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1970'lerde yaganan ekonomik krizlerin en onemli sonucu, surekli artan ve
giderek kitlesel hale gelen igsizliktir. igsizlik, ekonomilerin yeniden yapllandlgl 1980
sonraslnda sadece saylsal olarak artmamrg aynr zamanda nitelik de degigtirmigtir.
igsizligin niteliginde ve saylsal boyutundaki bu degigim, politika yap~c~lar~nr
yeni istihdam ve uretim politikalarl uygulamaya yoneltmigtir.
Gunumuzde,ulkelerin ekonomik alandaki bagarlsln~,igletmelerin sahip oldugu
rekabet gucu belirlemekte ve ancak bu guce sahip olan ekonomiler, uzun vadeli kalklnma hrzrnr yuksek tutup, uretirni ve istihdarn~geligtirebilmektedirler.Cagdag dunyanln
ekonomik sorunlarrnr qozumleyecek anahtar kavramlardan biri verimliliktir. Verimlilik
ve rekabet uretimin ve istihdamrn artrr~lmasr,yagam standartlarlnln iyilegtirilmesi iqin
on kogul olarak kabul edilrnektedir.
Dolayrsryla ulkeler, rekabet gansrnr azaltan, yatrrrm, ijretim ve istihdam imkanlarrnr slnrrlayan mali, idari ve yasal yukurnli.ilukleri en aza indirrneye qallgrnaktadlrlar.
Son yrllarda birbirini izleyen ekonomik krizlerin; igyerlerinin kuqulmesi, kapanmasr, kapasite kullanrm oranlarr nda dugme, ihracatta azalma, yatlrrrnlarda zayrflama,
vergi ve sigorta prirnlerini odeme guqlugii gibi reel sektore olumsuz yansrmalar~,
ijlkemizdeki uretim ve istihdam sorununu daha da agrrlagtrrmrgt~r.Dolaylsryla ulkemiz
aqlslndan, uretimi ve istihdamr tegvik edici politikalarln aciliyeti net olarak anlagrlmaktad~r.
Geligmig ulkelerde, uretimi artrran ve istihdam yaratan unslrrun igveren oldugu
i
niyet ve kapasitesini artrracak araqlar
bilinci dogrultusunda; igvereninin i g ~qalrgtlrrna
kullanrlmaktadrr. AB ve diger sanayilegmig ulkelerde uygulanmakta olan esnek Callgma mevzuat~ve gartlarr ijlkemizde olugmam~gtrr.Kamu kesiminde ayrr istihdarnln
azaltrlrnasr, personel ve ucret rejiminin yeniden duzenlenmesi, uretim ve istihdarn
uzerindeki yuklerin azaltllrnasr ve iggucu maliyetinin yaprsrnda duzenleme yaprlmas~
gibi konularda onemli bir geligme saglanamam~gtrr.
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Bu qallgmada once ulkemizde uygulanan uretim ve istihdarr~politikalarr degerlendirilmig ve sorunlar ortaya konulmaya qallgrlrnlgt~r.Daha sonra OECD ve AB
ulkelerinde uygulanan iiretim ve istihdam politikalar~gozden geqirilerek, qallgma guqlij
bir Tijrkiye i ~ i uygulanmasl
n
gereken politikalar bolumuyle tamamlanmlgtrr.
1. TuRK~YE'DEUYGULANAN uRET~MVE ~ST~HDAM
POL~T~KALARINA
GENEL BAKI9

1.1. istihdam ve tiretim Politikalar~
Turkiye'de sagllkll bir iiretim ve istihdam yaplsr olugturulabildiginden soz edebilmek mumkun degildir. Uretim-istihdam-ihracat kalklnmanln can damarlarldrr. Ancak
yatlrlm ikliminin iyilegtirilmesi, uretim ve istihdamln onundeki engellerin asgari seviyeye indirilmesine yonelik qallgmalar son donemlere kadar yapllamamlgtlr.
Turkiye'de 1990'11ylllardan sonra surduriilen slcak para ve kamu aqlklarlnrn
borqlanmayla finanse edilmesine dayall politikalar devleti buyuk bir faiz yiiku altlna
sokmugtur. Neticede; sosyo-ekonomik kalklnmanln temelini olugturan ana unsurlardan
birisi sanayilegme olmaslna ragmen, sanayilegme surecinden giderek uzaklagrlmlg,
rant ekonomisine yonelinmig ve diinya ulkeleri araslndaki rekabet gucu olumsuz yonde
etkilenmigtir.
istihdam ve uretime yonelik politikalar, beg yrlllk kalklnma planlarlnda ekonomi politikalarlnln bir qlktls~olarak algllanmaktadlr. Bu baglamda agaglda, oncelikle
Turkiye'de uygulanan uretim ve istihdam politikalar~krsaca degerlendirilmeye qallgllacaktlr.

1.I
.I.
1980 Oncesi Politikalar
1923 izmir iktisat Kongresinde allnan kararla, 1923-1929 ylllarl araslnda,
devletin tegvik ve himayesinde, ozel girigimciye oncelik tanryan bir sanayilegme stratejisi izlenmigtir. Sonraki yrllarda dunya ekonomik konjonkturune uygun olarak
.
millilegtirme-kamulagtrrma politikalarrnl iqeren bir donem baglamlgtrr.
1930-1932 ylllarl araslnda kuquk olqekli ve niteligi yetersiz sanayi yaprsc iqinde
uretim hacmi artlrrlrn~gtlr.
1933-1945 doneminde birinci ve ikinci sanayi planlarl yaprlmrgt~r.Ancak, II.
Dunya Savag~nlnqlkmasl sonucu sadece Birinci Beg yllllk sanayilegme plan1 uygulanabilmigtir. Bu donemde devlet, iktisadi te~ebbuslerkurmug, ozel ve kamu igletmeleri
birlikte tegvik edilmigtir.

1950'li ylllarln baglnda devletin sanayi yatlrirnlar~ durrnug, eskiyen yapi
yenilenernemigtir. Bu donernde serbest rekabet politikalar~benirnsenmig, devaluasyon,
yabanc~sermayenin ozendirilrnesi, ithalatln serbest b~rakllrnasigibi politikalarla dlga
aqlllnm~g,tuketirn rnallarlnda dig alirna gidilerek dig yardlrn ile tar~mda rnakine kullanllrnaya baglanm~gt~r.
1950'lerin ikinci yarlslndan itibaren d ~ gticaret a ~ i k l a rartmlgt~r.
~
Doviz ihtiyaclnln artmas~ hammadde ve ara mall ithalini olumsuz etkiledigi i ~ i nkapasite kullan~rnoranlar~diigrnug uretim ve istihdam olumsuz yonde etkilenmigtir.
1963-1967 donernini kapsayan I. Beg yill~kkalkinma planinda (BYKP), tar~mve
sanayi geligrne dengesi, nitelikli insan gucu, ithal ikameci politika ile d~gabaglrnllllgln
azaltllrnasi ve istihdarn a r t ~ gongorulmugtur.
~
1968-1973 donernini kapsayan 11. BYKP'lnda, sanayi sektoru tar~msektorunun
onune geserek surukleyici konuma gelmigtir. Ayr~ca,dayan~kl~
tuketim mall uretim agamas1 tamarnlanarak ara mallarlnln uretimi arnaqlanrn~gt~r.
1973-1976 arallglndaki III.BYKP1nl donerni, Avrupa Ekonornik Topluluguna
kat~lrnagibi d~gaaqlrna ogelerinin onern kazand~g~
ve d ~ rekabete
g
hazlrllk isin gerekli olan yatlr~rnlar~
i~eren
bir donerndir. 1977-1979 ylllar~arasl hammadde s ~ k ~ n t lat11
s~,
kapasite ve ekonornik durgunlugun yayg~nlagt~g~,
uretirn ve istihdamln dugtiigu kriz ylllar~olmugtur.

24 Ocak 1980 kararlar~ Turkiye'nin son yirmi y~ldayagad~g~
degigimin
baglanglc~dlr.1980 sonrasl donemde, ithal ikameci kalklnrna ve bijyume stratejisi yerine ihracata yonelik kalklnma ve buyume stratejisi uygulanm~gt~r.
Kalkinma stratejisi
degigikligine paralel olarak esnek doviz kuru sistemi uygulanm~g,yabanc~serrnaye girigi ve ozel sektor yatlr~mlaritegvik edilmigtir. Ucuz ernek yan~ndadevlet taraf~ndan
girigirncilere safilanan tegviklere bag11olarak yat~r~rn,
istihdam ve uretim art191saglanmak istenmigtir. Ancak, uretim art191girdi yoklugu nedeniyle dugmug, kapasite kullanrrn
oraninin art~glnabag11olrnugtur. Bu durum, ulkernizde yeni kapasite yarat~lamarnas~
nedeniyle is ve d ~ talep
g
araslnda yogun bir ikarnenin ortaya ~ ~ k m a s l nyo1
a aqm~gtlr.
1990 sonrasl donemde altyap~yat~r~mlar~na
kaynak aktar~m~
azalm~g,~allgma
hayat~ndapopulist yaklag~mlarortaya ~ ~ k m ~ gErken
t ~ r .emeklilik ve giydirilrnig ucretleri
a
bozulmas~na
yu kseltmeye yonelik politikalar sosyal guvenlik ve ~ a l ~ g mhayatlnln
neden olmugtur. Karnu tuketim harcarnalar~n~n
artmas1 b u t ~ edengesini bozmugtur.
Artan kamu harcamalarlnin f nanse edilmesinde para arzlni art~rmave borqlanma poli-

tikalari one s~karllmlgtlr. Bunun sonucunda faiz oranlari ve enflasyon hizla yukselmigtir. Bu uygulamalar, buyume oranlarlnda dalgalanmalara ve ozel sektorun
yatrr~myapmaktan uzaklagmaslna neden olmugtur.
iktidarin uygulad~g~
enflasyonist buyume ve fiyatlara yonelik mudahaleci politikalar 1994 yilinda finans piyasalarinda baglayan krizin tijm ekonomiye yayilmas~na
neden olmugtur. Krizi agmak isin uygulanan 5 Nisan Kararlar~ekonomide eksik istihdam yaratmig, GSMH %6.4 ku~ulmug,enflasyon oranr %149'a yukselmig ve gelir
dagil~mibozukluQudaha da artm~gtlr.1994 y i l ~sonras~ndaekonomideki yap~salsorunlari sozmeye yonelik hareketsiz kalan iktidarlar ancak 2000 yilinda harekete
gesmiglerdir. 2000 yilinda uygulamaya baglanllan istikrar program1 finansal dalgalanmalar ile 2001 yilinln Subat ay~ndayeni bir krizle sonu~lanmigtrr.Sonusta uretim
dugmug, igsizlik artm~gtir.Bu geligmelerde gorulduQugibi Turkiye ekonomisi son yirmi
yrlda uretim ve istihdamda inig ve sikiglara sahne olmugtur.
1.2. istihdamin Sektorel G e l i ~ i m i
1980 sonrasl donemde uygulanan ve ekonomide yapisal degigiklikler yaratan
politikalar, seMorel dagilimi onemli olsude etkilemigtir. Nitekim, tarlm sektorunun
GSMH isindeki pay1 buyuk oranda gerilemig, buna kargllik sanayi sektorunun pay1 beklendigi olsude artmamigtir.
Saglikli bir ekonomik yaplyi anlama bak~m~ndan
istihdam ve uretimin sektorel
dagilimi onemlidir. Tablo 1, Turkiye'de GSMH ve istihdamln sektorel daQilimlni gostermektedir. Tablodan istihdam ve uretim politikalarinda bagarili olunamadig~a ~ i olarak
k
gorulebilmektedir. Cunku sanayilegme hlzi duguk duzeyds kalmig, yat~rimlarartirllamamigtlr.
Tablo 1: GSMH ve istihdamln Sektorel Daghnil

(%)

Tar~msektorunde istihdam edilen nufusun GSMH i~indekipaylna paralel olarak
azaltllamadlgl gorulmektedir. Buyuk oranda gizli igsizligin bulundugu sektorde istihdamln yeterince azalt~lamamas~n~n
nedeni, diger sektorlerde ger~eklegtil-ilenyatlrrmlarln ek istihdam yaratma gucunun slnlrl~kalmaslndan kaynaklanmaktadlr.
Klsaca ifade etmek gerekirse; 1980 sonrasl donemde sektorel gelir bolugumu
tarlm aleyhine geligmig, tarlm ureticisi fakirlegmigtir. Sanayi kesimi reel sektore yatlrlm
yaplp uretim ve istihdam saglamak yerine faaliyet dl91 gelirlere (tahvil-bono ve rep0
geliri) yonelrnigtir. Hizmetler kesimi ise, sanayi kesiminin finans gelirlerine yonelmesi
nedeniyle, baz~gelirlerini sanayi ile paylagmak zorunda kalm~gtlr.
Tablo 2: Baz~ulkelerde GSYiH ve lstihdamln Sektorel Daglllrnr (2001)
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Kaynak :OECD ve Hazine verilerinden derlenrni~tir.

Tablo 2'de AB ve Turkiye'de GSYIH ve istihdamln sektorel dagrllm~yer almaktadlr. Turkiye'de istihdamln sektorel d a g ~ l ~uretim
m ~ ve istihdam sorunlar~nlnnedenlerini anlamak bak~mlndanonemli bir ipucu ortaya koymaktad~r.Tarimln istihdamdaki pay1
AB ulkelerinde ortalama % 2.3 iken, Turkiye'de %12.6'dlr. AB'de tar~msektorunun,
Turkiye'de % 29.6 olan sanayi sektorunun pay1 ise yine, AB ortalamasln~n(%30.7)
altlndadlr. AB ulkelerinde sanayinin pay1 onceki y~llardadaha yuksek iken, hizmet sektorunun nispi olarak daha h ~ z l lbuyumesinden do lay^, % 30.7'ye gerilemigtir.
Turkiye'de ise. henuz sanayilegme sureci tamamlanmad~g~ iqin bu oran duguk
kalm~gttr.Bir de olaya GSMH buyuklugu aqslndan baklldlglnda, sanayi sektoru katma
deger fark~daha belirginlegecektir.
Hizmet sektoru ise gerek AB gerekse diger ulkelere gore duguk bir pay ifade
etmektedir. Diger taraftan Turkiye'deki hizmetler sektoru AB ulkeleri dikkate allndiglnda diiguk katma deger i~ermektedir.Geligmig ulkelerin sanayilegme surecinden sonra
hizmet sektorunun pay1 artarken, ulkemizde sanayilegme sureci tamamlanmadan
hizmet sektorunun pay1 artmlgtlr.

GSYiH'nln sektorel dag~lrm~ndan
da gorulecegi gibi bir sanayi toplumu olma
yolunda atllan ad~mlarlndahi yeterince olgunlagrnad~g~
bu ekonomik yapl, bilgi toplumlarr haline donugen Gagdag medeniyetleri yakalama sorunu ile karg~karg~yakalm~gtlr.
Bu ekonomik yap1 Turkiye ekonomisinin uretim yaplsl ve geligim sureci ile ihracat sektorlerinin rekabet gu~lerininyeterli duzeye ulagamamas~naneden olmugtur.
1.3. issizligin Analizi

Yaganan ekonomik krizlerin en onemli sonucu, surekli artan ve giderek kitlesel
hale gelen igsizliktir. Krizler, igsizligi sadece miktar olarak artlrmam~g,aynl zamanda
niteligini de degigtirmigtir. Turkiye'de igsizlik, buyuk ol~ude,ekonomik kalk~nmasureci
i ~ i n d eh ~ znufus
l ~ a r t ~ gve~ kentlegmenin besledigi iggucu arz ve talep art~glat-Iaraslndaki dengesizlikten kaynaklanmaktadlr.
Tablo 3'te Turkiye'deki resmi igsizlik oranlar~ gorulmektedir. Tabloda resmi
rakamlara gore aqk igsizlik oranl 1990-2001 doneminde ortalama %8 duzeyinde
ger~eklegmigtir. Ancak eksik istihdam oranlar~ eklendiginde igsizligin % 15'ler
duzeyine ~ l k t 1 0gorulmektedir.
1
Tab10 3: Tiirkiye'de Resmi fSsizlik Oranlari (%)

Eksik

14,5

15,7

16,2

Kaynak:www.dpt.gov.tr

Turkiye'de, eksik istihdam dahil edildiginde ulag~lan%15'ler duzeyindeki resmi
2000 y ~ l ~ n dyapllan
a
bir aragt~rmaigsizlik rakamlar~bile ger~ekleriyans~tmamaktad~r.
da, igsizlik oranlnln % 20'ler civar~ndaoldugu ileri surulmugturl.
OECD verilerine gore, 2003 Ocak-Mart doneminde igsizlik oranl %12.3'e
ulagan Turkiye, OECD ulkeleri araslnda Polonya (%20.2) ve Slovakya'nln (%17.3)
ardlndan u ~ u n c uslraya yerlegmigtir.

'Mehrnet Hijseyin Bilgin, "Tijrkiye'de lgsizligin Yap~salAnalizi" Oneri, Ocak 2003, s.139.
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Turkiye'de, resrni igsizlik oranlarlnln duguk olrnaslnln temel nedenlerinden
birisi, iggucune katllrna oranlnln yetersizligidir. Soyle ki, Turkiye'de iggucune kat~lrna
oranl, OECD ortalarnaslnln bir hayli altlndadrr. OECD ulkelerinde iggucune katllrna
oranl %68-75'ler duzeyinde iken, Turkiye'de 1989-1999 donemi ortalarnasr, %50
civarlndadlr. Ustelik kadlnlarda iggucune katllma oranl (%30 civar~nda)~ o daha
k
duguktur.
ulkernizde ciddi boyutlara ulagan igsizligin bilegirni de kaygl verici niteliktedir.
lstihdarn~nyaklag~k%40'1nlntar~mdansaglanmas~,bu sektordeki gizli igsizligin dikkate
allnmarnas~igsizligin esas olarak kentsel bir sorun olarak ortaya ~lkrnaslnaneden
olrnaktadlr. Turkiye'de ucretli Galrganlarrn toplarn istihdamdaki pay1 % 52.1 iken, AB'de
bu oran % 82.5'dir.
Sanayilegrnig OECD ulkelerinde, 1960-2000 doneminde yapllan aragt~rmalarda, karnu istihdamlnln ozel istihdarn uzerinde dlglarna etkisine sahip oldugunu gosterrnigtir. Ortalarna olarak, kamuda 100 kigilik istihdarnln yarat~lmasl,yaklag~kolarak 150
ki9ilik ozel sektor istihdamln~yok etmektedir2. Karnunun istihdarndaki pay1 Turkiye'de
% 14'dur. ABD'de % 14, ingiltere'de % 14.4, ispanya'da % 15.2, Alrnanya'da ise %
15.6'dlr. Bu veriler kamuda aglrl istihdam oldugu tezini ~urijtrnektedir. Fakat
Turkiye'deki karnu istihdamlnda ternel sorun iggucu verimliliginin duguk ve iggucunun
karnu igyerleri araslnda yanl~gdaglllrnld~r.

2. TCIRK~YE'DE~ R E T ~VE
M ~ST~HDAM
SORUNLARI
2.1. Devletin Yat~r~m
Yapamaz Hale Gelmesi
Kamu kesirni finansrnan ihtiyaclnrn bor~lanmayoluyla kargllanrnasl ve bu yolla
elde edilen fonlarln da b o r ~odemelerinde kullanllrnas~sonucunda karnu kesirni yeni
yatlrlrnlar yaparnaz hale gelrnigtir. Ozellikle 1990'11 ylllardan sonra, kamu kesimin
bor~lanmagereginin artmas1 ve reel faizlerin yuksek seviyelerde seyretmesi fonlarln
uretken yatlrlrn alanlarlna gitrnesini engellernigtir. Sonu~ta,sanayi firmalar~yatlrlrnyeni kapasite-yeni istihdam imkanl-iiretim art~glsureci yerine, daha az riskli, yiiksek
getirili ve garanti gelir elde etrne yolunu se~miglerdir.Boylece firmalarln faaliyet dl91
getirleri normal gelirlerini geqmigtir. 1982-1995 doneminde ulkernizin 500 buyuk sanayi
kurulugunun reel bilan~okarlarl 4.7 kat, faaliyet dl91karlar~ise 14.4 kat artrnlgt~rs.

2Andre Zylberberg ve digerleri, "Public Employment and Labour Market Performance", Economic Policy,
Volume 17, Issue 34, April 2002, s.7.
3Yagar Uysal, "Tiirkiye'de 1980 Sonras~Donemde Ekonomi Politikalar~ve Sektorel Gelir Dag~l~m~"
lzmir
Ticaret Borsas~,Haziran 1998, s.18.

Bu sureq sonucunda, kamu sabit sermaye yatrnmlar11GSMH oranl gittikqe
azalm~gt~r.
1986'da %10.2 olan bu oran 1995'de %4.2'ye dugmug, 1999'da ise %6.2
oranlnda gerqeklegmigtir. Yatlr~mharcamalarlnln butqe iqerisindeki pay1 1980-1986
doneminde %20 dolaylar~ndan,2002'de ise % 6.0'a dugmugtur.
Yatrr!mlardaki geligmenin en onemli gostergelerinden olan devletin verdigi
tegvik belgesi saylsl 1996'da 5.041 iken 2001'de 2.154'e; yatlrlm tutar~ 1996'da
32.848.211 iken 2001'de 8.649.208'e; istihdam edilen kigi saylsl 1996'da 273.003 kigiden 2001'de 102.925 kigiye dugmugtur4.
Menkul k~ymetstoklar~iqinde ozel sektorun pay1 1990'da % 40 kamunun pay1
% 60 iken, 2001 ylllnda kamunun pay1 %90'1nustune qlkarken ozel kesirnin pay1
%108unaltlna dugmugtur. Ozel sektorun para ve sermaye piyasalarlndan kaynak
bir anlamda ozel kesimin soz konusu piyasalardan d~glanbulma olanag~kls~tlanm~g,
mas1 (crowding out) sonucu dogmugtup.
Yat~r~m,
istihdam ve uretimin artmayag~ndaki as11 etkenlerden birisi de
bankalarda toplanan mevduatln kredi olarak ig dunyasina akmamas~dlr.2002 ylllndaki mevduat artlg~nlnhemen hemen tamarnln~yuksek faiz odeyerek devlet almlgtlr.
2002 ylllnda ig dunyaslnln mevduattan kredi olarak aldrg~pay, bir onceki ylla oranla
azalrn~gtlr.
Turkiye'de bankacll~kkesimi ve sermaye piyasalar~uretim ve yat~r~ma
diger
ulkelerde olduoundan daha az kaynak aktarmaktad~r.Ozel kesime verilen banka kredilerinin GSYiH'daki pay1 (2001) %23.67 iken, ABD'de %142.41, Almanya'da %120,
Fransa'da %87.23, italya'da %76.8, Kore'de %99.86'd1P.
Bu gostergelerden bankac~l~k
sisteminin reel sektoru qok duguk duzeyde fonlad101,uretim ve istihdamln geligme surecine yeterli katk~saglarnad~g~
sonucu q~kmaktad~r.

2.2. Verimlilik Duzeyinin Duguk Olmas~
Yayg~nlaganekonomik sorunlar~nqozumundeki anahtar kavramlardan birisi
verimliliktir. Yeterli oz sermaye, teknoloji, AR-GE qal~gmalar~,
pazarlama konsepti
mumkun degildir. Verimli qal~smayankuruolmayan kuruluglar~nverimli qal~gmalar~
luglarln katma deger yaratmasl ve istihdam~artirmasl beklenemez. Ekonominin bir
sektorundeki verimlilik art~g~,
digerlerini de harekefe geqirecektir. Dolay~s~yla
verimlilik
buyumenin, uretimin gucudur-motorudur denebilir. Gerqek verimlilik a r t ~ guretimin
~
istihdamdan daha h ~ zart~gryla
l~
saglanlr.
~www.treasury.gov.tr
5 " l ~Bor~larlnYanll~Yijnetiminin Ekonomik ve Sosyal Ya~amdakiTahribat~ Nereye
Edecek", MUFAD, Say1:13,Temmuz 2002, s.16.
6Gulnur Muradoalu, "Durgunluk", lgletme ve Finans Dergisi, qubat 2003, s.55
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Ihtiyaclm~zolan geligme istihdam artlglnln ijzerinde uretmek yani verimliligi
artlrmaktlr. Uretim artlgl ise iki yolla saglanabilir; yeni yatrrlmlar yapmak veya mevcut
kaynaklarl daha verimli kullanmak.
Verimlilik artlgl egitim harcamalarlyla dogru orantllldlr. Soyle ki, AB ile ilgili bir
aragtlrmada ilave her bir ylllrk egitimin verimlilikte % 9, gelir duzeyinde ise % 5 art19
sagladlgl saptanmlgt~r'. Kigi baglna dugen egitim harcamasl; Japonya'da 950 dolar,
Almanya'da 810 dolar, Guney Kore'de 119 dolar iken, Turkiye'de sadece 74 dolardlra.
Dolaylslyla kigi baglna egitim harcamalarlnln dijguklugij ijlkemizdeki verimlilik duzeyini a~lklamaktadlr.
Yine, ABD'de yapllan bir Gallgmada; 1929-1982 ylllarr araslnda kigi baglna
dugen gelir artlglnln % 25'inin okuma suresindeki art19nedeniyle oldugu aqklanmlgtlr.
Egitim duzeyi ile girket karlarl araslnda dogrudan bir iligki oldugu da bagka bir Gall$mayla desteklenmigtir. ig~ilereverilen egitimde % 10'luk artlgln, uretimde % 8,6'11kqktl
sagladlgl gozlenmigtir. Zira insana yapllan yatlrlm, igletmeye yada donanlma yapllan
yatlrlmdan 3 kat verimlilik artlgl saglamaktad~p.
lggucu verimliligindeki artlg, OECD ulkelerinin ~ogundaGSMH buyumesinin en
az yarlslnl aqkllyor. Hatta ~ o g uulkelerde bu katkl daha fazladlr. Avrupa iilkelerinde
iggucu verimliligindeki yuksek buyume oranlarl sermaye yogun teknolojilerin kullanllmaslyla bagar~lmlgtlr.Ayrlca rekabet ve yenilik~ifaaliyetler ile verimlilik araslnda iligki
oldugu gibi, ticaretin liberallegmesi ile verimlilik araslnda da pozitif iligki oldugu saptanmlgtlr. Aqrk~aslyerel ve uluslararasl rekabet, verimlilik artlgl isin bir anahtardlrlo.

2.2.1. Sanayi Sektorunun Verimliligi
Turkiye'de, imalat sanayiinde sabit fiyatlarla iggucu verimliligi ortalamasl AB'nin
113'~duzeyindedir. AB imalat sanayiinde, sabit fiyatlarla hesaplanan iggucii ucreti ortalamas1 Turkiye'den 4.5 kat yuksektir. Ancak T ~ S Ktaraflndan yapllan bir aragtrrmada;
1997 yllrnda igverenin qallgtlrrnak i ~ i nharcadlgl her 100 TL'den sadece 54.5 TL'sinin
ig~inineline ge~tigi,45.5 ImL'sinin ise istihdama iligkin yasal yukumluluklere ayrlldlgl
saptanmlgtlrll.

'Necdet Kenar, "lstihdarn Olrnazsa Olrnaz" Mercek Dergisi, Ocak 2002, s.27.
aNecdet Kenar, "Buyume, Yat~r~rn
ve Ekonomi Politikalar~Istihdarn~
Heddlerneli",lgveren, Aral~k2000, s.25
gKenar, a.g.e., s. 27.
1°Giuseppe Nicoletti ve Stefano Scarpetta, "Regulation, Productivity and Gr0vr.t: OECD Evidence"
Economic Policy, Volume 18, Issue 36, Page9, April 2003.
llTISK, "Biiyuyen K a y ~ t d ~Sektor
g ~ Semineri", Nisan 2002, s.79.

Dolar bazlnda ortalama iggucu verimliligi ve imalat sanayiinde ortalama saatlik
iggucu maliyeti duzeyleri kargrlagtlrlldlglnda, Turkiye'nin uluslararas~ rekabet
kogullarlndaki verimlilik aqgl net bir gekilde gorijlmektedir.
Ulkelerin, dunya ihracatlndaki paylarl esas allnarak elde edilen aglrll kll ortalamalara gore ABD, Japonya ve AB ulkeleri genelinde verimlilik Turkiye'ye gore 6,2 kat
yuksektir. Buna karglllk iggucu maliyeti farkl 3 kattlr. Turkiye'nin dunya piyasalarlnda
rekabet ettigi; Macaristan, Cek Cumhuriyeti, Sili, Meksika, Guney Kore, Tayvan ve
Portekiz'de iggucu maliyeti duzeyi Turkiye'ye gore duguk iken; iggucu verimliligi
Turkiye'nin uzerindedir. Verimlilik farkl, Tayvan ve Portekiz'de Turkiye'nin 3 katlna ulagmaktadlr. AB ortalamalar~esas alrndlglnda iggucu verimliliginin Turkiye'nin 7,8 katl
oldugu ortaya qkrnaktadlrl2.
2.2.2. Tar~mSektorunun Verimliligi
AB ulkelerinde tarlmsal verimlilik, Turkiye'den 9 kat fazladlr. Tarlmda, iggucu
verimliliginin duguk olmaslnln en onemli neden?nufus fazlallgldlr. Turkiye bu verimlilik
duzeyi ile AB ulkelerinin 1960'lardaki durumunu andlrmaktadlr. 2001 ylllnda sektorun
GSMH i~indekipayl, AB ulkelerinde ortalama %2,3 iken, Turkiyelde %12,4'tur.
Tarlmsal uretim degeri ~ o az
k degigmekte ancak sanayi ve hizmet sektorundeki
buyume tarlmln oransal paylnl dugurmektedir.

Uluslararasl rekabetin artmasl, konjonkturel dalgalanmalarln yaganmasl, yeni
teknolojilerin ortaya GI klglnl h~zland~rm~gt~r.
Boylece otomasyon yayglnlagmaya
baglarnlg, bilgisayar kullanlml artmlg, esnek uretimin benimsenmesi sonucunda uretim
sistemi ve istihdamln allgagelmig yaplslnda onemli degigikler meydana gelmigtir.
Calrgma hayatlnl duzenleyen yasalar da bu degigimden paylna dugeni almlg, pek ~ o k
ulke mevzuatlarlnl degigtirlne yoluna gitmigtir.
Son zamanlara kadar Turkiye'de Gallgma hayatl, I. Dunya savagl sonraslnln
gorug ve felsefesini yansltan mudahaleci ve yasaklaylcl bir yaplya sahipti. Bu yap1
zaman i ~ i n d eortaya qkan geligmelerin getirdigi ihtiya~larlartlk karg~layamazhale
gelmig bir ig kanunu ile duzenlenmekteydil3.
Sosyo-ekonomik yapllarl ve geligrrliglik duzeyleri itibarlyla Turkiye ile benzerlik
gosteren Latin Amerika ulkeleriyle ilgili bir Gallgmada; katl iggucij duzenlemelerinin istihdam yaratma ve igsizlik uzerine olumsuz etkiler yarattlgl sonucuna varllm~gtlr.
12TlSK, 2002, a.g.e., s.80
130QuIZengingonul, "1s Guvencesi ve Istihdam" T~SKGallsma Hayat~ndaGaga Uyum Seminori, s.51

Bilgi uretimi esaslna dayall Yeni Ekonomi sureci, igletmelerin h~zladegigen
teknolojiye adaptasyonunu ve nitelikli personel qal~gt~rmalar~n~
zorunlu kllmaktadlr.
Buna kargll~kkat~ve yuksek maliyetli ig guvencesi kurallar~ise bu sureci aksatarak verimliligi azaltmaktad~r.
Cegitli ulke uygulamalar~incelendiginde; esnekligi artlrlc~duzenlemelerin istihdarr~~
ve verimliligi, dolay~s~yla
uretimi art~rmadaonemli kogullardan birisi oldugu
soylenebilir. Dogrusu, Turkiye'nin geleneksel olarak kat~ig guvencesi duzenlemelerine
sahip, Latin Amerika ve Guney Avrupa ulkelerinden olugan 36 ulke araslnda 32. slrada yer almas~dugundurucudur~4.Duguk igten qkarma maliyeti ve duguk vergilemeyi
i ~ e r e npolitikalar, onemli derecede daha yuksek net istihdam art~g~yla
ilgilidir. Duguk
vergileme ve igten karma maliyeti orta donemde istihdam artlgln~beslemede buyiik
oneme sahiptir. ABD ile AB'nin igsizlik oranlar~araslndaki farkl~l~gln,
igsizlik donemlerinde emek maliyetlerinin aga@ dogru esnekligini engelleyen istihdam~koruyucu
duzenlemelere baglanmaktadlrl5. Yani, AB'deki igsizlik fazlallg~iggucu esnekligindeki
katlllktan kaynaklanmaktad~r.

2.4. Teknolojik Gelisme Ve Beseri Sermaye Yetersizligi
21. yuzyllda ulkelerin geligmiglik kriterleri olarak fiziksel uretim miktar~,ihracat
tutar~ve istihdam oranl degil; nitelikli teknolojik ijretim ve y a t ~ r ~tutar~
m olarak allnmaktadlr. Kuresel geligmeler kargls~ndarekabet gansl geligmig teknoloji i~erenuretim tarzl
ile saglanabilmektedir. Yani, ulkelerin verimlilik duzeyleri araslndaki fark ancak
teknolojik geligmelerle kapatllabilir. Teknolojik geligme, sermaye ve ara mallar~yoluyla
uretim surecine girerek ig gucu verimliligini etkilemektedir. AR-GE harcamalar~kadar,
teknoloji yaylnlml ve transfer edilen teknolojilerin de verimlilige onemli katk~lar~
bulunmaktadlr. Ayr~ca, teknolojik geligme Rziki ve begeri sermaye birikimini tegvik eden
bagka bir olgudur.
Begeri sermaye uretim artlynln onemli bir motorudur. lpgucunun yetenek ve
ustal~g~
sadece verimlilik duzeyinde degil, buyume oranl uzerinde de onemli bir etkiye
sahiptir. Teknolojik yenilikler, ozellikle begeri sermaye yuksek oldugunda daha h ~ zbir
l~
gekilde yayll~r.Bu nedenle uzmanlagma ve nitelikli insan gucunun yoklugunda uretim
sureci arz bask~s~yla
kargllagacaktlr. Bu aqdan bakrld~g~nda
egitim sistemi karg~m~za
GIkmaktadlr.

14Zengingonii1, a.g.e.,s.56.PietroGaribaldi ve Paolo Maora, "Anatomy of Employment Growt", Economic
Policy, Volumel7,
%sue 34, April 2002, s. 67.

Mincer ve Danniger (2002), 1978-1993 ve 1995-2000 donemlerinde, ABD'de
teknolojik geligmenin, istihdam ve enflasyon uzerindeki etkilerini aragtlrmlglar aragtlrma sonu~larlnagore; Teknolojik geligmenin, 1995-2000 araslnda yaganan igsizlik
oranindaki dugugunun %56's1n1tek baglna aqkladlgl sonucuna varmlglardlrl6.
1985-1992 donemi i ~ i nTurkiye ile ilgili bir ~ a l ~ g m a dimalat
a
sanayiinde,
teknolojik geligmenin istihdam ve uretim uzerinde olumlu etkileri oldugunu destekleyen
sonuslara ulagllmlgtlr Bulgular; uzun donemde teknolojik geligmenin yaplsal ve kalrc~
igsizlige yo1 a~rnadlgln~,
aksine azalttlglnl ve yeni ig imkanl hazlrladlglnl ortaya koymaktadlrl7.
Turkiye, teknolojik geligme baklmlndan, sanayilegmig ulkelerin ve Asya
Kaplanlarrnln, AB g e ~ i gekonomileri ve belli bag11Latin Amerika ulkelerinin olugturdugu grubun arka slralarlnda yer almaktadlr.

2.5. Dogrudan Yabanc~Sermaye Yatlrlm~Gelmemesi
Yabancl yatlrrmlar ileri teknoloji ve istihdam olanaklarl saglamakta, ithalatr
ikame etmekte ve ihracatl arttlrmaktadlr. Bunun yanlnda yerel firmalarln uluslararas~
piyasalarda rekabet gucunu artlrrcl bir iglev de gormektedir. Ekonomiye sermaye girigi
oldugundan zaman ithalat, yatlrlm, tuketim ve kamu harcamasl kolayca yapllabilmekte, ekonomi hlzla buyuyebilmektedir. Tersi durumda ise uretimde sert dugugler ve igsizlik ortaya qkmaktadlrls.
Yapllan istatistikler Turkiye nufusunun 20 yll sonra 90 rr~ilyonaulagacaglnl gosteriyor. Bu da, onumuzdeki 20 y ~i l~ i n d eher yrl 700 bin k i ~ i y eyeni istihdam olanaklar~
yaratllmasr anlamlna geliyor. /lave istihdam yaratmanln kigi bag~namaliyeti ise 35 bin
ABD Dolarl oldugu goz onunde tutuldugunda, 20 y~lllks u r e ~ t eTurkiye'nin i h t i y a ~duydugu yatlrlm tutarl 490 milyar ABD Dolarl'd~r.Bagka bir ifadeyle, her yll iggucune
katllacak genG nufusa ig yaratabilmek i ~ i 25
n milyar dolarlrk yeni yatlrlma ihtiyac vardlr.
Kamu yat~r~mlarrnrn~durumu
yurekler aqsl oldugu i ~ i Turkiye'nin
n
ekonomik buyumesi
ancak ozel sektor taraflndan ger~eklegtirilecekyatrr~mlarladevam edebilecektir. Bu
agamada ozellikle yabancr sermaye yatlrlmlarr onem kazanmaktadrrlg.

16C)ner G u ~ a v d "Turkiye
~,
ekonomisinin lstihdam Yaratma Kapasitesi ve /g Guvencesi YasaslWlgveren,
Eylul 2002, s.31
17Ugur Demirtag, "Teknolojik Geligme ve Istihdam", Verimlilik Dergisi, Nisan 2002, s.28.
IsRobert Lipsey ve digerleri, "Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experince in
'the United States and Sweden" , http//www.nber.org/paper/w6205.
IgSukru Klzllot, "Turkiye'nin Sermaye lhtiyacl ve Yabanc~Sermaye" Hurriyet Gazetesi, 27.05.2003.

Birlegmig Milletler Ticaret ve Kalklnma orgutu (L1NCTAD)'nun hazlrladlgl
Diinya Yatlrlm Raporuna gore Turkiye, kalklnmakta olan ulkelere dogrudan yabancl
sermaye yatlrlmlarlnln rekor duzeylere ulagt~gl,1995-1999 y~llarlaraslnda dogrudan
yabancl sermaye girigi slralamaslnda 16 basamak gerileyerek 54'unculiige dugmugtur.
1999'da, sadece 785 milyon dolarl~kyabanc~sermaye alan Turkiye'de kigi baglna
yatlrlm 12 dolarda kalmlgtlr. Turkiye'den sonra kigi baglna en az
yabancl sermaye yatlrlm~~ e k e nDominik Cumhuriyeti'nde kigi baglna dugen yatlrrm
miktarl Turkiye'nin 10 katldlr (167 dolar)20.
Ulkemizde dogrudan yabancl sermaye yatlr~rnlarlnlnyarattlgl istihdam
konusunda net bir rakam verilememektedir. Yabancl sermayenin, toplam istihdama
katklsl konusunda farkl~ rakamlar ortaya konulmaktadrr. Bu rakamlar, 500.0001.000.000 araslnda kiginin yabancl sermaye dolay~slyla istihdam edildigini ileri
surmektedir.
Tablo 4:Ce~itli~lkelerdeDogrudan Yabanc~Sermaye Giri~i(2003)
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Qdynak: UNCTAD ,World Investment Report 2003

Tablo 4 incelendiginde, Turkiye'ye yijnelen dogrudan yabanc~yat~r~rn
giriglerinin, Polonya, Romanya gibi Dogu Avrupa ulkelerinden de duguk oldugu gorulmektedir.

-

-

20Tisk K~yaslarnaRaporu, 2000

TWiye'de ekonomik MpGmenin istihdarni a r t m giicii zay~
artlgt daha qok kapasite kullan~moranindaki degigmelere bagl~dlr.Yani, gu~luistihdam
~ r t l y n ayo1 %acak ek kapasite yaratrnaya yonelik yatlrlm harcamalarl qok diisiik
&BmydMEr. 9oyle ki, 1987-1,997d&emind&i %4.21ik buytlhle ile %1.4 oranrnda istihdam arhgl sa~fanm~gtrr.
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Yuksek ekonomik buyume istihdam~ve geliri artlrlr. Diger taraftan hlzl~
ekonomik buyume bazr iglerin modasrnrn ge~mesine,ig tahribatrnln artmastna ve istihdamln frenlenmesine yo1 aGar. Bu etkilerden hangisinin yaygln olacagl teknolojik faktorlere bagl~d~r.
Bu nedenle, iggucu piyasas~kurumlarl ve ekonomik politikalar yeni
teknolojilerin verimlilik uzerindeki etkisinden yararlanarak saglayabilir. Bu politikalara;
igsizlik tazminat~,igsi sendikalarlna etkinlik saglanmas~ve vergileme duzeyi ve istihdam koruma yasalarrnda koordinasyon saglanmas~ornek verilebilir22.
Sonus olarak, istihdam~artlrmak oncelikle ekonomik buyume ile ger~eklegir.
Ancak ekonomik buyume tek baglna istihdamr artrrmada yeterli degildir. Bu nedenle,
hedefleyen aktif iggucu piyasas~politikalar~uygulanmalldlr.
istihdam art~g~nl

2.7. Rekabet Gucu Yetersizligi
H~zlagloballegen dijnya, uretim faktorlerine akigkanl~kgetirmig ve geleneksel
Sonu~tagumruk yoluyla korumalar kalkm~g,
fikrin slnlrlarln~ortadan kaldlrm~gt~r.
tegvikler azalm~gtlr.Bir mal, nerede ucuz ve kaliteli ise talep oraya kaymaktadrr. Bu
nedenle, ayakta kalabilmek rekabet gucu olan ma1 ve hizmet uretmekle mumkundur.
Cunku, bir firmanrn yada ulkenin gucu i~ve d ~ g
piyasalardaki rekabet gucune bagl~drr.
Rekabet ve istihdamrnrn yukseltilmesini ama~layanhukumet politikalar~s ~ sk ~ k
ucret artlglarlnrn kontrolune dayanrr. istihdam ve rekabet gucunu artlrmayr hedefleyen
bir ucret politikaslnln etkileri; birim maliyetlerdeki indirimin derecesine, iggucunun ve
uretimin talep esnekligine baglldlr. Bu tur bir politikanln uzun donemli etkisi ise, ikame
etkisinden ziyade uretimin talep esnekligine baglrdlr23.
Uluslararas~ rekabet s~ralamasr degerlendirme raporlarlna baklld~grnda,
Turkiye'nin, her geGen yrl daha alt slralara dugtugunu gormekteyiz. 1992'de 47 ulke
araslnda 35. s~radayer alan Turkiye, 2002 yrllnda 46.11gadugmugtur. Turkiye'nin rekabet gucundeki azal~gGrafik 2'de gorulmektedir.
Turkiye'de rekabet gucunun du9tugunun diger gostergesi ise, yabanc~serbagka ulkelere kaydlrmayenin gelmemesi ve Tiirk yatlrrmclslnln dahi yatrr~mlarln~
mas~drr.
Uzun y~llardlrTurkiye'de yatlrlm yapmlg olan baz~yabanc~sermayeli firmalar,
yeni yat~r~mlarln~
Turkiye yerine bagka alanlara kaydrrmaktadlrlar. 2000 yllrnda
Pirelli'nin Turkiye'ye yapmayl planlad~g~
yatrr~m~,
iggucu maliyetindeki yukseklik nede22Garibaldi ve Mauro, a.g.e., s.3.
23Tapan Biswas ve Jolian P. McHardy,. " The
Economic Review, 2003, s.267.
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niyle M ~ s ~ rkayd~rrnasl;
'a
Gilette firrnas~n~n
Turkiye'deki firrnasln~kapatarak bagka ulkeye tag~rnas~,
izmir'deki Opel otornobil fabrikas~n~n
kapatllmas~a g k orneklerdir.
iggucu maliyetleri ger~ektenyuksek mi? 1995-1999 donerninde imalat sanayiindeki ortalama iggucu rnaliyeti duzeyleri incelendiginde, bir igqi iqin ortalarna
Turkiye'de 7.958 dolarly~lodendigi; buna karglllk Macaristan'da 2.777 dolar, Cek
Curnhuriyeti'nde 1.876 dolar, Polonya'da 1.714 dolar, Bulgaristan'da 1.179 dolar,
Romanya'da 1.190 dolar, Letonya'da 366 dolar oderne yap~ld~gr
gorulrnektedir24.
Sadece yabanc~serrnayeli kuruluglar degil, Turk kuruluglar~da yeni yat~r~rn
ve tevziat
i~in
bagta Dogu Avrupa ulkeleri olmak uzere bagka ulkelere gidiyorlar. Gerek rekabet
gucunun dugijklugu, gerekse diger nedenlerden dolay~ yatlrlrnlar yavag yavag
Polonya, Cek Curnhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan gibi Dogu Avrupa
n ~ulkelere
n
yapt~klar~
ulkelerine gitmektedir. Son dort y~lda,Turk y a t ~ r ~ m c l s ~bu
y a t ~ r ~tutar~
m 3 milyar dolar~bulrnugtur25.
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Grafik 2: Turkiye'de Rekabet Gucu S~ralamas~
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Kaynak: Mercek Dergisi, Temmuz 2002

2.8. Vergi Yuku Basklslnln Aglrllg~

Turkiye, OECD ulkeleri aras~ndatoplam vergi yuku (toplam vergilerlGSYIH)
duguk ulkelerden biridir. 1999 y111verilerine gore, toplarn vergilerin GSYlH'ya oranl
OECD ljlkelerinde ortalama %27,7 iken Turkiye'de, %22,2 duzeyindedir.
1995-2000 y ~ l l a r ~
aras~nda OECD ulkelerinin ~ o g u n d a vergi oranlar~
dugurulmugtur. Bu geligrneye ragmen, OECD ulkelerinde vergi yuku yuksekliginin
art mas^, kigi ve kurumlanedeni; h~zllekonornik buyiimenin besledigi girket karlar~n~n

rrn ust gelir dilimlerine qrkmalarrdrr. Yani, OECD ulkeleri zenginlegtikleri ve buyudukleri iqin daha fazla vergi vermekte, vergi yukleri yuksek qrkmaktadrr.
Bununla birlikte, sosyal guvenlik primleri dahil edildiginde Turkiye'deki vergi
yukunun, ABD ve Japonya gibi ulkelerin uzerinde olduiju gorulmektedir. Ustelik
Turkiye OECD verilerine gore, vergi yukunu en hlzll arttlran ulkedir. 1985-1999 donerninde verginin rnilli gelire oranl ulkemizde 16 puan artarak % I 5'den %31'e qkrnlgtlr.
Oysa, 12 OECD ulkesinde vergi yuku azalmrgt~r.2000 yrlrnda ulkernizde bu yuk daha
da aijrrlagrnrg ve %33'e qlkmlgtlr. Ustelik ekonominin yarlsrnln kay~tdl91oldugu hesaba katrldlglnda, Turkiye'de kayrtll ekonorninin katlandrg~gerqek vergi yuku %5011ere
ulagrnaktadrr26. Ayr~ca,kigi bagrna gelirin dag~llrnrda dikkate alrndrgrnda, vergi yuku
bask~srnrnboyutlarrn~daha gerqek~iolarak anlamak murnkiin olacaktlr.
Forbes dergisi, 2003 ylllnda dunyanln belli bag11ulkelerini "vergi yuku sefalet
endeksi" altrnda bir degerlendirmeye tabi tuttu. Degerlendirmede kurumlar, gelir ve
servet vergileri, igsi ve i~verenlerinodedikleri sosyal sigorta birirnleri ve KDV esas allnarak gerqeklegtirildi. Aragtlrmaya gore Turkiye, 47 ulke araslnda 20. s~radayer
alrnaktadrr27.
2.9. Kay~tDl91Ekonominin Yuksekligi

Tijrkiye'de kay~t dl91 ekonomi ozellikle, 1980'li ylllardan sonra hlzla
buyurnugtur. Kayrtlr igletmeler i ~ i nvergi
,
dlglnda ozellikle qallgrna mevzuatlndan kaynaklanan ve sosyal amaqla getirilen qok fazla yasal yukurnluluk soz konusudur. Bu a g ~ r
yukurnlulukler hem igsizliiji art~rmaktahem de igletmelerin rekabet gucunu azaltarak
uretimi olumsuz yonde etkilemektedir. Kaylt dl91ekonomi aynl zamanda haks~zrekabeti art~rmaktave qalrgma hayatrnr olurnsuz etkilemektedir.
isviqre'nin yaklaglk 5-6 katlna
Turkiye'deki kayrt dry sektor Japonya ve
ulagmlg durumdadlr. Kaylt dl91 sektorun, uretim ve istihdarn uzerindeki etkilerine
baklldlijlnda;
-Uretim ve yatrr~mlardaazal~gave i~sizlikteart~ganeden olniaktad~r.
-Llluslararasl piyasalardaki rekabet gucunii azaltmakt?dlr.
-Kayltll sektordeki igletmeler haks~zrekabete ugramaktadlr.
-Niteliksiz ig gucu ve duguk verimlilik yayglnlagmaktadlr.
-Bijyuyen rnakro ekonomik dengesizlikler ve ekonominin krizlere aqlk hale
gelmesi soz konusu olrnaktadrr.
-Kamu aqrklarr ve karnu kesirni bor~lanrnageregi artmaktad~r.

26~Refik6ay&r, TISK, Eiiyiiyen Kay~tdlg~
Sektijr Semineri, 5-6-7 Nisan 2002, s.18.
27www.sabah.com.tr (20/05/2003).

Turkiye'de, ozellikle son ylllarda, uretimi ve istihdarr~lzorlagtlran, maliyetleri
artlran ve ~allgmamevzuatlnl daha da kat~hale getiren uygulamalar kaylt dl91sektoru
artlrmaktadlr.

Grafik 3: Diinyada Kay~tDl51Sektiir ( GSMH %'si)

.Kaynak: T~sK,Buyuyen Kaylt Dl91Sektor Semineri, Nisan 2002.
3. OECD VE AB ~JLKELER~NDE
UYGULANAN ~sT~HDAM
POL~T~KALARI

igsizligin, dunya genelinde sorun olmaya bagladlgl 1980'lerden sonraki
donemde, OECD ve AB ulkeleri bagta olmak uzere, b i r ~ o kulkede igsizlikle mucadele
politikalarl geligtirilmig ve aktif iggucii piyasasl politikalarl uygulanmlgtlr.
AB ulkeleri i ~ i yapllan
n
~allgmalarda,g e ~ i cgoklar
i
(reel faiz oranlarl, rekabet,
petrol fiyatlar~ve vergilerdeki degigiklikler gibi) igsizlik uzerinde surekli bir etkiye,
surekli goklar ise(sermaye stoklarlnda ve cjallgma cjaglndaki nufustaki degigiklikler gibi)
uzun donemli etkiye yo1 a~maktadlr.AB'deki igsizlik artlglnda surekli goklara kargl
uyumlar 1970'li ve 1980'in ilk yar~s~ndaki,
g e ~ i cgoklar
i
ise 1990'1nilk ylllarlndaki igsizlik artlglnda bijyuk rol oynamlgtlr28.
AB ulkeleri ile ABD .araslnda son 20 yllda ~ o farkll
k
igsizlik oranlarl ger~eklegmigtir. Bunun nedeni, igsizlik dinamiklerinin ~ o g goklara
u
kargl gosterdigi farkll tepkilerdir. Avrupa ekonomileri goklara kargl daha yavag tepki gosterirken Amerika
ekonomisi daha esnektir. Bu nedenle fazla igsizlige sebep olmadan iggucunun ig ve
sektorler araslnda yeniden daglllml saglanmaktadlr29.
28Marika Karanassou ve digerleri, "Unemployment in the European Union: a Dynamic Reappraisal, ,
European Economic Review , 2003, s.2
29Ravi Balakrishnan ve Claudio Michelacci, "Unemployment Dynamics Across OECD Countries",
European Economic Review, 2000, s.5.

1980'li ve 1990'11ylllarln ilk yarlsrndaki yuksek igsizlik oranlarl, igsizlik tazminatlar~ndabuyuk artlga neden olmugtur. A y n ~zamanda aktif iggucu piyasasl reformlarlna (ALMP) onemli derecede kaynak aktarrlmlgtlr. ALMP'lerin qogu, igsiz insanlarln
daha hlzll ig bulabilmelerine yardlm etmeyi amaqlayan duzenlemelerdir. Diger
amaqlar; istihdam artlglnr desteklemek ve iggucu piyasaslnda yaplsal nedenlerden
kaynaklanan igsizligi azaltmaktlr. AB'de istihdam politikasryla ilgili ilk qallgmalar 1997
Luksemburg Zirvesi'yle baglamlgtrr. Bu donemden sonra buyume ve istihdamda artlg
hedefleyen ve ulusal iggiicu politikalarlnrn ortak ve eggudumlu hareketini amaqlayan
politikalar onem kazanmrgt~r.Bu zirvede AB'nin istihdam stratejisi; istihdam edilebilirlik, girigimcilik, uyarlanabilirlik ve flrsat egitligi olarak tanlmlanmlgtlr30.
Bu politikalar kapsarnrnda; egitim ve ozellikle mesleki egitime yonelik projeler
geligtirilmig, projelerle belirli igsiz gruplarln meslek edinmesi ve qal~ganlarlnnitelik
duzeylerinin yukseltilmesi amaqlanmrgtlr. Ote yandan OECD ve AB ulkeleri bagta
olmak uzere birqok ulke hukumeti igsizligi azaltmak iqin; girigimciligi ve kendi hesablna qalrgmay~tegvik etmig ve destek saglamlgtlr. Emek piyasaslnda etkin bir veri
aklgrnl saglamak iqin ise igsizlere yonelik qegitli danrgmanllk ve yardrm servisleri kurulmugtur. Yine, igsizlikle mucadele programlarr kapsamrnda yeni istihdam
imkanlarl(esnek ~allgmayontemleri) da yogun olarak gundeme gelmig ve bazl ulkelerde yaygln gekilde uygulanmlgtrr31.
OECD duzeyinde igsizlikle mucadele politikalarl kapsamrnda; ucret drg~
maliyetlerin azaltrlmasr, qalrgma hayatlnl duzenleyen yasalarln esnek hale getirilmesi, aktif emek piyasasl politikalar~izlenerek iggucunun nitelik duzeyinin yukseltilmesi,
kuquk ve orta boy igletmelerin (KOBi) geligtirilmesi uzerinde yogun biqimde durulmugtur. Bu qerqevede Almanya ve Fransa hukumetleri ucret dl91 iggucu maliyetlerinin
azaltllmas~yonunde bazl qallgmalar yapmlgtlr. Ayrlca, Fransa'da vergi oranlarl
dugurulmugtur. Ingiltere'de ise ucret-dl51 iggucii maliyetlerinin azaltllmasl ve qalrgma
yagamlnl duzenleyen yasalarrn goreli olarak daha esnek hale getirilmesi yonunde
qallgmalar yapllrnlgtlr32.
Yine, birgok Avrupa ulkesinde duguk ucretlilerin istihdam vergileri azaltllm~gtlr.
Bu plan 1993'den beri Fransa ve Belqika'da, 1996'dan beri Hollanda'da uygulanmaktadlr. Hollanda'da, 1999'da asgari ucretle qallganlarrn toplam iggucu maliyetleri % I 213 kadar azaltllmlgt~r. Fransa'da %'up Belqika'da 1/57 ve Hollanda'da 116'sl olmak
uzere tum qallganlarln buyijk bolumu bu program kapsamlna allnm~gtrr. 1997'de
lspanya sozlegmeli qal~ganlarrnigveren sosyal guvenlik katkllarlnr iki yrl iqin indirmig,
daha sonra uq y ~ l aq~karmrgtlr.Aynca, Almanya ve Belqika'da belirli sureli ve geqici
3oJochen Kluve ve digerleri, "Can Training and Employmerit Subsidies Combat Europen
Unemployment?",Economic Policy, Volume 17, lssue35, Page 409, October 2002, s.409.
SlBilgin, a.g.e., 2003, s.142.
32Balakrishnan ve Michelacci, 2000, s.5.

hizmet akitlerinin suresi ve verilen yenileme saylsr giderek artlnlmlgtlr. B e l ~ i k ave
isveG1tebelirli sureli hizmet akitlerinin uzerindeki klsltlamalar gevgetilmig, ispanya ve
IsveG'te g e ~ i cistihdam
i
burolarrnln faaliyetine izin verilrni~tit-33.
Avrupa iggucu piyasasrnln anahtar ozelligi atipik (part-time, ge~ici)sozlegmelerdir. Hollanda'nln bagarlsl, 25-49 ya~larindakikadlnlarl hizmet sektorunde part-time
iglere alrnmas~ylaaqklanlr. Bununla birlikte, sistematik aragt~rmalarpart-time iglerin
toplam Galrgllan saate gore istihdamda degigiklige neden olmadlglnl ileri suruyorlar.
i
her derde deva degildir. ispanya'da surekli iglerde
Benzer gekilde g e ~ i csozlegmeler
i
tanltlml toplam istihyuksek igten ~rkarmamaliyetinin varlsglnda g e ~ i csozlegmelerin
dama katklsl olmayan ikili iggucu piyasasrna neden olmugtur. Avrupa ulkeleri i ~ i sisn
tematik aragt~rmalarg e ~ i cistihdam
i
ve toplam istihdamdaki art17aras~ndaherhangi bir
ilgi bulamamlglardlr. 1990'larln ortalarrndan beri saglanan istihdam artlgr; b i r ~ o k
Avrupa ulkesinde ger~eklegtirilenistihdam korumalarlnda klsltlamayl kapsayan iggucu
piyasasl reformlarlyla ilgilidir34.

ilk yapllrnasl gereken, uygulanan politikalarda istikrarrn saglanmasldlr. 19902002 doneminde uygulanan politikalarln surekliliginin saglanamamasl iktisadi birimlerin uygulanan politikalara olan guvenini azaltmlg ve bunun sonucunda olugan belirsizlik ortam1 tuketim ve yatlrlm tercihlerinin ertelenmesine neden olmugtur. Kararllllk
ve giiven ortamlnln olu~turulmasrbeklentilerin olumlu yonde degigimini saglayacaktlr.
Genel olarak yapllmasr gerekenler agag~dakigibi slralanabilir;

33TISK,"OECD Ulkelerinde 1s Giicii Piyasasr Alanlndaki Son Geli~melerve Yap~salReformlar", Izveren,
Eyliil 2002
34Garibaldi ve Mauro, a.ge., 2002, s.7.

-Kaynaklann etkin kullan~mrna,daglllm~nayo1 aqacak bir tegvik sistemine gidllmeli, tegvikte verimlilik kriteri uygulamall.
-1ggucu planlamasr yapllarak, mesleki ve teknik egitim yayg~nlagt~r~lmal~,
nitelikli iggucu yetigtirilmesine ve qallganlarln nitelik duzeylerinin yukseltilmesine a g ~ r l ~
verilmeli.
k
-Verimliligi artlrmada mutlaka biligim teknolojilerinden yararlanllmalldlr. Biligim teknolojileri
piyasalarln yaplsrnln, organizasyonlarln ve mevcut ekonomik davranlg kallplarrn~ndegigmesi
ni saglayacaktlr.
-Yagam boyu egitim sureqleri yaratllmal~ve igletme iqi mesleki egitim desteklenmeli.
-ucretler performansa baglanmall, performansln ise gerqekqi ve guvenilir biqimde olqulup izlenmesi iqin qalrgmalar yaprlmal~.
-Gerqek verimlilik a r t ~ guretimin
~,
istihdamdan daha hrzll artrg~ylasaglanacag~ndansurdurulebilir ekonomik buyume saglanmal~.
-Kamu kaynaklarlnln kullanlm etkinligi artlrllmal~,sadece uygunluk denetimi degil, verimlilik
denetimi de yapllmall.
-Kamuda verimliligin artlr~lmasliqin saydamllk ilkesi geqerli olmal~ve Toplam Kalite Yonetimi
uygulanmal~d~r.
-Verimli geleneksel sanayi sektijrleri tegvik edilmelidir.
-Adama gore ig degil, ige gore nitelikli adam al~nmal~drr.
-Callganlar~nduguncelerinden yararlanarak, igletme iqi huzur ve qallganlarln ig tatmini saglan
mall.

2.Verai Yiikij Diisurijlmeli. Kavrt Drsr

dnlenmeli
-t)ncelikle, kaylt dlg~nlkaylt alt~naalabilecek etkin bir vergi sistemi olugturulmal~.
-KDV oranlar~ve istihdam uzerindeki vergi ve harqlar makul seviyeye indirilmeli.
-Ucret-dl91iggucu maliyetleri, ozellikle sigorta primleri azaltrlmal~.
-Cal~gmahayatl esnek hukumlerle duzenlenmeli.
-]lave istihdam saglayan igveren istihdam vergilerinde ek indirimler saglanmall.
-1gqi qalrgt~rmayailigkin formaliteler azalt~lmall.
-Girigimciye deger verilmeli.
-Halkr, allgveriglerinde fatura istemeye ozendirecek duzenlemeler yapllmall.
-Asgari ucret geqim gartlarl dikkate al~narakyukseltilmeli ve asgari ucret vergi dl91brrakllmall.
3.SUrdijrijlebilir Ekonomik Bijvilme Satilanmall
-lstihdam, ekonomi politikalarlnln merkezine konulmall.
-Yatlrlmlar, ozellikle sabit sermaye yatlrlmlarl art~r~lmal~.
-Girigimcilik tegvik edilmeli.
-5uyumeyi yatrr~mve ihracatla tegvik etmek iqin, reel sektorun uretimi geli~tirecegibir ortam
olugturulmalr.
4.Rekabet Gucu Art!nlmal~.Teknoloiik Gelisme Sadlanmalr
-Yeni Teknolojilere yonelik yat~rlmlarartrr~lmall,firmalarrn bilirnsel ve teknolojik geligmelerden
yararlanmalarl saQlanmall.
-AR-GE faaliyetleri t e ~ v i kedilmeli.
-Gens nufusu, qaglr: geleneklerine uygun niteliklerle donatacak programlar uygulanmal~.
reti ti mi ve rekabet gucunu esas alan ulusal iicret politikasl uygulanmal~
-Guvenilir ve hukuki bir ortam yarat;lmall.

-0zel tasarruflar ve yurti~iyatlrlmlar tegvik edilmeli .
-Turkiyelde ekonornik ozgurluklerin artrnas~i ~ i ndevletin ekonorniye yaptlgl mudahaleler slnlr
landlnlrnall.
-0zellgtirrne reforrnlar~geligtirilerek devletin yuku ozel sektore, yerel yonetimlere aktarrlmall.
-Yuksek teknolojiye dayall sanayilegme surecini hlzla tarnarnlaylp bilgi toplumuna g e ~ i ghedef
allnmall .
-Katma degeri yuksek sanayi alanlarlna yonelik yatlrlrn prograrnlarlna aglrllk verilmeli.
-Enerji maliyetleri dunya standartlarlna qekilrneli.

s
-Yabancl yatlrlrnlarl ozendirrnek i ~ i nbilgi
,
altyap~s~
eksikligi giderilrneli ve hukuk sistemimiz anlaglllr hale getirilrnelidir.
-Reel sektore yatlrlrn yapacak olan yabancl yatlrlmcrlara vergi muafiyeti, bedelsiz arsa tahsisi
ve ucuz enerji gibi destekler sagranmall.
-Vergi yuku dugurulmeli.
-Burokratik yap1 qagdag hale getirilmeli.

6.KOBi'ler Desteklenmeli
-KOBiVlereve kendi igini kurmak isteyenlere, devlet destegi saglanmall.
-K~Bl'leridesteklenmek uzere, bagta risk sermayesi olmak uzere bir ~ o tegvik
k
tedbiri uygulanmalldrr.
-Kredi mekanizrnalarlna kolay ulaglm sa9lanrnall.
-1s kurrna ve igletrne rnasraflarr duguk tutulmall.
- G u ~ l uulagrm ve haberlegme altyap~slsaglanmall.
-Mesleki egitim artlrllmal~.

7. Oretim Artlsl Tesvik Edilmel!
-Reel sektorun kaynak ihtiyacrnln giderilmesi ve uygun kogullarda finansrnan imkanlna sahip
olabilmesi i ~ i borqlar
n
yeniden yap~!andlrllmal~,
bankaclllk sektorunun sanayiciye gerektigi gibi
kaynak aktarrnaslnl saglayacak yeniden yapllanma sureci tarnarnlanmalrdlr
-Devletin ekonornideki rolunu yeniden ve dojru tanlmlayarak kaynaklar yatlrlmlara ve Eretime yonlendirrnelidir
-1stihdarn ve uretim yaratmada yuksek potansiyele sahip sektorler ihracatl arttlr~clpolitikalarla
geligtirilrneli.
-Krrsal bolgelerde emek yogun projeler geligtirerek, ihracata yonelik uretim yapllmalr.
-Tarlrn sektorunde verimlilik artlrllmall.
-Eximbank kredi limitleri artrrllmall.
-Esnaf ve zanaatkarlar ile Kobilerin, igletrne kredisi yetersizliginden kaynaklanan uretim dugmelerini engellemek iqin ozellikle Halk Bankas1 kredlleri artlr~lmall.
-1hracatr artlrrnak iqin katrna degeri yiksek, bilgi yogun, ileri teknoloji ihtiva eden sektorlerde
yogunlag~lmal~.
-Tarlrnda gonullu ortakllklar ve kooperatifler tegvik edilmeli ve uretici kooperatifler yayglnlagtlrllrnalr.
-Urun borsalarl geligtirilerek, urunun g e r ~ e kfiyatrnda satllrnaslnl garantileyecek mekanizrnalar
kurulmal! .
-Hammaddenin sanayiciye diinya fiyatlndan ulagt~r~lmas~
saglanmall.
-Tam zaman~nda uretirn ve esnek uretim gerqeklegtirilmeli.

-Devletin yonlendirmesiyle-katk~s~ylayeni pazar aray~glar~na
gidilmeli.
-Yeni teknolojilerin ithali ve ihrac~desteklenmeli.
-Finans ve vergi oncesi kazan~mlar~
yuksek olan igletmeler; devlet kuruluglarl ve finans Cevreleri taraflndan desteklenmeli.
-Sanayi sektorunde kullanllan elektrik enerjisinin ortalama maliyeti dunya standartlar~naCekilmeli.
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