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Son yıllarda OECD ülkelerinin büyüme performanslarında görülen farklılıklar ekonomik 
büyümenin altında yatan nedenlere ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu tartışma OECD’yi bu 
konuda bir dizi derin araştırmalar yapmaya sevk etti. Esas konu şu şekilde basit bir soru sorarak da 
ifade edilebilir: Son yıllarda OECD ülkelerinde yaşanan ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturan 
nedir? Buradan hareketle, başta Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin yaygınlaşması olmak üzere, son 
gelişmelerin genel ekonomik büyümenin belirleyici faktörlerine ne gibi etkileri olmuştur? Devlet 
politikaları ve iş ortamının diğer yönleri uzun vadeli büyümeye nasıl ve ne ölçüde katkıda 
bulunmaktadır, ve dolayısıyla ne gibi politikalar savunulmalıdır? Ve, son olarak, sektörlerin kendi 
içlerinde ve aralarında yaşanan yeniden yapılanmanın genel büyüme performansları üzerinde ne gibi 
bir etkisi olmuştur? 

Büyüme oranları arasındaki farkların artması … 
Geçtiğimiz on yıl içerisinde OECD ülkelerinde kişi başına düşen GSMH bakımından büyüme 

oranlarındaki farkların arttığı görüldü. Bu eşitsizlikler, gerilerden gelip öndekileri yakalamaya doğru 
yol alan (Kore ve İrlanda gibi) bazı ülkelerdeki ortalamanın üzerinde seyreden büyüme oranlarının 
yanı sıra, ABD, Kanada, Avustralya, Hollanda ve Norveç gibi görece refah içinde bulunan bazı 
ülkelerdeki yüksek büyüme oranları, ve Avrupa Anakarasının büyük bölümü ile Japonya’daki düşük 
büyüme oranlarından kaynaklanıyor. Bu büyüme modellerini yansıtarak, 1990’larda ABD, kişi başına 
düşen GSMH düzeyleri bakımından diğer ülkelerin çoğu ile arayı aşmaya başladı. Bu durum, genel 
emek verimliliği düzeylerindeki yakınlaşmanın – az da olsa – bir ölçüde devam etmesine rağmen 
gerçekleşti. 
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... kısmen işgücü pazarındaki performansların... 

Makro düzeyde büyümenin belirleyici faktörleri 

Ülkeler arasındaki eşitsizlikler, en azından kısmen, işgücünün becerilerinin yükseltilmesi ve emek 
kullanımındaki farklılıklarla ilişkilidir. Özel olarak, kişi başına düşen GSMH bakımından büyüme 
oranında hızlanmanın yaşandığı ülkelerin çoğu, aynı zamanda emek kullanımında da artış 
kaydederken, istihdamda durağanlık, hatta gerileme yaşanan ülkelerin çoğunda büyüme 
performansının da kötüye gittiği görüldü. Bunun nedeni, bu ülkelerde büyüme üzerinde kötü istihdam 
performansından kaynaklanan olumsuz katkının emek verimliliğindeki artış ile telafi edilememesidir. 
Ayrıca, çoğu ülkede işgücünün beceri düzeylerinin yükselmesi emek verimliliğinin artmasında önemli 
bir rol oynadı; ama istihdam performansı kötü olan ülkelerde bu durum kısmen beceri düzeyi düşük 
olanların iş yaşamının dışında tutulmasından kaynaklanıyordu. 

… kısmen de teknolojik ilerlemenin bir yansımasıydı 
Büyümedeki bu eşitsizliklerin ardında bazı yeni faktörler de bulunmaktadır. Özel olarak, 

teknolojik değişimin bir yansıması olarak ele alınan çok faktörlü verimlilik (MFP), en dikkat çekici bir 
şekilde ABD ve Kanada’da olmakla birlikte, aynı zamanda (Avustralya, İrlanda gibi) bazı küçük 
ekonomilerin de aralarında yer aldığı bir dizi OECD ülkesinde hız kazandı. Bilişim ve İletişim 
Teknolojilerini üreten sektör içindeki hızlı teknolojik ilerlemelerin bir sonucu olarak, Bilişim ve 
İletişim Teknolojilerinin toplam olarak çok faktörlü verimlilik düzeyinin artmasına katkısı ilk başta 
‘ana gövdeden kopuk’ bir durum arz ediyordu (yani öz-sermaye kalitesindeki iyileştirmelerle 
birleştirilmiş değildi). 1990’ların ortalarından ve sonlarından bu yana, diğer sektörlerin yüksek 
verimlilik sağlayan Bilişim ve İletişim Teknolojisi cihazlarını daha çok kullanmasının (bütünsel) emek 
verimlilik düzeyinin yükselmesine artan bir katkıda bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla, hatırı 
sayılır boyutlarda Bilişim ve İletişim Teknolojileri üreten bir sektöre sahip olmayan OECD 
ülkelerinde çok faktörlü verimlilik düzeyinin yükselmesinin biraz daha geç hız kazanmış olması 
şaşırtıcı değildir. 

Sonuç olarak, geçtiğimiz on yılda büyüme eğilimlerindeki artan eşitsizliklerin – büyük oranda 
işgücü pazarı ile ilgili mekanizmaların verimliliğiyle ilişkili – “geleneksel” faktörler ile Bilişim ve 
İletişim Teknolojileri üreten sektörlerin büyüklüğünü yansıtan “yeni ekonomi” unsurlarının bir 
bileşiminden, ve aynı zamanda bu teknolojinin diğer sektörler tarafından benimsenme hızından 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu kanıt ise, politik ve kurumsal çerçevelerin, mevcut firmalar ve yeni 
girişim faaliyetlerinin iş koşullarının biçimlendirilmesine katkıda bulunarak, ülkelerin gelişmekte olan 
sektörlerde yenilenme ve öncü teknolojileri benimseme kapasitelerindeki farklılıkların açıklanmasında 
rol oynayıp oynamadığı sorusunu gündeme getirmektedir. 

Sağlıklı makro-ekonomik politikalar da rol oynamıştır 
Bu konuda, gözlemsel analizler, istikrar sağlamaya yönelik makro-ekonomik politikaların 

ekonomik sonuçlar üzerinde oldukça önemli bir etkide bulunduğunu göstermektedir. Enflasyonun 
değişkenliğinin azaltılması, büyüme üzerinde genellikle doğrudan olumlu etki gösterirken, enflasyon 
düzeyinin esas sonucu yatırımlar aracılığıyla hissedilmektedir. Aynı şekilde, vergilerin ve devlet 



 © OECD, 2004 4 

harcamalarının yüksek düzeylerde olmasının büyümeyi dolaylı ve dolaysız olarak yatırımlar 
aracılığıyla etkilediği  görülmektedir. Vergilerin yüksek olmasının genellikle üretim artışının 
azaltması, ve sonuç olarak genel vergi düzeyinde yüzde birlik bir artışın üretim düzeyinde yüzde 0,6 – 
0,7 dolayında bir düşüşe yol açması şaşırtıcı değildir. Araştırma, Ar-Ge harcamalarının toplam üretim 
düzeyi ve büyüme oranı üzerinde önemli bir etkide bulunabildiğine, ve genel ve mesleki eğitimin 
büyüme performanslarındaki farklılıkların açıklanmasında belirleyici rol oynadığına dair kanıtlar da 
bulmaktadır. Son olarak, dış ticarete büyük oranda açık olunmasının üretim artışı üzerinde önemli bir 
olumlu etkide bulunduğu tespit edilmiştir. 

Sektör düzeyinde analiz 

Düzenlemelerin katı olması genellikle büyümeyi engelliyor … 
Genel olarak görece büyüme performanslarını inceledikten sonra, araştırma, tek tek sektörler 

içindeki gelişmelerin ve de kaynakların sektörler ve firmalar arasında yeniden tahsis edilmesinin 
oynadığı rolün araştırılmasına geçmektedir. Bu sektör düzeyindeki analiz, sektör performansı üzerinde 
– ürün pazarları ile ilgili düzenlemeler ve ticari kısıtlamalar dahil – somut politikaların etkileri gibi, 
daha önceki makro düzeydeki analizin yakalayamamış olabileceği konuları daha bir aydınlığa 
kavuşturmaktadır. Aynı şekilde, sektör düzeyindeki büyüme modelleri arasındaki farklılıklar, 
ülkelerin daha geniş ölçekteki ekonomik değişimlerden ya da yeni teknolojilerin sunduğu 
potansiyelden yararlanma derecelerindeki farklılıkları da yansıtıyor olabilir. 

Gözlemsel sonuçlar, ürün pazarları ile ilgili düzenlemelerin verimlilik üzerinde doğrudan olumsuz 
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, düzenleme ile teknoloji açığı arasındaki etkileşim de göz 
önünde bulundurulduğu takdirde, sonuçlar, mevcut teknolojilerin yavaş benimsenmesi aracılığıyla 
daha da güçlü bir dolaylı etkiye işaret eder. Bir ülke teknolojinin sınırlarından ne kadar uzaksa, 
muhtemelen bilgi dağılım alanlarını daralttıkları için, katı düzenlemelerin de verimlilik üzerinde o 
kadar olumsuz etkide bulunduğu görülmektedir. Gözlemsel sonuçlar ayrıca politik reformların uzun 
vadeli çok faktörlü verimlilik düzeyi üzerindeki potansiyel etkileri hakkında da biraz fikir 
vermektedir. Özel olarak, ürün pazarları ile ilgili düzenlemelerin katılığının azaltılması, bu kanıtlara 
dayanarak, uzun dönemde Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerdeki verimlilik açığını önemli 
oranda azaltmaktadır. 

… ama iş yasalarının etkisi aynı derecede net değildir 
İşgücü pazarı ile ilgili düzenlemeler konusunda, sonuçlar, işçi-işveren ilişkilerindeki farklı 

rejimlerin kendi başına önem taşımadığını, ama yine de bu tür düzenlemelerin iş güvencesi yasalarıyla 
arasındaki etkileşimler sayesinde verimliliği olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Gerçekten, iş 
güvencesi yasalarının verimlilik üzerindeki olumsuz etkisinin yalnız orta derecede bir 
merkeziyetçilik/eşgüdüm bulunan, yani sektör çapında ücret pazarlıklarının egemen olduğu, ama 
ulusal eşgüdümün bulunmadığı ülkelerde geçerli olduğuna dair kanıtlar vardır. Tersine, son derece 
merkeziyetçi/eşgüdümlü ya da ademi merkeziyetçi ülkelerde iş güvencesi yasalarının verimliliği 
etkilediği görülmemektedir. 
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Piyasa dinamiklerinin etkisi 

‘Yaratıcı yıkım’ verimliliği arttırıyor 
Son bölümde, bir adım daha atılarak, yaratıcı firmaların büyümesi, yeni firmaların piyasaya 

girmesi ve eskilerin piyasadan çıkması sonucu, dar bir şekilde tanımlanan sektörler içerisindeki 
kaynakların yeniden tahsis edilmesinin katkısı üzerinde odaklanarak, ekonomik büyümenin mikro 
düzeyde belirleyici faktörlerinin analizine geçilmektedir. Firma düzeyindeki bu analizin temel bir 
tespiti, emek verimliliğindeki genel artışın büyük bir bölümü tek tek her bir firma içinde neler olduğu 
tarafından belirlenirken, pazar paylarında verimliği düşük firmalardan verimliliği yüksek firmalara 
doğru kaymaların ancak mütevazı bir rol oynadığının görüldüğüdür. Bu analiz ayrıca OECD ülkeleri 
arasında önemli ve genel olarak benzer derecede bir ‘firma çalkantısı’ olduğunu göstermektedir. Daha 
somut olarak, sektörler arasında piyasaya giriş ve piyasadan çıkış oranları arasındaki korelasyonun 
yüksek olması, çok sayıda verimsiz firmaların yerine çok sayıda yeni firmaların geçtiği bir ‘yaratıcı 
yıkım’ süreci yaşandığını göstermektedir. Bu, özellikle küçük firmalar için, pazara yeni girenlerin 
başarısızlığa uğrama olasılığının yüksek olmasına engel oluşturmuyor, ve bu da ‘yaratıcı yıkım’ 
sürecinde aynı zamanda büyük miktarda pazar denemelerinin söz konusu olduğunu gösteriyor. Ancak, 
ayakta kalmayı başaran firmalar genellikle hızla büyüyerek ortalama (verimli) bir boyuta ulaşıyorlar. 

Düzenlemelerin zayıf olması, girişim faaliyetlerini teşvik ediyor… 
Avrupa ve ABD firmaları bu ortak genel özelliklere sahiptir, ama biraz farklı bir ölçüde. Piyasaya 

yeni giren ABD firmalarının AB ülkelerindeki benzerlerinden daha küçük ve daha az verimli olduğu, 
ama başarılı olduğunda daha hızlı büyüdüğü görülmektedir. Bu bölümde sunulan ekonometrik 
sonuçlar, bu farklılıklara biraz açıklık getirmektedir. Bu sonuçlar, gerçekten girişim faaliyetleriyle 
ilgili düzenlemelerin katı olmasının, işgücünü uyarlama maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra, 
piyasaya yeni (özellikle küçük) firmaların girmesi üzerinde olumsuz etkide bulunduğu görüşünü 
desteklemektedir. Böylece, ABD’de iş kurmak için gerekli idari masrafların düşük olması ve işgücü 
uyarlamalarıyla ilgili düzenlemelerin gereğinden fazla katı olmaması, muhtemelen potansiyel 
girişimcileri iş kurmaya küçük ölçekte başlama, piyasayı test etme, iş planlarında başarılı oldukları 
takdirde de, hızla büyüyerek asgari verimlilik ölçeğine ulaşmaya teşvik edebiliyor. Bunun tersine, 
Avrupa’da piyasaya giriş ve uyarlama maliyetlerinin yüksek olması, iş planlarının piyasaya girmeden 
önce elenmesini ve bizzat piyasada daha az denemeler gerçekleşmesini teşvik edebiliyor. Ayrıca, mali 
sistemin daha piyasa ağırlıklı olması, ABD’de proje finansmanına dönük risk çekincesinin daha düşük 
olmasına ve dolayısıyla genellikle sınırlı nakit akışları ve karşılıklı maddi teminat eksikliğinin söz 
konusu olduğu küçük ya da yeni projelerin girişimcilerine daha çok mali fırsatlar sunulmasına yol 
açabiliyor. 

… ve bu da yeni teknolojilerin benimsenmesini kolaylaştırabiliyor 
Mevcut bilgiler arasında toplam performans bakımından bir modelin diğerine karşı ağır bastığına 

dair kanıtlar yoktur. Ancak, (günümüzde olduğu gibi) yeni teknolojilerin (Bilişim ve İletişim 
Teknolojilerinin) hızla yayıldığı bir dönemde, deneme olanaklarının daha fazla olması, yeni fikirlerin 
ve üretim biçimlerinin daha hızlı ortaya çıkmasına olanak tanıyabiliyor; böylelikle yenilikçilik ve 
teknoloji benimseme sürecinin daha hızlı olmasına yol açabiliyor. Bunun Bilişim ve İletişim 
Teknolojileriyle ilişkili sektörlerdeki yeni firmaların genel verimlilik düzeyine yaptıkları katkının 
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büyüklüğü ile doğrulandığı görülmektedir. Bu bağlamda, düzenlemelerin gevşetilmesi firmaların 
piyasaya girmesini teşvik edebiliyor ve, bu kanal aracılığıyla, sonunda verimlilik artışının daha yüksek 
olmasına yol açabiliyor. 



 

© OECD 2004 

This summary is not an official OECD translation. 

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the 
original publication are mentionned. 

 

 

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally 
published in English and in French. 

They are available free of charge on the OECD Online Bookshop 
www.oecd.org/bookshop/ 

 

 

For more information, contact the OECD Rights and Translation unit, 
Public Affairs and Communications Directorate. 

rights@oecd.org 

Fax: +33 (0)1 45 24 13 91 

OECD Rights and Translation unit (PAC) 
 2 rue André-Pascal 

 75116 Paris 
 France 

Visit our website www.oecd.org/rights/ 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.oecd.org/bookshop/
mailto:rights@oecd.org
http://www.oecd.org/rights/



