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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971
yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun
olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum
örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve giriþim
özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal
ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir
çevre dengesinin benimsendiði bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine
katký saðlamayý amaçlar. TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler
doðrultusunda, Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý
içinde, kadýn-erkek eþitliðini, siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan gözeten iþ
insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu inancýyla, yukarýda
sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar
gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak,
giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde
çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal
refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam
ve kalitesinin sürekli artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde
deðerlendirerek ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur.
Türkiye'nin küresel rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa
Birliði (AB) üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için
çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel ve yerel
geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur, projeler geliþtirir
ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer devletlere, uluslararasý
kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar
aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket
birliði oluþturmayý hedefler.

TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde
bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn
oluþmasýný saðlar.
Son yýllarda ülkelerdeki büyümeyi veya rekabet gücünü sýnýrlayan engelleri
ölçmeye yönelik çeþitli çalýþmalar yürütülmektedir. Bunlardan baþlýcalarý sayýlan
Dünya Ekonomik Forumu'nca hazýrlanan Küresel Rekabetçilik Endeksi, Dünya
Bankasý tarafýndan yayýnlanan Yatýrým Ortamý Deðerlendirme (YOD) çalýþmalarý
ve yine Dünya Bankasý Grubu'nca hazýrlanan Ýþ Yapma Kolaylýðý (Doing
Business) raporlarý ülkelerin ekonomik performanslarýný kýsýtlayan muhtemel
engeller konusunda birçok farklý etmenden söz etmektedir. Örneðin, Dünya
Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Endeksi'nde ülkelerin uluslararasý
rekabetçiliðine katkýda bulunduðuna inanýlan 12 temel gösterge, çeþitli alt
bileþenleri ile ölçülmektedir. Herhangi bir ülkenin rekabet gücü veya bu gücü
sýnýrlayan etkenler de genellikle bu göstergelerdeki göreli sýralamasý ile ölçülmektedir.
Söz konusu çalýþmalar Türkiye'nin uluslararasý alanda diðer ülkelere oranla
rekabetçilikteki konumunun ve iktisadi ortamýn eksikliklerinin belirlenmesinde
son derece önemlidir.
TÜSÝAD, Türkiye'nin büyüme ve rekabet gücünü sýnýrlayan etkenler arasýnda
bir önceliklendirme yaparak, hangi etkenlerin yarattýðý kýsýtlarýn hafifletilmesi
halinde ülkemiz büyümesinin ve rekabet gücünün olumlu yönde etkileneceðine
dair öngörülerde bulunmak ve tespit edilen darboðaz alanlara yönelik politika
önerileri geliþtirmek amacýyla "Türkiye'de Büyümenin Kýsýtlarý: Bir Önceliklendirme
Çalýþmasý" raporunu hazýrlamýþtýr. Raporda politika yapýcýlarýn ve karar vericilerin
kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý, politika geliþtirme ve uygulama kapasitelerinin
sadece az sayýda alana müdahale edebilecek yapýda olmasý nedeniylesöz konusu
alanlarda "Stratejik Yol Haritasý" önerilmektedir.
Proje Koordinatörlüðünü Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Ýzak ATÝYAS'ýn
yürüttüðü çalýþma sürecinde, 27 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen "Türkiye'de
Büyümenin Önündeki Engeller" konulu çalýþtaya katýlan ilgili paydaþlarýn görüþ
ve tecrübelerinden yararlanýlmýþtýr. Rapor, Dr. Ýzak ATÝYAS ve Rekabet Forumu
Proje Danýþmaný Dr. Ozan BAKIÞ tarafýndan Sabancý Üniversitesi öðrencileri
Deniz Sanin ve Korhan Koçak'ýn da katkýlarýyla kaleme alýnmýþtýr. Görüþlerinden
yararlandýðýmýz Hasan Ersel ve Murat Üçer'e teþekkür ederiz
Kasým 2011
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B Ö L Ü M

GÝRÝÞ

1. GÝRÝÞ
Türkiye'nin uzun dönemli büyüme performansýný analiz ederken ilk göze çarpan özellik
Türkiye'nin istikrarlý bir büyüme patikasýna sahip olmadýðýdýr. Bir yandan Türkiye sýk sýk krizlere
girmekte (son 20 senede 4 kez: 1994, 1997, 2001, 2008) ve ekonomi küçülmekte, diðer yandan
kriz dönemleri dýþýnda kalan dönemlerde görece yüksek bir büyüme performansý göstermektedir.
Bu durum, Türkiye'nin belli bir eþiðe yaklaþarak, "büyükler ligine" girmeye aday olduðunu,
ancak bu eþiði mevcut kýrýlgan yapýsýyla aþmasýnýn zor olduðunu gözler önüne sermektedir.
"Türkiye'de Büyümenin Kýsýtlarý: Bir Önceliklendirme Çalýþmasý" baþlýklý raporda amacýmýz
Türkiye'nin büyüme performansýný analiz ederek bir durum tespiti yapmak ve büyümeyi kýsýtlayan
faktörler ile muhtemel büyüme atýlýmýný saðlayacak faktörleri tespit etmektir.
Genel olarak büyümenin önündeki engelleri kaldýrmaya, özel olarak herhangi bir iktisat
politikasý alanýnda (örneðin, sanayi politikasý) ilerleme kaydetmeye yönelik öneriler çoðu zaman
bir "alýþveriþ listesi" halini almaktadýr. Bu tür uzun ve karmaþýk bir "yapýlmasý gerekenler" listesi
kuþkusuz büyümeyi destekleyen bir kurumsal altyapýnýn ve tutarlý bir politikalar demetinin inþa
edilmesine yönelik uygun bir kýlavuz iþlevi görebilir. Ancak, bu tür "yapýlmasý gerekenler"
listeleri hangi spesifik politikalarýn daha kritik olduðu, hangi alanlarda ilerleme kaydedilmemesi
halinde esas hedefe ulaþýlmasýnda baþarýlý olma ihtimalinin ciddi biçimde düþük olacaðý konusunda
yeterli bir fikir vermemektedir.
Politika tasarlama ve hayata geçirme süreçleri maliyetli süreçlerdir. Kamu, bahse konu uzun
listelerin her alanýna ayný etkinlikte müdahale edecek beþeri ve fiziki kaynaða sahip olmayabilir.
Bu listeler, ülke gerçekleri yeterince dikkate alýnmadan fazla þematik bir biçimde oluþturulmuþ
olabilir. Dolayýsýyla, politika alanlarý arasýnda önceliklendirme yapabilmek politika yapma
çabasýnýn daha baþarýlý bir þekilde odaklanýlmasýný saðlayacaktýr.
Son yýllarda ülkelerin ekonomik performanslarýný kýsýtlayan muhtemel engelleri ölçmeye
yönelik çeþitli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalardan bir tanesi "Dünya Ekonomik Forumu"
tarafýndan hazýrlanan "Küresel Rekabetçilik Endeksi"dir. Bu çalýþma ülkelerin uluslararasý
rekabetçiliðine katkýda bulunduðuna inanýlan etkenleri kapsayan 12 temel gösterge temelinde
ülkeleri deðerlendirmekte ve sýralamaktadýr. Her temel göstergenin ayrýca alt bileþenleri vardýr.
Bu deðerlendirmenin bir bölümü farklý kurumlarca (örneðin, ülkelerin istatistik kurumlarý vb.)
hazýrlanan istatistiklerden ve diðer rakamsal göstergelerden, bir bölümü de "Yönetici Görüþ
Anketi" adý verilen bir anket çalýþmasýndan elde edilmektedir.
Bir baþka kaynak ise Dünya Bankasý tarafýndan yayýmlanan "Yatýrým Ortamý Deðerlendirme"
çalýþmalarý, daha doðrusu bu deðerlendirme kapsamýnda yapýlan "Ýþletme Anketleri"dir1. Örneðin,
"Yatýrým Ortamý Deðerlendirme" çalýþmasýna temel teþkil etmek üzere Türkiye'de 2005 ve 2007
1

Dünya Bankasý, http://www.enterprisesurveys.org/
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yýllarýnda 1000'in üzerinde iþletme ile görüþmeler yapýlmýþtýr. Bu görüþmelerde bir yandan
þirketler hakkýnda objektif istatistiksel veriler (örneðin, satýþlar, çalýþan sayýsý vb.) elde edilmiþ,
bir yandan da þirket yöneticilerine yatýrým ortamýnýn unsurlarý hakkýnda sorular sorulmuþtur.
Söz konusu unsurlar arasýnda finansmana eriþim, siyasi istikrarsýzlýk, iþgücü düzenlemeleri, kayýt
dýþý iþletmelerle rekabet, vergi oranlarý, iþgücünün eðitim düzeyi, lisans ve izinler, yolsuzluk,
elektrik, gümrük, uluslararasý ticaret mevzuatý ve uygulamalarý bulunmaktadýr. Bu veri setinde
de göstergelerin önemli bir bölümünün temelinde ankete katýlanlarýn sorulan göstergeler
hakkýndaki algýlarý yer almaktadýr.
Bir baþka uluslararasý veri kaynaðý Dünya Bankasý Grubu'nca hazýrlanan "Ýþ Yapma Kolaylýðý
(Doing Business)" çalýþmasýdýr2. Bu çalýþmada iþ yapma kolaylýðý ölçülürken dokuz farklý kritere
bakýlmaktadýr: Ýþe baþlama, tapuya kayýt, kredi alma kolaylýðý, iþyeri kapatabilme ve tasfiye
kolaylýðý, yapý ruhsatý alma, sözleþmelerin yaptýrýmý, vergi ödeme kolaylýðý, ithalat ve ihracat
yapabilme kolaylýðý ve yatýrýmcýnýn korumasý. Bu göstergelerin bir bölümü mevzuata bakýlarak
ölçülmektedir. Bazý göstergelerde ise (örneðin, yapý ruhsatý alma, sözleþmelerin yaptýrýmý, iþyerinin
kapatýlmasý) bu iþlemlerin maliyeti (özellikle, söz konusu maliyet mevzuatta belirlenmemiþ ise)
ve iþlemin tamamlanma süresi mevzuata dayalý olarak deðil uygulamada karþýlaþýlan deðerlere
göre ölçülmektedir. Bu verilerin kaynaðý iþlemleri hayata geçiren profesyonel uzmanlar (örneðin
hukukçular) ile yapýlan anket ve görüþmelere dayanmaktadýr. Yine de "Ýþ Yapma Kolaylýðý"
verilerinin aðýrlýkla iþ yapma faaliyetini çevreleyen mevzuat hakkýnda olduðu, buna karþýlýk
Ýþletme Anketleri'nin ise þirket yöneticilerinin fiili durum hakkýndaki algýlarý yansýttýðý söylenebilir3.

2

Dünya Bankasý, www.doingbusiness.org
Nitekim Hallward-Driemeier ve Pritchett (2011) Ýþ Yapma Kolaylýðý verilerini düzenlemelerin de-jure göstergesi
olduðunu, iþletme anketleri verilerinin ise düzenlemelerin gerçek hayattaki uygulamasýný (de-facto) yansýttýðýný
varsaymakta, çeþitli politika alanlarýnda bu iki gösterge türü arasýnda ciddi farklar olduðunu vurgulamaktadýr.
3
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2. ANALÝTÝK ÇERÇEVE
Önceki bölümde bahsedilen anketlerden elde edilen bilgilerin tek baþlarýna ve filtresiz bir
biçimde kullanýlmasý her zaman berrak bir resim ortaya çýkarmayabilmektedir. Örnek olarak
finansmana eriþim sorununun Türkiye'de ve Brezilya'daki iþletmeleri nasýl etkilediði konusuna
bakýlabilir. Þekil 2.1'de gösterildiði gibi 2008 yýlýnda yapýlan ankete göre, Türkiye'de þirketleri
en fazla kýsýtlayan etkenler arasýnda "finansmana eriþim" %25'in üzerinde bir oran ile ilk sýrayý
almaktadýr. Yani ankete katýlan þirketlerin %25'inden fazlasý "en fazla kýsýtlayan etkenler"e iliþkin
seçenekler arasýnda "finansman" seçeneðini seçmiþlerdir4. Yine ayný þekilde Brezilya'da finansmana
eriþimi "en fazla kýsýtlayan etken" olarak belirleyen firmalarýn oraný ise Türkiye'dekilerin yarýsý
kadardýr. Þekil 2.2'de ise çeþitli ülkelerde finansmana eriþimi ciddi bir kýsýt olarak belirleyen
firmalarýn oraný gösterilmektedir5. Buna göre Türkiye'de þirketlerin sadece %14'ü finansmana
eriþimi ciddi bir kýsýt olarak belirlerken bu oran Brezilya'da %55'tir. Dolayýsýyla, Þekil 2.1'deki
karþýlaþtýrmada mali kýsýtlar Türkiye'de daha ciddi bir sorun olarak görülürken Þekil 2.2'de
Brezilya'da daha ciddi bir problem olarak ortaya çýkmaktadýr. Kuþkusuz bu iki þekilde resmedilen
oranlar tam olarak ayný sorulara cevaplarý yansýtmamaktadýr, dolayýsýyla arada bir tutarsýzlýk
olmayabilir. Yine de bu karþýlaþtýrma göstermektedir ki sadece anket sonuçlarýna dayalý bir analiz
her zaman yeterli berraklýkta sonuçlar doðurmayabilir6.

Þekil 2.1 Türkiye ve Brezilyada Ýþletmeleri En Çok Kýsýtlayan Etkenler
Ýþgücü Düzenlemeleri
Yolsuzluk
Gümrük ve Ticaret Mevzuatý
Ruhsatlar ve Ýzinler
Elektrik
Yetersiz iþgücü eðitimi
Kayýtdýþý sektör faaliyetleri
Siyasi istikrar
Vergi oranlarý
Finansmana eriþim
0
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10

Brezilya

15

20
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Türkiye

Kaynak: www.entreprisesurveys.org/custom web sitesinden hesaplaþmýþtýr.
4

Anket sorularý Dünya Bankasý'nýn World Enterprise Survey web sitesinde bulunmaktadýr. Ýmalat sanayi
iþletmelerine yönelik hazýrlanan ankette sorulan soru þudur: "Ýþ ortamýnýn aþaðýdaki unsurlarýndan hangisi
halihazýrda bu iþletmenin önündeki en büyük engeli yansýtmaktadýr"("Which of the following elements of the
business environment, if any, currently represents the biggest obstacle faced by this establishment"). Anket yapýlan
kiþiye 15 þýktan oluþan bir liste sunulmaktadýr. Bu þýklar finansmana eriþim, lisans ve ruhsatlar, yolsuzluk, yargý,
siyasi istikrarsýzlýk gibi unsurlar bulunmaktadýr. Bkz. World Bank (2011), soru M.1.
5
Buradaki soru ise þöyle ifade edilmiþtir: "Finansmana eriþim bu iþletmenin operasyonlarýna ne ölçüde engel
teþkil etmektedir?" ("To what degree is Access to Finance an obstacle to the current operations of this establishment?").
Bkz. World Bank (2011) soru K.30.
6
Dönemsel etkiler de farklý ülkelerin karþýlaþtýrýlmasýný zorlaþtýrabilir. Örneðin Brezilya anketi 2009 yýlýnda
yapýlmýþtýr. Brezilyalý þirketlerin finansmana eriþim konusundaki kötümser algýlarý o yýlýn zorluklarýný yansýtýyor
olabilir.
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Þekil 2.2 Finansmana Eriþimi Ciddi ve Çok Ciddi Kýsýt Olarak Belirleyen
Ýþletmelerin Oraný (%)
Uruguay 2006
Arjantin 2006
Kosta Rika 2005
Brezilya 2009
Türkiye 2008
0
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40
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Kaynak: www.entreprisesurveys.org/custom web sitesinden hesaplaþmýþtýr.

Ülkelerin büyüme performanslarýný belirleyen etkenleri tespit etmeye yönelik uygulamalý
çalýþmalarý ikiye ayýrmak mümkündür:
Ýlk grupta büyümeye etki eden faktörleri büyüme regresyonlarý kullanarak tespit etmeyi
hedefleyen çalýþmalar yer almaktadýr. Aðýrlýkla yatay - kesit uluslararasý veri kullanýmýna dayanan
büyüme regresyonlarýnda amaç, büyümeye etki eden faktörleri regresyon yolu ile tespit etmektir.
Test edilecek deðiþkenler listesi büyüme teorisinin potansiyel büyüme belirleyicisi olarak
öngördüðü deðiþkenlerden oluþmaktadýr (Barro, 1991; Benhabib ve Spiegel, 1994; Mankiw ve
ark., 1992).
Son yýllarda geliþen ikinci grup "büyüme tanýsý" (growth diagnostics) yaklaþýmýdýr (Hausmann,
Rodrik ve Velasco, 2008). Bu yaklaþýma göre ülkelerin büyüme kýsýtlarý farklýlýklar gösterebilir.
Örneðin, bir ülkede düþük büyümenin sebebi verimli yatýrým fýrsatlarýnýn yokluðu iken diðer
bir ülkede sebep finansal piyasalardaki aksaklýklardan dolayý potansiyel olarak verimli yatýrýmlarýn
gerçekleþtirilememesi olabilir. Her ülkede izlenecek optimal politikalarýn farklýlýðýna vurgu
yapmasý açýsýndan bu yaklaþým büyüme regresyonlarý yaklaþýmýndan ayrýlmaktadýr.
Yatay - kesit veri kullanan büyüme regresyonlarý, her bir ülkenin farklýlýðýný tespit etmek ve
birbirinden ayrýþtýrmak bakýmýndan yetersiz kalmaktadýr. Ülkeler arasý farklýlýðý yakalamak için
panel veri setine ya da sektör / firma düzeyinde birçok ülkeyi kapsayan mikro verilere ihtiyaç
vardýr. Ne var ki yüksek sayýda ülkeyi kapsayan panel verisi veya firma düzeyinde mikro veri
bulmak uygulamada mümkün olamamaktadýr. Veri gereksiniminin daha az olmasý ve sunduðu
analitik ve eklektik çerçeve dolayýsýyla bu çalýþma daha çok "büyüme tanýsý" yaklaþýmýný esas
alacaktýr7.
7

Türkiye özelinde bir büyüme tanýsý yaklaþýmý için bkz. Rodrik (2009). Türkiye'nin büyüme dinamiklerine genel
bir bakýþ ve öneriler için bkz. Gürsel (2011).
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2.1. Büyüme Tanýsý Yaklaþýmý
Büyüme tanýsý yaklaþýmýnýn ana hatlarý Þekil 2.3'te özetlenmektedir. Hausmann, Rodrik ve
Velasco (2008) bu yaklaþýmý uygularken bir karar aðacýnýn basamaklarýndan inmeyi önermektedir.
Buna göre yapýlacak ilk iþ yatýrýmlarý kýsýtlayan esas etkenin ne olduðunu sormaktýr: Finansman
eksiði mi, yoksa yatýrýmlarýn getirisinin düþük olmasý mý?
Bu sorunun cevabýna göre karar aðacýnýn diðer dallarýna geçilebilir. Örneðin, esas etken
getirilerin düþük olmasý (bir anlamda getirisi yeterince yüksek yatýrým projesinin bulunmamasý)
ise, o zaman bu kýsýtýn nedenlerine eðilmek gerekir: Yatýrýmlarýn toplumsal getirisi mi düþüktür,
yoksa toplumsal getiri yüksek olduðu halde çeþitli nedenlerden dolayý özel getiriler - yatýrýmcýlarýn
yatýrýmlarýn yarattýðý deðerden nemalanabilme derecesi (appropriability) - mi düþüktür?
Toplumsal getirilerin düþük olmasýnýn temelinde, örneðin, iþgücü becerilerinin veya altyapý
hizmetlerinin düþük olmasý yatabilir. Öte yandan getirilerden nemalanabilme düzeyinin düþük
olmasýnýn temelinde ise örneðin, vergi oranlarýnýn yüksek olmasý, kötü yönetim (yolsuzluk,
rüþvet), makroekonomik istikrarsýzlýk, piyasa aksaklýklarý (dýþsallýklar vb.) veya fikri mülkiyet
haklarýnýn korunamamasý gibi etkenler yatabilir8.

Þekil 2.3 Büyüme Tanýsý Yaklaþýmý (Hausman, Rodrik ve Velasco)
Yatýrýmlarýn Önündeki Engeller

Getirilerin Düþük Olmasý

Düþük Toplumsal Getiri

Kötü Coðrafya

Düþük
Beþeri
Sermaye

Nemalanma Sorunlarý

Kötü
Altyapý

Yolsuzluk vs.

Finansmanýn Pahalý Olmasý

Kötü Dýþ Finansman

Kötü Ýç Finansman

Piyasa Aksaklýklarý
Düþük Ýç Tasarruf

Kötü Yönetim

Kötü Mali Aracýlýk

Bilgi Dýþsallýklarý
Koordinasyon
Dýþsallýklarý

Makro Ýstikrar

Kaynak: Hausman, Rodrik ve Velasco (2008)"Growth Diagnostics"

Büyüme tanýsý yaklaþýmý sistematik bir düþünme çerçevesi sunmaktadýr. Bu raporda büyüme
tanýsý yaklaþýmdan bir miktar eklektik bir biçimde faydalanýlacaktýr. Öncelikle, Türkiye'de farklý
tipteki iþletmelerin farklý kýsýtlarla karþý karþýya olmalarý muhtemeldir. Danýþmanlýk firmasý
McKinsey tarafýndan 2003 yýlýnda gerçekleþtirilen bir çalýþma, Türkiye ekonomisinin ikili bir yapý
8

Hausmann, Klinger ve Wagner (2008) Büyüme Tanýsý yaklaþýmýn pratikte nasýl uygulanabileceðini tartýþmaktadýr.
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gösterdiðini öne sürmüþtür. Söz konusu çalýþmaya göre modern kesimin ortalama verimlilik
düzeyi geleneksel kesimin ortalama verimlilik düzeyinin yaklaþýk 2,5 katýdýr (McKinsey, 2003,
s. 31). Bu raporda modern olarak adlandýrýlan iþletmeler ile geleneksel iþletmelerin maruz kaldýðý
kýsýtlar birbirinden farklý olabilmektedir9.
Ýkinci olarak, kýsýtlardan biri diðerini dýþlamak durumunda deðildir, hatta biri diðerinin olumsuz
etkilerini daha da arttýrabilir. Örnek olarak toplumsal getirilerin düþük olma nedeni hem finansal
piyasalarýn etkin çalýþmamasý hem de verimliliði arttýrmak için gerekli olan bazý becerilerin veya
tamamlayýcý girdilerin mevcut olmamasý ile ilgili olabilir. Yeni kurulan bir firma veya yeni bir
ürün üretmek isteyen eski bir firma, üretim yapmasýna imkan saðlayacak ithal makineleri almak
için ihtiyaç duyduðu krediyi finansal piyasalardan uygun þekilde temin edemiyor olabilir. Bir
þekilde kredi sorununu aþan firmalar ise bu makineleri etkin bir þekilde kullanacak donanýmlý
iþgücüne ulaþamayabilir. Bu becerilerin sunulmadýðý ortamlarda finansmanýn ucuzlamasý yatýrýmlara
veya verimliliðe olumlu bir etkide bulunmayabilir. Öte yandan finansmanýn saðlanmasý bu
becerilerin edinilmesi için yeterli olmayabilir. Özetle, iþletmelerin büyüme performansýnýn düþük
olmasýnýn arkasýnda birden fazla neden olabilir10.
Bu gözlemler ýþýðýnda büyümenin önündeki engelleri belirleme konusunda bir miktar eklektik
bir yaklaþým içinde olmak makul görünmektedir. Büyüme tanýsý yaklaþýmýnýn þu önermeleri
muhtemel kýsýtlarýn tartýþýlmasýnda faydalý olacaktýr:





Herhangi bir etken büyümeyi engelliyorsa o zaman o etkenin gölge fiyatý yüksek olmalýdýr.
Kýsýttaki herhangi bir deðiþikliðin performansa etkisi yüksek olmalýdýr.
Ekonomideki aktörler o kýsýtý aþmak için çaba gösteriyor olmalýdýr11.
O kýsýttan daha az etkilenen aktörler daha kolay büyümeli ve daha baþarýlý olmalýdýr.

Son olarak, kýsýtlarý tartýþýrken, o kýsýtý gevþetmenin veya ortadan kaldýrmanýn göreli maliyetini
tartýþmak da faydalý olacaktýr. Herhangi bir kýsýtý ortadan kaldýrmanýn çeþitli maliyetleri olabilir:
Bazýlarý yüksek idari kapasite gerektirebilir, diðerlerinin siyasi maliyeti yüksek olabilir. Belirlenen
engelleri kaldýrmaya yönelik öneriler tasarlanýrken bu maliyetlerin de göz önünde bulundurulmasý;
yapýlan politika önerilerinin uygulanabilirlik anlamýnda gerçekçi olmasýna katký saðlayacaktýr.
9

Örneðin, geleneksel ve küçük firmalarýn önündeki en önemli kýsýt finansman olabilir. Büyük firmalar daha
kolay finansman buluyor olabilir; buna karþýlýk "orta kademe yönetici" vasýflarýnda eleman bulmakta zorlanýyor
olabilirler. En azýndan finansman kýsýtýnýn farklý firmalarý farklý biçimde etkileyebilecekleri makul bir önermedir.
10
Dixit (2007) deðerlendirmesinde büyüme tanýsý yaklaþýmýnýn bir aðaç yapýsýna dayalý ardýþýk düþünce yapýsýnýn
sorunlu olabileceðini vurgulamýþtýr (s. 151): "Gerçekte, her bir geliþme aksaklýðý durumu eþzamanlý olarak hareket
eden çoklu nedenlere sahip olabilir". Aghion ve Durlauf (2009) Büyüme Tanýsý yaklaþýmýna iki eleþtiri getirmektedirler:
Birincisi, fiyatlar büyümenin önündeki engelleri yansýtmayabilir (örneðin kredi tayýnlamasýnýn olduðu piyasalarda
faiz hadleri yüksek olmayabilir). Ýkincisi, yazarlara göre büyüme tanýsý yaklaþýmý piyasalarýn hem arz hem de
talep yönünü etkileyen politika önerilerine meydan veremez.
11
Bu önermeye karþýn, iþletmelerin söz konusu kýsýtýn öneminin farkýnda olmayabilir. Dolayýsýyla, anket sonuçlarý
dikkatli yorumlanmalýdýr.
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3. 2000'LÝ YILLARDA TÜRKÝYE'NÝN BÜYÜME
PERFORMANSI
Türkiye ekonomisinde 2000'li yýllarda önemli dönüþümler gerçekleþmiþtir. 2000 - 2008 yýllarý
arasýnda Türkiye'nin kiþi baþýna GSYH büyüme hýzý %3'e yakýn olmuþtur (Þekil 3.1). Bu büyüme
hýzý 1990'lara göre yüksektir, ancak 2000'li yýllarda Türkiye ile karþýlaþtýrýlabilecek ülkelere göre
ortalama bir performans olarak deðerlendirilebilir. Birçok ülkede kiþi baþýna gelir Türkiye'ye
göre daha fazla yükselmiþtir. Buna karþýlýk, Türkiye'nin iþçi baþýna GSYH büyüme hýzlarý
karþýlaþtýrýldýðýnda; Türkiye %4,5'lik ortalama büyüme hýzý ile üst sýralarda yer almaktadýr (Þekil
3.2). Dolayýsýyla, 2000'li yýllarda iþgücü verimliliðinin ciddi biçimde arttýðý söylenebilir.

Þekil 3.1 Kiþi Baþýna GSYH Ortalama Büyüme Hýzlarý
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Kaynak: Penn World Tables. Satýn Alma Paritesi 'ne (SAP) düzeltilmiþ 2005 yýlý sabit fiyatlar ile 1990'lar: 1990-1999;
2000'ler: 2000-2008.
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Þekil 3.2 Ýþçi Baþýna GSYH Ortalama Büyüme Oranlarý (%)
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Kaynak: Penn World Tables. Satýn Alma Paritesi 'ne (SAP) düzeltilmiþ 2005 yýlý sabit fiyatlar ile 1990'lar: 1990-1999;
2000'ler: 2000-2008.

Dönemin en önemli özelliklerinden biri kuþkusuz 1990'lara göre makroekonomik istikrarýn
önemli ölçüde saðlanmýþ olmasýdýr. Tablo 3.1'de görüldüðü gibi 1990'lara damgasýný vuran
yüksek bütçe açýklarý sona ermiþ, çeþitli ölçülere göre faiz dýþý bütçe fazla vermiþ, iç borç stoku
ciddi biçimde azalmýþtýr. Enflasyon ise 2000'li yýllarýn sonuna doðru ortalama olarak tek haneli
düzeylere inmiþtir.

Tablo 3.1 Maliye Politikasý Göstergeleri (GSYH'ye % oran olarak)
Merkezi
Yönetim
Bütçe Dengesi

Merkezi
Yönetim
Faiz Dýþý Dengesi

Toplam
KKBG

Merkezi
Yönetim
Borç Stoku

Toplam
Kamu
Net Borç Stoku

2000

-7.9

4.4

8.9

38.2

43.1

2001

-11.9

5.2

12.1

74.1

66.4

2002

-11.5

3.3

10.0

69.2

61.5

2003

-8.8

4.0

7.3

62.2

55.2

2004

-5.2

4.9

3.6

56.6

49.1

2005

-1.1

6.0

-0.1

51.1

41.7

2006

-0.6

5.4

-1.9

45.5

34.0

2007

-1.6

4.2

0.1

39.6

29.5

2008

-1.8

3.5

1.6

40.0

28.2

2009

-5.5

0.0

6.4

46.3

32.5

2010

-3.6

0.8

3.3

42.9

28.8

Kaynak: Turkey Data Monitor; Hazine Müsteþarlýðý
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Türkiye'de gerçekleþen yapýsal deðiþimin önemli bir yönü tarýmsal faaliyetlerin ekonomi
içindeki rolünün azalmasý, tarým dýþý faaliyetlerin rolünün artmasýdýr. 2000 - 2010 yýllarý arasýnda
tarým sektörünün toplam istihdam içindeki payý %36'dan %25'e düþmüþtür (Tablo 3.2).

Tablo 3.2 Ýstihdamýn Sektörel Daðýlýmý (%)
2000

2010

TARIM

0.36

0.25

SANAYÝ

0.18

0.20

Madencilik

0.00

0.01

Ýmalat Sanayi

0.17

0.19

Elektrik, Gaz ve Su

0.00

0.01

HÝZMETLER

0.46

0.55

Ýnþaat

0.06

0.06

Ulaþtýrma

0.05

0.04

Ticaret

0.18

0.15

Mali Kurumlar

0.03

-

Diðer Hizmetler

0.14

0.29

TOPLAM

1.00

1.00

Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu

Türkiye'nin ihracat yapýsýnda da önemli deðiþiklikler meydana gelmiþtir. 2000'li yýllarda tarým,
gýda, içecek, tekstil ve giyim ürünleri gibi Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinin toplam ihracat
içindeki payý azalmýþ, buna karþýlýk motorlu taþýt araçlarý, çelik (ana metal) ve makine teçhizat
ürünlerinin payý artmýþtýr (Tablo 3.3).

Tablo 3.3 Seçilmiþ Ürünlerin Toplam Ýhracat Ýçindeki Payý (%)
1998

2010

Tarým ve Ormancýlýk

9.0

4.3

Ýmalat Sanayi

88.8

92.6

Gýda Ürünleri ve Ýçecek

10.4

5.9

Tekstil ve Giyim

37.7

18.9

Ana Metal Sanayi

9.9

12.7

Motorlu Kara Taþýtý

3.4

13.0

Kimyasal Madde ve Ürünler

5.2

5.0

Makine ve Teçhizat

3.8

8.0

Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu
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2000'li yýllarda büyümenin diðer önemli özellikleri þöyle vurgulanabilir:
 Yurt içi tasarruflar yatýrýmlarýn finansmaný için yeterli olmamýþ, büyüme için yüksek miktarda
dýþ tasarruf gerekmiþ, sonuç olarak büyüme yüksek miktarda cari açýk ile mümkün olmuþtur.
Büyüme ile tasarruflar arasýndaki iliþki aþaðýda daha ayrýntýlý tartýþýlacaktýr.
 Sermaye giriþleri ile birlikte bu dönemin önemli bir bölümünde döviz kuru deðerlenme eðilimi
içinde olmuþtur (Þekil 3.3).
 Görece yüksek büyüme oranlarý istihdam yaratmada yeterince etkili olmamýþtýr. 2000 - 2001
krizinden sonra iþsizlik oraný %10 civarýnda seyretmiþ, 2008'in son çeyreðinde baþlayan küresel
kriz sýrasýnda ise %14'e kadar týrmanmýþtýr.
 Aþaðýda görüleceði gibi 2000'li yýllarda toplam faktör verimliliðindeki (TFV) artýþ milli gelir
artýþlarýnda önemli bir rol oynamýþtýr. Buna karþýlýk verimlilik düzey ve artýþlarýnýn düþük
olduðuna inanýlan kayýtdýþý ekonomi olgusu Türkiye'de yaygýndýr ve 2000'lerdeki büyümenin
bu durumu deðiþtirmediði söylenebilir.

Þekil 3.3 Reel Döviz Kuru Endeksi
140
130
120
110
100
90
80

Mayýs 2011

Aralýk 2010

Temmuz 2010

Þubat 2010

Eylül 2009

Nisan 2009

Kasým 2008

Ocak 2008

Haziran 2008

Aðustos 2007

Mart 2007

Ekim 2006

Mayýs 2006

Aralýk 2005

Þubat 2005

Temmuz 2005

Eylül 2004

Nisan 2004

Kasým 2003

Haziran 2003

60

Ocak 2003

70

Reel Döviz Kuru (Aylýk, Endeks)
Kaynak: Turkey Data Monitor , TCMB

Türkiye'nin genel makroekonomik performansý deðerlendirilirken, son 20 yýl içerisinde karþý
karþýya kaldýðý 3 ekonomik kriz de mercek altýna alýnmalýdýr. 1994 ve 2000 - 2001 krizlerinin
kökeninde Türkiye'nin kendi dinamiklerinin yer aldýðý, 2008'de ise baþka merkezlerde geliþen
küresel krizden etkilendiði söylenebilir. Bu krizler sýrasýnda Türkiye'de milli gelir daralmalarý
oldukça þiddetli olmuþtur.
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Son kriz bu anlamda ilginç bir örnek sunmaktadýr. Þekil 3.4'te görüldüðü gibi, 2008 - 2010
yýllarý arasýnda Türkiye'nin ortalama kiþi baþýna gelir artýþ hýzý sadece Çin ve Hindistanýn deðil,
Endonezya, Polonya, Romanya, Arjantin Vietnam ve Brezilya gibi birçok ülkenin gerisinde
kalmýþtýr. Türkiye'nin ortalama büyüme hýzýnýn düþük olmasýnýn nedeni kuþkusuz 2009 yýlýndaki
daralmanýn çok þiddetli olmasýdýr. Öte yandan krizden çýkýþ yýlý olan 2010 yýlýnda Türkiye'nin
en hýzlý büyüyen ülkelerden biri olduðu bilinmektedir. Nitekim Þekil 3.4'te görüldüðü gibi Türkiye
2008 - 2010 yýllarý arasýnda kiþi baþýna milli gelir büyüme hýzýnda standart sapmanýn en yüksek
olduðu ülkelerden biridir. Dolayýsýyla Türkiye'de büyüme oranlarýndaki dalgalanmanýn (volatilite)
oldukça yüksek olduðu söylenebilir. Bu konuya aþaðýda geri dönülecektir.

Þekil 3.4 Kiþi Baþýna Milli Gelir Büyüme Oranlarý ve Dalgalanma
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Kaynak: Dünya Bankasý, World Development Indicators

Bu aþamaya kadar sunulan verilerden 2000'li yýllarýn bilançosu alýnacak olsa; genel olarak
büyüme performansýnýn kötü olmadýðý sonucuna varýlabilir. Öte yandan mevcut büyüme
performansýnýn istihdam yaratmaya yeterli olmadýðý ve bir cari açýk sorunu ile karþý karþýya
kalýndýðý da genel olarak kabul görmektedir. Þekil 3.1'deki karþýlaþtýrmalý kiþi baþýna gelir büyüme
tablosu, 2000'li yýllarda birçok ülkenin Türkiye'ye göre daha yüksek bir büyüme hýzý yakalayabildiðini
göstermektedir. Dolayýsýyla, Türkiye'nin büyüme açýsýndan imreneceði çok sayýda ülke
bulunmaktadýr. Bu verilerden sorulacak soru þöyle formüle edilebilir: Türkiye'nin orta dönemde
daha yüksek oranlý bir büyüme patikasýna girmesinin önünde ne tür engeller olabilir? Ýlerleyen
bölümlerde bu sorunun muhtemel cevaplarý gözden geçirilecektir.
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4. FÝNANSMANA ERÝÞÝM VE TASARRUFLAR
Büyümenin önündeki engeller düþünüldüðünde akla gelecek ilk etkenlerden biri kuþkusuz
finansmana eriþim konusu olacaktýr. Türkiye'de tasarruf oranýnýn özellikle 2000'li yýllarda düþtüðü
ve uluslararasý karþýlaþtýrmalarda görece düþük olduðu bilinmektedir (van Rijckeghem ve Üçer,
2009). Þekil 4.1'de görüldüðü gibi Türkiye'de toplam tasarruflarýn GSYH'ye oraný özellikle
Hindistan, Macaristan, Polonya, Arjantin gibi ülkelerin hatta Brezilya'nýn altýnda bulunmaktadýr.
2000 - 2001 krizinden sonra yatýrýmlarýn artmasýyla birlikte (Þekil 4.2) cari açýðýn GSYH'ye oraný
(büyüme performansýna baðlý olarak) %7 - 8 düzeylerine ulaþmýþtýr (Þekil 4.3). Nitekim Hausmann
(2007) bu gözlemlerden hareketle Türkiye'de büyümenin önündeki temel kýsýtýn tasarruf oraný
olduðu sonucuna ulaþmýþtýr. Þekil 4.2'da görüldüðü gibi Türkiye'de yatýrým oranlarý da çok
yüksek gözükmemektedir ve 2000'li yýllarda Arjantin, Macaristan, Slovenya, Polonya ve Hindistan
gibi ülkelere göre düþük kalmýþtýr. Bu durum finansman kýsýtýný yansýtabildiði gibi, yeterli sayýda
getirisi yüksek yatýrým olanaðý bulunmadýðýna da iþaret edebilir.

Þekil 4.1 Tasarruf - GSYH Oraný (%)

Kaynak: Dünya Bankasý, World Development Indicators

Þekil 4.2 Gayri Safi Sabit Sermaye Yatýrýmlarýnýn GSYH'ya oraný (%)

Kaynak: Dünya Bankasý, World Development Indicators
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Þekil 4.3 Büyüme - Cari Açýk
(%)

(%)

Kaynak: Dünya Bankasý, World Development Indicators

Uluslararasý araþtýrmalarda tasarruf oranlarý ile büyüme arasýndaki iliþki hakkýnda ne tür
bulgular yer almaktadýr? Ýlk olarak tasarruflarýn yükselmesinin daha yüksek büyüme hýzlarýna
neden olacaðý önermesi ampirik desteði güçlü olan bir önerme deðildir12. Rodrik'e (2000) göre
tasarruf oranlarý yükselen ülkeler kalýcý bir biçimde daha yüksek büyüme hýzlarýna ulaþmamaktadýr;
tersine büyüme hýzlarýnda bir sýçrama yapmýþ olan ülkelerin tasarruf oranlarý artýþ göstermektedir.
Aghion ve ark. (2009) ise daha nüanslý bir sonuca ulaþmaktadýr. Bu çalýþmada tasarruflarýn,
iþgücü verimliliði ve TFV artýþ oraný ile sermaye birikimi üzerindeki etkisi araþtýrýlmaktadýr.
Çalýþmaya göre geçmiþ tasarruf oranýnda meydana gelen bir artýþ, sadece yoksul ülkelerin
gelecekteki iþgücü ve TFV verimlik artýþ hýzýna pozitif bir etkide bulunmaktadýr. Zengin ülkeler
özelinde ise tasarruflar ile gelecekteki iþgücü veya TFV artýþý arasýnda bir istatistiksel olarak
anlamlý bir iliþki yoktur. Dolayýsýyla, tasarruflarýn büyümeye etkisi sermaye birikimi üzerinden
deðil, verimlilik artýþý üzerinden gerçekleþmektedir ve bu etki sadece geliþmekte olan ülkeler
için geçerlidir. Aghion ve ark. bu bulguyu tasarruflarýn teknoloji transferine yönelik ortaklýklarý
kolaylaþtýrdýðý þeklinde yorumlamaktadýr. Yazarlara göre tasarruflar aslýnda teminat olarak
kullanýlabilecek yerli varlýklarýn yerini tutan bir vekil (proxy) deðiþken niteliðindedir.
Ayrýca, tasarruflarýn görece düþük olmasý tek baþýna bir finansman sorununun varlýðýna iþaret
etmeyebilir. Örnek vermek gerekirse tasarruf düzeyinin görece düþük olduðu ABD, dünyanýn
en geliþmiþ mali sektörlerinden birine sahiptir ve bu ülkede þirketlerin baþka ülkelere göre
finansmana eriþim konusunda daha avantajlý olduðuna inanýlmaktadýr. Özel sektörün uluslararasý
piyasalardan borçlanmada ciddi bir sorun yaþamadýðý, bankacýlýk sektörünün etkin çalýþtýðý ve
12

Tasarruf oranlarýnda yükselmenin büyümeyi arttýracaðýna iliþkin görüþlerin genel bir eleþtirisi için bkz. Easterly
(2002).
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böylece belirli bir mali derinliðe ulaþabilen ülkelerde finansmana eriþimin görece kolay olmasý
beklenebilir. Dolayýsýyla, tasarruflarýn yaný sýra mali sektördeki geliþmelerin de deðerlendirilmesi
gerekir.
Ýþletme anketlerinden elde edilen bulgular, Türkiye'de finansmana eriþim konusunda karýþýk
sinyaller vermektedir. Her ne kadar yukarýda da gösterildiði gibi iþletmelerin daha büyük bir
oraný (%25) finansmana eriþimin diðer potansiyel kýsýtlara göre daha önemli olduðunu vurgulamýþ
iseler de (bkz. Þekil 2.1), iþletmelere doðrudan sorulduðunda bunlarýn sadece %15'i finansmaný
ciddi veya çok ciddi bir kýsýt olarak göstermiþtir. Aþaðýda görüleceði gibi iþgücü eðitim düzeyinin
yetersizliðinin ciddi veya çok ciddi bir kýsýt olduðunu belirten iþletme oraný da %25'tir. Finansman
kýsýtý hakkýnda bir ilginç gösterge daha vardýr: 2005 yýlýnda finansmana eriþimi ciddi veya çok
ciddi bir kýsýt olarak gören iþletmelerin oraný %50'ye yaklaþmaktadýr (Þekil 4.4). Dolayýsýyla,
iþletme anketleri finansman kýsýtý algýsýnda 2005 - 2008 arasýnda çok ciddi bir düþüþ olduðu
kanýsýný uyandýrmaktadýr.

Þekil 4.4 Finansmana Eriþimin Ciddi Kýsýt Olduðunu
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Kaynak: Dünya Bankasý, www.enterprisesurveys.org/custom

Bankacýlýk sistemi de önemli bir deðiþim geçirmiþtir. Kamu finansman gereðinin yüksek
olduðu 1990'lý yýllarda kamu borçlanma senetlerinin banka varlýklarý içindeki payý oldukça
yüksekti. Halbuki 2000'li yýllarda kredilerin banka varlýklarý içindeki payý %20 - 30'dan %50 60 düzeyine çýkmýþtýr (Þekil 4.5). 1990'larda Türkiye reel faizlerin en yüksek olduðu ülkelerden
biri iken, makroekonomik istikrarýn saðlanmasý ile reel faizler önemli ölçüde düþmüþtür (Þekil
4.6, Gönenç ve ark. 2010, Þekil 3.1). Son olarak, Türkiye'nin uluslararasý piyasalardaki risk profili
algýsý da 2000'li yýllarda iyileþmiþtir (Þekil 4.7). Tüm bu geliþmeler, Türkiye'de mali sistemin borç
verilebilir fonlara eriþim açýsýndan en azýndan 1990'lara göre çok daha olumlu bir görünüm içine
girdiðini göstermektedir.
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Þekil 4.5 Bankacýlýk Sisteminin Aktif Yapýsý
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Krediler

Nisan 11

Eylül 10

Þubat 10

Temmuz 09

Aralýk 08

Mayýs 08

Ekim 07

Mart 07

Aðustos 06

Ocak 06

Haziran 05

Kasým 04

Nisan 04

Eylül 03

Þubat 03

Temmuz 02

Aralýk 01

Mayýs 01

Mart 00

0

Ekim 00

0,1

Menkul Kýymetler

Kaynak : Turkey Data Monitor, BDDK

Þekil 4.6 Reel Faiz
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Kaynak: Turkey Data Monitor, TCMB.

Þirket anketleri finansmana eriþim konusunda bazý ek veriler de sunmaktadýr. Þekil 4.8'de banka
kredisi kullanan þirketlerin ankete katýlan þirketlere oraný verilmektedir. Türkiye'deki oranlar
(büyük iþletmeler için %57, küçük iþletmeler için %50) yüksek olmamakla birlikte büyüme
performansý kötü olmayan Polonya, Macaristan gibi ülkelerin üstündedir. Brezilya ile karþýlaþtýrma
yapmak yine ilginç olacaktýr. Brezilya'da banka kredisi kullanan þirketlerin oraný Türkiye'den
daha yüksektir! Bu durum Brezilya'daki þirketlerin Türkiye'dekilere oranla daha fazla finansman
kýsýtý içinde olduklarý verisi ile çeliþmektedir13.
13

Bu verilerden þu sonuca mý varmak gerekir? Brezilyalý þirketlerin daha yüksek kredi talebine yol açacak
miktarda yatýrým projesi vardýr ve mali sistem bu kredi talebini karþýlamakta zorlanmaktadýr. Türkiye'de ise kredi
talebine yol açacak yeterli getirisi olan yatýrým projesi fýrsatlarý daha düþüktür. Aþaðýda bu önerme daha ayrýntýlý
bir biçimde tartýþýlacaktýr.
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KOBÝ'lerin finansmana eriþiminin daha zor olmasý beklenir. Þeker ve Correa (2010) Türkiye'deki
KOBÝ'lerin 2004 - 2007 istihdam büyüme hýzýnýn çevre ülkelerde (Ukrayna, Romanya, Polonya,
Rusya, AB8, AB10 ve Orta ve Doðu Avrupa ülkelerinin tümü) gözlemlenen büyüme hýzlarýndan
daha düþük olduðunu ortaya koymaktadýr. Çalýþmada KOBÝ büyüme hýzlarý ile yatýrým ortamý
deðiþkenleri arasýndaki iliþki incelenmiþ, bu deðiþkenler arasýnda finansmana eriþim ile ilgili olan
iki deðiþkenin büyüme ile pozitif iliþkili olduðu ortaya konmuþtur. Bu deðiþkenler yatýrýmlarýn
dýþ finansman oraný ile iþletmenin bir banka kredisi (line of credit) alýp almadýðýdýr.
Þeker ve Correa finansmana eriþimin KOBÝ'lerin büyüme performansýný etkileyen önemli bir
etken olduðu sonucunu çýkarmýþlardýr. Bu beklenen bir sonuçtur. Uluslararasý çalýþmalar iþletme
büyüklüðü ile finansmana eriþim arasýnda pozitif bir iliþki olduðunu ortaya koymaktadýr. Politika
yapýmý açýsýndan daha önemli olan soru ise Türkiye'de finansmana eriþimin baþka ülkelere oranla
daha önemli bir kýsýt olup olmadýðý, Türkiye'de KOBÝ'lerin büyüme hýzýnýn diðer ülkelere oranla
farklý olmasýnýn ardýndaki etkenin finansmana eriþim olup olmadýðýdýr. Finansmana eriþim
Türkiye'de farklý büyüklükteki iþletmeler arasý görülen farklý büyüme hýzlarýný açýklarken,
iþletmelerin büyüme hýzlarýndaki uluslararasý farklýlýklarý (Türkiye'deki iþletmeler arasýnda fazla
farklýlaþma göstermeyen) baþka deðiþkenler açýklayabilir. Çalýþma bu soruya cevap vermemektedir.

Þekil 4.7 Ülke Risk Primindeki Geliþmeler
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Kaynak: Gönenç et. al. 2010.
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Þekil 4.8 Kredi Kullanan Þirketlerin Oraný
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Üçer (2010) 2000'li yýllarda KOBÝ'lere yönelik kredilerde önemli bir artýþ olduðunu belirtmektedir.
BDDK verilerine göre 2006 - 2007 yýllarýnda KOBÝ kredilerinin toplam krediler içindeki payý
%35, kurumsal krediler içindeki payý %45 iken 2011 yaz aylarý itibariyle bu oranlar sýrasýyla %30
ve %40 civarýndadýr. Dolayýsýyla, kriz yýllarýnda ortaya çýkan kredi daralmasýndan KOBÝ'ler daha
fazla zarar görmüþlerdir. Bununla birlikte, KOBÝ'lerin finansman sorunlarý çok büyük bir ihtimalle
sadece banka davranýþlarýndan ve mali piyasalardaki piyasa aksaklýklarýndan doðmamaktadýr.
Üçer (2010) KOBÝ'lerin kapasitelerinin de önemli bir sorun olduðunu, hatta bankalarýn bu tür
iþletmelerin yönetim kapasitelerini geliþtirmek üzere yöresel eðitim programlarý düzenlediðini
vurgulamaktadýr. Dolayýsýyla, sorun sadece "finansmana eriþim" sorunu deðil, ayný zamanda
"potansiyel yatýrým projelerinin getirilerinin yeterince yüksek olmamasý" sorunudur.
Yeniden tasarruf oranlarýnýn düþüklüðü konusuna dönersek, tasarruf oranlarýnýn artmasýna
(ve böylece cari açýðýn indirilmesine) yönelik önerilen politikalardan biri, belki de en önemlisi,
kamu tasarruflarýnýn arttýrýlmasýdýr. Ancak bu öneri de tartýþmalýdýr. Ýlk olarak kamunun daha
sýký maliye politikasý izlemek için manevra alaný fazla geniþ gözükmemektedir. Örneðin aþaðýda
tartýþýlacaðý gibi, eðitim alanýnda kamu harcamalarýnýn muhtemelen artmasý gerekecektir. Ayrýca,
bugüne kadar yapýlan çalýþmalar, kamu ile özel kesim tasarruf oranlarý arasýndaki ikame ("offset")
düzeyinin yüksek olduðunu göstermektedir, yani kamu tasarruflarýndaki artýþýn özel tasarruflarda
bire bir olmasa da % 60 - 70 civarýnda düþüþe yol açmasý muhtemeldir14. Dolayýsýyla, kamusal
tasarruflarýn arttýrýlmasý toplam tasarruflarý arttýrmayabilir15.
14

Tartýþma için bkz. Van Rijckeghem ve Üçer (2009) ve Van Rijckeghem (2010)
Van Rijckeghem (2010), Tablo 3.3. Van Rijckeghem (2010) kamu tasarruflarýnýn toplam tasarruflarý arttýrmasý
için sýký maliye politikasýnýn yaný sýra sýký para politikasý güdülmesi gerektiðini vurgulamakta, özel tasarruflarýn
arttýrýlmasýna yönelik politikalarýn etkisinin ise sýnýrlý kalacaðýný savunmaktadýr. Tasarruflarýn önemine daha
fazla vurgu yapan yaklaþýmlar için bkz. Rodrik (2009) ve Gürsel (2011).

15
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Kuþkusuz bu tartýþmada þu dört hususu unutmamak gerekir:
i. Türkiye'de finansmana eriþim kolaylaþmýþ olsa da, temelde kýsa dönemli, ancak yenilendiði
sürece orta - uzun vadeli iþlev görebilecek bir finansman türü söz konusudur. Mali sistemin
uzun dönemli yatýrým finansmaný yaratýp yaratmadýðý ise bir baþka meseledir ve bu konuda genel
kaný yaratmadýðý þeklindedir.
ii. Tasarruf oranýnýn artmasýnda þirketler kesiminin rolü ve tasarrufun özendirilmesi için politika
araçlarýnýn ne olabileceði konusu da tartýþmalarýn içine katýlmalýdýr16.
iii. Yukarýdaki tartýþmadan Türkiye'de finansmana eriþimin artýk bir sorun olmadýðý sonucunu
çýkarýlmamalýdýr. Altý çizildiði üzere belirli tipte (örneðin, küçük ve genç) firmalarýn dýþ finansmana
eriþimde zorluk çektiði finans ekonomisi literatüründe yaygýn olarak bilinen bir olgudur. Burada
kastedilen þudur: Türkiye bu konuda artýk eskiden olduðu gibi olumsuz bir uç örnek deðildir.
Özellikle, aþaðýdaki tartýþmanýn ýþýðýnda finansmana eriþimi kolaylaþtýrmaya yönelik politikalarýn
tek baþýna büyümede bir sýçrama yaratacaðý þüphelidir.
iv. Son olarak tasarruflar ile cari açýklar arasýndaki iliþkinin üzerinde de durmak gerekir.
Tasarruflarýn düþük olmasýnýn yüksek cari açýklara katkýda bulunduðu bir gerçektir. Cari açýðýn
yüksek olmasýnýn, büyümeyi uluslararasý sermaye akýmlarýna hassas kýldýðý da doðrudur. Bu
anlamda tasarruf oranýnýn artmasý, bu kýrýlganlýðý azaltabilir ve böylece özellikle kýsa vadede
büyüme oranlarýnda bir iyileþmeye yol açabilir. Ancak bu önerme, tasarruf oranýnda bir artýþýn
Türkiye'nin orta dönemde daha kaliteli bir büyüme patikasýna girmesi için yeterli olacaðý anlamýna
gelmemektedir.

16

Bu konuda yapýlmýþ bilinen bir çalýþma yoktur.
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5. YATIRIMLARIN GETÝRÝSÝ VE VERÝMLÝLÝK KONUSU
Ülkelerin büyüme performanslarýný ve büyümenin ardýndaki dinamikleri karþýlaþtýrmanýn bir
yolu büyüme muhasebesi yaklaþýmýdýr. Büyüme muhasebesi, ülkeler arasý büyüme oranlarýndaki
farklýlýklarý iki ana etken ile açýklamaya çalýþýr. Birincisi, ülkelerin üretimde kullandýklarý girdilerin
yani sermaye ve iþgücünün veya fiziksel ve beþeri sermayenin büyüme oranlarý ülkeler arasýnda
farklýlýk gösterebilir. Diðer her þey sabit iken girdi kullanýmý daha hýzlý artan ülkelerin büyüme
oranlarýnýn da daha yüksek olmasý beklenir.
Büyüme oranlarý arasýnda farklýlýðý açýklayan diðer etmen ise verimlilik artýþlarýdýr. Büyüme
muhasebesi yaklaþýmýnda Toplam Faktör Verimliliði (TFV) artýþlarý, milli gelirdeki büyümenin
faktör birikimi ile açýklanamayan bölümü olarak hesaplanýr. TFV'deki artýþlarýn girdi kullanýmýnda
verimliliðinin artmasý ile teknolojik deðiþim ve dýþsallýklar gibi etkenleri yansýttýðý kabul edilmektedir.
Ülke milli gelir büyüme oranlarýna TFV'nin ne oranda katký yaptýðý ülkeden ülkeye önemli
farklýlýklar göstermektedir. Easterly ve Levine (2001) büyük veri setlerinde bu oranýn ortalama
olarak yaklaþýk %50 seviyesinde olduðunu göstermiþlerdir. Büyüme oranlarýnýn yüksek olduðu
ülkelerde TFV büyüme oranýnýn katkýsý da daha yüksek olmaktadýr. Dolayýsýyla, TFV'deki artýþlar
orta - uzun dönemde zenginleþmenin önemli unsurlarýndan biri olarak kabul edilmekte, bir
anlamda orta - uzun dönemde büyümenin kalitesi olarak görülmektedir.
Türkiye'de ekonomik büyümede verimlilik artýþlarýnýn rolü ne olmuþtur17? Baþka ülkelerle
karþýlaþtýrýldýðýnda üretkenlik artýþlarýnda iyileþme potansiyelinin sýnýrý nedir? Bu konuda genel
kaný, Türkiye'de iþgücü verimliliði ve / veya TFV artýþlarýnýn büyümeye katkýsýnýn yüksek olmadýðý
þeklindedir. Örneðin, Altuð ve ark. (2008) Türkiye'de hem sermaye birikiminin hem de TFV
artýþlarýnýn oldukça düþük kaldýðýný vurgulamýþlardýr. Rodrik'in (2007) hesaplamalarýna göre 1990
- 2003 arasýnda Türkiye'de TFV artýþ hýzý negatif ve Güney Amerika'dan daha düþük, iþgücü
verimliliðindeki artýþ ise pozitif ve Güney Amerika'dan daha yüksek olmuþtur. Her iki verimlilik
artýþ hýzý da Doðu Asya ülkelerinin seviyelerinin altýnda olmuþtur18.
Öte yandan verimlilik artýþ hýzlarýnda 2000'li yýllarda bir iyileþme görülmektedir. Þekil 5.1'de
Türkiye'nin TFV büyüme performansý 1990 - 1999 ve 2000 - 2008 yýllarý için karþýlaþtýrmalý bir
perspektif içinde gösterilmektedir. Þekildeki veriler Hall ve Jones (1999) yaklaþýmý ile hesaplanmýþtýr.
Bu yaklaþýmda iþgücü girdisinin büyüme oranlarý hesaplanýrken beþeri sermayenin bileþimindeki
deðiþiklikler, spesifik olarak da eðitim düzeyindeki artýþlar göz önünde bulundurulmaktadýr.
Hesaplamalarda kullanýlan veriler Penn World Tables veri setinden alýnmýþtýr19. Þekil 5.1'de
17

Saygýlý ve Cihan (2008) Türkiye'de TFV artýþlarýnýn rolünü uzun dönemli bir perspektif içinde deðerlendirmektedir.
Üçer'e (2009) göre de bizzat büyüme tanýsý yaklaþýmý Türkiye'deki esas kýsýtýn tasarruflarýn düþük olmasýndan
deðil de yatýrýmlarýn getirisinin ve özellikle verimlilik artýþlarýnýn düþük olmasýndan kaynaklandýðýný ima ediyor
olabilir.
19
Penn World Tables, http://pwt.econ.upenn.edu/
18
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görüldüðü gibi, Türkiye'nin 1990'lardaki TFV büyüme hýzý ile 2000'li yýllardaki hýzý arasýnda ciddi
farklýlýklar vardýr. 1990'larda verimlilik artýþlarý son derece sýnýrlý kalmýþ iken, 2000'li yýllarda
verimlilik artýþlarý büyük bir sýçrama yapmýþtýr. Bu baðlamda Türkiye, TFV artýþ oranýnýn görece
yüksek olduðu ülkelerden biri olarak göze çarpmaktadýr. 2000'li yýllarda TFV ortalama büyüme
hýzý %2 civarýndadýr. Bu oran þekilde karþýlaþtýrma amacýyla yer alan Romanya, Çin, Bulgaristan,
Peru, Hindistan ve Polonya'nýn TFV büyüme oranlarýndan daha düþüktür, buna karþýlýk Brezilya,
Macaristan, Tayland ve Meksika gibi ülkelerin TFV büyüme oranlarýndan daha yüksektir20. Penn
World Tables veri setinde 1990 - 2008 yýllarýný kapsayan uluslararasý bir karþýlaþtýrma için yeterli
verisi bulunan 120 ülke arasýnda Türkiye, 2000 - 2008 yýllarý arasýnda TFV ortalama büyüme
oraný açýsýndan 31. sýrada bulunmaktadýr.

Þekil 5.1 TFV Büyüme Hýzlarý (%)
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Kaynak: Penn World Tables verisi ile yazarlar tarafýndan hesaplanmýþtýr.

Türkiye'de TFV'deki artýþýn bu çalýþmanýn baþýnda sözü edilen yapýsal deðiþim ile yakýndan ilintili
olmasý muhtemeldir. 2000'li yýllarda iþgücünün sektörler arasý daðýlýmýnda tarýmýn payý azalmýþ,
sanayi ve hizmetlerin payý artmýþtýr. Rodrik'e (2010) göre iþgücü verimliliði 1999 -2005 yýllarý
arasýnda %5'in üzerinde artmýþ, bu artýþýn yaklaþýk %40'ý iþgücünün sektörler arasý daðýlýmýnda
meydana gelen yapýsal deðiþimden kaynaklanmýþtýr. Rodrik uluslararasý karþýlaþtýrmalarda bunun
görece yüksek bir pay olduðunu vurgulamaktadýr21.
20

TFV büyüme oranlarý "Solow" yöntemi olarak bilinen ve beþeri sermayenin bileþimindeki deðiþikliklerin göz
önüne alýnmadýðý yöntem ile de hesaplanmýþtýr. Mutlak rakamlarda bir miktar oynama olsa da, bu yaklaþýmda
da benzer sonuçlar elde edilmiþtir. Türkiye'nin diðer ülkelere göre sýralamasý da fazla deðiþmemektedir. Özellikle
de Þekil 5.1'deki ülkeler arasýnda Türkiye yine 7. sýrada yer almaktadýr.
21
Her ne kadar iþgücü verimliliði ile TFV artýþý arasýnda yüksek bir korelasyon bulunsa da, iþgücü verimliliði
kullanýlan sermaye miktarýyla doðru orantýlý olarak artarken; TFV ile sermaye miktarý arasýnda böyle bir iliþki
yoktur. Dolayýsýyla, iþgücü verimliliðindeki bir artýþýn daha yüksek bir TFV artýþýný ima ettiði her zaman söylenemez.
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Söz konusu bulgunun önemli bir imasý vardýr: Eðer tarýmdan tarým dýþý sektörlere geçiþ (ve buna
paralel geliþen kentleþme olgusu) verimlilik artýþýnýn önemli bir kaynaðý olmuþ ise tarým istihdamýnýn
azalmasý ile ileride bu kaynaðýn büyümeye olan katkýsýnýn da azalmasý beklenir 22 .

5.1 Eðitim ve Beceriler
Ekonomik ve sosyal geliþmenin temel belirleyicilerinden biri beþeri sermayedir. Toplumlarýn
yaþam kalitesi, sosyal geliþmiþlik düzeyi ve ekonomik verimliliði ile beþeri sermayeleri arasýnda
yakýn bir bað bulunduðu düþünülmektedir. Beþeri sermayenin en temel girdisi ise eðitimdir.
Eðitim bütün bir hayata yayýlan sosyal bir öðrenme süreci olarak kabul edilmekle birlikte
örgün eðitim bu sürecin en önemli bileþenidir. Bu sebepledir ki ilköðretim (bazý ülkelerde ilk
ve ortaöðretim) birçok ülkede zorunludur ve kamu tarafýndan saðlanan bir hizmettir. Zorunlu
olmayan yükseköðretimde yine kamu okullarý ve kamu kaynaklarý büyük bir yer tutmaktadýr.
OECD (2011) eðitim raporuna göre 2008 yýlýnda eðitime harcanan özel ve kamu kaynaklarýnýn
GSYH'ye oraný OECD ülkelerinde ortalama %5,8'dir, bu rakamýn yaklaþýk olarak %85'i kamu
kaynaklarýndan oluþmaktadýr. Dolayýsýyla OECD ülkelerinde eðitime harcanan kamu kaynaklarýnýn
GSYH'ye oraný ortalama olarak %5 civarýndadýr. Adý geçen raporun 2008 yýlý kýyaslamasýnda
Türkiye yer almamaktadýr fakat 1995 ve 2000 kýyaslamalarýnda bu oran OECD ülkeleri için
sýrasýyla %5,6 ve %5,5 (kamu artý özel kaynaklarýn toplamý) iken Türkiye için %1,7 ve %2,5'tir
(sadece kamu kaynaklarý). MEB'in örgün eðitim istatistikleri (MEB 2011) ile OECD raporu uyumlu
gözükmektedir (Þekil 5.2). Bu kýyaslamadan çýkan sonuç, Türkiye'nin OECD ülkelerine nazaran
eðitime görece daha az kaynak ayýrdýðýdýr.

Þekil 5.2 Milli Eðitim Bakanlýðý Bütçesinin GSYH'ye Oraný (%)
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22

Sak (2011) benzer bir tartýþma yapmaktadýr.
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Son yýllarda gereken verinin elde edilmesiyle sosyal ve ekonomik açýdan büyük önem arz
eden beþeri sermayenin etkisini nicel olarak tespit edebilmek mümkün olmuþtur. Literatüre
baktýðýmýzda ortak bulgu, beþeri sermayenin en temel girdisi olan eðitimin ekonomik performansý
doðrudan etkilediði yönündedir (Romer 1989, Mankiw ve ark. 1992, Rauch 1993, Benhabib ve
Spiegel 1994, Krueger ve Lindahl 2001, Moretti 2004, Vandenbusche ve ark. 2006). Bu konuda
belirli bir uzlaþma saðlanmakla beraber beþeri sermayenin nasýl ve hangi kanallarla ekonomik
büyümeyi etkilediði üzerinde fikir ayrýlýklarý bulunmaktadýr. Kimi yazarlar, ülkelerin geliþmiþlik
düzeylerine göre ekonomik büyüme için ihtiyaç duyulan eðitim seviyesinin farklý olabileceðini
ileri sürmektedir (Benhabib ve Spiegel, 1994; Vandenbusche ve ark., 2006; Caselli ve Coleman,
2006; Acemoglu ve ark., 2006). Bu yaklaþýma göre, örneðin, az geliþmiþ ülkeler üretimde
kullandýklarý teknolojiyi ithal ettikleri için iþgücünün yüksek eðitimli olmasýna ihtiyaç duymayabilir.
Oysa teknoloji üreten geliþmiþ ülkeler ancak yüksek eðitime yatýrým yaparak sürdürülebilir
büyüme oranlarýna kavuþabilirler. Diðer bazý yazarlar eðitim seviyeleri arasýnda böyle bir ayrým
yapmaksýzýn bir ülkede eðitim miktarý arttýkça o ülkenin daha hýzlý büyüyeceðini iddia etmektedir
(Mankiw ve ark., 1992; Barro, 2001; Krueger ve Lindahl, 2001; Kirby ve Riley, 2008).
Türkiye'de iþgücünün eðitim seviyesi ve kalitesi, büyüme için bir kýsýt teþkil etmekte midir?
2008 Ýþletme Anketlerine göre, Türkiye'de anket yapýlan iþletmelerin %25'i, (imalat sanayinde
%21'i) iþgücünün eðitim düzeyinin ciddi veya çok ciddi bir kýsýt olduðunu ifade etmiþlerdir (Þekil
5.3). Brezilya (%69), Arjantin (%49) ve Þili (%42) gibi ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda bu oranýn
yüksek olmadýðý görülmektedir.

Þekil 5.3 Ýþçilerin Eðitim Düzeyinin Büyüme Önünde Ciddi ve
Çok Ciddi Engel Olduðunu Belirten Þirketlerin Oraný
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Kaynak: Dünya Bankasý (2010); World Enterprise Survey
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Türkiye'de eðitim düzeyi ve özellikle ortalama eðitim kalitesinin düþük olduðunu gösteren
ciddi bulgular vardýr (OECD 2011). Örneðin, 25 - 34 yaþ grubunda lise veya lise üzeri diplomaya
sahip olanlarýn oraný Türkiye'de sadece %41,6 iken bu oran Brezilya'da %52,5, Þili'de %85,6,
Macaristan'da %86, Polonya'da %93,5 ve Kore'de %97,5'tir (OECD ortalamasý %81,5). Benzer
þekilde, 25 - 34 yaþ grubunda üniversite mezunu olanlarýn oraný Türkiye'de %16,6 iken bu oran
Brezilya'da %11,6, Þili'de %34,9, Macaristan'da %25,1, Polonya'da %35,5 ve Kore'de %63,1'dir
(OECD ortalamasý %37).
Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payýnýn OECD ortalamasýna göre yüksek
oluþu fýrsat penceresi olarak algýlanmaktadýr. Ne var ki deðiþen üretim teknolojileri her geçen
gün daha fazla eðitimli insan gerektirmektedir; ancak Türkiye'de yetiþen genç kuþaklarýn yeterli
ve gerekli eðitimi alýp almadýklarý tartýþma konusudur. OECD (2011)'den alýnan aþaðýdaki grafikte
yatay eksen 25 - 64 yaþ grubunda yükseköðretim mezunu olanlarýn oranýný, dikey eksen ise 25
- 34 yaþ grubu ile 25 - 64 yaþ grubu arasýndaki yükseköðretim mezunu farkýný vermektedir.
Türkiye'de 25 - 34 yaþ grubu içinde üniversite mezunu olanlarýn oraný OECD ortalamasýna göre
daha düþüktür.

Þekil 5.4 Yükseköðretim Mezunlarýnýn Nüfusa Oraný Büyüme Potansiyeli
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Türkiye'de eðitim kalitesinde farklýlaþmanýn çok yüksek olduðunu farklý okul türlerindeki
öðrencilerin PISA23 testlerindeki baþarý oranlarý göstermektedir. OECD (2006) raporuna göre düz
liselerden mezun olan öðrencilerin PISA sýnavlarýndaki performansý, OECD ortalamasýnýn ciddi
biçimde altýnda iken, elit devlet liseleri ve özel liselerden mezun olan öðrencilerin performansý
ise OECD ortalamasýnýn üzerindedir.

Þekil 5.5 Farklý Liselerin PISA Testlerindeki Performansý
(OECD Ortalamasýna Göre)
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Ortalama eðitim düzeyi veya okullaþma oranýnýn beþeri sermayenin iyi bir ölçütü olmayabileceði
fikri son yýllarda PISA skorlarýnýn daha yaygýn bir biçimde kullanýlmasýna yol açmaktadýr.
Geleneksel büyüme regresyonlarý beþeri sermayeyi, okullaþma oraný veya ortalama öðretim yýl
sayýsý ile ölçmektedir. Bu yaklaþým eðitim kalitesinin sabit ve homojen olduðunu varsaymaktadýr.
Yeni yaklaþým (Hanushek ve Kimko, 2000; Hanushek ve Woesmann, 2010; OECD, 2010) ise
biliþsel becerileri PISA skorlarýnýn yansýttýðýný kabul ederek, bu skorlarý ülkeler arasý uzun dönemli
büyüme performansýný açýklamakta kullanmaktýr. 1960 - 2000 yýllarý arasýnda 23 OECD ülkesi
için yapýlan çalýþma (OECD, 2010), PISA skorunda 100 puanlýk artýþýn büyüme oranýný ortalama
1,74 puan arttýrdýðýný ortaya koymuþtur. Barro (2001) hem eðitim düzeyi hem de eðitim kalitesinin
ekonomik büyümeye olan etkisini incelemiþ ve eðitim kalitesinin büyüme üzerinde çok daha
fazla etkili olduðunu öne sürmüþtür. Özetle, PISA bilim skorlarýnda bir standart sapmalýk artýþ
büyüme oranýný bir puan arttýrýrken, ortaöðretim okullaþma oranýnýn bir standart sapma kadar
artmasý büyüme oranýný ancak 0,2 puan arttýrmaktadýr. PISA sýnavlarýna Türkiye'den katýlan
23

OECD Programme for International Student Assessment.
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öðrencilerin %42'sinin skoru 400 puanýn altýndadýr24. Türkiye'den katýlan tüm öðrencilerin en
düþük puanýnýn 400 düzeyine yükselmesinin uzun dönemli büyüme oranýna yapacaðý katkýnýn
1,58 puan olacaðý hesaplanmýþtýr (OECD, 2010).
Türkiye 2009 yýlýndaki sýnavda 2003 sonuçlarýna göre ciddi ilerleme kaydetmesine (Þekil 5.6)
karþýn halen alt sýralarda yer almaktadýr. 2009'da deðerlendirilen 65 ülke arasýnda Türkiye fen
ve matematikte 43. okumada ise 41. sýradadýr25. Türkiye'nin PISA performansýnýn gelir düzeyi
veri alýndýðýnda da düþük olduðu görülmektedir. (ERG, 2010; Dünya Bankasý, 2007). Dolayýsýyla,
eðitim kalitesinde yaygýn bir artýþ saðlama potansiyelinin olduðu söylenebilir.

Þekil 5.6 Türkiye'nin PISA Skorlarý

Fen

Matematik

Okuma

Kaynak: ERG (2010)

Þekil 5.7 uluslararasý sýnavlardan alýnan ülke puaný ile kiþi baþýna düþen kamu eðitim harcamasý
arasýndaki iliþkiyi göstermektedir (Dünya Bankasý (2007)). Kiþi baþýna düþen eðitim harcamasý
ile eðitim performansý arasýnda doðrusal bir iliþki gözlemlenmemektedir. Türkiye ile hemen
hemen ayný eðitim harcamasýna sahip olan Beyaz Rusya, Ukrayna, Rusya ve Tayland ortalamanýn
üstünde performans gösterirken, Türkiye Makedonya'dan sonra en kötü performansa sahiptir.
Bu þekil bize harcama düzeyi kadar harcamanýn etkinliðinin de önemli olduðunu göstermektedir.

24

400 Puan, OECD ortalamasýnýn bir standart sapma altýndadýr ve PISA skorlarýnda (toplam 6 yetkinlik
düzeyinden) 2. düzeyin alt sýnýrý olarak kabul edilmektedir. Türkiye son PISA sýnavýnda ortalama 454 puan elde
etmiþtir.
25
Türkiye'nin PISA performansý için bkz. ERG (2010), Akçay ve Ocakverdi (2011) ve Özenç ve Arslanhan (2010).

47

Þekil 5.7 Kamu Eðitim Harcamalarý ve Eðitim Performansý
1.6

Kore

1.2

Düþük harcamaiyi performans

0.8

Verimlilik fazlasý
Belarus

Kazakistan
Kýrgýzistan

0.0

Ukrayna

-0.4

Ermenistan

-0.8

Tacikistan

-1.6
-2.0

Romanya Þili

-2.4
-1.5

Slovakya

Verimlilik açýðý
Hýrvatistan

Yüksek harcamakötü performans

Arnavutluk

Düþük harcamakötü performans

-1.0

Estonya

Çek Cumhuriyeti

Azerbeycan

Vietnam

-1.2

Polonya

Tayland

Moldova

Macaristan

Latviya
Litvanya

Bulgaristan

Gürcistan

Slovenya
Ýrlanda

Estonya

Rusya

0.4

Yüksek harcamaiyi performans

Türkiye
Makedonya

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Kaynak: ERG (2010), Normalleþtirilmiþ Kamu Eðitim Harcamalarý, (2000 yýlý sabit fiyatlarý ile SGP, okul çaðýndaki
nüfus baþýna)

Ortalama eðitim kalitesinin düþük, eðitim kalite varyansýnýn yüksek olduðu bir ortamda kaliteli
eðitimin ücret getirisinin yüksek olduðu beklenebilir. Nitekim Tansel ve Bircan (2011) erkekler
arasý ücret eþitsizliðinin yüksek olduðunu, düþük ücret düzeylerinde eþitsizlik azalýrken yüksek
ücret düzeylerinde eþitsizliðin arttýðýný ortaya koymuþlardýr. Çalýþma, yüksek ücret düzeylerindeki
eþitsizlik artýþýnda baþta yükseköðretim olmak üzere eðitimin önemli bir rol oynadýðýný, özellikle
de üniversite mezunlarý arasýnda ücret farklýlýklarýnýn yüksek olduðunu göstermiþtir. Tansel ve
Bircan (2011) bunun nedeni olarak hem açýlan yeni üniversitelerde eðitim kalitesinin düþük
olabileceðini hem de beceri düzeyi daha düþük kiþilerin üniversite eðitiminden geçebileceðini
belirtmektedir26.
Eðer iþgücünün eðitimi (ve kalitesi) gerçekten önemli bir kýsýt ise büyüme tanýsý yaklaþýmýna
göre (kaliteli) eðitimin getirisinin yüksek olmasý beklenir. Mevcut veriler bu önermeyi
doðrulamaktadýr. Ökten (2006) her yýl için üniversite eðitiminin getirisinin %12 - 17 arasýnda
deðiþtiðini, bu oranlarýn uluslararasý karþýlaþtýrmalara göre yüksek olduðunu belirtmektedir.
Psacharapoulos ve Patrinos (2004) üniversite eðitiminin getirisini dünya ortalamasý için %19
olarak vermektedir. Bu oran Türkiye'de çok daha yüksektir. Hanehalký Bütçe Anketi (1994) ve
26

Burada yüksek öðretimdeki kalite farklýlýklarý vurgulanýyor ancak literatür uzun dönemli büyüme için ilköðretim
ve lisenin daha önemli olduðunu vurgulamaktadýr (bkz. örneðin Aghion ve Howitt, 2006 ve Aghion ve Durlauf,
2009). Öte yandan Türkiye'de üniversite düzeyindeki farklýlaþmanýn lise hatta ilköðretim düzeyindeki farklýlaþmayý
yansýttýðý düþünülebilir.
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Hanehalký Ýþgücü Anketlerinden (1988, 2004, 2008) elde ettiðimiz sonuçlar üniversite mezunu
olan birinin lise mezununa göre ortalama %47 ila %61 arasý daha fazla kazandýðýný ortaya
koymaktadýr (Tablo 5.1)27. Bu oran, dünya ortalamasýndan 3 kat daha yüksektir. Türkiye'de lise
eðitiminin getirisi de (%30 civarý) dünya ortalamasýnýn (%17) üzerinde gözükmektedir.

Tablo 5.1 Eðitim Seviyelerine Göre Eðitimin Getirileri

TÜRKÝYE

DÜNYA

Ýlköðretim

Orta Öðretim

Yüksek Öðretim

1988

0.16

0.25

0.52

1994

0.56

0.38

0.47

2004

0.30

0.35

0.55

2008

0.28

0.30

0.61

0.27

0.17

0.19

Kaynak: Türkiye verileri Hanehalký Bütçe Anketi (1994) ve Hanehalký Ýþgücü Anketlerinden
(1988, 2004, 2008) hesaplanmýþtýr. Dünya verileri: Psacharopoulos, P. ve H. A. Patrinos (2004).

Bu bulgular, eðitimin kalitesi ve bunun sonucunda biliþsel becerilerin geliþmesinin verimliliðe
ciddi bir etkisinin olabileceðini ima etmektedir. Eðitim kalitesinin yükselmesi, zaten gündemde
olan önemli bir reform konusudur. Bunun verimliliðe olan potansiyel etkisi, büyümenin önündeki
engeller baðlamýnda irdelenmesi gereken bir konu olarak görünmektedir.

5.2 Altyapý ve Kamu Yatýrýmlarý
Altyapýnýn ekonomik performansa etkisini doðrudan ölçmek oldukça zordur. Yol, okul,
elektrik þebekesi, baraj gibi altyapý ve kamu yatýrýmlarýnýn ekonomik büyümeyi nasýl etkilediðinin
nicel olarak ölçülememesinin bir sebebi bütün bu kalemleri toplulaþtýrmanýn güçlüðüdür. Bununla
birlikte, tüm bu yatýrýmlarý yaparken harcanan kamu kaynaklarýnýn parasal deðerini ölçmek
mümkündür. Bu sebeple, ampirik çalýþmalar altyapýnýn ekonomik performansa katkýsýný hesaplamak
için çoðunlukla altyapýya ayrýlan kamu kaynaklarýný kullanmaktadýr.
Özelde altyapýnýn, genelde kamu yatýrýmlarýnýn orta ve uzun vadede üretim kapasitesini
artýrmak yoluyla ekonomik performansý arz yönlü etkilediði düþünülmektedir. Arz yönlü bu
etkinin oluþumunda eðitim ve altyapý alanýnda gerçekleþtirilen kamu harcamalarý doðrudan
üretim fonksiyonuna girdi olabilecekleri gibi (Barro, 1990) diðer girdilerin (sermaye, iþgücü,
hammadde) etkinliðini artýrmak suretiyle de üretim üzerinde etkili olabilmektedir. Bu etkinlik
artýþý genellikle TFV olarak ifade edilir28 .
27

Reel ücretlerin deneyim, deneyimin karesi, eðitim seviyelerini yansýtan kukla deðiþkenlerin regresyonundan
elde edilen kukla deðiþken katsayýlarý.
28
Kamu, altyapý harcamalarý dýþýnda, eðitim politikalarý ile beþeri sermayenin seviye ve kalitesine etki ederek,
AR-GE faaliyetlerinde bulunarak veya teþvik ederek, iþ yapma kolaylýðý saðlayan yasal düzenlemeler yaparak veya
(sosyoekonomik) kurumlarýn iþleyiþini düzenleyerek de toplam faktör verimliliðini artýrabilir.
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Kamu yatýrýmlarýnýn TFV'ye olan etkisini ölçerken anahtar parametre üretim - kamu sermaye
stoku esnekliðidir. Bu konuda ilk çalýþmalardan biri olan Aschauer (1989) kamu sermaye stokunun
esnekliðini yaklaþýk %40 olarak hesaplamýþtýr. Diðer bir ifadeyle, kamu sermaye stokunda
meydana gelen %10'luk bir artýþ TFV'nin %4 artacaðýný öngörmektedir. Daha sonra yapýlan
çalýþmalar ayný esnekliði pozitif ama daha düþük olarak hesaplamýþtýr. Bom ve Lighthart (2008)
yaptýklarý meta-analiz çalýþmasýnda kamu sermaye stokunun üretim esnekliðini %8 olarak ifade
etmektedir. Yazarlar daha önce yapýlmýþ çalýþmalarýn ayný esnekliði %-17,5 ile %91,7 arasýnda
bulduklarýný, ortalama deðerin %19,3 ve standart sapmasýnýn %19,8 olduðunu belirtmektedir.
Güncel çalýþmalardan Calderon ve ark. (2011) altyapý harcamalarýnýn üretim esnekliðini yaklaþýk
olarak %7 - 10 aralýðýnda hesaplamaktadýr.
Tablo 5.2, vergi gelirleri ve devlet nihai tüketim harcamalarýnýn GSYH içindeki payýný
göstermektedir. Buna göre Türkiye OECD ortalamasýna kýyasla hem görece az vergi toplamakta
hem de daha az kamu harcamasý yapmaktadýr. Kamu yatýrýmlarýnýn TFV ve pozitif dýþsallýk
yarattýðý düþünüldüðünde verginin tabana yayýlarak daha fazla vergi toplanabilmesi ve bu
çerçevede daha kaliteli ve daha fazla kamu hizmeti sunulmasý büyümeyi olumlu yönde
etkileyecektir. Bununla beraber, kamu harcamalarý ile ekonomik performans arasýnda doðrusal
bir iliþki yoktur. Dünya Bankasý (2007) tarafýndan Orta Asya ve Doðu Avrupa ülkelerine yönelik
olarak yapýlan çalýþmada, toplam kamu harcamalarýnýn milli gelire olan payý %35'in altýndaysa;
büyümeye olumlu veya olumsuz bir etkide bulunmadýðýna iþaret edilmektedir. %35 eþik deðerine
ulaþtýðýnda ise büyümeye olan etkisi hükümetin (yönetimin) etkinliðine baðlýdýr: Ülke etkin bir
þekilde yönetiliyorsa olumlu, kötü yönetiliyorsa olumsuz yönde etkilemektedir.

Tablo 5.2 Vergiler ve Kamu Tüketim Harcamalarý (GSYHye Oran %)
Vergi

Kamu
Tüketimi
Kaynak: OECD (2010), Revenue Statistics 2010 - Special Feature: Environmental Related Taxation, OECD Publishing.

Bir diðer önemli altyapý konusu elektriktir. Ýþ dünyasý sýklýkla elektrik ücretlerinin pahalýlýðýný
dile getirmektedir. Bu konuda DB Grubu'nun "Ýþ Yapma Kolaylýðý" (Doing Business) çalýþmalarýnýn
bir parçasý olarak yayýnladýðý "Elektrik Elde Etmek" konulu göstergesi elektriðe eriþim konusunun
üç boyutunu ölçmektedir:
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i. Elektrik elde etmek için yerine getirilmesi gereken prosedür sayýsý: Çalýþmada kapsanan
176 ülke için bu rakam en düþük 3, en yüksek 11 (Ukrayna), ortalama 5,3 olarak tespit
edilmiþtir. Türkiye'de bu sayý 5'tir.
ii. Sabit bir elektrik baðlantýsý elde etmek için harcanan gün sayýsý: Bu sayý en düþük 17 gün
(Almanya), en yüksek 3 ülkede 400 günün üzerinde bir deðere ulaþmaktayken, medyan
deðeri 89, ortalama deðeri ise 114'tür. Türkiye ise 70 gün ile 66. sýradadýr.
iii. Elektrik elde etme sürecinin toplam maliyetinin ülke kiþi baþýna gelirine oraný: Türkiye
bu göstergede kiþi baþýna gelirin 714 katý ile alt sýralarda (95.) yer almaktadýr. Bu göstergenin
OECD ortalamasý 92, Güney ve Orta Amerika ortalamasý ise 629'dur. Türkiye örneðin, Çin'e
göre daha üst, fakat Hindistan'a göre alt sýradadýr.
Özetle, Türkiye'de elektrik elde etme süreci görece uzun sayýlmaz ancak ortalama maliyetinin
oldukça yüksek olduðu söylenebilir.
Elektrik fiyatlarýna gelince OECD Key World Energy Statistics 2009 verilerine göre Türkiye'de
sanayi elektrik fiyatlarý (13.8 cent/kws) OECD ortalamasýnýn (12.5 c/wks) az üzerindedir (Þekil
5.2). Ayrýca, elektrik sektöründe reform süreci devam etmektedir. Dengeleme piyasasýnýn
açýlmasýndan itibaren özel sektör yatýrýmlarýnda ciddi bir artýþ gözlenmiþtir. Bu yatýrým hamlesinin
devam etmesi uzun dönemde elektrik fiyatlarýna olumlu yansýyabilir. Kýsa dönemde elektrik
girdisinin ciddi bir kýsýt olduðunu söylemek mümkün görünmemektedir.

5.3 Vergiler ve Ýþgücü Piyasalarýndaki Katýlýklar
Yüksek veya piyasa mekanizmasýnýn iþleyiþinde aþýrý çarpýklýða yol açabilecek vergiler,
yatýrýmcýlarýn yatýrýmlarýndan nemalanabilme olanaklarýný kýsýtlayabilecek etkenlerden biridir.
Türkiye'de toplam vergilerin milli gelire oranýnýn OECD ortalamalarýndan oldukça düþük
olduðu yukarýda gösterilmiþtir. Buna karþýlýk, Türkiye'de vergi yapýsýnýn oldukça çarpýk olduðunu
da veriler ortaya koymaktadýr (bkz. Tablo 5.3). Tablo 5.3'te görüldüðü gibi, Türkiye'de mal ve
hizmetlerden alýnan vergilerin toplam vergiler içindeki payý OECD ortalamasýnýn yaklaþýk 1,5
katý kadardýr. Diðer taraftan, gelirler ve karlardan alýnan vergilerin oraný ise OECD ortalamalarýnýn
altýndadýr. Vergilerin bu yapýsýnýn ciddi bir düzeltmeye ihtiyacý olduðu açýktýr, ancak bu
düzeltmenin büyüme üzerinde nasýl bir etki yapacaðý konusunda henüz ayrýntýlý bir çalýþma
yapýlmamýþtýr.
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Tablo 5.3 Vergi Türlerinin Toplam Vergiler Ýçindeki Payý
1975 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008
Mal ve
Hizmetler
Gelir
ve Kar

Kiþisel
Gelir

Kurum
Gelirleri
Sos. Güv.
Primleri
Kaynak: OECD (2010), Revenue Statistics 2010 - Special feature: Environmental
Related Taxation, OECD Publishing

Bazý araþtýrmalar iþgücü piyasasýndaki kamusal müdahalelerin, büyümenin önünde önemli
bir engel teþkil edebileceðini vurgulamaktadýr. Bu alanda tartýþýlan konulardan biri asgari ücretler
konusudur. Asgari ücretlerin yüksek olup olmadýðýný ölçmenin bir yolu asgari ücretlerin ortalama
ücretlere oranýna bakmaktýr. Tablo 5.4'te asgari ücretlerin ortalama ücretler ile medyan ücretlere
oraný sergilenmektedir. Türkiye'de asgari ücretin, ücretler ortalamasýna oraný OECD ortalamasýna
yakýn, medyan ücrete oraný ise OECD ortalamasýnýn bir hayli üzerindedir. Bu durum Türkiye'de
ortalama ücretlerin medyan ücrete oranýnýn OECD ortalamasýna göre daha yüksek olmasýndan,
yani Türkiye'de ücret daðýlýmýnýn daha eþitsiz olmasýndan kaynaklanýyor olabilir.

Tablo 5.4 Asgari Ücretin Ortalama Ücrete Oraný, Tüm Tam Zamanlý Çalýþanlar
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ortalama
Türkiye
OECD Ortalamasý
Medyan
Türkiye
OECD Ortalamasý
Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=MIN2AVE

Kuþkusuz asgari ücretin ortalama ücretlere oranýnýn düþük olmasý bu oranýn bazý bölgelerde
yüksek olabileceði gerçeðini yadsýmaz.
Üzerinde düþünülmesi gereken diðer bir konu ücretler üzerindeki vergilerdir. Bu konudaki
veriler Tablo 5.5'de sunulmaktadýr. Türkiye'de özellikle düþük ücretlilerin üzerindeki vergi yükü
OECD ortalamalarýnýn üzerinde görülmektedir. Ücret düzeyi yükseldikçe Türkiye'de vergi yükü
ile OECD ortalamasý arasýndaki fark azalmaktadýr.
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Tablo 5.5 Ücretler Üzerindeki Vergi Yükü

Kaynak: Bekar ücretliler; gelir vergisi, iþçi ve iþveren sosyal sigorta ödemeleri eksi nakit transferler; iþgücü maliyetinin
yüzdesi olarak. OECD, Taxing Wages 2009-2010

Gerek asgari ücretlerin medyan ücrete göre çok yüksek olmasý, gerekse düþük ücretlerden
yüksek oranda vergi alýnýyor olmasý Türkiye'de iþgücü piyasalarýnda belirli bir düzeyde katýlýk
olduðunu göstermektedir. Bu bulgulara belki, kýdem tazminatýnýn Türkiyede OECD ortalamalarýnýn
üzerinde olmasýný ve iþe alma ve iþten çýkarma düzenlemelerinin görece katý olduðunu da
eklemek gerekir29.
Bu aksaklýklarýn büyüme üzerindeki etkisi ne olabilir? Bu konuda ileri sürülen görüþler
arasýnda muhtemelen en önemlisi bu katýlýklarýn kayýt dýþýlýða yol açmasýdýr. Örneðin, yüksek
asgari ücretler, yüksek vergiler ve / veya yüksek kýdem tazminatlarý þirketleri kayýt dýþýlýða
itmekte, kayýt dýþýlýk ise þirketlerin düþük verimlilikte kalmasýna, büyüyememelerine ve ölçek
ekonomilerinden yararlanamamalarýna neden olmaktadýr. Bu durum, ekonomideki genel üretkenlik
düzeyini ve üretkenlik artýþýný engellemektedir. Ayrýca, kayýt dýþýnda kalma þirketlerin üretkenlik
artýþýna yol açabilecek çevre etkilerinden (örneðin, kamu hizmetlerinden - kredi, iþgücü eðitim
hizmetleri vb.) yararlanmasýna engel olabilir.
Söz konusu etkilerin yaný sýra kayýt dýþýlýk yaygýn olduðunda devletin vergi gelirleri azalabilir.
Bu durum bir yandan devletin verimliliði arttýrýcý kamu hizmet ve yatýrýmlarýnýn düþük kalmasýna
neden olurken, diðer yandan da vergi açýðýný karþýlamak için vergi yapýsýnýn çarpýklaþmasýna
(örneðin, tüketim üzerindeki vergilerin aþýrý yüksek olmasý) neden olabilir. Nitekim Türkiye'de
vergi yapýsýnýn çarpýklýðýna yukarýda deðinilmiþti.
Bu senaryonun doðruluk payý muhtemelen yüksektir. Öte yandan kayýt dýþýlýðýn ne kadarýnýn
iþgücü piyasalarýndaki katýlýktan kaynaklandýðý sorulmasý gereken bir sorudur. Bir kere þirketler
bazý katýlýklara kayýt içinde kalarak da cevap verebilir. Örneðin, kýdem tazminatý yükünü azaltmak
29

Türkiye, OECD'nin "Ýstihdamýn korunmasý"na yönelik politikalarý ölçmek üzere oluþturduðu endeks sýralamasýnda
30 ülke arasýnda (OECD ülkeleri artý bazý yükselen ülkeler) endeksin en yüksek olduðu ülke olarak ortaya
çýkmaktadýr. Bu yüksek sýralamanýn en önemli nedeni Türkiye'de geçici istihdam üzerindeki sýnýrlamalarýn diðer
ülkelere göre çok yüksek olmasýdýr. Buna karþýlýk tekil iþçilerin iþten çýkarýlmasý üzerindeki kýsýtlamalarda Türkiye
30 ülkenin ortalamasýnýn bir miktar üzerinde kolektif iþten çýkarmalar üzerindeki kýsýtlamalarda ise 30 ülkenin
ortalamasýnýn bir miktar altýndadýr.
Bkz. http://www.oecd.org/employment/protection
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için þirketlerin daha kýsa dönemli istihdama yöneldiði konusunda yüksek miktarda anektodal
veri bulunmaktadýr. Daha da önemlisi bizzat eðitim düzeyinin ve iþgücü becerilerinin kayýt
dýþýlýðýn ortaya çýkmasýnda önemli bir deðiþken olduklarýna dair bulgular mevcuttur. Taymaz
(2009) giriþimcilerin eðitim seviyesinin kayýt dýþýnda kalýp kalmama seçimlerinde önemli bir rol
oynadýðýný ortaya koymaktadýr. Bu seçim veri alýndýðýnda dahi, kayýt içindeki ve kayýt dýþýndaki
iþletmeler arasýnda önemli verimlilik farklarý bulunmaktadýr. Taymaz'a (2009) göre imalat sanayinde
yer alan firmalar arasýnda kayýt içindeki firmalarýn TFV'si, kayýt dýþýndaki firmalarýn 1,5 katý
kadardýr. Ancak bu verimlilik farkýnda da giriþimcinin eðitim düzeyi önemli rol oynamaktadýr:
Eðitim düzeyi yüksek giriþimciler göz önünde bulundurulduðunda aradaki fark %44'e inmektedir.
Ýlginç bir biçimde, kayýt dýþýlýk seçimi kontrol edildiðinde finansmana eriþim konusunda, kayýt
içindeki þirketler ile kayýt dýþýndaki þirketler arasýnda bir fark ortaya çýkmamaktadýr. Ayrýca
Taymaz, kayýt dýþýndaki firmalar ile kayýt içindeki firmalarýn ayný üretim teknolojisini kullanmadýklarýný
da tespit etmektedir: Kayýt dýþý firmalar ölçeðe göre azalan getiri altýnda çalýþýrken, kayýt içindeki
firmalar için bu durum söz konusu deðildir. Ölçek ekonomisinden faydalanamamanýn önemli
bir sorun olmasý durumunda iþletmelerde ölçeðe göre artan getirinin yaygýn olmasý beklenirken,
kendi bulgularý kayýt dýþý iþletmeler arasýnda ölçeðe göre azalan getirinin hakim olduðunu
göstermiþtir. Bu bulgulardan iþletmeler arasýnda kayýt dýþýlýðýn ortaya çýkmasýnda eðitim düzeyinin
çok önemli olduðu sonucuna varabiliriz. Taymaz (2009) ayný zamanda kiþilerin istihdam durumunu
da araþtýrmýþ ve eðitimin kiþilerin hem çalýþýp çalýþmama hem de kayýt içi ve kayýt dýþýnda çalýþma
durumunu da açýklayan önemli deðiþkenlerden biri olduðu sonucuna varmýþtýr.
Tüm bu bulgular kuþkusuz iþgücü piyasalarýndaki katýlýklarýn önemli olmadýðý anlamýna
gelmemektedir. Bu katýlýklarýn giderilmesi kayýt dýþýlýðýn azalmasýnda bir rol oynayabilir ve bunun
önemli olumlu toplumsal sonuçlarý (örneðin, dýþlanmýþlýðýn azalmasý, gelir daðýlýmýna olumlu
etki) olabilir. Ancak, elimizdeki bulgular, eðitim düzeyleri ve iþgücü becerileri verili iken kayýt
dýþýlýðýn azalmasýnýn önemli bir büyüme etkisi yaratacaðý önermesine güçlü bir destek sunmamaktadýr.
Bir baþka ifade ile, eðer Türkiye bir sýçrama yapacak ise bu iþgücü piyasalarýndaki katýlýðýn
azalmasýndan meydana gelmeyecektir. Eðitim ve beceri düzeyleri bu sýçramanýn önünde çok
daha önemli bir kýsýt olacak gibi gözükmektedir.

5.4 Yönetiþim Meseleleri
Son yýllarda yapýlan çalýþmalar bir ülkenin kurumlarý ile uzun dönemli büyüme arasýnda pozitif
yönde bir iliþki olduðunu göstermektedir (Acemoðlu ve ark. 2006). Kuþkusuz bir ülkenin kurumsal
özelliklerini ölçmek çok kolay deðildir. Bu konuda genellikle DB tarafýndan derlenen "Yönetiþim
Veri Seti"ne baþvurulmaktadýr. Veri setinde ülkelerin yönetiþim özellikleri çeþitli baþlýklar altýnda
anketlere dayalý olarak ölçülmekte ve standartlaþtýrýlmýþ, karþýlaþtýrýlabilir veriler olarak
yayýmlanmaktadýr. Bu göstergelerin deðerleri -2.5 (en olumsuz) ile +2.5 arasýnda deðiþmektedir.
Aþaðýdaki þekilde Türkiye'nin bu temel göstergeler ýþýðýnda son yýllardaki performansý
gösterilmektedir.
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Þekil 5.8 Türkiye Yönetiþim Göstergeleri

Kaynak: Dünya Bankasý

"Siyasi Ýstikrar ve Þiddetin Yokluðu" göstergesi dýþýnda 2000'li yýllarda hemen hemen tüm
göstergelerde bir iyileþme gözükmektedir. Öte yandan bu göstergelerde Türkiye'nin konumu
hala çok olumlu deðildir. Örneðin, 2009 itibariyle Türkiye hiçbir göstergede 1 deðerine
ulaþamamýþtýr. Þekil 5.9'da görüldüðü gibi "Kamunun Etkinliði" göstergesinde Türkiye Kore,
Macaristan, Polonya gibi ülkelerin gerisinden gelmektedir. Öte yandan ayný þekilde görüldüðü
üzere Türkiye bu konuda büyüme hýzlarý açýsýndan üstün performans göstermiþ birçok ülkenin
(örneðin, Çin, Hindistan, Romanya) durumundan daha iyi gözükmektedir. Diðer göstergelerde
de durum hemen hemen aynýdýr. Özellikle Hindistan ve Çin tüm göstergelerde Türkiye'den daha
olumsuz bir konumdadýr. Hindistan sadece "Ýfade ve Hesap Verebilirlik", Çin ise sadece "Siyasi
Ýstikrar" konularýnda Türkiye'den daha iyi konumdadýr.

Þekil 5.9 Kamunun Etkinliði
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Kaynak: Dünya Bankasý

55

Ýran

Arjantin

Romanya

Hindistan

Brezilya

Çin

Meksika

Türkiye

Ýtalya

Polonya

Macaristan

Ýspanya

Tayvan, Çin

Ýsrail

Kore

Portekiz

Ýrlanda

ABD

Fransa

Ýsveç

Finlandiya

-1

Türkiye'nin kurumsal yapý ve yönetiþim konularýnda iyileþtirme gerçekleþtirmesi kuþkusuz
önemli bir hedeftir. Bazý alanlarda bürokratik engellerin yatýrýmlarý zorlaþtýrdýðý hakkýnda güçlü
anekdotal veri mevcuttur30. Ancak yukarýda deðerlendirilen göstergeler bu konunun mevcut
durumda büyümenin önünde temel bir kýsýt olduðu savýna güçlü bir destek vermemektedir.
Buna karþýlýk yönetiþim kapasitesinin bazý tekil konularda baþka kýsýtlara tamamlayýcý bir
özellik göstermesi mümkündür. Raporun ilk bölümlerinde vurgu yapýldýðý üzere Türkiye'de
makroekonomik volatilitenin - özellikle mali politikada gösterilen baþarýya raðmen bu denli
yüksek olmasý, makroekonomi politika yönetiminde halen bazý zaaflar olduðunu düþündürmektedir.
Ýkinci olarak, bu çalýþmanýn sonunda sanayi politikasýnýn önemine vurgu yapýlacaktýr. Ancak
sanayi politikasýnýn tasarlanmasý, yürütülmesi ve periyodik olarak güncellenmesi ciddi bir
bürokratik etkinlik ve kapasite gerektirecektir. Görüldüðü üzere, yönetiþim meselesi her ne kadar
bir bütün olarak temel bir kýsýt olarak ortaya çýkmasa da bazý tamamlayýcý alanlarda iyileþmeler
baþka kýsýtlarýn ortadan kaldýrýlmasýnda önemli bir rol oynayabilecektir.

5.5 Ýhracatýn Yapýsý
Türkiye'nin ihracat yapýsýnýn 2000'li yýllarda önemli ölçüde deðiþtiði yukarýda vurgulanmýþtýr31.
Bu bölümde bu konuya daha ayrýntýlý bir biçimde yer verilecektir. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar,
ülkelerin hangi tür ürünlerde uzmanlaþtýklarý ile büyüme performanslarý arasýnda bir iliþki
olduðunu ortaya koymaktadýr.
Peki, ülkelerin uluslararasý ticaretteki uzmanlaþma örgülerini ne belirler? Buradaki temel fikir,
uzmanlaþmanýn sadece ülkelerin faktör donatýmý ve / veya mukayeseli avantaja göre deðil, ayný
zamanda dýþsallýklar, að etkileri, ölçek ekonomileri, hükümet politikalarý ve ülkedeki beþeri
sermayenin içerdiði yetenekler gibi bir dizi ek faktöre göre þekillendiðidir. Nedeni ne olursa
olsun, diðer etkenler verili iken, uzmanlaþma örgüsü daha "karmaþýk" veya teknoloji veya
verimlilik içeriði daha yüksek ürünler içeren ülkelerin orta ve uzun dönemde daha yüksek
büyüme gelir düzeylerine ulaþtýðý þeklindeki önerme hem teorik hem de ampirik araþtýrmalarda
destek bulmaktadýr.
Ýhracat yapýsýnýn teknoloji içeriðini ölçmenin basit yöntemlerinden bir tanesi UNIDO
sýnýflandýrmasýdýr32. UNIDO ihracat ürünlerini üç rakamlý SITC kodlarýna göre hammadde
kaynaklarýna dayalý (resource based), düþük, orta ve ileri teknoloji ürünleri olarak sýnýflandýrmaktadýr.
Þekil 5.10'da Türkiye'nin ihracatýnda yüksek ve orta düzey teknoloji içeren ürünlerin paylarýnýn
zaman içindeki evrimi gösterilmektedir. Görüldüðü gibi orta düzey teknoloji içeren ürünlerin
toplam ihracata oraný 2000'li yýllarda %20 dolayýndan %30 - 35 düzeyine çýkmýþtýr. Buna karþýlýk
ileri teknoloji içeren ürünlerin payý ise düþük kalmýþ, %2 - 2,5 civarýnda seyretmiþtir.
30

Örneðin, yatýrýmlarda Çevre Etki Deðerlendirmesi raporlarýnýn alýnmasýnýn çok uzun bir bürokratik süreç
gerektirdiði sýkça dile getirilen bir unsurdur.
31
Ýhracat yapýsý hakkýnda ayrýntýlý bir sunum için bkz. Hausmann (2011).
32
Örneðin, UNIDO (2009), Annex II.
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Þekil 5.10 Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin
Toplam Ýhracat Ýçindeki Payý (%)
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Kaynak: Comtrade ve UNIDO (2009)

Ýhracat yapýsýnýn "geliþmiþliðini" ölçmenin bir baþka yolu ülkenin ihracat yapýsýnýn ortalama
gelir veya verimlilik düzeyini ölçmek, bir anlamda ihracat yapýsýnýn zengin ülkelerin ihracat
yapýsýna ne kadar benzediðine bakmaktýr. Hausman, Hwang ve Rodrik'in (2007) bu amaçla
geliþtirdiði EXPY göstergesi þu þekilde hesap edilmektedir: Öncelikle her ürün için, o ürünü
ihraç eden ülkelerin aðýrlýklý ortalama kiþi baþýna geliri hesaplanmaktadýr. Burada kullanýlan
aðýrlýk, o ülkenin o üründeki açýklanmýþ mukayeseli avantajýdýr (revealed comparative advantage).
Böylece her ürün için bir ortalama gelir veya verimlilik düzeyi elde edilmektedir. Her ülke için
EXPY ile o ülkenin ihraç ettiði ürünlerin gelir düzeylerinin (ihracat payý ile aðýrlýklandýrýlmýþ)
ortalamasý hesaplanmaktadýr. Hausman, Hwang ve Rodrik bu þekilde hesaplanan EXPY
göstergesinin gelecekteki büyüme hýzýna pozitif etki ettiðini göstermektedir. Böylece, bir ülkenin
EXPY göstergesi, o ülkenin gelecekteki kiþi baþýna gelir büyüme hýzýný olumlu etkilemektedir.
Bir baþka deyiþle, zengin ülkelerin ihraç ettiði ürünleri ihraç edebilen ülkeler gelecekte daha
zengin olmaktadýr.
Þekil 5.10A ve 5.10B'de seçilmiþ ülkelerin kiþi baþýna gelirleri ve EXPY deðerleri gösterilmektedir.
Burada EXPY deðerleri Comtrade veri setinden 3 rakamlý SITC kodlarý kullanýlarak hesaplanmýþtýr.
Kiþi baþýna gelir verileri ise Penn World Tables veri setinden alýnmýþtýr. 1995 yýlýnda Türkiye'nin
EXPY deðeri kiþi baþýna gelir düzeyine göre oldukça düþük gözükmektedir. 2009 yýlýnda ise
Türkiye'nin EXPY düzeyi 1995'e göre yükselmiþtir. Bu durum muhtemelen motorlu taþýt ve ana
metal sanayi ihracat payýnýn artmasýnýn bir sonucudur. Ancak, 2009 yýlýnda Türkiye'nin EXPY
düzeyi yine de Meksika, Çin ve Romanya gibi ülkelerin altýndadýr. Dolayýsýyla, karþýlaþtýrmalý
olarak bakýldýðýnda Türkiye ihracat yapýsýnýn geliþmiþlik düzeyi bu ülkelerin gerisindedir.

57

Þekil 5.10A EXPY Kiþi Baþýna Gelir-1995
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Þekil 5.10B EXPY Kiþi Baþýna Gelir - 2009
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Kaynak: Comtrade ve Penn World Tables
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Hausman ve Hidalgo (2010) ve Hidalgo ve Hausman (2009) sýradanlýðýn da ihracat yapýsýnýn
önemli bir göstergesi olduðunu savunmaktadýr. Yazarlara göre ülkelerin üretim yapýlarý
bulundurduklarý becerilere (capabilities) baðlýdýr. Ülkeler geliþtikçe bir yandan ülkedeki becerilerin
çeþitliliði ve karmaþýklýðý artar, becerilerin karmaþýklýðý arttýkça üretilen ürünler çeþitlenir ve daha
karmaþýk hale gelir. Zengin ülkelerin ihracat yapýsý bu karmaþýklýðý yansýtacak biçimde hem
farklýlaþmýþ bir ürün yelpazesine sahiptir hem de az sayýda ülke tarafýndan üretilen ürünler
üzerinde uzmanlaþýrlar. Ortalama sýradanlýk (ubiquity) göstergesi bir ülkenin ihraç ettiði ürünlerin
ortalama kaç tane baþka ülke tarafýndan rekabetçi bir biçimde üretildiðini göstermektedir.
Sýradanlýk göstergesinin yüksek olmasý, o ülkenin ürettiði ürünlerin "ender" ürünler olmadýðýný,
bu anlamda karmaþýk becerileri yansýtmadýðýný gösterir. Þekil 5.11'de 2009 yýlýnda ülkelerin
ihracatýnýn ortalama sýradanlýðý ile kiþi baþýna gelirleri gösterilmektedir. Sýradanlýk ile kiþi baþýna
gelir arasýnda negatif bir korelasyon olduðu görülmektedir. Ancak dikkat çeken nokta, Türkiye'nin
sýradanlýk göstergesinin kiþi baþýna gelir seviyesine göre oldukça yüksek olmasýdýr. Türkiye
sadece Brezilya, Meksika, Polonya, Macaristan gibi ülkelere göre deðil, ayný zamanda kiþi baþýna
geliri daha düþük olan Hindistan, Endonezya ve Tayland'a göre de daha sýradan ürünler ihraç
etmektedir.
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Þekil 5.11 Sýradanlýk - Kiþi Baþýna Gelir (2009)
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Ýhracat yapýsý hakkýndaki tartýþmayý ithalatýn yapýsý ile tamamlamakta yarar vardýr. Bu konuda,
Saygýlý ve ark. (2010) tarafýndan sunulan ayrýntýlý çalýþmaya göre 2000'li yýllarda Türkiye'nin
ihracatý içindeki payý artan otomotiv, çelik ve makine sektörleri, imalat sanayi genelinde de hýzlý
büyüyen sektörler olmuþlardýr. Dolayýsýyla, yeni ürünlerin ortaya çýkmasýnýn ihracat payýndaki
deðiþim ile imalat sanayinin toplam üretim payýndaki deðiþimi arasýnda pozitif bir korelasyon
oluþmasý gibi önemli bir kaç sonucu olmuþtur. Yeni büyüyen sektörlerde teknoloji daha sermaye
yoðundur, ölçek ekonomileri daha güçlüdür ve ithal girdi kullanýmý daha yüksektir. Bu geliþmeler
sonucunda imalat sanayinin hammadde ve malzeme kullanýmýnda ithalatýn oraný 2002'de %56
iken 2007'de %62'ye ulaþmýþtýr. Dahasý, hýzlý büyüyen sektörlerin aslýnda ithal girdi oranýnda
bir miktar iyileþme olmuþtur ancak bu sektörlerin toplam içindeki payýnýn artmasý ithalat
gereksiniminin de artmasýna neden olmuþtur. Dolayýsýyla, esas mesele bu sektörlerin ithalata
baðýmlýlýðýnýn artmasý deðil, bu sektörlerin toplam içindeki payýnýn artmasý ile iliþkilidir. Buna
karþýlýk daralan deri - tekstil sektöründe ithal girdi oraný artmýþtýr.
Çalýþma, hýzlý geliþen bu sektörlerde ithal girdi oranýnýn yüksek olmasýnýn temel nedenlerini
de bir anket yolu ile araþtýrmýþtýr. Buna göre gerek hammadde ve malzeme gerekse makine ve
teçhizat girdi ithalatýnýn en önemli nedeni bu girdilerin Türkiye'de üretilmemesi veya var olan
üretimin talebi karþýlamamasýdýr. Ýkinci sýrada ise kaliteli ve kesintisiz temin ve ardýndan yurtiçi
fiyatlarýn yüksek olmasý etkenleri ortaya çýkmaktadýr. Bu bulgu daha önce bahsettiðimiz bazý
kýsýtlarýn birbirini dýþlamamasý ve üretim faktörlerinin karþýlýklý birbirini gerektirmesi durumuna
iyi bir örnek teþkil etmektedir. Kýsaca ithalatýn sebebi ürünün sadece yurt dýþýnda üretilmesi
olabileceði gibi kaliteli ve kesintisiz temin veya yüksek yurt içi fiyatlar da belirleyici olabilmektedir.
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Bazý sektörler için bunlarýn bir kaçý ayný anda kýsýtlayýcý olabilmektedir. Kuþkusuz daha ayrýntýlý
bir deðerlendirme yapmadan bu ithal girdilerin ne düzeyde "geliþmiþ" olduklarý veya ne tür geri
baðlantý olanak veya fýrsatý sunduklarý konusunda deðerlendirme yapmak mümkün deðildir.
Ancak geri baðlantýlara dönük yatýrýmlarýn daha hýzlý geliþmemesinin ardýnda ne tür etkenlerin
yattýðý bir merak konusudur.
Piyasa aksaklýklarý yeni alanlara yatýrýmlarý engelleyebilir. Hausman ve Rodrik (2003) maliyetlere
dair belirsizliðin ve belirsizliðin yaratabileceði nemalanma sorunlarýnýn, bu tür bir engel teþkil
edebileceðini savunmaktadýrlar. Yeni alanlarýn ne kadar karlý olacaðýný önceden bilmek çoðu
kez mümkün deðildir. Yatýrýmcýnýn baþarýlý olmasý halinde ise bu bilgi pazarda hýzla yayýlacak
ve yeni giriþlere yol açacak, dolayýsýyla, ex-post yatýrýmýn karlýlýðý azalabilecektir. Eðer piyasaya
giriþler maliyetli ise (örneðin yatýrýmcýlarýn yatýrýmlarýnýn karlýlýðýný öðrenmek için kaynak harcamak
zorunda olmalarýný Hausman ve Rodrik "maliyet keþfi faaliyetleri" olarak adlandýrmaktadýr), bu
durum bir nemalanma problemine ve ex-ante yatýrýmlarýn optimalden daha az olmasýna neden
olabilir33. Hausman ve Rodrik bu yüzden bir ülkenin üretim yapýsýnýn sadece faktör donatýmýna
deðil ayný zamanda bu tür "maliyet keþfi" faaliyetlerinde bulunan yatýrýmcý sayýsýna da baðlý
olabileceðini savunurken, piyasa mekanizmasýnýn tek baþýna yeterli miktarda yeni alanlara yatýrýmý
özendiremeyeceðini ve kamu müdahalesinin refah arttýrýcý bir etkisinin olabileceðini
vurgulamaktadýrlar. Ýhracat yapýsýnýn ortalama verimlilik düzeyi ve sýradanlýðý, Türkiye'de de
piyasa mekanizmasýnýn yatýrýmlarýn geliþmiþ ürünlere yönelmesini yeterince özendirmediðini
düþündürmektedir. Üretimde geri baðlantý seyrekliði de bu önerme ile tutarlýdýr.

33

Bir baþka potansiyel sorun ise bazý yatýrýmlarýn tamamlayýcý yatýrýmlara gereksinim duymasýdýr. Tamamlayýcý
yatýrýmlarýn yapýlmasý halinde ikisi de karlý olacak, birinin yapýlmamasý halinde ise gerçekleþen yatýrým karlý
olmayacaktýr. Bu durumda ortaya çýkan koordinasyon problemi yüzünden yatýrýmlar yapýlmayabilir.
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6. DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ
Bu çalýþmada elde edilen bulgulardan Türkiye'nin yüksek oranlarda ve sürdürülebilir bir
büyüme patikasýnda olabilmesi için iki önemli unsurun gerçekleþmesi gerektiði ortaya çýkmaktadýr:
i. Eðitim düzeyi ve kalitesi ile biliþsel becerilerde önemli bir iyileþme gerekmektedir.
ii. Türkiye'de üretim ve ihracatýn teknolojik içeriðinde ciddi bir iyileþme gerekmektedir.
Uluslararasý bulgular, bu iki etkenin de kendi baþlarýna ülkenin büyüme performansýný
doðrudan etkileyen deðiþkenler olduðunu göstermektedir. Peki, bu iki deðiþken arasýnda bir
etkileþim var mýdýr veya bu iki etken birbirini tamamlayan etkenler midir? Bu konuda elimizde
doðrudan bir veri bulunmamaktadýr. Ancak örneðin, ihracat yapýsýnýn sýradanlýðý gerçekten
ülkedeki becerilerin karmaþýklýðýna ve yoðunluðuna baðlý ise bu iki deðiþkenin birbirinin
tamamlayýcýsý olmasý beklenebilir.
Eðitim düzeyi ve kalitesinin artmasý, hem eðitime ayrýlan kaynaklarýn artmasýný hem de bu
kaynaklarýn daha verimli kullanýlmasýný gerektirmektedir. Bu çalýþmada yapýlan deðerlendirme,
üretimin teknolojik içeriðinin iyileþmesi için de kamusal müdahalenin gerekli olduðunu
düþündürmektedir. Buna genel olarak sanayi politikasý denebilir.
Bu çalýþmada baþka etkenlerin, örneðin, finansman kýsýtlarýnýn, kayýt dýþýlýðýn, iþgücü
piyasalarýndaki esnekliðin görece daha az önemli olduðu, büyümenin önündeki en önemli
kýsýtlarýn bu alanlarda yatmadýðý savunulmuþtur. Bu iddia, söz konusu alanlarda politika
iyileþtirmelerinin önemsiz olduðu anlamýna gelmez, ancak Türkiye büyüme hýzý ve kalitesinde
bir sýçrama gerçekleþtirecekse potansiyelin önündeki en önemli kýsýtlar bu alanlarda deðildir.
Eðitim ve sanayi politikasý alanlarýnda yapýlacak iyileþtirmeler zaman ile baþka kýsýtlarýn ortaya
çýkmasýna neden olabilecektir. Örneðin, bizzat sanayi politikasýnýn etkin bir biçimde tasarlanmasý
ve hayata geçirilmesi kamu politikalarýný tasarlayan ve hayata geçiren kurumlarýn etkinliðinin
artmasýný gerektirebilir. Keza eðitimde gerçekleþmesi gereken iyileþtirmeler de sadece bu alanda
yapýlan kamusal harcamalarýn artmasýný deðil, harcama etkinliðinin de yükselmesini gerektirebilir.
Yeni alanlara yatýrým eðilimi artýkça veya KOBÝ'lerin gerçekleþtireceði verimlilik artýþlarýnýn
ardýndan kredi talepleri arttýkça, finansman kýsýtlarý daha önemli hale gelebilir.
Bu raporun bulgularý Türkiye'de büyüme dinamiklerini daha iyi anlamak için bazý alanlarda
daha ayrýntýlý araþtýrmalara ve bulgulara ihtiyaç olduðunu da ortaya koymaktadýr. Ýlk olarak,
Türkiye'deki çarpýk vergi yapýsýnýn verimlilik üzerindeki etkileri hakkýnda elde yeterince bilgi
yoktur. Ýkinci olarak, vergiler ve iþgücü piyasalarýndaki katýlýklar ile verimlilik arasýndaki iliþkinin
de daha ayrýntýlý biçimde araþtýrýlmasýna ihtiyaç vardýr. Üçüncü olarak, her ne kadar bu çalýþmada
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eðitimin önemi vurgulanmýþ ise de hangi eðitim seviyesine yatýrým yapýlmasýnýn daha önemli
olduðu sorusu henüz tam olarak cevaplandýrýlmýþ deðildir34. Örneðin, ilköðretimde eðitim
kalitesindeki yüksek varyans verili iken ve (bu çalýþmada elde edilen bulgulara göre) yükseköðretimin
getirisi Türkiye'de göreli olarak çok yüksek iken ilköðretim kalitesini yükseltmek mi öncelik
taþýmalýdýr yoksa daha fazla yüksek okul mezunu yaratmak mý? Benzer biçimde verimlilik artýþý
ile eðitim arasýndaki iliþki de daha ayrýntýlý bir biçimde incelenmeye muhtaçtýr.
KOBÝ'lerin karþý karþýya olduðu en önemli kýsýtýn finansman olduðu kanýsý yaygýndýr. Bu
sorgulanabilir bir kanýdýr. Son yýllarda "modern yönetim uygulamalarý" ile þirket performansý
arasýnda ciddi bir iliþki olabileceðine iliþkin araþtýrmalar ortaya çýkmýþtýr. Hindistan'da tekstil
þirketleri üzerine yapýlan bir araþtýrma bu tür uygulamalarýn þirket bünyesine alýnmasýnýn
performansý arttýrdýðý, buna raðmen bilgisizlik yüzünden þirketlerin yönetim uygulamalarýna
yönelmeyebildiklerini ortaya koymuþtur (Bloom ve ark. 2010). Dolayýsýyla, KOBÝ'lere yönelik
olarak "finansman mý, yönetim danýþmanlýðý mý" sorusu yerinde bir soru olarak gözükmektedir.
Bu baðlamda, Türkiye'de KOBÝ'lerin diðer ülkelere göre neden daha az büyüdükleri konusu
daha ayrýntýlý bir biçimde ele alýnmalýdýr.

33

Bu konuda teorik bir tartýþma için bkz. Caselli ve Coleman (2006).
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