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NedenNeden sanayisanayi??

Sanayi sektörü ile diğer 
sektörler arasındaki
verimlilik uçurumu

Türkiye’de verimliliği artıracak en etkili yol, ekonomik açıdan faal olan 
işgücünün sanayi ile ilişkili sektörlere aktarılmasıdır.



VeVerimlilirimliliğği i veve istihdamistihdamıı artartıırmarmak k iiççinin
yapyapıısalsal ddöönnüüşşüümm şşarttarttıırr

GeliGelişşmimişş üülkelerlkeler verimlilikverimlilik artartıışşıınnıı, , ancakancak inovasyoninovasyon, AR, AR--GE GE veve
teknolojikteknolojik yenilenmeyenilenme ileile gergerççekleekleşştirebilirlertirebilirler
TTüürkiyerkiye gibigibi geligelişşmektemekte olanolan ((veve sektsektöörlerrler arasarasıındanda bbüüyyüük k verimlilikverimlilik
farkfarkıı olanolan) ) üülkelerdelkelerde iseise hhıızlzlıı geligelişşme, me, sektsektöörr bazbazıındanda verimlilikverimlilik
artartıışşıındanndan ziyadeziyade, , kaynaklarkaynaklarıınn ddüüşşüük verimli sektk verimli sektöörlerden yrlerden yüüksek ksek 
verimli sektverimli sektöörlere aktarrlere aktarıılmaslmasıı ileile sasağğlanlanıırr
–– Bu, iBu, işşggüüccüünnüün n öözelliklezellikle ttararıım ve kaym ve kayııt dt dışıışı faaliyetlerden sanayi faaliyetlerden sanayi 

sektsektöörrüüne yne yöönlendirilmenlendirilmesisi anlamanlamıınana gelirgelir
–– IsIstihdamtihdam veve refahrefah yaratanyaratan bbüüyyüüme me ancakancak bubu şşekildeekilde sasağğlanlanıırr
–– 2001 2001 krizindenkrizinden beriberi sanayidesanayide eldeelde edilenedilen verimlilikverimlilik artartışışlarlarıı, k, küüççüülmelme veve

konsolidasyonkonsolidasyon ileile sasağğlandlandığıığı iiççinin üülkelke genelindegenelinde verimlilikverimlilik artartışıışı
sasağğlamamaktalamamakta veve istihdamistihdam yaratmamaktadyaratmamaktadıırr

TTüürkiyerkiye’’dede üülkelke genelindegenelinde verimliliverimliliğğinin ((veve istihdamistihdamıınn) en ) en fazlafazla arttarttığıığı
ddöönemlernemler sanayininsanayinin en en fazlafazla genigenişşledilediğğii ddöönemlerdirnemlerdir
–– SSoon n ddöönemdenemde iseise sanayisanayi sektsektöörrüü, net , net iişşggüüccüü arzarzıı artartışıışınnıınn ççokok ufakufak birbir

bbööllüümmüünnüü emmektediremmektedir



20012001--2005 2005 ddöönemindeneminde tartarıımm ddışıışı
iişşggüüccüü artartışıışı veve kullankullanıımmıı

Aktif nufusta artis 3,4 milyon
Tarim sektoru nufus kaybi 1,5 milyon
Toplam tarim disi ek isgucu arzi 4,9 milyon

Sektorlere gore dagilimi sanayi 10.4%
hizmetler 31.9%
calismiyor 57.7%

2001-2005 donemindeki ek isguzu arzi
sanayi sektorunde istihdam edilebilseydi
kisi basina milli gelirdeki artis ne olurdu: 20.2%



NedenNeden birbir sanayisanayi politikaspolitikasıı??

KlasikKlasik neoneo--liberal liberal ddüüşşüüncence tarztarzıınana ggöörere
–– SanayileSanayileşşmeme iiççinin gerekligerekli olanolan sadecesadece piyasapiyasa

mekanizmalarmekanizmalarıınnıınn iyiiyi ççalalışışmasmasııddıırr
–– Bu, hem Bu, hem piyasalarpiyasalarıınn serbestserbest iişşlemesininlemesinin öönnüündekindeki

engellerinengellerin kalkmaskalkmasıınnıı, hem de , hem de piyasaypiyasayıı destekleyendestekleyen
kurumlarkurumlarıınn iyileiyileşştirilmesinitirilmesini gerektirirgerektirir

–– BununBunun ddışıışındanda, , öözelliklezellikle sanayisanayi sektsektöörrüünene ööncelikncelik
verenveren destekdestek veve teteşşvikvik politikalarpolitikalarıınana ihtiyaihtiyaçç yokturyoktur

–– ZatenZaten devletdevlet mmüüdahelesidahelesi, , pratiktepratikte yolsuzlukyolsuzluk veve
istismaraistismara yolyol aaççttığıığı iiççinin, , çöçözmeyezmeye ççalalışışttığıığı sorunlardansorunlardan
dahadaha bbüüyyüükleriniklerini yaratacaktyaratacaktıırr



NedenNeden birbir sanayisanayi politikaspolitikasıı??

AncakAncak yakyakıınn gegeççmimişştekiteki tecrtecrüübelerbeler neoneo--liberal liberal 
anlayanlayışışlala ççelielişşmektedirmektedir
–– GenelGenel anlamdaanlamda piyasaypiyasayıı destekleyendestekleyen kurumlarkurumlarıınn iyiiyi

ççalalışışmasmasıı ileile sanayisanayi sektsektöörrüünnüünn performansperformansıı arasarasıındakindaki
iliilişşkiki ççokok zayzayııftftıırr

–– HHıızlzlıı bbüüyyüümeme veve sanayilesanayileşşmeyimeyi gergerççekleekleşştirebilmitirebilmişş
neredeyseneredeyse her her üülkelke birbir ççeeşşitit sanayisanayi politikaspolitikasıı
uygulamuygulamışışttıırr

–– NeoNeo--liberal liberal anlayanlayışıışı uygulamayauygulamaya koyankoyan üülkelerlkeler
gegeççmimişştekiteki performanslarperformanslarıınana oranlaoranla babaşşararııssıızz kalmkalmışışttıırr



TTüürkiyerkiye’’dede genelgenel anlamdaanlamda
kurumlarkurumlarıınn etkinlietkinliğğii ddüüşşüüktktüürr……

Institutional quality: comparisons

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

government effectiveness regulatory quality rule of law control of corruption political stability

OECD

Turkey



…… ancakancak sanayininsanayinin öönnüündekindeki en en 
öönemlinemli kkııssııttıınn bubu olduolduğğuu şşüüphelidirphelidir
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ÜÜlkelke deneyimlerideneyimleri
DoDoğğuu AsyaAsya kaplanlarkaplanlarıı
–– KrediKredi ssüübvansiyonlarbvansiyonlarıı, , vergivergi indirimleriindirimleri veve yoyoğğunun ihracatihracat teteşşviklerivikleri

GGüüneydoneydoğğuu AsyaAsya üülkelerilkeleri
–– YabancYabancıı yatyatıırrıımcmcıılarlarıınn ssüübvansiyonubvansiyonu veve serbestserbest ticaretticaret bböölgelerilgeleri

ÇÇinin
–– ÇÇeeşşitliitli yatyatıırrıımm veve ihracatihracat teteşşviklerivikleri; ; yerliyerli girdigirdi kullanmakullanma

yaptyaptıırrıımlarmlarıı; ; yerelyerel firmalarafirmalara teknolojiteknoloji aktarmaaktarma zorunluluzorunluluğğuu
((TabloTablo))

GGüüneyney AmerikaAmerika
–– 19901990’’larda larda ithalithal ikameciikameci ddöönemlenemle kkııyaslandyaslandığıığındanda yetersizyetersiz kalankalan

verimlilikverimlilik artartışıışı ((TabloTablo))
–– BelkiBelki de de tektek babaşşararııllıı öörnekrnek olanolan ŞŞiliili’’dede ““sanayisanayi”” politikalarpolitikalarıınnıınn

ööneminemi ((TabloTablo))



••changlingchangling
••GreeGree

••Samsung/Samsung/SuzhouSuzhou
XiangxuehaiXiangxuehai
••Electrolux/Electrolux/changshachangsha
ZhongyiZhongyi
••LG/LG/chunlanchunlan
••Mitsubishi/Mitsubishi/HaierHaier
••Sanyo/Sanyo/KelonKelon, , RongshidaRongshida
••Sigma/Sigma/MeilingMeiling
••Hong Hong LeongLeong (SG)/(SG)/XinfeiXinfei
••Toshiba carrier/Toshiba carrier/MideaMidea

••SiemensSiemens““WhiteWhite”” goodsgoods

••changhongchanghong
••KonkaKonka
••HisenseHisense
••SkyworthSkyworth
••HaierHaier
••PandaPanda
••XocecoXoceco

••Sony/SVASony/SVA
••Philips/Philips/SuzhouSuzhou cTVcTV
••Toshiba/Toshiba/DalianDalian DaxianDaxian
••Great Wall Electronics/Great Wall Electronics/TcLTcL

““BrownBrown”” goodsgoods

••LenovoLenovo (previously Legend)(previously Legend)
••FounderFounder
••TongfangTongfang

••IBM/Great WallIBM/Great Wall
••Toshiba/Toshiba computer Toshiba/Toshiba computer 
(Shanghai)(Shanghai)
••Epson/StartEpson/Start
••Taiwan Taiwan GVc/TcLGVc/TcL

••HPHP
••DellDell

PcsPcs

••TcLTcL••Motorola/Motorola/EastcomEastcom
••Nokia/Nokia/capitelcapitel, Southern, Southern
••Siemens/MII subsidiariesSiemens/MII subsidiaries
••Samsung/Samsung/KejianKejian
••SAGEM/BirdSAGEM/Bird

••MotorolaMotorolaMobile phoneMobile phone

NonNon--FDIFDIJoint ventureJoint ventureForeign ownedForeign ownedMarket segmentMarket segment

Major consumer electronics firms in china, by ownership type

Source: McKinsey

ÜÜlkelke deneyimlerideneyimleri: : ÇÇinin



DDöönemlerenemlere ggöörere verimlilikverimlilik artartışışlarlarıı (1)(1)
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DDöönemlerenemlere ggöörere verimlilikverimlilik artartışışlarlarıı (2)(2)

Toplam faktor verimliligi
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19801980’’lerin lerin ortalarortalarıındanndan beriberi G. G. AmerikaAmerika’’dada en en hhıızlzlıı
bbüüyyüüyenyen üülkelke
SanayiSanayi sektsektöörrüünene olmasaolmasa dada, , dodoğğalal kaynaklarkaynaklarıı
dedeğğerlendirmeyeerlendirmeye yyööneliknelik yeniyeni ihraihraçç üürrüünlerinenlerine dayaldayalıı birbir
bbüüyyüümeme modelimodeli
Bu Bu yeniyeni ihraihraçç üürrüünlerindenlerinde devletdevlet teteşşviklerininviklerinin rolrolüü
–– ÜÜzzüümm veve şşaraparap

19601960’’larda larda babaşşlayanlayan yoyoğğunun kamukamu ARAR--GE GE yatyatıırrıımlarmlarıı
–– DenizDeniz üürrüünlerinleri

FundacionFundacion Chile: Chile: öözerkzerk birbir kamukamu ““venture fundventure fund”” kurulukuruluşşuu
–– somonsomon balbalığıığındanda bbüüyyüükk babaşşararıınnıınn kaynakaynağığı

–– OrmanOrman üürrüünlerinleri
Pinochet Pinochet ddöönemnemindeinde yoyoğğunun ssüübvansiyonlarbvansiyonlar

ÜÜlkelke deneyimlerideneyimleri: : ŞŞiliili



İİthalthal ikameciikameci politikalarpolitikalar her her yerdeyerde babaşşararııllıı olmamolmamışışttıırr
–– ArjantinArjantin, , ŞŞiliili, , AfrikaAfrika üülkelerilkeleri

İİthalthal ikameciikameci politikalarpolitikalar zamanzamanıındanda yenilenmediyenilenmediğğii
durumlardadurumlarda verimsizverimsiz şşirketlerinirketlerin hayattahayatta kalmaskalmasıınana veve
kaynakkaynak israfisrafıınana yolyol aaççmmışışttıırr
–– TTüürkiyerkiye’’dede 19701970’’lerler

MMüüdahelecidaheleci devletdevlet politikalarpolitikalarıı ssııkk ssııkk yolsuzluyolsuzluğğaa veve şşirketirket
kaykayıırmayarmaya ddöönnüüşşmmüüşşttüürr
–– TTüürkiyerkiye’’dede 19801980’’lerin lerin hayalihayali ihracatihracat olgusuolgusu

DoDoğğuu veve GGüüneydoneydoğğuu AsyaAsya üülkelerindelkelerinde dahidahi verimsizverimsiz
sektsektöörlerrler desteklenmidesteklenmişştirtir
–– MalezyaMalezya’’dada Proton Proton 

ÜÜlkelke deneyimlerideneyimleri: : babaşşararııssıızz öörneklerrnekler



NedenNeden birbir sanayisanayi politikaspolitikasıı??

PiyasaPiyasa sistemisistemi, , iyiiyi ççalalışışttığıığı ortamlardaortamlarda dahidahi
yapyapıısalsal ddöönnüüşşüümmüü yeteriyeteri kadarkadar öözendirmezzendirmez
SanayiSanayi politikaspolitikasıınnıınn temeltemel amacamacıı yapyapıısalsal
ddöönnüüşşüümmüü hhıızlandzlandıırmakrmak olmalolmalııddıırr
ArtArtııkk tarttartışıışılmaslmasıı gerekengereken sorusoru, , ““birbir sanayisanayi
politikaspolitikasıı olsunolsun mumu olmasolmasıınn mmıı”” dedeğğilil, , ““nasnasııll birbir
sanayisanayi politikaspolitikasıı olsunolsun”” durdur



NasNasııll birbir sanayisanayi politikaspolitikasıı??

İİyiyi veve kkööttüü öörneklerdenrneklerden dersders ççııkarankaran
ÜÜlkelke öönceliklerinenceliklerine veve şşartlarartlarıınana uyarlanmuyarlanmışış
İİthalthal ikameciikameci yerineyerine ddışış ddüünyayanyaya aaççııkk
MMüüdahelecidaheleci devletdevlet yerineyerine ttııkankanııklklııklarklarıı aaççanan
devletdevlet



SanayiSanayi politikaspolitikasıı birbir diyalogdiyalog
ssüürecidirrecidir

KlasikKlasik sanayisanayi politikaspolitikasıı
–– sektsektöörelrel öönceliklerncelikler + + mmüüdaheledahele araaraççlarlarıı ((vergivergi indirimleriindirimleri, , 

ssüübvansiyonlarbvansiyonlar, , korumakoruma, vb.), vb.)
YeniYeni sanayisanayi politikapolitika stratejileristratejileri
–– KamuKamu ileile öözelzel sektsektöörr arasarasıındanda iişşbirlibirliğğii sasağğlayacaklayacak diyalogdiyalog

mekanizmalarmekanizmalarıınnıınn kurulmaskurulmasıı veve iişşletilmesiletilmesi
KamuKamu, , kkııssııtlartlarıı veve darbodarboğğazlarazlarıı bilmedibilmediğğii iiççinin bunlarbunlarıı öözelzel sektsektöördenrden
ööğğrenmekrenmek zorundadzorundadıırr
öözelzel sektsektöörrüünn, , kendisinekendisine kulak kulak verecekverecek veve ttııkankanııklklııklaraklara ççabukabuk çöçözzüümm
getirecekgetirecek birbir kamuyakamuya ihtiyacihtiyacıı vardvardıırr

–– SanayiSanayi politikaspolitikasıı, , birbir karkarşşııllııklklıı bilgilendirmebilgilendirme veve kkııssııtlartlarıı ööğğrenmerenme
ssüürecidirrecidir

–– Bu, Bu, birbir defadefa yapyapııldldııktanktan sonrasonra politikapolitika araaraççlarlarıınnıınn veve sektsektöörelrel
öönceliklerinnceliklerin belirlenmesibelirlenmesi ileile sonusonuççlananlanan birbir ssüürereçç olarakolarak dedeğğilil, , 
ssüüreklirekli birbir ssüürereçç olarakolarak ddüüşşüünnüülmelidirlmelidir

–– Bu Bu ssüürecireci iişşletecekletecek kurumkurumssal al yapyapıılarlar şşuu andaanda yokyok gibidirgibidir



SanayiSanayi politikaspolitikasıı kkâârlrlııllığıığı ggöözetirzetir, , 
amaama disiplindisiplin de de uygularuygular

TeTeşşviklerinviklerin rolrolüü, , kkâârlrlıı yatyatıırrıımm alanlaralanlarıı yaratyaratııpp, , öözelzel sektsektöörrüünn kendikendi
babaşışınana yapamayacayapamayacağığı yatyatıırrıımlarmlarıı öözendirmektirzendirmektir
AncakAncak ortaorta--uzunuzun vadedevadede kendikendi ayaklarayaklarıı üüzerindezerinde durabilecekdurabilecek ileile
duramayacakduramayacak projeleriprojeleri ayayıırdetmekrdetmek iiççinin piyasapiyasa disiplinidisiplini veve benzerbenzer
yyööntemlerentemlere ihtiyaihtiyaçç vardvardıırr
–– kamukamu, , teteşşvikvik ettiettiğğii sektsektöörlerderlerde yatyatıırrıımm riskiniriskini üüstlenmekstlenmek yerineyerine öözelzel

sektsektöörlerle paylapaylaşşmaymayıı tercihtercih etmelidiretmelidir
–– ssüübvansiyonbvansiyon veve teteşşviklervikler, , gegeççiciici olarakolarak sasağğlanlanıırr, , veve bunubunu garantilemekgarantilemek

iiççinin ilgiliilgili mevzuatmevzuat otomatikotomatik olarakolarak ssüüresiresi dolacakdolacak birbir şşekildeekilde hazhazıırlanrlanıırr
–– teteşşviklervikler, , yatyatıırrıımm, , kapasitekapasite, , iişşggüüccüü eeğğitimiitimi vb. vb. taahtaahüütlerinetlerine karkarşışı verilirverilir, , 

veve bubu taahtaahüütlerintlerin gergerççekleekleşşmesimesi takiptakip ediliredilir
SanayiSanayi politikaspolitikasıındanda amaamaçç hihiçç hatahata yapmamakyapmamak dedeğğilil, , yapyapıılanlan hatalarhatalarıı
tasfiyetasfiye etmesinietmesini bilmektirbilmektir
–– ““KazananlarKazananlarıı seseççmekmek”” dedeğğilil, , kaybedenlerikaybedenleri tasfiyetasfiye etmeketmek



SanayiSanayi politikaspolitikasıı öönceliklerincelikleri belirlerbelirler

GeliGelişşmektemekte olanolan birbir üülkedelkede sanayisanayi sektsektöörrüünnüünn sorunlarsorunlarıı ççokok
boyutludurboyutludur
AmaAma bbüüyyüümeme iiççinin her her sorunusorunu aynaynıı andaanda çöçözmeninzmenin imkanimkanıı yokturyoktur, , bubu
gerekmezgerekmez dede
ÖÖnemlinemli olanolan en en öönemlinemli kkııssııtlartlarıı teteşşhishis edipedip, , oonlarnlarıınn üüzerinezerine gitmektirgitmektir
Her Her üülkedelkede kkııssııtlartlar veve darbodarboğğazlarazlar dedeğğiişşiktiriktir
ÖÖrnekrnek: : ImalatImalat sanayindesanayinde sorunsorun girigirişş ççııkkışışlarlarıınn zorluzorluğğundaunda dedeğğilil, , 
verimliverimli, , mevcutmevcut şşirketlerinirketlerin bbüüyyüümesimesi öönnüündekindeki engellerdirengellerdir ((DDüünyanya
BankasBankasıı, I, ICCA)A)
–– Bu Bu dada girigirişş ççııkkışış prosedprosedüürlerinirlerini ((kaykayııtt, , tesciltescil, , iflasiflas) ) kolaylakolaylaşşttıırmanrmanıınn

öönemlinemli birbir ööncelikncelik olmadolmadığıığınnıı ortayaortaya koyarkoyar
VerimliVerimli şşirketlerirketler nedenneden bbüüyyüümemektedirmemektedir??
–– kredikredi faizlerifaizleri? ? istihdamistihdam ddüüzenlemelerizenlemeleri? ? karlkarlııllııkk? ? 



SanayiSanayi politikaspolitikasıı şşeffafteffaftıırr

SanayiSanayi politikaspolitikasıı şşirketlerirketler, , sektsektöörlerrler veve bböölgelerlgeler
arasarasıındanda tercihlertercihler gerektirdigerektirdiğğii iiççin in memeşşruiyetiruiyeti
tarttartışıışılacaklacak birbir politikadpolitikadıırr
MeMeşşruiyetiruiyeti artartıırmakrmak iiççinin ggöözz öönnüündende
bulundurulabilecekbulundurulabilecek unsurlarunsurlar
–– tercihlerintercihlerin kamuoyunakamuoyuna aaççııkk, , şşeffafeffaf veve hesaphesap verilebilirverilebilir

sekildesekilde yapyapıılmaslmasıı
–– tercihlertercihler iiççinin siyasisiyasi yerineyerine dahadaha evvelevvel aaççııklanmklanmışış

teknik/ekonomikteknik/ekonomik kriterlerinkriterlerin kullankullanıılmaslmasıı
–– tercihtercih sebeplerininsebeplerinin yayyayıınlanmasnlanmasıı
–– öözelzel sektsektöörr--kamukamu diyalodiyaloğğunununun sadecesadece ssıınnıırlrlıı veve

imtiyazlimtiyazlıı birbir şşirketirket grubunagrubuna dedeğğilil, her , her üüreticiyereticiye aaççııkk
olmasolmasıı



Son Son ssöözz

SanayiSanayi politikalarpolitikalarıınnıınn öönnüündekindeki ikiiki öönemlinemli engelengel
–– BilgiBilgi: : kamukamu dodoğğruru tercihleritercihleri yapmakyapmak iiççinin yeterliyeterli bilgiyebilgiye

sahipsahip olabilirolabilir mi?mi?
–– SiyasetSiyaset: : kamukamu bubu politikalarpolitikalarıı rant rant veve yolsuzluklarayolsuzluklara yolyol

vermedenvermeden uygulayabiliruygulayabilir mi?mi?

AslAslıındanda bubu engellerengeller kamununkamunun el el attattığıığı her her alandaalanda
((eeğğitimitim, , sasağğllııkk, , altyapaltyapıı, vb.) , vb.) vardvardıırr
Bu Bu engellerengeller karkarşşııssıındanda alalıınmasnmasıı gerekengereken tutumtutum, , 
sanayisanayi politikalarpolitikalarıınnıı ggöözardzardıı etmeketmek dedeğğilil, , 
uygulanduygulandııklarklarıı kurumsalkurumsal ortamortamıı iyiiyi kurmaktkurmaktıırr


