon, bunu geçici olarak aaya
indirmektir. Sonra ekonomi tekrar büyür ve geri
çkar. Tabii resesyondan çkarken büyüme hz da
normal büyüme hzndan yüksek olacaktr.
Bu balamda bakarsak, bu dalgalanmay biraz
dikkatli okumamz gerekiyor. Yani bu potansiyel
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büyüme, trend büyümede düüe yol açyorsa bu
kalc etkileri olan bir ey ve uzun vadeli
büyümemizi bunlar etkiliyor. kinci olarak una
bakalm: Türkiye’de dalgalanmalar nasl meydana
geliyor? Bu konuda Yldz Teknik
Üniversitesi’nden Melike Bildirici ile birlikte 22
ülkeyi kapsayan bir çalma yaptk. O
çalmamza göre Türkiye’deki dalgalanmalar
öyle: Ortalama (averaj) resesyon Türkiye’de 3
çeyrek, averaj genileme 12 çeyrek. Bu bir kere
düük bir deer. Evet biz hep ”V” yayoruz. Ama
genileme süremiz düük. Genileme süremiz az.
Baka ekonomilere baktmzda unu
görüyoruz: Güney Kore de 3 çeyrek resesyon
yayor, Tayvan da 3 çeyrek resesyon yayor,
ardndan trendi de içine alrsanz hesaplamaya
bal olarak 18 çeyrek, 20 çeyrek daha uzun
genileme dönemleri yayorlar. Keza ili,
geçmite Türkiye’den daha geni, daha uzun
resesyonlar yaam ama ardndan daha uzun
genileme dönemleri yaam.
Bu belki potansiyel büyümeyi etkiliyor.
Çünkü genileme dönemleri potansiyel büyümeyi
etkileyen bir olgu. Ayrca Türkiye öyle bir ülke:
Aslnda Türkiye büyüdüü zaman hzl büyüyor.
Genileme sürecinde yüzde 6 büyüyor.
Meksika’dan daha hzl büyüyor. Ama resesyonda
eksi büyüme gösteriyor. Güney Kore de resesyon
yaad zaman ara sra eksi büyüyor ama esas
olarak averaj büyüme dümesi yaanyor. Dipnot
olarak unu da söyleyeyim: Japonya’nn son
yllarda yaad problemlerinden “büyüme
düük” diye çok söz edildi. Japonya’nn 90’larda
karlat eksi büyüme deildir. Japonya’nn
büyüme hz dümütür. Türkiye ise resesyonda

eksi büyüme gösteriyor. Bunlar farkl eyler…
Tabii bu rakamlar ortalama hesab.
Realizasyon bundan farkl olabilir. Biliyoruz ki en
büyük krizlerinde Türkiye’de GSYH yüzde 6, bu
krizde de yüzde 5’e yakn dümütür. Büyüme
dönemlerinde ise Türkiye hzl büyüyor ama bu
büyüme dönemleri fazla sürmüyor. Bunlar
Türkiye’nin krizlere kar davrann gösteriyor.
Bu durum, Fatih Özatay’n dedii gibi ve benim
de evket Pamuk ve Alpay Filiztekin’le yaptm
aratrmann gösterdii gibi, Türkiye’nin son 3040 yldr neden Avrupa Birlii’nin ve Amerika’nn
yüzde 25’i seviyesinde kii bana gelir elde
ettiini de gösteriyor. Çünkü Türkiye resesyon
yaad zaman büyümesi düüyor. Yani kalc bir
etkisi söz konusu burada. Resesyondan çkarken
çok hzl büyüyor ve imdi yine ayn durumu
görüyoruz. Yüzde 6 büyüyerek çkyor, yüksek
hzla çkyor ama genileme dönemleri ksa.
Meksika’nn bile genileme dönemi bizden daha
uzun. Ki ben Türkiye ekonomisinin Meksika’ya
çok benzediini iddia ediyorum. Kurumsal, siyasi,
iktisadi örgütlenmeler açsndan, ticari bloklar
açsndan bakarsak Türkiye Meksika’ya çok
benzeyen bir ülke. Meksika da büyürken daha
yava büyüyor ama daha uzun süre büyüyor.
Türkiye ise böyle deil. Peki bunu nasl
krabiliriz? Önemli olan bu. Türkiye bunu krd
zaman, ksa büyüme süreçlerini, ksa genileme
dönemlerini krd zaman potansiyel büyümesini
de artracaktr diye düünüyorum.
Dünyay dörde ayrabiliriz: Bir Anglosakson
modele göre örgütlemi ülkeler grubu, ikinci
olarak AB modeli, yani kta Avrupa’s modeli,
üçüncü olarak yükselen piyasalar, bir de hiçbir

FATH ÖZATAY
“TÜRKİYE’D

R”
SORUNU VA
E TASARRUF

Türkiyeʼnin şöyle bir sorunu var. Dışarıdan kaynak bulamazsak büyüyemiyoruz. 94 krizi böyle, 2001 krizi böyle,
son küresel kriz böyle… Bütün bu dönemlerde biz ya cari işlemler fazlası verdik ya da cari işlemler açığımız azaldı.
Cari işlemler açığına “tasarruf yetmezliği” diye bakarsanız, demek ki bir tasarruf sorunumuz var. Bence Türkiyeʼnin
birinci meselesi bu. Bana öyle geliyor ki istihdam yaratacak bir büyümeye ulaşabilmemiz için aşmamız gereken en
büyük engel düşük vergi geliri sorunundan kurtulabilmektir. Çünkü biz beceri artırıcı kurslar düzenleyebiliriz,
dolayısıyla iş gücünün kalitesini artırabiliriz. İş gücünün kalitesini artırabilirsek, aynı zamanda istikrarlı bir ekonomiyle
iş gücü talebini de artırabilirsek, istihdamı da artıracak bir ortam yaratabiliriz.
Peki bunu yapabilir miyiz? O zaman dönüp şuna bakmak gerekiyor: Diğer ülkeler nasıl yapmış? Nasıl vergi
topluyorlar? Bu bizi bence yine kayıt dışına getiriyor. Bu benim için uzmanlık alanı değil o yüzden benim için
söylemek kolay, “haydi kayıt dışını kayıt altına alalım” diyebilirim. Ama nasıl? Bazı ülkeler bunu yapabiliyor ve ortada
böyle bir sorun var. Yok eğer halimizden memnunsak, bu yüzde 4,5-5 potansiyel büyüme hızıyla gitmekten
memnunsak, böyle kriz konjonktürlerinde krize karşı yeteri kadar önlem alamamaktan memnunsak, sadece dışarının
düzelmesine duacı olmaktan memnunsak, o zaman eskisi gibi gideriz. Kayıt dışı da olur vergi gelirlerimiz de bu kadar
olur. Yüzde 4,5-5 büyürüz ama bundan memnun değilsek bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Bence değiştirmemiz
gereken asıl durum bu.
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ekilde yaknsama göstermeyen ülkeler var. Biz
en son grubu Melike Bildirici ile olan
çalmamzda incelemedik. Biz ilk 3 gruba baktk.
Yaknsama göstermeyen ülkeler Afrika’da, belki
Pakistan, Banglade vesaire bu tip ülkeler deil
mi?
imdi bu ilk 3 grup içinde unu görüyoruz:
Avrupa resesyonlar uzun yayor ama
resesyonlarda çok büyük düüler göstermiyor.
Finans piyasalarnn kurumsal yaps, finans
piyasalarnn karakteri çok fazla derin deil kta
Avrupa’snda. Emek piyasalarnn kurumsal
yapsnda ise çok fazla esneklik yok. Yani içi
çkarma, vesaire Avrupa’da daha zor. Sosyal
devlet daha kuvvetli. Avrupa’nn “L” eklinde
resesyon yaamas çok normal. Bu krizde de
bunu görüyoruz. Ve resesyonlar daha gecikmeli
olarak ortaya çkyor, yani, Amerika’dan sonra
meydana geliyor. Avrupa’da resesyonlar bu sefer
gecikmeli olarak gelmedi ama 90’dan beri

gecikmeli olarak geliyor. Ama Avrupa’da bu sefer
de borç krizinin etkileri sonradan ortaya çkt.
Amerika, ngiltere, Kanada, Avustralya ise
resesyonu “U” eklinde yaayan ülkeler. Bu da
u anlama geliyor: Resesyona giriyorlar ama
piyasalarndaki esneklik yüzünden daha kolay
çkyorlar. Yükselen ülkeler ise örnein Brezilya,
Güney Kore, Malezya, Çin ve Hindistan gibi,
bunlar “V” yayorlar. Gerçi Çin bu sefer resesyon
bile yaamad. Çin ve Hindistan resesyon
yaamad. Polonya resesyon yaamad. Gelimi
ülkelerde de Avustralya resesyon yaamad. Yani
resesyon yaamak da kader deil açkças.
Yaamayanlar da var.
M. Rauf Ate Onlar neyi farkl yaptlar da
resesyon yaamadlar?
Sumru Altu Çin benim bildiim kadaryla
kriz ba gösterdii anda 575 milyon dolarlk bir
canlandrma paketi devreye koydu. Hindistan’da
belki da açklk yaps daha az olduu içindir.
Avustralya zaten kendi bana bir ülke,
biraz Çin’e bal. Benim anladm
PROF. DR. FATH ÖZATAY
kadaryla son yllarda Çin’e bal olarak
ilerleyen bir ekonomik performans var.
Ve iyi örgütlenmi, yani kurumsal yaps
ve kaynaklar var. Polonya ise büyüme
performansn gerçekletirdii kurumsal
deiikliklerle, eitim politikalaryla ve
Almanya’dan elde ettii çok büyük çapl
dorudan yatrmlarla salad.
Burada konumalarda dorudan
yatrmlar konusuna gelindi. Bence
Türkiye buna da bakmak zorunda. Ben
eref Bey’in yazlarn okudum, kendisine
çok sayg duyuyorum. Bu sermaye
yapsndaki deiikliklere bakldnda
unu görüyorum. Türkiye’de 2002’den
sonra benim anladm kadaryla sermaye
stokunu yenileme yoluna gidildi. Fakat
Polonya unu da yapyor. Dorudan
yatrm çekip yeni yatrm merkezleri
kuruyor. Ve resesyon srasnda da bu
dorudan yatrmlar çekmeye devam etti.
Bu konuda TÜSAD-Koç Ekonomik
Aratrma Forumu aratrmaclarndan
Sumru Öz’ün çok güzel bir aratrmas
var. Türkiye’de ise bir süredir dorudan
yatrmlar dütü. Böyle farkllklar var.
unu söyleyelim; ülke gruplarna
gelienler, yükselenler, gelimiler olarak
bakarsak, bunlar arasnda kurumsal,
ekonomi politik, kaynak, öz kaynak,
ticaret balantlar ve siyasi konjonktür gibi
faktörler çok fazlasyla etkili ve tabii ki
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farklla yol açabiliyor. Türkiye biraz yükselen
piyasa ekonomisi ama Güney Kore de yükselen
bir ekonomi. Yine krizi bizim gibi “V” yaad ama
krizden çkm. Polonya bir yükselen piyasa veya
gelien bir ülke ama krizi hiç yaamam.
Dolaysyla bu politika farkllklarn mutlaka göz
önüne almamz gerekir diye düünüyorum.
Sadece Türkiye’ye bakmamalyz. Dünyaya
bakmamz, gelienlere ve yükselenlere bakmamz
gerekiyor düünüyorum. Bunlar homojen deil,
Türkiye bunlarn arasnda en iyisi de deil.
Türkiye bu yükselen piyasalarn arasnda Meksika
gibi. Bu son krizde de hem OECD ülkeleri
arasnda, hem yükselenler arasnda çeyrek
baznda en çok düüü gösteren iki ülke var.
Onlar da, Meksika ile beraber Türkiye. Türkiye
daha hzl çkt, Meksika biraz daha yava çkyor
krizden ama zaten bu hep öyle oldu. Meksika her
zaman yava çkyor krizlerden. Bizim
hesaplarmz da bunu gösteriyor. Türkiye daha
hzl çkyor. Büyüme hzlarndaki deiimler,
iktisadi dalgalanmalar, kurumsal yapdaki
farkllklar, dorudan yabanc yatrm, eitim gibi
göstergeler çok önemli ve tüm bunlar bizim
geleceimizi de belirliyor. Türkiye bunlara çok
BURCU ÜNÜVAR

14 / 2010

daha fazla eilmeli diye düünüyorum.
Polonya neden büyüyor? Polonya neden
dorudan yatrm Türkiye’den daha çok çekiyor?
Eitimle ilgili herhalde. Türkiye’ye hakszlk
etmemek lazm, ben ülkeler arasndaki
farkllklarda tarihsel, ekonomik olmayan kültürel
balarn da önemli olabileceini düünüyorum.
Belki Polonya bizden o kadar da ileri deil ama
baz kültürel ve tarihsel nedenlerden dolay
bizden çok daha fazla dorudan yatrm çekiyor.
ktisadi kriterlerden dolay deil de kültürel ve
tarihsel nedenlerden, siyasi nedenlerden dolay
ortaya çkm bir ey olabilir. Ama u bir gerçek
ki Polonya eitim konusunda Türkiye’yi
hakikaten geçiyor. te bizim belki kültürel veya
tarihsel farkllklar da deil ama eitim noktasnda
yapabileceimiz bir ey var. Kültürel ve tarihsel
nedenleri deitiremeyiz. Ama eitim gibi
deitirebileceimiz eyler de var. unun da altn
çizeyim, benim gördüüm kadaryla Türkiye bu
krizde de karakterine benzer ekilde hareket
ediyor.
M. Rauf Ate Teekkürler. Ümit Hanm’la
devam edelim. Ümit Hanm, TÜSAD’n ba
ekonomisti olarak sizin temsil ettiiniz cephede

neler oluyor? Sizin genel olarak deerlendirmeniz
nelerdir?
Ümit zmen Konu iç talebe bal büyüme
etrafnda ekillendi, ben de oradan balayaym. ç
talebe bal büyümenin tabii ki herhangi bir ülke
için kstlar var. Yani 70 milyonluk bir pazara
hitap etmek bir ey, 5 milyarlk dünya pazarna
hitap etmek baka bir ey. Hem büyümenin
istikrar açsndan hem daha üst seviyelere
çkartlmas açsndan büyüme ne kadar da
odakl olursa o kadar iyi olacaktr, bu kesin.
Burada bizi kstlayan küresel ekonomideki
faktörler ve oradaki belirsizlikler. Belki altn
çizerek koymak gerekiyor, içinden geçtiimiz kriz
ciddi bir krizdi, önemli bir krizdi. Ve bu kriz
sonrasnda dünya ekonomisi hemen, çok
kolaylkla eski çalma tarzna oturmayacak.
Muhtemelen baka bir dünya ekonomisi bizi
bekliyor olacak. Ve “büyümemize dönelim, eski
patikaya oturalm” diye konuuyoruz ama
döndüümüz yer neresi olacak? Yani kriz öncesi
dünyaya dönmeyeceiz. Büyümemiz tekrar
hzlanacak, tekrar potansiyel büyüme çizgisine
oturacaz ama oturduumuz yerde artk bir
baka dünyayla ilikide olacaz. Bu baka
dünyann hem finansal akmlar açsndan
farkllklar olacak, hem finansal sektörün
regülasyonlar açsndan farkllklar olacak, hem
üretim yaps, üretim süreçlerinin örgütlenmesi,
ana firma, yavru firma ilikileri gibi açlardan
farkllklar olacak. Dolaysyla aslnda biz yeni bir
büyüme arayndayken hareket eden bir hedefi
vurmaya çalacaz. Statik bir hedefi vurmaya
çalmyoruz. Bildiimiz bir hedefi vurmaya
çalmyoruz. Yeni ekillenecek baka bir hedefi
vurmamz gerekiyor. O anlamda iimizin biraz
daha zor olduunu düünüyorum.
imiz zor ama biraz da bardan dolu tarafna
bakmaya çalalm. Bardan dolu tarafna
baktmzda bir takm frsatlar da var. Bunlar da
görmek gerekiyor. Çinlilerin mehur bir atasözü
vardr: “Her kriz kendi frsatlarn da yaratyor”.
Biraz kendi frsatlarmz da üretmeye, o frsatlarn
da peinden komaya çalalm.
M. Rauf Ate Burcu Hanm, siz yatrmlar ve
irketleri takip ediyorsunuz. Sizin saptamalarnz,
deerlendirmeleriniz ne yönde?
Burcu Ünüvar Ben biraz mikro taraftan
haberler vermeye çalaym. Çünkü makro ile
ilgili çok güzel eyler söylendi. Biliyorsunuz
bizim sektör için söylenen bir ey vardr:
“Piyasalar miyop” denir. Ama bu risk o kadar artt
ki artk piyasann da gözlük takmaya balad,
riskleri görmeye balad bir dönemdeyiz. Ve 

Yatrm olarak 2010 büyümesi için hala Türkiye
açsndan temkinli olunmas gerektiini
düünüyoruz. Yüzde 5’lik bir büyüme tahminimiz
var. Bunun bir puan yukar çkabileceini kabul
ediyoruz ancak bekleyip görmekte fayda var.
Çünkü biz irketlerle konutuumuz zaman
kafamzda birtakm soru iaretleri oluuyor. Evet;
Türkiye’de iç talebin önemli bir pay var, bunu
kabul ediyoruz. Bankaclk sektörü de u anda
kredi büyümesi yönünde kararlar alyor, iç talebi
destekliyor, bunu da kabul ediyoruz. Ancak eer
bir ülke büyümesini istihdam yaratacak ekilde
planlamazsa, iç talebin ne kadar sürdürülebilir
olabileceini sorgulamak gerekiyor.
Belki burada biraz yatrm bankas
ekonomistliinden vatanda ekonomistlie geçip
birtakm itirazlar sralamamzda fayda var.
Büyümeden kastmz istihdam yaratan ve
kalknma getiren bir büyüme olacaksa, Türkiye
öznesinde bunun içine mutlaka yapsal
düzenlemelerin sokulmas gerekiyor. Ayrca
rekabet ve en önemlisi tasarruf konular var.
Dünyada pek çok ülkenin hane halk bu krizde
borcunu azaltrken Türkiye’de hane halk
borcunu artryor. Tabii unu söyleyebiliriz; bizim
hane halkmzn borçluluk oran dier ülkelere
göre çok düük. Artrmakta hakk var elbette,
ancak bunu söylerken unu da sormamz lazm:
Borcunu artran bir hane halknn istihdam
piyasas konusunda da gayet olumlu olmas
beklenir. Türkiye gibi potansiyelinin altnda
büyümesinden endie ettiimiz bir ülkede
istihdam konusunda endieler tayorsak tasarruf
konusunda daha dikkatli olmamz gerekir.
Bu noktada kamu tasarrufu da yani bütçe
disiplini de çok önemli. Ama Türkiye gibi eitim
reformu yapmas gereken bir ülkenin son mali
kuralda açklanan milli gelirin yüzde 1’i orannda
bir bütçe aç m vermesi gerekir, yoksa birtakm
eitim reformlarna harcamalar yaparak yapsal
birtakm düzenlemeler mi yapmas gerekir?
Açkças Türkiye’nin büyümesiyle ilgili bizim
endiemiz, konjonktürel olmann dnda yapsal.
Ama talep erisini destekleyecek ciddi bir nüfus
görüyoruz. Kredi büyümesini destekleyecek iyi
bir bankaclk sistemi görüyoruz. Ayn zamanda
arz erisini destekleyecek teknik eleman
yetitirecek okullar, genç nüfus ve özellikle
çalma disiplinine sahip bir nüfus görüyoruz.
Bunlar Türkiye’nin potansiyelinin olduunu
gösteriyor. Ümit Hanm’n dedii gibi yaplmas
gerekenler var ama bence iyi haber, yaplmas
gerekenlerin hepsi yaplabilecek eyler. Yani
Türkiye için imkansz bir eyden bahsetmiyoruz.
2010 /

15

Ama bir an önce bunun iradesinin sergilenmesi
gerekiyor. Zannediyorum bu iradenin somut
admlarla ortaya konmas, piyasalar açsndan da
çok olumlu bir sinyal verecektir. Enflasyonla
mücadele eden bir Merkez Bankas açsndan da
baktmzda bu kararllk para politikasnda
bankann önünü açacaktr diye düünüyorum.
M. Rauf Ate Türkiye istihdam yaratan bir
büyümeyi nasl salayabilir? Çünkü sözünü
ettiimiz rakamlarla eksiklerimizi kapatmamz
mümkün görünmüyor.
Fatih Özatay Olan bitene baknca öyle
görüyorum: Bizim potansiyel büyüme hzmz
artrmamzn önündeki engel olarak bir dolu ey
sayabiliriz. Eitim diyebiliriz, teknoloji diyebiliriz,
verimlilik, yarg sisteminin yava ilemesi,
istikrarszlk gibi daha baka eyler de
söyleyebiliriz. Ama bunlarn hepsini birden
çözemeyiz.
Nereden balamak gerekiyor? Bunun için
yakn tarihe bakmamz gerekiyor. Ne oldu yakn
geçmite? Biz hzl büyürken cari ilemler
açmz çok artt. Mesela dardan
borçlanabildiimiz sürece ve d koullar uygun
olduu sürece hzl büyüdük. Dolaysyla bizim
böyle bir sorunumuz var. Dardan kaynak
bulamazsak, imdiki gibi dars karrsa, ya da
biz kötü olduumuz için dars iyi de olsa
kaynak gelmezse büyüyemiyoruz. Bence
Türkiye’nin birinci meselesi bu.
kinci olarak da bu krize bakyorum, bir dolu
ülke iç talebi artrmak için oluk oluk para
harcad. G20 içindeki gelimileri bir tarafa
çkarrsanz, geriye kalan ülkelere bakarsanz,

baz ülkeler büyük tepki verdiler. IMF’nin 2009
Temmuz ay rakamlarna göre en az tepki veren
ülke Türkiye.
Bu u nedenle olabilir: Türkiye’nin döviz
rezervleri daha azdr, kamu borcu daha fazladr,
bütçe aç daha fazladr. 2001’le karlatrrsak
böyle bir durum da yok. 2007 sonunda Türkiye
ekonomisi çok daha iyi bir durumdayd. O
zaman niye bu kadar az tepki verdik? Bu bizi
uraya getiriyor. Kamu bütçesinde çok fazla oyun
alanmz yok. Olan alan da iyi kullanmadmz
düünüyorum; o ayr bir tartma konusu. Ama
var olan alan da dar.
Olan alann dar olmas ne demek? O zaman
dönüp birtakm uluslararas istatistiklere bakmak
gerekiyor. Mesela OECD rakamlarna göre 2006
ylnda Türkiye’nin vergi gelirlerinin milli gelire
oranna bakarsanz bizimki yüzde 24,5. OECD
ortalamas yüzde 36-37 civarnda. Hangi ülkelerin
en düük diye baknca Meksika ile Türkiye
karmza çkyor. Dolaysyla konu tasarrufa
geliyor. Demek ki özel kesim tasarruf oran da
kamu kesimi tasarruf oran da düük.
Özel kesim tasarruf orann artrmak çok
kolay deil, benim anladm kadaryla yaplan
çalmalar onu gösteriyor. Ama kamu tasarruf
orann artrmak mümkün. Peki kamu tasarruf
orann artracak bir manevra alan var m? Bu
vergi rakamlar onu gösteriyor, biz yüzde 24,5
topluyorsak baka ülkeler yüzde 38 topluyorsa
demek ki bu manevra yaplabiliyor. Tamam
yüzde 38 toplamayalm da en azndan yüzde
24,5’u 28’e getirelim, 4 puan artralm. Milli gelirin
4 puan kadar bir vergi geliri art aslnda müthi
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Dünya üzerinde yüzer-gezer ve yatırım yapmak için yer arayan bir para var. Bu paradan ne kadar
yararlanabiliriz? Bu paranın ne kadarını çekebiliriz? Temel soru bu. Bu soruya cevap oluştururken açıkçası şu anda
Türkiye çok da kötü sinyaller vermiyor. Krize girerken hem bankacılık sektörünün sağlamlığı, hem bütçe disiplinin
bozulmaya rağmen elden kaçmamış olması önemli avantajlarımız. Şimdi krizden çıkışla beraber bunlarda toparlanma
iradesinin ortaya konmuş olması yine bir avantaj. Türkiyeʼde borçluluk seviyesi gelişmiş ülkeler kıyasla çok düşük, bu
da bir avantaj. Yani finansal derinleşme imkanı var.
Bütün bu çerçeve içinde Türkiyeʼnin kredi notu artırıldı, daha artırılması konuşuluyor. Bunun Türkiyeʼnin “yatırım
yapılabilir ülke” seviyesine gelmesine ilave bir katkısı olacağı açık. Türkiye en hızlı daralan ülke oldu, bu doğra ama
çıkış sürecine baktığımızda Türkiye Asya tipi bir çıkış süreci de gösteriyor. Çıkış hızı da bu çeyrek herhalde yüzde
10ʼun üzerinde olacak. Yüzde 12ʼli rakamları telaffuz ediyoruz. Bu çıkışla beraber yine dünyada en hızlı büyüyen
ülkeler liginde olacağız. Sonuç olarak birtakım fırsatların da önümüzde olduğunu teslim etmek gerekiyor. Tabii bu
fırsatlar bizi beklemiyor, kendiliğinden ortaya çıkmayacak, bunlar için ciddi bir uğraş içinde olmak gerekiyor. Ve belki
klasik olacak ama hepimizin kabul edeceğini tahmin ettiğim bazı konular var: İstikrarın önemi, mikro yapısalların
önemi, eğitim ve öğretim yapısının değişmesi, düşük teknolojiden daha yoğun teknoloji gerektiren ürünlere geçilmesi
gibi... Aslında elde oldukça büyük bir ev ödevi de var. Bu ev ödevini bilerek ve ihmal etmeden yaparsak, aslında çok
da kötü bir gelecek bizi beklemeyebilir. Hakikaten gelecekteki büyüme performansı için biraz daha umutlu olabiliriz.
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bir ey. Bunlarn hepsi ayn yerde toplanyor.
Bunlar yapabilirsek konjonktür hareketlerine
kar daha rahat tepki verebileceiz. Bunlar
yapabilirsek mesela en önemli kstmz beceri
düzeyi düük bir i gücüyse, eitimsiz bir nüfussa
eitime kaynak ayrabiliriz. Beceri artrc kurslar
planlayabiliriz. Örnein isizlere kar sosyal
politikalar daha rahat uygulayabiliriz.
Sumru Altu Fatih Bey bir ey soracam. Siz
diyorsunuz ki ekonomide bir tek oyuncu var, ben
de diyorum ki ekonomide tek oyuncu yok,
birkaç oyuncu var. Ve oyuncularn çkarlar
deiiyor. Burada bir politik ekonomi oyunu var.
Fatih Özatay Doru.
Sumru Altu Ben bunu tespit etmek istedim.
Fatih Özatay Önemli söylediiniz.
Sumru Altu Çünkü “biz” diyorsunuz, “biz”
kim? Var m böyle bir “biz”. Bir “Social Planner”
olsa tamam, böyle tek bir irade var m?
Fatih Özatay Doru, bütün bu yaplmas
gerekenlerin siyasi yaplabilirliinin de olmas
gerekiyor. Reformlardan bahsediyoruz, sonuçta
reform dediiniz ey, kaybeden yaratyorsunuz,
kazanan yaratyorsunuz, yani baz insanlarn
ayana basyorsunuz. Ayana baslacak insan
saysn azaltacak ekilde reformlar planlamanz
gerekiyor. Bu toplumsal uzlamayla olabilecek bir
ey, toplumsal uzlama çok yuvarlak bir laf belki
ama kutuplamann çok fazla olduu dönemlerde
de reform yapmak zor. Onun için ilk
konumamda söylediim gibi 3-4 tane seçimin
olduu ortam, bana reform yaplabilir bir ortam
gibi gelmiyor. Tabii ki demokratik ülkelerde
seçimler olacak ama bizdeki seçimler biraz
deiik oluyor. Radikal gazetesinde son 2 gündür
bir sosyal aratrma yaz dizisi yaynlanyor.
Toplumun nasl ortasndan ikiye ayrldn
gösteriyor. Böyle bir ortamda reform yapmak çok
zor. Onun için ben çok olumlu bakmyorum.
Eer kutuplama varsa baz eyleri
yapamyorsunuz, olmuyor. Türkiye’de de bu
kutuplama var.
Sumru Altu Ama 2002’den beri bir sürü ey
yapld…
Fatih Özatay Yapld ama onlar daha çok
istikrar salamaya yönelikti; potansiyel büyüme
hzn artrmak için baka eyler yapmak
gerekiyor.
Ümit zmen Yaplan reformlar hiç kimsenin
spesifik olarak nasrna basmyordu, bu tip
konularda nasrna basacaksn.
Sumru Altu Evet nasrna basacaksn,
burada nasr urada: Örnein Saryer’e “Silicon
Valley”den mühendis, yazlmc getirmek

istiyorum. Çok deerli insanlar var. Bilgisayar
mühendisi ama i bulamyor Türkiye’de.
Türkiye’de i bulamayan birisinin yapaca en
basit ey nedir? Kendi iini açmak. Mikro reform
dediiniz bu deil mi? Türkiye’de bu da yeterince
yaplmad. Kendi iini açmak, özel bilgisayar
irketini evinden yönetmek için çalmak isteyen
insan tevik etmiyorsunuz.
M. Rauf Ate Peki bu gibi uygulamalarn
ortadan kalkmas için öneriniz nedir?
Sumru Altu Belki Ümit Hanm orada bir ey
söyleyebilir. Giriimciliin özendirilmesi, verimli
iler yapmann önünün açlmas önemli. Örnein
irketler Kanunu niye geçemiyor, niye
geçirmiyoruz? Geçirmek istenmiyor demek ki. Bir
ksm insanlar bu tür mevzuatlarn
geçirilmemesinden faydalanyor. Bence
Türkiye’de bir baka sorun da var, o da u: Kural
koyuyoruz ama o kurallardan çok çabuk sapma
gösterebiliyoruz. Bu da toplumda kurallarn
aslnda uyulmak üzere deil de uyulmamak üzere
konduu izlenimini yaratyor. Dolaysyla belki de
kural koyup kuraldan sapmaktan da
faydalananlar oluyor. Bunun nasl önüne
geçebiliriz? Anglosakson ekonomi bunun için
ceza koymu. Yani ceza koyarak doru
DR. ÜMT ZMEN
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faaliyetlere özendirmi. Bugünkü durumumuzda
bunu nasl elde edeceiz bilemiyorum. Toplum
ve ekonomi için iki tür denge var, biri kurallarn
uyulduu, faydal iktisadi faaliyetlerin
özendirildii bir denge. Dier denge ise,
kurallarn konulup bu kurallardan sürekli
sapld bir denge. yi dengeye nasl geçeceiz?
Açkças onu ben de bilemiyorum. Ama o kötü
dengeyi de görüyorum.
M. Rauf Ate Hasan Bey sizinle devam
edelim. Siz ekonomik modeller üzerinde
çalyorsunuz. Kalknma ve istihdam salayan
büyüme anlamnda Türkiye için doru modelin
ne olduunu düünüyorsunuz? Türkiye nereye
doru yönelmeli? Nasl bir büyüme modeli
izlemeli?
Hasan Yurtolu Bu zor bir soru. Naçizane
görülerimi söylemeye çalaym. Türkiye’nin
geçmi performansna baktmzda 80’lerden
sonra ihracat odakl bir ekonomiye geçtiimizi
görüyoruz. Bu balamda biraz da alt detaya
baktmzda, yatrmlarn ön plana çktn,
yatrm arlkl bir büyüme ve üretim sürecine
arlk verdiimizi görüyoruz. Bunun nedenleri
farkl olabilir tabii, ama unu söyleyebiliriz ki
Türkiye’de sermaye derinlemesi olgusu
gözleniyor. Yani birim çalan bana sermaye
orannn arttn görüyoruz. Bunu biraz daha
özele getirirsek, biz bu ekilde büyümeye devam
edebilirsek kriz nedeniyle yüzde 20 civarna
dümü olsa da yüzde 25’lere ulam olan
yatrmn GSYH’ya orannn daha da yukarlara
gitmesinin gerektii aikar. Bu noktada öyle bir
sorun var: ç tasarruflarmzn yetersiz bir
düzeyde olduu ve d tasarruflara bal
olduumuz kesin. Burada politikalarmz gözden
geçirmemiz gerektiini düünüyorum. Bu
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konunun son dönemlerde oldukça ön plana
çkt herkesin ortak kansdr. Türkiye’de bu
noktada baz çalmalar yürütülüyor, bu konuda
bizim de baz çalmalarmz var. Özellikle Dünya
Bankas ile son dönemde yaptmz baz
çalmalar bu konuda önemli bir adm olarak
görülebilir. in bu tarafnda bir ilerleme salamak
gerektiini düünüyorum. Çünkü sermaye
derinliini artrarak nereye kadar gidebileceimiz
üpheli. Dolaysyla geriye ne kalyor diye
baktmzda tabii ki istihdam görüyoruz.
Burcu Hanm’n da söyledii istihdam dostu
bir büyümenin ortaya konulmas Türkiye
açsndan özellikle önemli. Neden önemli? Çünkü
bunu salayabilirsek Türkiye’nin potansiyel
büyümesini gerçekten çok yukarlara çkarabilme
imkanmz var. Baktmzda Türkiye’de
nüfusumuzun ne kadar genç olduu ortada. Bu
nüfusun ne kadarn istihdam olarak
kullandmz da ortada. Dolaysyla burada
önemli bir aama kaydetme ans, potansiyel
olarak Türkiye’nin gidebilecei gerçekten büyük
bir alan yaratyor.
Dier taraftan biraz da iin içsel büyüme
tarafna girersek artk teknoloji çok önemli. Bilgi
önemli bir üretim faktörü olarak yerini alm
durumda. Dolaysyla bilginin Türkiye’de de
üretilmesi ve etkin ekilde kullanlmas yönünde
maksimum çabay göstermemiz gerekiyor. Bu
konuda Türkiye’nin istihdam dostu büyümeye
nazaran biraz daha iyi olduunu düünüyorum.
Çünkü son dönemlerde bilginin ve teknoloji
üretmenin ne kadar önemli olduu, hem
firmalarmz hem çalan kesim tarafndan artk
çok iyi fark edilmi durumda. Ama bu noktada da
herkesin mutabk olduunu düündüüm baka
bir konuya tekrar geliyoruz: O da eitim. Eitim,

hem beeri sermayemizin gelitirilmesi, hem de
büyüme potansiyelimizin ve dolaysyla
istihdammzn daha yukar çekilebilmesi
açsndan önem tayor.
Teknoloji üretme ve kullanma kapasitemizin
artrlmas açsndan da büyük önem tayan
eitim, ilk planda Türkiye’nin büyüme stratejileri
içinde önemli bir yer tutuyor. Ama burada önemli
olan nokta u: Eitim politikalar ksa vadede
uygulanabilecek politikalar deil. Eitim
politikalar orta, hatta uzun vadede etki edecek
politikalardr. Dolaysyla konu uraya geliyor:
Hemen balamal ve büyük bir hzla bu konuya
eilmeliyiz. Bu konuda hemen herkes hemfikir
zaten. Ama bunu yaparken dier noktalar,
özellikle bilgiye ve teknolojiye eriim de önemli.
Teknolojiyi edinmenin ve kullanmann birçok
yollar var. Bunu sadece üretmek deil, alp
kullanmak da günümüzde önem kazanm
bulunmaktadr. Bu ekilde, verimlilik artn
hzlandrarak büyümeye daha fazla katkda
bulunmasn salayabiliriz. Bir taraftan da
potansiyel büyümemizi artrarak istihdam yaratma
kapasitemizi yukarlara çekebiliriz. Sonuç olarak
da daha dengeli bir büyüme yapsna
ulaabileceimizi ve bunun sürdürülebilirlik
açsndan da önemli olduunu düünüyorum.
M. Rauf Ate “stihdam dostu büyüme”
dediniz. 2004’ten bu yana ortaya çkan büyüme
pek istihdam dostu olmad galiba. Niye olmuyor
ve Türkiye istihdam dostu bir büyümeyi nasl
salar, ne düünüyorsunuz?
Hasan Yurtolu Burada istihdam dostu bir
büyüme derken mevcut artlara bakmak da
önemli diye düünüyorum. 2000 sonrasna bakp
kriz öncesi ve sonras diye deerlendirdiimizde,
biraz önce de anlatmaya çaltm konularn

önem tadn belirtmek isterim. Yani kriz bize
baz eyleri gösterdi. Neleri gösterdi?
Kurumsallamann ve rekabet gücünün ne kadar
önemli olduunu gösterdi. Yani sadece içeriye
deil darya da çalmann ve bu balamda
çalma ekillerimizi, i yapma süreçlerimizi
deien artlara göre sürekli gelitirmemizin ne
kadar önemli olduunu gösterdi. Bu noktadan
itibaren biraz daha darya arlk vererek devam
ettik. Yatrmlarmza, teknolojik kapasitemizin
artmasna, kurumsal kapasitemizin gelimesine ve
yapsal reformlara önem vererek rekabet
gücümüzü artrmaya yöneldik.
Kamuya baktmzda da salanan ciddi
konsolidasyon önemli bir gelime olarak ortaya
çkyor. Ama temelde biraz da ansszlmz söz
konusu diye düünüyorum. öyle diyebilirim,
eer dünyada bir kriz yaanmam olsayd iyi bir
ekilde devam edebilirdik belki de. Ama dünyada
yaanm olan bir kriz bu noktada biraz da
ansszlmzd. Özellikle bunun Avrupa Birlii’ni
ciddi ekilde etkilemi olmas farkl bir noktayd.
Bizim u anda istihdam yaratmayan bir
noktaya gelmi olmamz birçok etkene bal.
Toplama baktmzda çok fazla istihdam
yaratlamam olduu görünmekle birlikte, alt
detayna baktmzda tarm d sektörlerde ciddi
bir istihdam yaratldn ve tarmdan bu
sektörlere doru ciddi bir geçi olduunu
görüyoruz. Bu istihdam dostu bir büyüme midir,
istihdam dostu olmayan bir büyüme midir diye
deerlendirirken biraz bunu da göz önünde
bulundurmakta fayda var diye düünüyorum.
Sonuçta tarm sektöründe çok verimli olmayan
bir istihdamn özellikle hizmetler sektöründe,
biraz da sanayi sektöründe olmak üzere daha
verimli alanlara yöneldiini görüyoruz.
Fatih Özatay Bu kesinlikle iyi bir ey.
Hasan Yurtolu Evet iyi bir ey. stihdam
yaratmayan büyüme demek biraz hakszlk
olabilir bu noktada. Sektörel bir deiim olmas
önemli bir ey. Ne kadar iyi derseniz, tabii ki
hem tarmda verimlilii ve üretimi istihdamla
birlikte artrp, hem de dier alanlardaki istihdam
daha yüksek düzeylere çkarabilmek çok daha iyi
olurdu. Fakat hepimiz biliyoruz ki tarmda kat
edecek daha çok yolumuz var. Bu noktada biraz
da unu vurgulamak istiyorum; yapmamz
gereken çok ey var ve bunlarn hepsini bir anda
yapmak da kolay bir ey deil. Hem finansman
tarafndan tutun, hem de bu ilerin koordinasyon
içinde, tutarl ve düzgün bir ekilde yaplmas çok
kolay bir ey deil. Kald ki bir miktar tarttmz
politik ekonomi de iin içine girdiinde, ne kadar
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zor ve uzun bir süreç gerektirdiini de görüyoruz.
Bu balamda yapacanz ilerin finansman da
gerçekten önemli. Baktmzda biz vergi
oranlarn artrabiliriz, bu ekilde kamu
tasarrufunu artrabiliriz. Ama bunun özel sektör
üzerindeki etkisini çok iyi incelemeliyiz.
Burcu Ünüvar Vergi denetimi yoluyla da
vergi gelirlerini artrabiliriz.
Hasan Yurtolu Tabii ki. Ben art veya eksi
olarak söylemiyorum ama bu art ve eksileri ciddi
bir ekilde ortaya koymalyz diye düünüyorum.
Dier bir ifadeyle bir adm atacaksak, bu admn
doru temellere dayandrlmas gerektiini
söylemeye çalyorum. Çünkü bunlar gerçekten
daha sonra çok önemli etkileri olabilecek
kararlar. Ben Fatih Bey’e bu noktada katlyorum.
Bizim gelir vergilerimizin gayri safi yurtiçi
haslaya oran OECD ortalamalar ile
karlatrdmzda düük. Bu noktada Fatih
Bey’in de söyledii gibi kayt dlk karmza
çkyor. Gelirleri artrmak için neler
yapabileceimizi iyi düünmeliyiz. Bunun
yöntemlerini ve etkilerini net bir ekilde ortaya
koymalyz. Bugüne kadar yaplanlara
baktmzda mesela 5 puanlk bir indirim
hatrlyorum. Bu u amaçla yaplmt: “Biz bir
balangç yapalm, bundan sonrasnda da kayt
dln ne kadar azaldna bakarak gerisini
getirelim”. Ama kayt dlkta maalesef pek bir
deiiklik olmad. Bundan sonra da görür müyüz
bilemiyoruz. Belki görürüz çünkü bunlar hemen
olacak eyler de deil iin kötü taraf.
M. Rauf Ate Teekkürler. Ümit Hanm
sizinle devam edelim isterseniz. Arka arkaya
sayarsak ülkede büyümenin önünde hangi
engeller var?
Ümit zmen Önce birkaç noktada
söyleyeceklerim var, ondan sonra sizin bu
sorunuza geçeyim. stihdam yaratan büyüme,
istihdam yaratmayan büyüme derken hep göz
ard edilen bir ey var. Aslnda fena halde
istihdam yaratlyor, Geçen seneden bu yana bir
milyonun üzerinde yaratlm toplam istihdam
var. Ama ayn zamanda tarmdan boalan bir i
gücü nedeniyle i arayanlarn says artt için
isizlik oran artm durumda. Yani isizlik
oranna odaklanmak bugünün istihdam piyasasn
anlamak açsndan yanl bir odaklanma olacaktr.
Aslnda istihdama odaklanmak gerekiyor. Biz bir
ufak egzersiz yaptk, i gücüne eklenme etkisini
bertaraf edersek, isizlik oran yüzde 7,5’e kadar
düebiliyor. Uzun vadede yüzde 46-47’lerdeki bir
istihdama katlma oran üzerinden isizlik oranna
bakarsak yüzde 7,5’e düüyor. Bunu bir
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rahatlama olsun diye söylemiyorum. Bunu “ne
kadar düük bir isizlik oran var diyelim” diye de
söylemiyorum. Bir vakay çarpc bir rakamla açk
etmek için söylüyorum. OECD ülkelerindeki
istihdama katlma oranna bakmamz lazm. Öyle
olursa da isizlik oran o zaman da yüzde 40’a
yakn bir rakam ediyor. O yüzden isizlik oranna
deil istihdamn kendisi üzerine odaklanmak
gerekiyor. stihdama odaklannca da çok fazla bir
cevap yok. Çünkü normal seyrine braktmzda
tarmdaki yüzde 20’lik pay yüzde 3’e, 4’e dümek
durumunda. Tarmdan boalan nüfusu nerede
istihdam edeceiz, hangi hizmet sektöründe,
hangi sanayi sektöründe? Asl cevaplanmas
gereken soru da zaten bu. Çok ciddi bir beeri
sermaye yükseltmesi lazm. Bunu 10-15 yldan
önce yapmak mümkün deil. Türkiye’nin temel
ekonomik problemi kesinlikle eitimdir.
Herhangi bir ekonomik meseleden çok daha
fazla, çok daha kapsaml, hem nitelik hem nicelik
açsndan çok daha radikal eitim reformuna
ihtiyaç var.
M. Rauf Ate Peki Türkiye ylda yüzde 4-5
büyümeyle ne kadar yeni i yaratabilir?
Ümit zmen Tarm d 450-500 bin.
M. Rauf Ate Tarm d, o kadar çalan
katlm var herhalde her yl…
Ümit zmen Ama bu yetmiyor, yani isizlik
orann dengede tutmaya yetmiyor. Böyle olunca
isizlik oran artyor. Bu kadar düük i gücüne
katlma oranlar altnda Türkiye’nin yüzde 5’in

üzerinde bir büyüme hzna çkmas lazm ki
isizlik orann tutabilsin. Gerçekten i gücüne
katlm orannn artmas gerekiyor. Çünkü sonuç
olarak baktnzda kullanlmayan bir potansiyel
var. Elinizde i gücü var, bu i gücünden
yararlanmadnz sürece kaynaklarn etkin
kullanmn gerçekletirmiyorsunuz demektir.
Ama öbür tarafta hem i gücü piyasalarnda, hem
ürün piyasalarnda büyümenin önünde çok fazla
engel var. Mikro reform snfnda çok sayda
mevzuat engeli var. Bu mevzuat engellerini
ortadan kaldrmak gerekiyor.
 gücünün esnekletirilmesi diyoruz. Bunu
yapmadan istihdam piyasalarnda çok da fazla
çözüm bulmak mümkün deil.  gücü
piyasalarndaki esneklik iki yönlü çalan bir
süreç. Biraz önce Sumru Hanm söyledi. Kat
piyasalar ülke krize girerken i kaybn engelliyor.
Ama imdi resesyon geride kald, artk çktayz.
Çkta ise esnek piyasa kat piyasaya nazaran
istihdam yaratmay daha fazla hzlandryor. u
anda yapacamz bir ey varsa o da gerçekten i
gücü piyasalarn biraz daha esnek hale
getirmektir.
Sumru Altu Esnek deil mi Türkiye’de?
Ümit zmen OECD ülkeleri arasnda en kat.
Sumru Altu Formal sektörde?
Ümit zmen nformal sektörde çalann ad
yok.
Sumru Altu ktisatçlar buna öyle bir tanm
getiriyorlar. spanya’da da bu var, kat bir formal
sektör, kayt d ve informal bir sektör. Ve en
kötüsü bizde.
Fatih Özatay En kötüsü Türkiye’de. spanya,
talya, Portekiz güneyde. Hem esneklik hem de
güvence ksm önemli.
Sumru Altu Bu da zor bir sorun, belki
sorunlarmz çok kolay deil.
Hasan Yurtolu Bu düzenin bize ne getirisi
var, ne götürüsü var belki de buna bakmak
lazm. nformal sektörde esnek bir piyasaya sahip
olmak ne kadar iyi?
Sumru Altu Bence o kadar iyi bir taraf yok
bunun…
Hasan Yurtolu Tabii ki yok.
Ümit zmen Onu zaten etkilemeyecek, dier
taraf etkileyecek. Öbür taraf öyle bir etkileyecek
ki… Bugün i dünyasna baktnzda insann
iini yapan bir makine varsa o makinenin bedeli
Toplantnn moderatörlüünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yayn Direktörü M. Rauf
Ate üstlendi.

kaç lira olursa olsun insanla uramamak adna o
makine tercih ediliyor. Bu günkü mevzuat yaps
insan ikincil konuma itiyor, makineyi tercih edilir
konuma getiriyor. Burada bir terslik var.
Büyümenin 3 bileenini dengede götürmek
gerekiyor. Türkiye bir dönem birine basyor, bir
dönem dierine basyor, bu da gayet
yalpalayarak giden bir büyüme süreci getiriyor.
Üçünün dengeli olabilmesi için biraz daha
istikrarl, hem igücü piyasalarnda, hem ürün
piyasalarndaki bu katlklarn giderildii bir yap
kurulmal. Bu katlklar sorduunuzda gayet
renksiz bir sohbete gireceiz. Hangi kanun,
bilmem kaçnc maddesi, bilmem hangi bendi
gibi…
M. Rauf Ate Ana hatlaryla…
Ümit zmen Ana hat derseniz “mikro yapsal
reformlar” deyip geçiverdiimiz, detaya
girdiimizde ise son derece teknik ve detayl
konular bunlar. Yaplmas da bu nedenle zor
olan, bir dizi mevzuat deiiklii gerektiren çok
sayda ufak skntlar... Ama bu skntlar günün
sonunda gerçekten makineyi insana tercih eden
bir noktaya getiriyor. Bunun içine kdem
tazminatn da koymak mümkün, i güvencesini
de koymak mümkün… Belki genç isizliin bu
kadar yüksek olduu dönemde 25 yan altnda i
güvencesinin olmad bir ortam tartmak da
mümkün.  güvencesini belli bir çalma
süresinden sonra uygulamak gibi bir sistemi
tartmak da mümkün. Bunu sadece biraz önce
açlan politik iktisat tartmasna atfta bulunmak
için söylüyorum. Belki i haftasn saat olarak
azaltmak da mümkün. 35 saatlik i haftasn da
tartalm. Tabii ki bunlarn götürüleri de olacak
ama atlan her admn birtakm olumsuzluklar
var.
Detaya girmeyelim ama kayt dlk içinde u
parantezi açaym: Kayt dnda tabii ki vergi
orannn düürülmesi bir faktör. Bu bir havuç
uzatmak, bir taraftan da sopa olarak denetimi de
devreye sokmak lazm. Belki çok tartlmayan bir
eyi de tartmaya balamamz lazm. Biz kayt
dl hep polisiye bir önlem olarak gördük.
Hep bir denetim, zorlama, birileri gelecek,
kontroller yapacak... Ama bir gerçek de var ki,
kayt d çalan iletmeler gerçekten kayt içinde
çalabilir koullarda deiller. O yüzden kayt
dndalar. Yani üzerindeki yükleri zaten
ödeyemiyor. Ve siz onu kayt içine almaya
kalktnzda da “dükkan kapat git” demek
oluyor. Bunun realitedeki karl bu. Gerçekten
belki de o kiilerin dükkan kapatp gitmesi
gerekiyor. Yani orada optimal alt bir üretim
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yaplyor. Toplumsal refah açsndan belki de
kapatlp gönderilmeleri, sistemin dna çkmalar
daha iyi. Ama onlara bir baka i koluna
geçmenin de yollarn açmak gerekiyor. Bu
eitimdir, kredidir, stratejidir. Ama hükümetin asl
burada devreye girmesi gerekiyor. Stratejilerin
buraya yönlendirilmesi gerekiyor ve kayt içine
alndnda ayakta kalmas mümkün olmayan
kesime bir çk stratejisi sunmak gerekiyor.
Ez cümle bunlar detayda tartlmas gereken,
detayda somutlatrlmas gereken bir dizi ufak,
çok sayda mevzuat ve kanun deiikliini
gerektiriyor. Bunun yaplmas için kesinlikle
katldm toplumsal kutuplamay giderici
konsensüs oluturma mekanizmalarn yeniden
tasarlamak ve devreye sokmak art. Aksi halde
biz bunlar tartmaya gelemeyiz.
Sumru Altu Ben bu toplumsal kutuplamay
anlamyorum…
Fatih Özatay Birtakm reformlar yapacaksnz
deil mi? Bu söylediklerimizin hepsinde
anlayoruz aslnda. Bir dolu reform gerekiyor.
Mesela eitim reformu. Herkes eitim
reformundan bahsediyor ama mesleki eitimle
ilgili reformu yapamyoruz. Çünkü konu dönüp
dolap mam Hatip meselesine geliyor. Oraya
geliyor ve tkanyor.
Sumru Altu Bir toplumu en ileriye
götürecek reform eitim reformudur. kinci
reform rekabetçiliin önünün açlmasdr.
Topluma soruyorsun, diyorsun ki bunlar
oylayalm. Üç grup var: Belli bir iktisadi gücü
olan oligopoller, eitimli kesim ve eitimsiz
kesim. Eitim reformunu en çok eitimsiz kesim
istiyor. Rekabetçilik reformlarn, belli artlarda
belli kesimler istiyor, fakat bu reformlarn
sralamasna göre hiçbiri gerçeklemeyebilir. Yani
statükoda kalmak bu gruplarn büyüklüüne ve
gücüne göre mümkün. Biz Türkiye’de gruplar
arasnda çkar çatmasndan çok korkuyoruz.
Biraz serbest brakalm, bakalm nereye gidecek?
Reform yapmak kolay deil…
Fatih Özatay Evet kolay deil. Biz de ondan
bahsediyoruz.
Sumru Altu undan çok korkuyoruz: Biz
genç, sanayileen bir toplumuz. Konsensüs
salamak çok kolay olamaz, hükümet salasn
demeyelim, biraz brakalm. Biraz toplumsal çkar
çatmasna müsaade etmek lazm ya da bu
çkarlarn serbestçe dillendirilmesinin önüne
geçmemek lazm. “u reformlar yaplsn” diye biz
konuabiliriz. Biraz da gerçekçi olalm. Hakikaten
çok deiik çkarlar var. Biz bu çkarlar
görmediimiz gibi, çözülmelerine de engel
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oluyoruz. Demokrasi tartmas da bu deil mi?
Belli çkarlar ya da görüleri basklamayalm,
biraz serbest brakalm, bakalm ne çkacak?
Amerika’da bugün siyahi bir bakan varsa buraya
gelene kadar 100 yllk bir toplumsal mücadele
yaad. Toplum katmanlar üzerindeki basklar
azaltalm, belki birçok reform gerçekleir. Ama iki
taraf da serbest brakalm. Türkiye’de birileri hep
bir taraf serbest brakmak istiyor. Hayr, iki taraf
da serbest brakalm. Çkarlarn serbestçe dile
getirip çözümler üzerine biraz tartsnlar bakalm.
Bakalm nasl bir ey ortaya çkacak? Baz
kayplar yaanabilir ama zaten Türkiye bu tür
kayplar yaamad m? Serbest tartma olursa
belki kayplar da azalr.
Ümit zmen te okuyup onlardan ders
alalm, illa yaamamz gerekmez…
Sumru Altu Ama o bilinç herkeste var m?
ki taraf da serbest brakalm, hatta üç dört taraf
da serbest brakalm, görelim.
Fatih Özatay Bir eyi tartmamz lazm. 
yapmann önündeki engellerin kaldrlmas vs.
bunlar bizim üzerinde hep yazp çizdiimiz
konular, çok önemli konular. Eitim reformu, i
gücünün artrlmas gibi reformlar yaparken
kaynaa ihtiyaç var. Bunlar dikkate almak
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gerekiyor. Ben o nedenle kayt dn azaltmaktan
bahsettim. Yoksa sadece kayt dn kontrol
altna almakla tabii ki i bitmiyor. Ama bir ekilde
bir kaynak yaratp bu kstlarn üzerine gitmek
gerekiyor.
Hasan Yurtolu Aslnda ben biraz da bunu
söylemek istemitim. Global kriz olmasayd belki
de baz eyler için frsat gelmiti. Mali
konsolidasyonun yardmyla bir eyler
yapabilmek için bir mali alan yaratlmt mesela.
Ama kriz olunca biz o mali alan krizin etkilerini
gidermek için kullanm olduk.
Daha önce de söylemeye çaltm gibi bir
eyleri yaparken, yaplan dier ilerle uyum
içinde olmasna dikkat etmemiz gerekiyor. Her
eyi bir anda yapamayacamz da kafamzn bir
köesinde mutlaka ama mutlaka tutmamz
gerekiyor.
Sumru Altu Genç bir toplumuz. O gençlik
de sabrszlk getiriyor. Benim temennim toplum
katmanlarn görülerini ve çkarlarn serbestçe
ifade etmeleri için serbest braklmas, bence bu
büyüme ve demokrasi tartmas ile ilgili. Biraz
toplumun örenmesine müsaade edelim. Kötüyü
de örensin, iyiyi de örensin. Türkiye’de bu
eksik. Demokrasi tartmasn da ben böyle
görüyorum.
M. Rauf Ate Teekkürler, biraz eref Bey’le
devam edelim. Sizin Türkiye’de büyümenin temel
kaynaklar ve büyümenin u andaki temel
kompozisyonu nedir? Esasen Türkiye’yi gelecee
tayacak kompozisyon ne olmaldr? O konuda
bir deerlendirme yapabilir misiniz?
eref Saygl Teekkürler Rauf Bey. stihdam
yaratan büyüme konusuyla balayaym. Ben o
konuda Hasan Bey’in söylediklerine katlyorum.
Aslnda istihdam yaratld, çok zayf bir istihdam
yaratm potansiyeli yok. Ancak unu unutmamak
lazm, bakmamz gereken aslnda orta vadeli
ilikiler, potansiyel büyüme olayna ve istihdam
yaratmaya bakmak lazm. Gerçekleen ksa vadeli
büyümeye bakarsak 7 büyüdük ama istihdam 1,2
artt. Bunun dorusu ortalama bakmak yani 5
orannda büyüdük ve istihdam 1,2 artt.
Dolaysyla potansiyele bakarsak istihdammz
zayf ama büyümemiz de o kadar büyük deildi
zaten, onu demek istiyorum.
Bir de istihdam olaynda “sektörler aras
kaymalar” boyutu var. Ama baka bir boyut daha
var. Özellikle sanayi sektörlerinde daha emek
youn sektörlerin gerileme gösterdii, sermaye
sektörlerinin büyüdüü bir süreci gördük. 90’l
yllarda hatrlarsnz lokomotif sektör tekstil, giyim
gibi emek youn sektörlerdi. Ama 2000’li yllarda

bu sektörler gerilerken, hatta reel büyümeleri de
negatiftir bu sektörlerin, sermaye youn sektörler
öne çkt. Otomotiv, beyaz eya, ana metal
sektörleri büyümeyi tetikleyici ana sektörler oldu.
Dolaysyla yüksek bir büyüme beklememek
gerekiyordu. Çünkü sanayinin dokusu hzl bir
ekilde deiti.
“Neden istihdam yaratamadk” derken
Türkiye’nin kaçrd bir baka nokta da u oldu.
ki yl kadar bir sürede yaklak 150 firmay
ziyaret ettik. thalat yapsn anlamak istediimiz
zamand. Oradaki yaplar gözlemlemeye
çalrken u dikkatimizi çekti. Aslnda salkl bir
büyüme sürecinde hiçbir sektörde, hiçbir firma
bandan sonuna kadar üretim yapmyor.
Firmalarn genel olarak uzmanlat bir alan var.
Bunun “know-how”n ald bir ana firma var.
Bunlar çounlukla yurt dndan ama
hammaddesini ve belli parçalar tedarik ettii yan
sanayiler var. Salkl olan aslnda bir eyin
olabildii kadar fazla ksmnn ülke içinde
yaplabilmesi. Hepsini yapamazsnz elbette,
hepsini yapmak zorunda da deilsiniz. Ama bir
üretim sürecinin ne kadar fazlasn ülke içinde
yapyorsanz büyüme o oranda daha fazla
istihdam getiriyor.
Bu aratrma srasnda bir ksm firmada unu
gördük: Hzl büyüme esnasnda yan sanayisini
gelitirmi, kendisi büyürken küçük yan
sanayisinin gelimesine ayr bir önem vermi.
Bunlarn savunma sanayinde ve baka
sektörlerde örnekleri de var. Bu çok salkl bir
yap. Ama büyük çounluunda ana firma
büyürken yan sanayinin çok fazla
büyüyemediini gördük. Aradaki ban
koptuunu gördük. Bunun yansmas bence çok
önemli. Çünkü büyümede de bu oluyor. Büyük
ana firmanz büyüyor ama istihdam yaratan yan
sanayinizle ba kopuyor. O büyük firmalar da
aslnda büyük ölçekli, büyük montanl firmalar
genelde. Büyük hacimli üretim yapyorlar ama
eer hammaddesini ya da yan sanayi ürününü
içeriden deil de daha çok dardan alarak
üretimini gerçekletiriyorsa bu ikincil etkiler
ekonomiye yansmyor. Dolaysyla büyük ile
küçük arasnda bir kopma söz konusu.
Bu kopma aslnda biraz önce bahsettiimiz
kayt d ve eitim gibi konularn önemli bir
parças. Krlma aslnda burada kendini
gösteriyor. Türk sanayi yaps içinde çok baarl
ekilde dünya sistemine entegre olan firmalarmz
var. sim vermeye gerek yok burada, biliyorsunuz
zaten bu firmalar. Geçmi dönemde çok hzl
büyümüler, üretim desenlerini hzla yenilemiler.
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Çok ciddi ekilde d pazarlarda ürün satan
firmalarmz var ama buna uyum salamakta
zorlanan bir yan sanayimiz var. Eer bu ba
kopmusa istihdam yaratamayan bir büyüme
geliyor. Ayn zamanda cari aç artran, cari aç
sürekli besleyen bir büyüme geliyor.
Ama baz firmalarmzda da unu gördük,
firma yetkilileri “bizim en büyük sermayemiz
beeri sermayemizdir” diyor. Yani çok iyi eitimli,
mükemmel bir insan grubumuz da var. Dier
taraftan hiç eitim görmemi veya çok az eitim
görmü, ortalamas ilkokul düzeyinde olan bir
nüfus yapmz da var. Sknt aslnda biraz o.
Firma isimlerini vermeden birkaç anekdot
vereyim. Bu gelimeyi baarl ekilde salayan
yan sanayi ile o kuluçkalklarda, yani küçük
organize sanayilerde ban sürekli klan ve
koruyan firmalarmz var. Kendini besleyen
firmalarla kader ortakl yapan bu büyük
irketlerin ortak noktas, bizim görebildiimiz
kadaryla uzun vadeli düünmüler ve stratejik
kararlar almlar. Geride örnein 20 yllk bir
süreç var. Güzel bir dünya analizi yaplm.
“Dünya nereye gidiyor, bu dünyada nasl ayakta
kalrz” sorusunun analizi yaplyor. 20 yl
boyunca da ksa vadeli zararlara ramen ortauzun vadede yan sanayisinin gelimesine sürekli
kaynak ayryor. Ksa vadede kaybetmiler ama
orta-uzun vadede güçlü ekilde ayakta kalmlar.
Türkiye’nin ilk 10 firmasnn hikayesindeki
temel benzerlik budur aslnda. Büyük irketler
kader ortakl yaptklar küçük yan sanayi

firmalarna stratejik yatrm yapmlar. Ar-Ge
destei yapyor, finansman salayabiliyor,
pazarlama kabiliyetini artrmaya çalyor. Bunu
bir kader ortakl olarak görüyor. Aslnda bunu
ne kadar yaygnlatrabilirsek o kadar iyi ama
maalesef geçmi dönemde bu yaplar salayan
firma saymz az. Ayn zamanda bunu kaybeden
firmalarmz da var. Bu durum bundan sonraki
sürecin de salkl olmasn engelleyen bir ey.
M. Rauf Ate Buradan kurumsallamaya
vurgu yapabilir miyiz?
eref Saygl Tabii ki. Zaten bahsettiimiz
süreç 20 yllk bir süreç. 20 ylk perspektif zaten
kurumsal firma yapsn gerektiriyor. Türkiye’de
genel firma yapsna “aile irketi” diye bakarsanz,
kiilerin tarihleri, kiilerin tercihleri var, anlattm
baarl firma örneklerinin tercihleri stratejik ve
kurumsal. Baka önemli bir dinamik, geçmi
dönemde ne yaptk? Sumru Hanm’n
konumasnda “bizde ani parlayan büyümeler
var” demiti. Ama bu orta-uzun vadede çok uzun
sürmüyor dediimiz zaman, buradaki skntlarn
bir boyutu, gelime ve kalknma dediimiz ey
statik bir ey deil. Makroda biz milli geliri toplu
olarak görüyoruz veya sanayi diyoruz yine
topluyoruz. Aslnda gelime kalknma bir
deiim, yani toplumun vizyonunda olmas lazm.
Yani baarl toplum nedir? Ben biraz evrimci
bakyorum. Deien artlara, koullara uyum
salayabilen, kendini adapte edebilen toplumlar
baarldr. Aslnda ekonomiler de öyle, bizim
görebildiimiz dünya ekonomisi bir deiim

BURCU ÜNÜVAR
YÜME”
M DOSTU BÜ
AN İSTİHDA
“ÖNEMLİ OL
Türkiyeʼnin ihracat yapan sektörleri, aynı zamanda yarattıkları istikrarla iç talebi en fazla destekleyen sektörler.
Sadece otomotiv sektörünün 2,5 milyon kişiyi beslediği söyleniyor. Ve otomotiv sektörü üretiminin yüzde 80ʼini
Avrupaʼya satıyor. Yani Türkiye ihracatının belki yüzde 50ʼsini Avrupaʼya yapıyor ama en temel sektörü bunun daha
üzerinde yüzde 80 oranında bir konsantrasyona sahip.
Şu anda Avrupaʼda yaşananlar bize tam yansımadı diyebiliriz çünkü bizim konsantrasyonumuz Almanya gibi,
Fransa gibi, nispeten Avrupa Birliğiʼnin işleri bir miktar daha iyi giden ülkelerine. Ancak önümüzdeki dönemde bu
rüzgarı yüzümüzde hissetmeye başlarız diye düşünüyoruz. Örneğin iç talep büyümesini artırmamıza rağmen dış
talep cephesinde olumlu anlamda herhangi bir değişiklik yapmadık. Baktığımız zaman iç talebin ne kadar
sürdürülebilir olduğu önemli. Belki kendimize şunu sorabiliriz: Avrupaʼdaki sorunlar devam ettiği sürece Türkiye
jeopolitik konumu nedeniyle komşularını bir piyasa olarak görebilir ve büyümesini destekleyebilir mi? Aslında son 2
yılda bunu yaptık, Avrupaʼnın payını neredeyse 10-15 puan düşürdük. Ama geldiğimiz noktada bunu devam ettirmek
istiyorsak yapısal birtakım önlemler de almamız gerekiyor. Örneğin biraz önce bahsettiğim otomotiv sektörü
Türkiyeʼde daha ziyade hafif ticari araç üretir ve satar. Bunun da temel alıcısı Avrupa Birliğiʼdir. Hiçbir şey olmaz deyin
ancak Türkiyeʼnin büyümesiyle ilgili önümüzdeki dönemde birtakım yapısal değişiklikler yapması gerekiyor. Bence
Türkiyeʼnin büyüme kompozisyonunu konuşmakta fayda var. Yatırımlarla büyüyoruz, belki 2002-2007 dönemi toplam
faktör verimliliğinin de çok olumlu etkisi oldu, kaynak kullanımını bilinçli dağıtmanın da etkisi oldu. Ancak önümüzdeki
dönemde bir büyüme stratejisi, üstelik de istihdam yaratan bir büyüme stratejisi seçmekte fayda olduğunu
düşünüyorum.
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halinde, bunu önceden okuyanlar, önceden
konumlananlar, bunun için doru düzgün kaynak
ayranlar baarl oluyor. Türkiye’nin hzl geliim
dönemlerine baktnz zaman ciddi sektör
deiimlerinin yaand dönemler olduunu
görüyoruz. Bazlar küresel ekonominin
zorlamasyla olmu. Örnein tekstilde Hindistan,
Çin devreye girdi, tekstil fiyatlar çok aaya
dütü gibi farkl dinamikler var.
Bir taraftan da kökleri 90’l yllara giden bir
gelime var. Küresel firmalarn Türkiye’yi
özellikle otomotivde yatrm üssü olarak kabule
etmesi. Buna göre kaynak aktarm, uzmanlk
oluturma var ama sonuç itibariyle gördüünüz
ekonomi bir deiim yayor. Bu deiim
esnasnda siz aslnda sektörel deiimde
verimlilii görüyorsunuz. Bunu ne kadar kalc ve
sürekli klarsanz büyüme trendiniz o kadar uzun
süreli olabiliyor. Ama bu yaplmakszn çok statik
bir ekilde ayn anlay, ayn sektörel yap, ayn
firmalar, ayn üretim anlay, ayn mallar devam
edince ancak ksa vadeli gelgitlerle
büyüyebiliyorsunuz.
Türkiye bunu 90’l yllarda çok fazla
beceremedi aslnda. 80’li yllarda daha önceki
dönemin mirasndan faydaland. En hzl deiim
biraz da küresellemenin itmesiyle 2000’li yllarda
oldu. Bence bundan sonras dönem için de biz
kötümser bir tablo çizdik ama bu kötümserlii
amak istiyorsak mevcut yapy da deitirmemiz
lazm. Bunu illa tekstilden vazgeçelim anlamnda
söylemiyorum. O segmentten bir üst segmente
geçmemiz lazm. Bir mal grubunda bir üst
basamaa gitmeniz lazm.
Gelime süreci bu, dünyada da bunu
görüyoruz aslnda. Alttan koturup merdivenlerin
basamaklarn ikier, üçer çkan ülkeler var.
Bunlar Hindistan, Çin gibi ülkeler. Üstteki ülkeler
zorlanyor ama çkarken de birkaç basama bo
brakyorlar. Yani burada ya siz bu ülkelerle
mücadele edeceksiniz ve çkmaya çaltklar
merdivenleri siz dolduracaksnz. Yeni ArGe’lerle, teknolojiyle zorlayacaksnz ya da
onlarn brakt basama dolduracaksnz. in
kolay yolu basama doldurmak. Türkiye
geçmite basama doldurma yönünde politikalar
izlemeye çalm, aslnda birinciyi
yapamyorsanz bu o kadar da kötü bir ey deil.
Yani u an Güney Kore’nin yapt gibi lidere
rakip olamyorsanz, Japonya’nn yapt gibi yeni
mallarla, ürünlerle ona meydan okuyamyorsanz,
Bat’nn zorland, daha geleneksel mallarda
Bat’nn yerini almaya çalmanz lazm. Bu da
aslnda ciddi bir deiim, dönüüm. Ciddi bir

irade gerektiriyor. O anlamda önümüzdeki
döneme ilikin performansmz bunlara bal.
Mevcut koullar koruyalm diyerek
olduumuz yerde kalrsak yüzde 3,5-4’ler bence
makul rakamlar ama deseni deitirmek, üst
segmentteki mamule gitmek kaynak gerektiriyor
ve hocamzn da söyledii gibi bunlar kolay
eyler deil. Bunun finansmann nasl
salayacaksnz? Eitim gibi uzun vadeli
konularla, eer yapmay baarrsanz büyüme
potansiyelimiz yüzde 6’lara, 7’lere, 8’lere gidebilir
ama mevcut koullarda böyle kalacak gibi
görünüyor. Yine geçmi dönemde dikkat çeken
bir baka nokta da u: Hasan Bey’e katlmadm
tek nokta belki oras olabilir. Eer kriz olmasayd
Türkiye daha farkl bir politika dönemine
geçebilirdi demitiniz.
Biz yine bahsettiim aratrmalar srasnda
unu hissettik: Aslnda küresel kriz öncesinde
Türkiye ekonomisi zaten krize girmi... Özellikle
ekonomide arl bulunan birkaç sektörde,
örnein tekstil, giyim, deri, metal, boru, plastik
sektörlerinde krize zaten girildiini söylüyorlar.
Kriz bu süreci sadece hzlandrd, yani aslnda
süreç balamt. 2008’de büyüme zaten skntl
gerçekleti. Orada da en büyük handikabn
BURCU
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aslnda kamu müdahalesi hatas olduu
söyleniyor. Türkiye özellikle 90’l yllarda yanl
bir kamu tevik politikasyla birkaç sektörü
stratejik sektör seçti. Onu biliyoruz zaten.
talya’nn yerine geçelim mantyla tekstil ve
giyime ciddi kaynak tahsisleri yapld. 94 krizini
amak için datlan teviklerin yüzde 70-80’i
tekstil ve giyime gitti. Ama o arada maalesef Çin
ve Hindistan’n hzl bir ekilde birkaç yl içinde
dünya sistemine girebileceini göremedik. Ciddi
yatrmlarla sektörlerinizi belli bir noktaya
getiriyorsunuz ama arkasndan Çin ve Hindistan
çktnda orada ciddi bir atl kapasite olumaya
balyor. in enteresan taraf 90’larda bitmiyor bu
süreç, 2000’li yllarda da tevik politikalaryla atl
kapasitenin desteklenme süreci var.
Dolaysyla bu atl kapasiteler olumusa
birkaç sektörde büyümeniz kriz öncesi zamanda
skntya girdi diye görülüyor. Açkças dünya
krizi de bana bu durumu çartryor. Dünyada
farkl nedenlerle finansal enstrümanlarn
çoalmas m dersiniz, para arznn artmas m,
likidite mi dersiniz ama sonuç olarak ortaya
çkm bir atl kapasite var. Üretim ile tüketim
deerleri arasnda bir atl kapasite olumu, bu
krizde aslnda bunun giderilmesini göreceiz.
Ülkeler üretme kapasiteleri orannda tüketme
noktasna gidecekler. Türkiye bu noktada da
birkaç hata yapm. Ve bunun sonrasnda
müdahale ederken tekrar bu hatay yapmamas
lazm. Müdahale araçlarnz iyi gözden
geçirmeniz lazm, piyasa prensiplerinden de çok
kopmamanz lazm. Belki en iyisi hem kamu
kesiminin, hem özel kurulularn dünyay izleme
ve gelecei öngörme anlamnda çok ciddi kaynak
ayrarak önlem almas gerektiini düünüyorum.
Büyümenin kaynaklarna, geçmi dönem
analizlerine baktnz zaman sermaye yükünün
baskn olduu bir yap var. O kadar baskn ki
yüzde 70-80’lere giden bir arlk görüyorsunuz.
Bu bir açdan kötü, bir açdan da iyi. yi yan siz
bu sayede kolay yoldan Bat’nn teknolojisini
alyorsunuz. Bu teknolojiyi firmanza aktarm
oluyorsunuz. Makine teçhizatn alyorsunuz, bu
kolay yolu.
Zor yolu da siz bunu borçlanarak alyorsunuz
yani çok verimli kullanmanz, çok yüksek bir
oranda üretime dönütürmeniz lazm ki o borcu
ödeyebilesiniz. Zira Türkiye’de sermaye
dediimiz husus büyük ölçüde dardan geliyor.
Art bunun adaptasyon sorunu, örenme sorunu,
yayma sorunu var. Onlar da arka arkaya geliyor,
dolaysyla çok salkl bir ey deil aslnda. Ar
bir ekilde sermayeye yüklenmek gelimenin ilk
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devrelerinde belki daha mantkl bir ey ama
açkças artk Türkiye’nin bunu amas gerekiyor.
Daha dengeli dalmlar daha mantkldr diye
düünüyorum. Her ülkenin üretim kaynaklarn
verimli bir ekilde kullanmas lazm. Sermaye
kaynaklarn kullanacak elbette, topran, insan
gücünü çok iyi kullanacak, ayn ekilde bilgiye
ve verimlilie de çok ciddi ekilde katk yapmas
lazm. Bizde biraz dengesiz. Sermayeden gelen
bir ksm var, Bat’dan gelen ithal sermayeyi, bilgi
sermayesini aktaryoruz ama emei çok kötü
kullanyoruz gibi görünüyor. Önümüzdeki
dönemde bu bileimi deitirmemiz lazm, biraz
daha insan gücünden faydalanmay öne
çkarmamz lazm.
Yine firma ismini vermeksizin bir anekdot
daha anlataym, kendi sektöründeki en büyük
firmayla görümemizde, üretimi daha bütüncül
anlamda Türkiye’de yapma konusunda ne
yaplabilir diye konutuk. Söz konusu firma nihai
maln bir ksmn yapyor, yatrmlarnn da bir
ksmn kendisi yapyormu. Yani dorudan
üretimde kulland makinelerin bir ksmn da
kendisi üretiyor. u anda az kullanyor ama
zamannda bir Bat firmas “Sizinle birlikte makine
tesisat ksmn da yapalm” diye teklif getirmi ve
uzun süre görümüler. Ama yabanc firma
DR. ÜMT ZMEN

sonuçta vazgeçmi. En büyük gerekçeleri ise
Türkiye’de o konuyla ilgili yan sanayinin
olmamas... Yani hiçbir büyük firma üretim
bütünlüünü kendisi yapamaz. Zaten yapmaz da.
Çünkü karl deil. Bu bence büyük ile küçük
sanayi arasndaki ba açsndan önemli bir örnek.
Burcu Ünüvar Arz zinciri içinde Türkiye’nin
bütün halkalar “up stream, down stream”
kurmas gerekiyor.
eref Saygl Evet, kurmas gerekiyor. Salkl
olmas lazm. Baz firmalarmzla “yan sanayiniz
var m, onlara i braktnz m” diye görüüyoruz.
“Brakamadk” diyorlar. Sebep olarak “yi
bulamadm” diyor. Ama bundan da hiç memnun
deiller. Çünkü “ben iyi yaptm alanda
uzmanlamak isterim ama bu ii brakabileceim
yan sanayi bulamyorum” diyorlar.
M. Rauf Ate Burcu Hanm sizinle bir
toparlama yapalm. Büyüme performansn
desteklemek için finansal piyasalarn üzerine
düen görevler nelerdir?
Burcu Ünüvar Finansal sektörün iki farkl
katksnn olduunu söylemek lazm. Bir tanesi,
muhasebeletirebildiimiz, dieri
muhasebeletiremediimiz niteliksel büyüme ile
ilgili katklar var. Biraz önce büyüme ile ilgili
toplumsal örnekler verdik, aslnda Türkiye
ekonomisi ve halk olarak da kendimizi örenme
erisinin henüz banda nitelendirebiliriz. Ve
ekonomik gerekçelerimizi, gerçeklerimizi
ekillendiren eylerden bir tanesi de sosyal adalet
anlay. Dünyann her yerinde bu böyle.
Dolaysyla sermayeyi ekillendiren eylerden bir
tanesi bu. Finansal piyasalar, araclk hizmetlerini
isterseniz kapitalizmin rüzgar gülü olarak,
isterseniz de sosyal adalete götüren bir yürüyen
merdiven olarak görebilirsiniz. Sonuçta sermaye
piyasalarndaki araclk, tasarruf edilen miktar
yatrma dönütürmeye yarayan bir araç. Bunu
olabildiince effaf, çarpan etkisini dikkate alarak
yapmak çok büyük bir önem tayor. Türkiye
bunu kriz döneminde salam bankaclk
sektörünün artlarn görerek yaad. Daha
önemlisi Merkez Bankas’nn para politikasnn
parasal aktarm mekanizmas içinde en doru
ekilde yansmasn salayacak eylerden bir
tanesi de salkl bir finansal sektördür. Bunun
için baktmzda yatrmlarn önünü açmak,
yatrmlar finanse etmek ve riski belli bir
seviyede tutmak açsndan finansal sektör
büyümeyi çok hzl destekleyebilecek
unsurlardan bir tanesi. Finansal sektör beeri
sermaye eitimini de destekliyor, çünkü
baktmzda yükte hafif pahada ar bir

sektördür. Katma deeri yüksek bir sektördür. Bu
nedenle Türkiye’nin uzmanlamas, derinlemesi
gereken sektörlerden bir tanesidir.
Ama son dönemde büyümeye önemi giderek
artan bir katks daha var. O da özellikle aratrma
gibi sektörlerin finansal araclk hizmetleri içinde
para politikas ile DPT gibi tekilatlarla,
hükümetle ortaklaa yapt çalmalar içinde bir
öngörü oluturma yeteneinin fark edilmi
olmas. Yani Türkiye 2008-2009 krizine girdii
zaman burada öngörü yeteneini kullananlardan
bir tanesi de finansal sektördü. Eskisi gibi sadece
Merkez Bankas, DPT ya da hükümet deil,
finansal sektörü de bir oyuncu olarak kendi
tahminlerini, kendi risk gurubunu belirledi. Bu
son derece önemli, bunu üniversitelerle, Merkez
Bankas’yla bir uyum içinde yaptnz zaman
belli bir anlalabilirlik seviyesini yakalam
oluyorsunuz. Bu, ülke için bir beeri sermaye
yatrmdr, bu ülkenin risk birimini düürücü bir
yatrmdr, bu ülkeye güvenin artmasn salayan
bir sonuç dourur. Bu anlamda hem somut, hem
soyut katklar vardr.
Ama en önemlisi finansal sektör bir çapadr.
O ülkenin yatrm çekmesini salar. Tasarruflarn
doru ekilde kanalize edilmesini salar ve
çarpan etkisiyle büyütür. Bu nedenle payda
oyuncularla birlikte çalarak gerekli düzenleme
ve denetleme yapld takdirde, para politikas,
maliye politikas, üniversiteler, STK’larla birlikte
çalld takdirde, ortaya çkan sinerji ülkenin
daha stratejik admlar atmasn salar. Türkiye’de
sektörel büyümeyi planlarken mutlaka ve
mutlaka finansal sektörü hem bir amaç, hem de
bir araç olarak görmek gerekir. Bu noktada
sanyorum çok büyük dersler alnd. Türkiye
bunu yaparak zaten bir adm att, o konuda ben
bir avantaja sahip olduumuzu düünüyorum.
M. Rauf Ate Fatih Bey sizin eklemek
istedikleriniz varsa alalm lütfen. Bir de büyüme
sürecinde Türkiye kilit sektörler belirleyerek daha
yüksek bir ivme kazanabilir mi?
Fatih Özatay Benim konumalarma
ekleyeceim çok bir ey yok, sadece unu
tekrarlamak isterim: Üzerine gidilmesi gereken
çok alan var. Bence temelde sorun dönüp
dolap ayn noktaya geliyor ve o da kaynak
bulma sorunu... O yüzden Türkiye’nin bu sorunu
halletmesi gerekiyor. Yarg reformu, ticaret
kanunu, i yapmann önündeki engeller, eitim
reformu bir dolu ey sayabilirsiniz. Bunlara
yönelik bir dolu da rapor var. Onlarn çou
kaynak gerektiriyor.
Sorunuza gelince, sektörler konusu benim
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çok da uzmanlk alanm deil. Açkças
bilmiyorum. Bilmediim bir konuda da
konumak istemiyorum. Devlet Planlama Tekilat
aslnda bunun için var, bu sektörleri saptamak
için var.
M. Rauf Ate O zaman Ümit Hanm’a
geçelim. Hem ekleyeceiniz bir ey var m, hem
de bu kilit sektörlerle ilgili söylemek istediiniz
bir ey varsa onlar alalm lütfen.
Ümit zmen Ekleyeceim bir ey yok. Ayrca
ben bu kilit sektör kavramna da karym.
Bireylerin, ahslarn, firmalarn daha fevkinde bir
seçme kapasitesi olan devlet fikrine karym.
Hele ki bugünün küresel dünyasnda bir firmann
görmediini i yapma tecrübesi olmayan
bürokrasinin doru göreceini, doru
tanmlayacan, doru hedefleneceini
düünmüyorum. Bu anlamda belirlenen bu tür
kilit sektörlerin yarardan çok zarar getirdiini
düünüyorum. Bu konuda Asya örnek alnyor
ama Asya üzerine yaplan bir dizi çalma son
derece ters sonuçlar da ortaya koyuyor. Belki
Asya ülkeleri kilit sektörler seçmeselerdi daha da
yüksek hzlarda büyüyeceklerdi. Yüzde 8-10’larn
da üzerinde hzlarda büyüyeceklerdi. Bu yönde
ters iddialar, çalmalar, aratrmalar da var. Bu
aratrmalar da bilerek zararlar olabilecek bir
kilit sektör seçmeden ziyade yatay olarak i
yapmann, yatrmlarn önündeki engellerin
belirlenmesi ve bunlarn temizlenmesi gerekir.
Çünkü zaten bu engeller varken piyasa doru
sinyalleri üretmez, yanl üretilen sinyallerden de
doru sektör seçilemez. Zaten bu piyasada
görünürlüü engelleyen, görüntüyü
bulanklatran i yapma engellerinin tespit edilip
bunlarn temizlenmesi gerekiyor ki piyasa doru
sinyal üretsin. Bu doru üretilmi sinyal
üzerinden zaten firma kendi tercihini kendisi
yapar. Devletin de burada yapaca biraz daha
bilgi üretme, bilgi paylama, özellikle KOB’lere
dönük elde edilemeyen bilginin üretilmesinin
yaygnlatrlmas gibi yan hizmetlerdir.
M. Rauf Ate Sumru Hanm sizin
ekleyeceiniz var m?
Sumru Altu Ben unu söylemek istiyorum.
ktisat politikalarnn toplumda çok daha derin
tartlmas gerekir. Ve karlkl olarak
deneyimlerin tartlmasyla, biraz daha hataya
müsaade edilerek hatadan örenilmesi yoluyla da
doru sonuçlara varlacana inanyorum. Mesela
Ümit Hanm’a katlyorum. Japonya’da “MITI”
(Ministry of International Trade and Industry) çok
büyük bir engel oldu sonunda. Böyle bir yap
kurabilirsiniz, sizi 30 yl yüksek büyüme
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performansnda götürebilir, sonra 90’larda, 2000’li
yllarda “0” büyümeye geçebilirsiniz. Dolaysyla
benim önermek istediim toplumda çok canl ve
çkarlara da bal bir iktisadi politika tartmasnn
yaplmas gerektii. Ve bakalm hangi taraf
çkacak ortaya? Hatasz toplum beklemeyelim, tek
yönlü toplum beklemeyelim, biraz müsaade
edelim bizim toplumumuz da örensin ve
olgunlasn. Biz de iktisatçlar olarak öyle
yardmc olalm: Bu iktisadi politika tartmalarn
derinletirebiliriz. Ben onu yapmak istiyorum.
Ben iktisadi politika tartmasn birçok açdan
derinletirmek istiyorum. O zaman belki toplum
kendisi daha rahat karar verir.
M. Rauf Ate Teekkürler. eref Bey sizin
ekleyeceiniz bir ey var m?
eref Saygl Bu sektör seçimi noktasnda
unu söyleyebilirim, benim kendi kanaatim u:
Aslnda her sektör önemli, yani bizim en azndan
Türkiye’nin konumu itibariyle bakarsak u sektör
ya da bu sektör deerli diye bir snflamaya
yapmamamz lazm. En basit gördüünüz
sektörde bile… Bakn bugün bizim daha önceleri
çok deerli görmediimiz tarm ve hayvanclk

gündeme gelmi durumda. Dolaysyla bence
hangi sektör deil de hangi üretimi, nasl
yaptnz önemli. Yüksek katma deerli yapyor
musunuz, yapmyor musunuz bu önemli. Üretim
zincirinin hangi aamasndasnz, basit bile olsa
onun hangi aamasn yapyorsunuz. Tasarmn
m, bu iin emek ksmn m yapyorsunuz, bu
çok önemli. Baar da bu anlamda sektör
seçiminden ziyade Türkiye’nin üretimin daha
bilgi youn, daha yüksek katma deer yaratan,
daha komplike aamalarna geçmesiyle ilgili
bence. Bu hemen hemen tüm sektörler için
geçerli, dediim gibi gdasndan tekstiline,
giyimine kadar. Belki baz teknoloji konularnda
seçimler olabilir. Kimyaya m, ilaca m yatrm
yaparsnz, nano teknolojilere mi yatrm
yaparsnz gibi.
Ama ben genel olarak sektör seçiminden
yana deilim. Önemli olan her bir sektörün
içindeki üretimin nasl verimli klnaca. Bunun
üzerine odaklanmak daha anlaml, dierinde
zaten piyasa koullar ve sanayicinin tercihleriyle
PROF. SUMRU ALTU Yükselen piyasa krizleri
bugün o ülkelere bir takm eyler öretti. Bu
yaadmz krizler veya Denizli’deki, Kayseri’deki
fazla kapasite oradaki firmalara yardmc olacak.
Bürokrasi, akademi çevreleri veya politikaclar
buna nasl yardmc olabilir? Biz tartmalar
derinletirebiliriz, baz hedefler koyabiliriz,
çalmalar yapabiliriz, toplumu kendi anlad
dilde aydnlatabiliriz. Bunu da yapmamz
gerekiyor, toplumu kendi anlad dilde
aydnlatmalyz. Ama bu çok da kolay
olmayacak. Ben açkças ona inanyorum. Yani
biraz da kendimize zaman tanyalm. Toplumu
belli ekilde yönlendirmek istiyorsunuz ama
toplum her zaman sizin önerdiiniz yoldan
gitmiyor. Bu toplumsal deiimler de zaman
meydana geliyor, o konuda da gerçekçi olmak
lazm. Bakn Türkiye 2000-2001 krizini
yaamasayd, belki bugün bu salamlkta bir
bankaclk sektörüne sahip olmayacakt. Biz
EAF’ta (TÜSAD-Koç Üniversitesi Ekonomik
Aratrma Forumu) yeni bir yayn yaynladk. öyle
söyleniyor; kurumsal deiiklikler aralksz olarak
devam etmiyor, sçramalarla yaplyor ve stres
olduu dönemlerden sonra deiiklik oluyor.
Amerika’da büyük buhran yaanyor ve
ardndan sosyal devlet ve kurumlar meydana
geliyor. kinci Dünya Sava yaanyor, “Bretton
Woods” konuyor, “Emerging Markets” krizleri
yaanyor ve buna bal olarak bu ülkeler farkl
politikalar alyorlar, yani kurumsal deiiklikler de
streslerin sonucu kesintili yaplyor. Buna da biraz
almamz gerekiyor.

zaman içinde bir ayrma olacaktr. Piyasay bu
anlamda genel dinamiklerine brakabiliriz diye
düünüyorum. Önemli gördüüm noktaya
deinirsem eer bir gelime, kalknma, büyüme
politikas olarak bakarsam, bence hem bireyler,
hem firmalar için önemli olan dünyay iyi
okumak ve bunun arkasndan kendisini de
deitirebilmektir. Ona uygun kurumsal yaplar,
stratejileri, kaynak ayrmlarn yapmak asl önemli
olan. Aksi takdirde dünyann farkl zamanlarda
farkl çözdüü, çatmayla örendii süreçleri
denemek zorunda kalabiliriz. Ama bence daha
doru olan, alglama biçimlerimizi daha dinamik
hale getirmektir. Bir kader ortaklnn hem
firmalar, hem toplum arasnda geçerli olduunu
iyi anlamamz gerekir. Bunu gerçekten de
görütüümüz firmalarda gördük. Büyük firma ile
küçük firmann çkar aslnda orta-uzun vadede
ayn. Bunu yakalayamazsak, bu perspektifle
bakamazsak biraz sknt olabilir.
Buradaki en büyük zorluk aslnda uzun
zaman gerektirmesi. nsan ve firma davranlar
çok uzun zamanda deiebiliyor. Ksa vadede
bunlar deitirebilmemiz mümkün deil. in
enteresan noktas da geçmite yaptnz bir
hamle u anki durumunuzu çok fazla etkiliyor.
Belki eitim gibi, kadnlarn i hayatna
girmesi gibi, demokratikleme gibi birkaç kritik
unsuru yakalayp bunlar üzerinden tartmak ve
politika üretmek daha doru olacaktr.
Alnan kararlarla ilgili size çarpc bir örnek
vermek istiyorum: Bizim geçmi çalmalarmz
biliyorsunuz daha çok sermaye birikimi
konusunda balad. 1948’lerden günümüze
getirmeye çaltk. Sektörel yatrm davranlarn
anlamaya çaltk. Orada günümüze de yansmas
olan bir husus beni rahatsz etti. Bu konu
kamuoyunda da pek tartlmyor. O da uydu:
Özellikle 80’li, 90’l yllarda yatrmlarn sektörel
kompozisyonunda ciddi bir deiim var. Sanayi
yatrmlarnn paynn azaldn, buna karlk
hizmet yatrmlarnn arttn görüyorsunuz. Bu
söylediimiz bir mesele. Bunun da altnda bir tek
konut yatrmlarnn arttn görüyorsunuz.
Elbette burada göçler var, nüfus artyor ama
normal davranlarn ötesinde bir art söz
konusu. naat yatrmlarnn boyutu toplam
yatrmlarn içinde yüzde 20-25’lerden yüzde 3840’lara yükseliyor. Neredeyse iki katna çkan
inat yatrmlar hususu var. Bu da hatrlarsanz
una denk geliyor: Türkiye’de ikincil konut
yaplandrmas. 80’li yllarn ba, 90’l yllar...
Buna neyin sebep olduunu az çok hatrlyoruz.
Bu akm Özal’l yllarn banda balad ve aslnda
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daha sonraki dönemlerde de devam etti. O
dönemde hükümet, ekonomiyi ve büyümeyi
canlandrmak için kamu inaat sektörünü önemli
bir tetikleyici olarak gördü. Teviklerini sürekli
buraya verdi. Kredi verdi, kaynak verdi, toplu
konut yapmna arsalar verdi. Ksa sürede
ekonomik canlanma artsn, cam, demir tüketimi
artsn diye bakld ama sonuçta görüyorsunuz. u
anda skenderun’dan balayp Amasya’lara kadar
giden, tüm ky eridimizde ciddi bir ikinci konut
stokumuz var. Yazlk konutlarmz var. Açkças
ben saysn da bilmiyorum, deerini de
bilmiyorum ama bilmeyi çok isterdim.
Biz o yatrmlar o alanlara deil de baka
alanlara kaydrsaydk Türkiye bugün hangi
noktada olurdu? Fabrikalar kursaydk, yollar
yapsaydk, o ikinci konutun deeri finansal
sistemimizin içinde kalsayd ne olurdu? u anki
duruma bakyorum çok statik eyler, insanlar
elbette tatilini yapacak, turizmine gidecek,
herkesin birinci konutu olacak, barnma ihtiyac
çok önemli ama onun ötesine taan bir yap var.
Kald ki insanlar bunlar bir hafta, iki hafta, üç
hafta kullanyor. Ticarilemeyen, topraa
gömülen bir kaynak var. Bizim asl kaynamz
orada. Hep “düük tasarruf” diye tartyoruz
deil mi? Ama en büyük sebeplerinden bir tanesi
PROF. DR. FATH
ÖZATAY
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bence o. O zaman alnan bu yanl kararlarn
yansmasn imdi yayoruz. Elbette baka eyler
de var, hiçbir ekilde buna indirgenemez ama
demek istediim bu aldmz kararlar; 80’li
yllarn banda, 90’l yllarda aldmz bu
kararlarn sonuçlarn imdi görüyoruz. Ve
maalesef benim çocuklarm da bu olumsuz
sonuçlar görmeye devam edecek. Bizim
kaynamz, tasarruflarmz nereye
kullandmz, nereye kullanacamz noktasnda
çok iyi düünmemiz lazm. Çünkü tasarrufun ve
alnan bu kararlarn kuaklar arasnda aktarlan
bir yaps var. Çok iyi düünmek lazm. Bu
çerçevede çok da mikroya girmemek lazm. A
sektörü, B sektörü, birinci konut, ikinci konut
demeden herkesi kesen, uzlama salayarak
eitim gibi, kadnlarn eitimi gibi, mesleki eitim
gibi noktalara ciddi ekilde yatrm yapmak, ciddi
ekilde o alanlar, o alt yaplar iyiletirmek en
mantkl çözüm gibi geliyor bana.
Ümit zmen Burada eref Bey’in verdii
ilhamla bir ey söyleyebilir miyim?
M. Rauf Ate Tabii ki.
Ümit zmen Sektörel deiimden
konuuyoruz, doru, 80’den bu yana çok ciddi
bir sektörel dönüüm var. Ama bu dönüüm
aslnda laf döndü dolat çok odaklanmadk ama
kurumsal dönüümle de çok çakyor. Üst üste
geliyor. Ve ikisi de birbirini besleyen süreçler.
Kurumsal dönüümün de arkasna baktmzda
80’lerdeki birincil liberalizasyon dalgasn
görüyoruz. Daha sonra 90’larda ikinci
liberalizasyon dalgasn görüyoruz. 96’da Gümrük
Birlii ile daha mega deiimler olarak Türkiye
ekonomisinin küresel sisteme bir baka
eklemlenme yolunun açldn görüyoruz. 2001
krizinden sonra Türkiye’de finansal sektörün
yeniden yaplandn görüyoruz. imdi Türkiye
bir baka radikal, çok ciddi deiim ve dönüüm
noktasnda.
Bu masadaki bütün tartmalarn bende
günün sonunda brakt az tad da bu. Çok
ciddi bir deiim ve dönüüm noktasndayz,
gelecek 10 yln Türkiye’si küresel kriz öncesi
Türkiye’den büyük ölçüde farkl olacak. 2001
krizinden sonra ekonomideki temel lokomotif
finansal sektörün yeniden yaplanmasyd. Bana
kalrsa bu krizden sonraki lokomotif de reel
sektörün yeniden yaplanmas olacak. Biz gelecek
10 yla baktmzda reel sektörde çok ciddi, çok
köklü, çok radikal bir deiimin yaanm
olduunu göreceiz. Zaten imdi yaptmz
tartma da bence bu tartma.
M. Rauf Ate Hepinize çok teekkür ederiz.
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Bankas Türkiye Ofisi Kdem

TÜRKYE’DE SÜRDÜRÜLEBLR
EKONOMK BÜYÜME:
KISA BR DEERLENDRME

T

ürkiye ekonomisinin 1980’li yllardan
itibaren younlaan da açlma süreci,
ekonomik faaliyetlerde keskin
dalgalanmalarn ortaya çkt,
ekonomik ve sosyal alanda yapsal deiimlerin
yaand bir dönemi ifade etmektedir. Kurumsal
altyap yeterince tesis edilmeden giriilen da
açlma süreci, kalknma çabalarn snrlam,
dolaysyla büyüme orannda belirgin
oynaklklar ortaya çkm, istihdam yaratma
kapasitesi düük kalmtr (Grafik 1). Söz
konusu olumsuzluklarn yannda, da açlma
süreci piyasa mekanizmasnn yerlemesi, ülke
ekonomisinin dünya ekonomisi ile bütünlemesi
ve özel giriimciliin güçlenmesi gibi alanlarda
olumlu bir rol oynamtr.
1990’l yllarda yüksek düzeyde seyreden
kamu açklar, bankaclk sektörünün özel
sektöre kaynak aktarma ilevini snrlam,
dolaysyla kaynak dalmndaki etkinlik
olumsuz etkilenmitir. Baka bir ifadeyle, yüksek
kamu açklar, özel yatrmlar dlayc bir etki

yaparak üretim kapasitesini (potansiyel üretimi)
düürücü bir etki yapmtr. Söz konusu süreç,
ekonomide yüksek oranl daralmaya neden olan
2001 kriziyle sonuçlanmtr. 2001 krizinden
sonra ekonomide gözlenen performans
artnda, makro ekonomide salanan göreli
istikrar, sermaye girilerindeki belirgin art,
kamu sektörü açklarn azaltc ve bankaclk
sektörünü güçlendirici reform çabalaryla
uluslararas ibölümünün gerektirdii yüksek
verimlilie sahip sektörlere yönelik kaynak girii
belirleyici olmutur.
Ancak, 2002-2006 döneminde ekonomide
salanan yüksek büyüme oranlarnn
sürdürülebilir olmad 2006 ylnn ikinci
yarsndan itibaren gözlenen ekonomik
yavalamayla kendini göstermitir. Küresel
düzeyde oluan dengesizliklerin küresel krizle
sonlanmadan önceki süreçte temel olarak d
ödemeler dengesinin sürdürülebilirliine ilikin
kayglardan dolay Türkiye ekonomisine yönelik
risk algsnda art gözlenmitir. Bu durum
yatrmc güveninde belirgin bozulmalara
neden olmu ve bunu ekonomide
yavalama takip etmitir. Böylece, d
sermaye hareketlerine oldukça duyarl
hale gelen Türkiye ekonomisi, küresel
dengesizliklerin ekonomik faaliyetler
üzerindeki olumsuz etkilerini dier birçok
gelimekte olan ülkeden önce hissetmeye
balamtr. Nitekim, Türkiye’nin 20072008 dönemindeki büyüme performans
birçok gelimekte olan ekonominin
performansnn altnda kalmtr.
YATIRIMLAR DI SERMAYEYE
DUYARLI
Uluslararas veriler yatrm yapmak için
d tasarruflara baml olan ve dolaysyla
yüksek tasarruf-yatrm aç (yüksek cari
ilemler aç) veren gelimekte olan
ülkelerin daha düük oranda büyüme
kaydettiine iaret etmektedir (Grafik 2).
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Nitekim bu karlatrma Türkiye’de büyümenin
d sermaye hareketlerine olan duyarllnn d
kaynak ihtiyac olmayan veya düük olan
ülkelere oranla daha yüksek olduunu da ortaya
koymaktadr.
Son yllarda gerçekletirilen birçok yapsal
reforma karn, 2000’li yllarda keskin düü
sergileyen yurt içi tasarruf orann da etkisiyle
Türkiye’de yatrmlarn, dolaysyla üretim
kapasitesinin d sermaye hareketlerine
duyarll artmtr.
Yakn tarihte ortaya çkan ekonomik

daralmalarn önemli ölçüde d kaynak
girilerinin yavalamas veya durmasyla ilgili
olduu gözlenmitir. Nitekim küresel düzeyde
ortaya çkan krizin Türkiye’ye yönelik sermaye
girilerini olumsuz yönde etkilemesinin de bir
sonucu olarak potansiyel büyüme orannn
yaklak bir puan düerek yüzde 4’ler düzeyine
indii tahmin edilmektedir.
2002-20007 döneminde artan sermaye
girileri, ekonominin büyüme motoru olma
potansiyeli tayan KOB’lerin finansa eriimine
yönelik sorunlarn ortadan kaldrmamtr. Bu
durum, yurt içi tasarruflarn düük
olmas ve bankaclk sisteminin
KOB’lere ait getirisi yüksek potansiyel
projelere kaynak aktarma konusundaki
yetersizlikleriyle yakndan ilgilidir.
Ayrca, hzl sermaye girilerinin
sonucunda özel kesim d borç
stokunda oluan artn ekonomide
yaratt krlganln maliyeti KOB’ler
ve istihdam açsndan yüksek olmutur.
Bata KOB’ler olmak üzere finansman
eriiminde zorluk yaayan irketler,
borçlanma imkan olan irketlere
oranla daha yava büyüme
kaydetmilerdir. Nitekim, Türkiye’de
KOB’ler, birçok gelimekte olan
ülkenin KOB’lerine oranla 2004-2007
döneminde ortalama olarak yaklak
yüzde 10 orannda daha yava büyüme

I?
NE YAPILMAL
ÇÖZÜM İÇİN
Söz konusu yapısal sorunları çözecek ve dolayısıyla yüksek sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılacak
yaklaşımlara ihtiyaç bulunuyor. Bu çerçevede yapılacak temel politika değişiklikleri aşağıda bazıları sıralanan alanları
kapsamalıdır.
 Ekonominin dış sermaye girişlerine olan duyarlılığını azaltmak ve borç yaratmayan yabancı sermaye girişlerini
teşvik etmek üzere yurt içi tasarrufların artırılması,
 KOBİʼlerin finansa erişimini kolaylaştıracak, istihdam ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek girişimlerin daha da
güçlendirilmesi,
 Nitelikli istihdam sağlayan üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması AR-GE destek
sisteminin etkinliğinin artırılması,
 Kayıt dışılıkla mücadele, sosyal koruma, istihdam, aktif işgücü politikalarının aynı çerçevede ele alınarak
işgücü piyasasının etkinleştirilmesi (birim büyüme başına istihdam artışının azamileştirilmesi). Bu çerçevede, işsizlik
sigortası kapsamının ve etkinliğinin arttırılması, kıdem tazminatı sisteminin işgücü piyasasındaki etkinliği artırmak
üzere gözden geçirilmesi, yarı zamanlı ve esnek çalışma saatlerinin yaygınlaştırılması.
 İşgücü piyasasını etkinleştirme çerçevesinde yapılacak politika değişiklikleri sürecine çalışan kesimlerin aktif
katılımının sağlanması,
 Makro politikaların büyüme dostu olmaları yönünde revizyona tabi tutulması, bu çerçevede ticarete konu olan
sektörlerin yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi,
 Yatırım ortamının geliştirilmesi: bürokrasinin azaltılması, yolsuzlukla ve haksız rekabetle mücadele edilmesi ile
mevzuatın rasyonelleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması.
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kaydetmilerdir. Ayrca, Türkiye’de KOB’ler
büyük ve mikro irketlere oranla, uluslararas
rekabetin de etkisiyle, snrl istihdam art
salamlardr.
STHDAM ARTII SINIRLI
2001 krizi sonrasnda ekonomide ortaya
çkan hzl büyümeye karn igücüne katlmda
önemli bir deiim gözlenmemi ve isizlik oran
yüksek düzeyde seyretmitir. Nitekim, milli
gelirin yllk ortalama olarak yüzde 6,8 orannda
büyüdüü 2002-2007 döneminde dahi isizlik
oran yüzde 10’un üzerinde kalmtr. Ayn
dönemde, istihdam oran ise uluslararas
karlatrmalara göre oldukça düük düzeylerde
kalmaya devam etmitir (Grafik 3). 2002-2007
döneminde sermayeyi youn olarak kullanan
sektörler hzl bir büyüme sergilemi, dolaysyla
yurt içi üretimde ithal girdi kullanmnn pay
artarken bata istihdam olmak üzere yerli girdi
kullanm olumsuz yönde etkilenmitir.
Ayrca, artan d sermaye girilerine karn,
özel tasarruf orannda ortaya çkan 10 puanlk
düüe bal olarak, sürdürülebilir yüksek
büyüme açsndan belirleyici olan yatrmlarn
GSMH içindeki paynda dolaysyla fiziki ve
beeri sermaye birikiminde snrl artlar
salanmtr.
Mevcut politika ve yaklamlarla her yl
yarm milyondan fazla insann i gücüne
katld, kadnlarn i gücüne katlmnn snrl
olduu, kente göçün yaratt düük nitelikli i
gücü havuzunun büyüdüü, küresel ekonomik
sistemin sunduu ve makro politikalarn
destekledii sermaye youn üretim süreçlerinin
üretimde giderek arlnn artt, üretim
süreçlerinde ithal girdi kullanmn
younlat ve aktif i gücü politikalarnn
yeterince yaygnlatrlamad Türkiye’de,
istenilen ekonomik ve sosyal sonuçlar elde
edilememitir. Böylece, Türkiye’nin bolca
sahip olduu emek gücünün üretim
süreçlerindeki kullanm snrl kalmtr.
Küresel üretim zincirlerinin ekillendirdii
günümüz Türkiye’sindeki i yap biçimleri,
snrl eitim ve öz güvene sahip i gücünün
üretime katlmn ve deer yaratma
yönündeki giriimlerini önemli ölçüde
snrlandrd bilinmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye’nin sürdürülebilir
yüksek büyüme oranlarna ulamasn
engelleyen faktörleri aadaki balklar
altnda sralamak mümkündür:
 Yurt içi tasarruflardaki keskin düü

büyümenin d sermaye girilerine duyarlln
artrmakta ve d dengede yapsal krlganlklara
neden olmaktadr. Bu durum sürdürülebilir
yüksek büyüme açndan risk tekil etmektedir.
 stihdam yaratc faaliyetlerin yeterince
ödüllendirilmemesi, i gücü piyasasnda arz ve
talebi eletirecek aktif i gücü politikalarndaki
yetersizlik ve igücü piyasasndaki mevcut
katlklarnn da beslei yüksek kayt dlk bol
olan üretim faktörünün, yani insan gücünün
etkili bir biçimde deerlendirilmesini
engellemektedir.
 Yüksek kayt dlk ve yüksek isizlikle
düük istihdam, çalabilir yataki nüfusun
bamllk orann artrmaktadr. Bu durum
tasarruf oranlarn ve üretim kapasitesini
olumsuz etkilemektedir.
 Makro düzeyde uygulanan politikalarla
uyumlu mikro düzeydeki yapsal reformlarn
yetersiz kalmas, bata sanayi olmak üzere
ticarete konu olan alanlarda ve istihdamda
önemli bir tahribata neden olmu, istihdamn
yaklak dörtte üçünü salayan KOB’lerin
büyüme imkanlarn snrlandrmtr. Bu durum,
ara girdi ihtiyacn karlayacak sanayi
politikalarnn zayf kalmasna ve d dengenin
yapsal olarak sürdürülemez bir yapya
kavumasna neden olmutur.
 Toplam faktör verimliliinin büyümeye
katksn artrc admlar snrl düzeyde kalmtr.
Gerek mesleki eitim, gerekse örgün eitim
alanndaki aksaklklar i gücü piyasasndaki
sorunlar derinletirmekte ve verimlilik
kazanmlarn snrlandrmaktadr.
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