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Teşekkür

Bu kitap bir tek benim adımı taşımakla birlikte içeriği son yıllarda 
birlikte çalışma şansını bulduğum çeşitli iş arkadaşlarımın katkıları ve gö-
rüşleriyle de şekillendirildi. Burada onlara (alfabetik sırayla) teşekkür etmek-
ten memnuniyet duyuyorum: Ricardo Hausmann, Murat İyigün, Robert 
Lawrence, Sharun Mukand, Lant Pritchett, Francisco Rodriguez, Andrés 
Rodriguez-Clare, Arvind Subramanian, Roberto Unger ve Andrés Velasco. 
Düşüncelerimi çeşitli biçimlerde ve çoğunlukla incelikli yöntemlerle, bazen 
düşünmeden söyledikleri bir söz bazen de uzun tartışmalar aracılığıyla etki-
lediler. Fakat bu sayfalarda yer verilen konular üzerinde gerçekleştirdiğimiz 
beyin fırtınası akademik kariyerimin en önemli olayı oldu ve bunun için 
onlara son derece minnettarım.

Aralarından ikisi özel olarak anılmayı hak ediyor. Ricardo Hausmann ve 
Roberto Unger’in birçok konu üzerinde hemfikir olduklarından kuşkulu-
yum; aslında entelektüel tabiatları böylesine farklı olan iki kişinin var olabi-
leceğini düşünmek bile zor, fakat her ikisi de düşünce tarzımı dikkate değer 
bir biçimde etkiledi. Kusursuz bir akademisyen ve uygulamacı olan Ricardo 
Hausmann beni ekonomik büyüme konularında daha çok ve daha derinlikli 
düşünmeye diğer herkesten daha fazla zorladı. Büyüme politikalarının çer-
çevesini geliştirmeye yönelik enerjisinin, coşkusunun ve adanmışlığının ve 
bunu entelektüel açıdan sağlam, akademik açıdan da titizlikle yürütme tar-
zının eşi benzeri bulunmuyor. Onu Kennedy School akademik kadrosuna 
katılmaya ikna etmenin meslek hayatımda ve meslek hayatım için yaptığım 
en iyi şeylerden biri olduğu tartışmasız. Parlaklığıyla beni sürekli şaşırtan 
Roberto Unger hayatıma aniden girdi. Hiç tanışmamış olmamıza rağmen 
beklenmedik bir anda beni arayıp birlikte bir ders vermemizi istedi. Bana 
neyin evet dedirttiğini bilmiyorum. Önceleri derslerinin tek bir kelimesini 
bile anlamadığım için ona takılıyordum. Fakat birkaç yıllık deneyimden son-
ra kurumsal kalkınma konusundaki görüşlerim geri dönülmez bir biçimde 
değişti. Piyasayı destekleyen kurumların çeşitliliğini anlamamı herkesten çok 
o sağladı. Görüşlerimi benim asla yapamayacağım kadar iyi ifade etmek ve 
onlardan daha zengin içerimler çıkarmak konusundaki esrarengiz yeteneğiy-
le bir iktisatçı olarak sahip olduğum mesleki deformasyonları algılamama ve 
bir dereceye kadar üstesinden gelmeme yardımcı oldu. 



teşekkürX

Başka birçok kişi bu bölümlerin bazılarını veya hepsini okudu ve deği-
şik zamanlarda geribildirim verdi. Philippe Aghion, Yılmaz Akyüz, Abhijit 
Banerjee, Nancy Birdsall, Avinash Dixit, Bill Easterly, Eduardo Engel, Ri-
cardo Faini, Ricardo French-Davis, Arminio Fraga, Jeff  Frankel, Richard 
Freeman, Jeffry Frieden, Murray Gibbs, Steph Haggard, David Held, Gerry 
Helleiner, K. S. Jomo, Devesh Kapur, Dani Kaufmann, Michael Kremer, 
Frank Levy, Kamal Malhotra, Maggie McMillan, José Antonio Ocampo, 
Yung Chul Park, James Robinson, Mark Rosenzweig, Jeffrey Sachs, Gita 
Sen, Francisco Sercovich, Narcis Serra, Andrei Shleifer, T. N. Srinivasan, 
Joseph Stiglitz, Dan Trefler, Robert Wade, Michael Weinstein, John Willi-
amson ve Roberto Zagha ile yaptığım tartışmalardan ve onlardan aldığım 
yorumlardan özellikle yararlandım. Bu kişilerin tümünün genel görüşlerime 
katılmadığını söylemeye gerek yok; bazıları izleyen sayfalarda yer alan nere-
deyse her bir görüşle ilgili farklı düşüncelere sahip. Hiçbir imada bulunmak-
sızın hepsine teşekkür ederim.

Princeton University Press’ten Peter Dougherty beni yıllarca sabırla yü-
reklendirip teşvik etmeseydi bu kitabı hazırlayacak cesareti bulacağımdan 
kuşkuluyum. Ayrıca verdikleri finansal destek için Carnegie Corporation’a 
(1. bölüm), Barselona’daki Center for International Relations and 
Development’a (CIDOB) (2. ve 3. bölüm), UN Industrial Development 
Organization’a (UNIDO, 4. bölüm), Uluslararası Para Fonu’na (5. bölüm), 
Munich Society for the Promotion of  Economic Research’e (CESifo, 6. 
bölüm), Kennedy School Visions of  Government Project’e (7. bölüm) ve 
BM Kalkınma Programı’na (UNDP, 8. bölüm) teşekkür ederim. Magali Ju-
nowicz ve Zoe McLaren (sırasıyla 4. ve 8. bölümlerle ilgili) muhteşem bir 
araştırma desteği sağladılar.

Hem John F. Kennedy School of  Government hem Harvard Üniver-
sitesi bu çalışma için muhtelif  farklı şekillerde benzersiz bir kurumsal or-
tam sağladı. Tam formunda olan Kennedy School da pratik önem taşıyan 
araştırmaları teşvik etmek konusunda diğer kurumları gölgede bırakıyor. 
Bu bölümlerdeki fikirlerin çoğu ilk olarak okulun Uluslararası Ekonomik 
Politikalar Öğle Grubu’nun (LIEP) haftalık toplantılarında tartışıldı. Ken-
nedy School’un ekonomik kalkınma yüksek lisans programındaki (MPAID) 
öğrenciler sonsuz bir esin kaynağıdır: Günün yakıcı meselelerini doğrudan 
ele alan titiz bir çalışma talep ederler. Öğrettiklerimle araştırmalarım ancak 
MPAID programı hak ettiği yere geldikten sonra gerçek anlamda birbirle-
rini tamamladılar. Harvard’ın Uluslararası Kalkınma Merkezi eksiksiz bir 
araştırma yardımı ve idari destek sundu. Kennedy School’da taleplerime ve 
düzensizliğime katlandıkları için özel bir teşekkürü hak eden olağanüstü 



teşekkür XI

yetenekli bir dizi asistanım olduğu için de şanslıydım: Joanna Veltri, Mary 
Gardner, Michele Kane, Zoe McLaren ve Robert Mitchell. Asistanlarımdan 
sonuncusu, Robert Mitchell bu kitabı yayına hazırlamak için kendisine özgü 
verimli ve mütevazı tarzıyla ciddi bir çaba harcadı. 

Bu kitabı eşim, hayatımın aşkı ve en yakın arkadaşım Pınar Doğan’a ithaf  
ettim. Yaşamıma girdiği günden itibaren beni değiştirdi, kitaplarla makalele-
rin yapabileceğinden çok daha fazla şey öğretti. 

TEBLİĞLERLE İLGİLİ BİLGİLER
1. Bölüm: İlk versiyonu P. Aghion ve S. Durlauf ’un derlediği	Handbook	of 	

Economic	Growth, cilt 1A (North-Holland, 2005) içinde “Growth Strategies” 
başlığıyla yayınlandı. 2. Bölüm: İlk versiyonu J. Stiglitz ve N. Serra’nın der-
lediği The	Washington	Consensus	Reconsidered:	Towards	a	New	Global	Governance 
(Oxford University Press, yakında yayınlanacak) içinde “Growth Diagnos-
tics” başlığıyla (Ricardo Hausmann ve Andres Velasco ile birlikte) yer aldı. 
Bu tebliği kitaba dahil etmeme izin verdikleri için Hausmann ve Velasco’ya 
teşekkür ederim. 3. Bölüm: İlk versiyonu J. Stiglitz ve N. Serra’nın derlediği 
The	Washington	Consensus	Reconsidered:	Towards	a	New	Global	Governance (Ox-
ford University Press, yakında yayınlanacak) içinde “A Practical Approach 
to Formulating Growth Strategies” başlığıyla yer aldı. 4. Bölüm: Aynı baş-
lıkla UN Industrial Development Organization (BM Sınai Kalkınma Teş-
kilatı) için hazırlanan ancak yayınlanmayan bir tebliğe dayanıyor. 5. Bölüm: 
İlk versiyonu Studies	in	Comparative	International	Development 35, no. 3 (2000) 
içinde “Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to 
Acquire Them,” başlığıyla yayınlandı. 6. Bölüm: İlk versiyonu CESifo	DICE	
Report, Şubat 2004 içinde “Getting Institutions Right,” başlığıyla yayınlandı. 
7. Bölüm: İlk versiyonu J. S. Nye ve J. D. Donahue’nin derlediği Governance	in	
a	Globalizing	World (Brookings Institutions Press, 2000) içinde “Governance 
of  Economic Globalization” başlığıyla yayınlandı. Bu tebliğin bazı kısımları	
Journal	of 	Economic	Perspectives (Kış 2000) içinde “How Far Will International 
Economic Integration Go?” başlığıyla yayınlanan yazımdan alınmıştır. 8. 
Bölüm: Bu, ilk önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, New York, 
2001 içinde “The Global Governance of  Trade as if  Development Really 
Mattered,” başlığıyla yayınlanan bir tebliğimin kısaltılmış ve güncellenmiş 
versiyonudur. 9. Bölüm: İlk versiyonu Harvard	Magazine, Temmuz-Ağustos 
2002 içinde “Globalization for Whom?” başlığıyla yayınlandı.
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Giriş

Birkaç yıl önce küçük bir Latin Amerika ülkesine gittiğimizde, mes-
lektaşlarımla birlikte maliye bakanına bir nezaket ziyareti yaptık. Bakan eko-
nomisinin son dönemdeki gelişimiyle ilgili detaylı bir PowerPoint sunumu 
hazırlamıştı ve slaytlar arka arkaya gösterilirken yaptıkları tüm reformları 
sıraladı. Ticaret engelleri, fiyat kontrolleri kaldırılmış ve tüm kamu kuruluş-
ları özelleştirilmişti. Sıkı maliye politikası uygulanıyordu, kamu borçlanma 
düzeyleri düşüktü ve enflasyon yoktu. Emek piyasaları olabildiğince esnekti. 
Hiçbir döviz veya sermaye denetimi bulunmuyordu ve ekonomi her türlü 
yabancı sermayeye açıktı. Gururla, “Tüm birinci ve ikinci nesil reformları 
yaptık ve şimdi üçüncü nesil reformlara giriştik,” dedi. 

Aslında bu ülke ve ülkenin maliye bakanı uluslararası finans kuruluşlarıy-
la Kuzey Amerika akademisyenlerinin ürettiği kalkınma politikaları öğreti-
sinin mükemmel öğrencileri olmuşlardı. Ve eğer dünyada bu tür konularda 
adalet olsaydı, söz konusu ülke hızlı büyüme ve yoksulluğun azaltılmasıyla 
cömertçe ödüllendirilirdi. Maalesef  durum böyle değildi. Ekonomi güçlük-
le büyüyor, özel yatırımlar baskı altında kalmayı sürdürüyor ve büyük öl-
çüde bunun sonucu olarak yoksulluk ve eşitsizlik artıyordu. Nerede hata  
yapılmıştı? 

Bu arada, hepsi değilse de çoğu Asya’da olan çeşitli ülkeler en iyimser 
iktisatçıların dahi tahmin edebileceğinden daha hızlı bir ekonomik kalkınma 
yaşıyorlardı. Çin inanılması zor oranlarda büyürken, Hindistan’ın perfor-
mansı inanılmaz olmamakla birlikte bu ülkenin yüzde 3’lük “Hindu” büyü-
me oranının üzerine asla çıkamayacağını düşünenleri şaşırtıyordu. Bu ülke-
lerin doğru yaptıkları şey neydi?

Ekonomİk BüyümEnİn öncELİĞİ
Bunlar günümüzün en büyük ekonomik muammalarından bazıları ve 

kitabın bölümleri bu sorular etrafında dönüyor. Akademik açıdan heyecan 
verici ve ilginç olmakla birlikte önemleri çok daha derinlere uzanıyor. Bu 
sorulara yanıt verme kabiliyetimiz dünya yoksullarının kendilerini mahru-
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miyetten hangi ölçüde kurtarıp, yaşam standartlarını yükselterek daha iyi 
sağlık ve eğitim elde edebileceklerini ve kendi yaşamlarını nasıl daha fazla 
kontrol edebileceklerini belirlememize yardımcı olacak. Ekonomik büyüme 
yoksulluğun azaltılmasında en güçlü araçtır. Bugün bir dünya haritasına ba-
kıp en büyük yoksulluk vakasının nerede olduğunu sorarsanız, verilebilecek 
en basit yanıt şudur: On sekizinci yüzyılın ortalarındaki modern ekonomik 
büyümenin başlangıcından bu yana en az büyüme kaydeden yer. Ekonomik 
büyüme çok daha kısa dönemlerde de güçlü olabilir. Çin’in 1980’den beri 
gösterdiği hızlı büyüme 400 milyonun üzerinde yurttaşının yoksulluk sını-
rının üzerine çıkmasına olanak vermiştir.(1) Tabii ki büyüme her derde deva 
değildir ve onyıl veya daha uzun süre devam eden büyümeye rağmen sağlığa 
ilişkin ve sosyal göstergelerin düzelmediği vakalar kesinlikle mevcuttur. Fa-
kat tarihsel olarak başka hiçbir şey toplumların en alttakiler de dahil olmak 
üzere üyelerinin yaşam fırsatlarını iyileştirmeleri konusunda ekonomik bü-
yümeden daha işlevli olmamıştır. 

Başlarken aktardığım kısa öykülerin gösterdiği üzere, içinde bulunduğu-
muz dönem ekonomik büyüme öğrencileri için ilginç olmuştur. Bazı ülkeler 
uzun yıllar süren durgunluğun ardından hızla büyümeye başlamış, bazıları 
bir süre hızlı büyüme gösterdikten sonra çökmüş, bazıları da asla kalıcı bir 
büyüme yaşayamamıştır. Bu kitap son birkaç onyıldır yaşanan büyüme ba-
şarı ve başarısızlıklarını anlama ve bu deneyimden dersler çıkarma çabamın 
ürünüdür. Amacım geçmişi yorumlamak olduğu kadar geleceğe rehberlik 
edecek bir ışık da sunmak. Yazılarımda uzun vadede ekonomik kalkınma-
yı en fazla destekleyen ulusal ve küresel kurumsal düzenlemelerin yapısını 
açıklamayı hedefliyorum. 

Büyüme konusundaki bütün bu farklı deneyimler hızlı küreselleşme 
döneminde, ülkeler sınırları dışından gelen güçlere giderek daha açık hale 
geldikleri sırada yaşandı. Bu sürece böylesine farklı yanıtlar vermeleri ulusal	
politika tercihlerinin ekonomik büyümenin nihai belirleyicisi olduğunu, eğer 
kanıt gerekiyorsa, yeterince kanıtlıyor. Aynı zamanda, başarılı ülkeler küre-
selleşme güçlerini kendi yararlarına kaldıraç gücü olarak kullandılar. Çin ve 
Hindistan gelişmiş ülkelerdeki görece açık mal ve hizmet piyasalarına erişim 
sağlamadan aynı ölçüde başarılı olamazlardı. Fakat başarıları hükümetlerinin 
ekonomilerini yeniden yapılandırma ve çeşitlendirme konusundaki kararlı 
çabalarına da bağlı. Eğer Çin ve Hindistan’ın giysi ve tarım ürünleri dışında 
ihraç edecek bir şeyi olmasaydı, dış ticaret ve yatırım kazançları aynı ölçü-
de büyük olmayacaktı. Bu yüzden, küreselleşme güçlerinin ulusal ekonomik 
politikalarla nasıl etkileştiğini anlamak geçmişi yorumlayıp gelecek için ders-

(1) Burada yoksulluk sınırı günde bir dolarlık geliri ifade etmektedir. Bkz. Chen ve Ravallion 2004.
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ler çıkarırken zorunlu. Bu, küresel ekonomi yönetimi üzerinde biraz farklı 
bir perspektifle yeniden düşünmemize yardımcı oluyor: “Küreselleşmeye 
uyum sağlamak için ülkeler ne yapmalı?” diye sormak yerine, “Ekonomik 
küreselleşme kurumları ulusal kalkınma hedeflerine azami desteği sunabile-
cek şekilde nasıl düzenlenmelidir?” sorusunu sorabiliriz. Bu kitabın büyük 
bölümünü ikinci soruya ayırdım.

İzleyen bölümler büyümeden kurumlara ve küreselleşmeye kadar geniş 
bir dizi konuyu kapsıyor, fakat sanırım çeşitli ortak tercih ve kaygıların yol 
açtığı birleşik bir çerçeve içinde ilerliyorlar. Kimilerinin eğilim diyeceği bu 
tercihleri başlangıç aşamasında ortaya koymak yararlı olabilir.

ÇöZümLEmE İLkELERİ 
Birincisi, bu kitap tam anlamıyla neoklasik iktisadı temel almaktadır. 

Neoklasik iktisadın merkezinde aşağıdaki metodolojik eğilim yatmaktadır: 
Toplumsal olgular en iyi biçimde bunların tüketici, üretici, yatırımcı, politi-
kacı vb. rollerde birbirleriyle etkileşen ve çevrenin belirlediği sınırlar içinde 
faaliyet gösteren bireylerin maksatlı davranışlarının birleşimi oldukları göz 
önünde bulundurularak anlaşılabilir. Bunun yalnızca iktisadi olaylarla ilgili 
fikirlerimizi düzenlemek için güçlü bir disiplin olmakla kalmayıp, onlar hak-
kında düşünmenin akla uygun yegâne yolu olduğuna da inanıyorum. “Ana 
akım” iktisatçıların kalkınma politikaları konusunda vardıkları mutabakattan 
sık sık uzaklaşsam da, bu, farklı analiz tarzları kullanmaktan çok farklı bul-
guları ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili farklı “ekonomi politik” değerlendir-
meleri okumaktan kaynaklanıyor. Yüksek lisans öğrencisinin sınıfta öğren-
diği, soyut olduğu kadar geniş bir dizi piyasa acziyle kalbura dönmüş iktisat, 
analistin yapmaya hazır olduğu özgün varsayımlara bağlı olarak neredeyse 
sınırsız bir dizi politika önerisi içermektedir. İzleyen bölümlerde iddia ede-
ceğim gibi, birçok iktisatçının bağlama aldırış etmeksizin (bunu özelleştir, 
şunu serbestleştir gibi) basit tahmini önerilerde bulunma eğilimi neoklasik 
iktisat ilkelerinin doğru bir biçimde uygulanmasından çok, küçümsenmesi-
dir. 

İkincisi, ampirik bulguları dikkatle okumanın önemine inanıyorum. 
Özellikle verdiğimiz reçeteler yaşanan son deneyimlere ilişkin eksiksiz bir 
anlayışa dayanmak zorunda. Bu vurgulanması önemsiz bir nokta gibi görü-
nebilir, fakat bu konunun gözden kaçırılma sıklığı dikkat çekicidir. Politika 
danışmanlarının ülkelere, son dönemdeki ekonomik performanslarının iniş 
çıkışlarını eksiksiz bir biçimde kavramadan, yani ilgili ekonominin büyü-
me sürecinin yapısını anlamadan, büyüme stratejileri tavsiye etmeleri yaygın 
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bir uygulamadır. Ekonometri uzmanları hâlâ Latin Amerika ülkelerinde ve 
diğer yerlerde çeyrek yüzyıl önce büyük bir heyecanla benimsenen politi-
kaların büyümeyi teşvik eden etkilerini aramakla meşguller. Önemli olan 
bulgular söz konusu olduğunda sadelikten yana değilim. Özellikle ülkeyi bir 
ucundan diğerine kapsayan regresyonlara ve detaylı ülke araştırmalarına ihti-
yaç olduğunu düşünüyorum. Vaka araştırmalarıyla doğrulanmayan sonuçlar 
veren ülke çapında yapılmış her türlü regresyonun kuşkuyla karşılanması 
gerekir. Fakat bir vaka araştırmasından elde edilen ve ülkeleri kesen bulgular 
karşısında geçersizleşen herhangi bir politika kararının da aynı şekilde ince 
elenip sık dokunması gerekir. Nihayetinde, dünyanın işleyişine ilişkin görüş-
lerimize rehberlik etme konusunda her iki tür bulguya da ihtiyaç duyarız. 

Üçüncüsü, devletlerin iyi işler yapma ve kendi toplumlarını iyiye doğru 
değiştirme kabiliyetlerine inanmayı sürdürüyorum. Devletin, piyasaların iyi 
işlemesini sağlamanın ötesinde ekonomik kalkınmayı canlandırmakta oyna-
yacağı pozitif  bir rol vardır. Bu görüş iki alternatif  bakış açısıyla çelişecektir. 
Bunlardan biri kamusal tercih veya rant kollama perspektifidir ki, devleti 
özel çıkarlara zarar veren bir araç olarak görür. Devlet müdahale ettiğin-
de, bunu yalnızca kendisini destekleyenleri, ahbap çavuşlarını veya bizzat 
müdahale eden bürokratları zengin etmek için yapacaktır. Bu bakış açısı-
na göre, devlet müdahalesini ne kadar sınırlarsak o kadar iyidir. Ekonomi 
politik ekolünün savunduğu ikinci perspektif  devletin pozitif  veya negatif  
bir güç olup olmaması konusunda önceden öngörülmüş bir tutum almaz 
ve böyle yaparak uzun süreli yapısal belirleyicilerin takdir etmediği hiçbir 
şeyin yapılmasına (ister iyi ister kötü olsun) olanak tanımaz. Bu perspektifi 
benimseyenlere göre, “Devlet ne yapmalıdır?” sorusu anlamsızdır veya en 
azından bu soruyu yanıtlamakta zorlanırlar. Her iki ekol de önemli anlayışlar 
kazandırmış olmasına rağmen, olumlu tesadüflerin ve eksik bilgilerin poli-
tika formülasyonunda oynayabileceği rolü hafife aldıklarını düşünüyorum. 
Kamu politikası alanında kaldırımlarda çok sayıda 100 $’lık banknot vardır. 
İktisatçıların görevi bunları göstermek, siyasi liderlerin görevi ise bunların 
toplanmasını sağlayacak anlaşmaları yapmaktır. 

Dördüncüsü, uygun büyüme politikalarının neredeyse daima özgün bir 
bağlama sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ekonominin farklı 
ortamlarda farklı işlemesi değil, hane halklarının, şirketlerin ve yatırımcıların 
içinde faaliyet gösterdikleri ortamların	sunduğu fırsatlar ve kısıtlar açısından 
farklı olmalarıdır. “Anlamıyorsun, bu reform burada işe yaramaz çünkü giri-
şimcilerimiz fiyat teşviklerine yanıt vermiyor,” geçerli bir argüman değildir. 
“Anlamıyorsun, bu reform burada işe yaramaz çünkü kredi kısıtları girişim-
cilerimizin kâr fırsatlarından yararlanmasını engelliyor” veya “girişimcilik 
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marjda çok fazla vergilendiriliyor,” argümanı, kredi kısıtları veya yüksek 
vergiler belgelenebildiği takdirde, doğrudur. Diğer ülkelerden öğrenmek da-
ima yararlı, hatta zorunludur. Fakat ilgili ülkeyi başarılı kılan (veya başarısız-
lığına neden olan) bağlamı bütünüyle anlamaksızın politikaların doğrudan 
benimsenmesi (veya reddedilmesi) bir felaket reçetesidir. Bağlam anlaşıldık-
tan sonra, orijinal politikada (veya genel olarak farklı politikalarda) daima 
istenen etkileri üretmekte daha fazla yarar sağlayacak değişimler söz konusu 
olacaktır.

Beşinci bir kaygı da en bağlayıcı kısıtlara ilişkin reformlarda öncelik be-
lirleme, sıralama, seçicilik ve hedeflemeyle ilgilidir. İktisatçıların mesleki de-
formasyonlarından biri de bir ekonominin sorunlarını neredeyse yalnızca 
kendi uzmanlık alanlarına özgü bakış açısıyla görmeleridir. Dış ticaret ku-
ramcısı gelişmekte olan ekonomilere bakacak ve büyümenin önündeki en 
büyük engelin dış ticarete açıklık konusundaki eksiklik olduğunu görecektir. 
Finansal piyasalar uzmanı bir iktisatçı esas suçluyu kredi piyasalarındaki ku-
surlar ve finansal derinliğin bulunmaması olarak belirleyecektir. Bir makro 
iktisatçı bütçe açıkları, borç düzeyleri ve enflasyon konusunda kaygılanacak-
tır. Bir ekonomi politik uzmanı mülkiyet haklarındaki ve diğer kurumlardaki 
zafiyeti sorumlu tutacaktır. Bir çalışma ekonomisi uzmanı emek piyasasının 
esnek olmayışına işaret edecektir. Ardından her biri varsayılan kusuru gider-
meyi hedefleyen bir dizi zahmetli kurumsal ve yönetsel reform gerektiğini 
öne sürecektir. Böylece dış ticarete açılma yalnızca ithalat üzerindeki güm-
rük vergi ve kotalarının kaldırılmasını gerektirmekle kalmayacak, yönetimin 
iyileştirilmesi, yolsuzlukların azaltılması, daha iyi eğitim verilmesi ve düzgün 
işleyen emek ve kredi piyasaları da gerekli olacaktır. Finansal derinlik basi-
retli gözetim ve düzenlemeler, açık bir sermaye hesabı, uygun bir makroe-
konomik yönetim gerektirir. Makroekonomik istikrar mali kurallar, merkez 
bankası bağımsızlığı, uluslararası finans kurallarına uyma ve çeşitli “yapı-
sal reformlar” gerektirir. Danışman mevcut problemin ekonomik büyüme 
üzerinde gerçekten bağlayıcı bir kısıt oluşturup oluşturmadığını ve önerilen 
uzun kurumsal reform listesinin ekonominin o andaki ihtiyaçlarını gerektiği 
şekilde hedef  alıp almadığını nadiren soracaktır. Fakat devletler mali, idari, 
insani ve siyasi kaynaklarının sınırlarıyla kısıtlıdırlar. Öncelikle hangi kısıtla-
rın ele alınması ve siyasi sermayenin ne tür reformlara harcanması gerektiği 
konusunda tercih yapmak zorundadırlar. İhtiyaç duydukları şey bir aklanma 
listesi değil, yerel gerçekliklere dayalı öncelikleri tanımlayan kesinlikle teşhis 
edici bir yaklaşımdır. 

Sonuncusu tevazudur. İktisatçılar muhtemelen son birkaç on yıldır poli-
tikalar üzerinde dünya tarihindeki diğer dönemlere göre daha etkili olmuş-
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lardır. Fakat acı gerçek şu ki, gelişmekte olan dünyadaki etkileri fiili başarı-
larının oldukça önünde gitmektedir. Winston Churchill’in, rakibi ve 1945’te 
kendisinden sonra başbakan olan Clement Attlee hakkındaki ünlü nükteli 
sözleri şöyledir: “Mütevazı olmasını gerektiren çok yanı olan tevazu sahi-
bi biri.” Bu nükteli sözleri tersine çevirecek olursak, iktisatçılar kendilerini 
beğenmelerini gerektiren çok az yanları olan kendini beğenmiş kişilerden 
oluşan bir topluluktur. Okuyucunun bu kitaptaki makaleleri, mütevazı bir 
ruhla yazıldıkları için farklı bulmasını umuyorum. Ekonomistlerin, sosyal 
bilimciler olarak ne etrafımızdaki olguları bir uzman doktor gibi tam olarak 
açıklaması ne de işler ters gittiğinde etkin tedavi reçeteleri vermesi müm-
kündür. Kendi eksikliklerimizin farkına daha fazla vardığımızda çok daha 
yararlı olabiliriz. Kitapta yer alan makalelerde pragmatizme, deneylemeye ve 
yerel bilgilere yapılan vurgu bu tür kaygılara dayanmaktadır. 

kİTABIn yoL HARİTASI
Kitaptaki bölümler üç kısımda düzenlenmiştir: büyüme, kurumlar ve kü-

reselleşme. Her kısım iki bağımsız bölüm ve daha kısa bir sentezden oluş-
maktadır. Bu makaleler yaklaşık altı yıllık bir süre içinde farklı zamanlarda 
yazılmıştır. Biri hariç (4 bölüm) tümü daha önce yayınlanmıştır. Bunları ya-
yınlanmış makalelerim arasından hoşuma gittikleri veya daha iyi bilindikleri 
için değil, birbirleriyle ilişkili ve konuyla bağlantılı oldukları için seçtim. Bu 
kitaba dahil etmek üzere yaptığım hazırlık sırasında, esas olarak bölümler 
arasında daha iyi geçişler yapmak ve tekrarlardan kaçınmak için üzerlerinde 
önemsiz güncelleştirmeler ve düzeltmeler yaptım. 

Kısım A ekonomik büyümeye odaklanıyor: Bazı ülkeler niçin diğerle-
rine göre daha hızlı büyüme kaydetti ve ileriye yönelik büyüme stratejileri 
tasarlarken onların deneyimlerinden neler öğrenebiliriz? 1. bölüm bulgularla 
ilgili kapsamlı bir inceleme sunuyor ve iki önemli görüş ortaya koyuyor. 
Bunlardan biri, neoklasik iktisadi analizin onun politika alanındaki uygula-
macılarının genellikle öngördüklerinden çok daha esnek olması. Özellikle, 
mülkiyet haklarının korunması, piyasa temelli rekabet, uygun teşvikler, sağ-
lam para vb. en temel iktisadi ilkeler özgün politika paketleriyle eşleşmiyor. 
Reformcuların bu ilkeleri yerel fırsat ve kısıtlara duyarlı kurumsal projelere 
yaratıcı bir biçimde yerleştirmeleri için fazlasıyla alan var. Başarılı ülkeler bu 
alandan akıllıca yararlananlar. İkinci görüş, ekonomik büyümeyi ateşlemekle 
sürdürmenin birbirinden biraz farklı olduğu. Ekonomik büyümenin ateş-
lenmesi genellikle ekonominin kurumsal kapasitesine vergi yükü bindirmesi 
gerekmeyen sınırlı bir dizi (alışık olunmayan) reform gerektirir (2. bölüm-
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de tartışıldığı gibi). Büyümenin sürdürülmesi mücadelesi ise, uzun vadede 
ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak ve üretken dinamizmi koruyacak 
sağlam bir kurumsal temel inşasını gerektirdiğinden birçok açıdan daha zor-
dur (Bkz. 4. ve 5. bölümler). Bu iki görev arasındaki farklılığı göz ardı etmek 
reformcuları inanılmaz hırslı, farklılaştırılmamış ve kullanışsız politika gün-
demleriyle uğraşmak zorunda bırakır. 

2. bölüm (Ricardo Hausmann ve Andres Velasco ile birlikte yazıldı.) 
ekonomik büyümenin ateşlenmesine odaklanıyor. Reform stratejilerinin 
en büyük dolaysız etkiyi gösterecek alanlara odaklanabilmesi için büyüme 
üzerindeki “bağlayıcı kısıtları” tanımlayan bir çerçeve sunuyor. Tanılar bir 
karar ağacı etrafında dönüyor. Büyüme, en tepeden başlayarak toplumsal ve 
özel getiriler (mülkiyete dönüştürülememe) arasındaki büyük bir kıskı veya 
finans olanaklarına erişim zafiyeti aracılığıyla toplumsal getirilerin yetersiz 
kalması nedeniyle kısıtlanıyor olabilir. Bu farklı kısıtların her birinden mus-
tarip olan ekonomiler farklı sinyaller veriyor. Örneğin, finans kısıtı yaşayan 
bir ekonomi gerçek faiz oranlarının yüksek, cari hesap açıklarının büyük ve 
yatırımların dış kaynaklı yabancı sermaye girişine (örn. işçi dövizleri) fazla-
sıyla duyarlı olduğu bir ekonomidir. Tanı analizi bu alanlardan hangilerinin 
daha ciddi bir kısıt gösterdiğini tanımlamaya çalışarak başlar ve sonra bir 
kademe aşağı iner. Örneğin, eğer düşük toplumsal getiriler bir kısıt olarak 
tanımlanmışsa, bir sonraki soru bunun kötü coğrafi koşullarla mı, insan ser-
mayesinin azlığıyla mı yoksa yetersiz altyapıyla mı ilgili olduğudur. Analiz 
bağlayıcı kısıtlar listesi politikaya cevap verebilecek küçük bir dizi şeklinde 
daraltılıncaya kadar sırayla daha ince çözümleme düzeylerinde parçalı bir 
biçimde devam eder. Bölüm bu yaklaşımın üç Latin Amerika ülkesinde, El 
Salvador, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki uygulamalarını tartışmak-
tadır.

3. bölüm, daha önceki iki bölümün ana konularını birleştiren ve büyüme 
stratejileri için kapsamlı bir görüş ortaya koyan daha kısa, sentez niteliğinde 
bir makaleden oluşmaktadır. Süreç içindeki üç adıma vurgu yapmaktadır. 
Birinci adım önceki bölümde tartışılan çerçevede büyüme tanısına ilişkin bir 
analizi içermektedir. İkinci adım tanımlanan kısıt(lar)ı yerel gerçekliklerden 
haberdar, hedeflenmiş, yaratıcı politikalarla ortadan kaldırmayı amaçlayan 
politika tasarımını kapsamaktadır. Üçüncüsü ise devamlılık gösteren bir 
adımdır, ekonominin kurumsal altyapısını güçlendirme ve üretken enerjiyi 
sürdürme hedefleriyle, hem tanı hem de politika tasarımı faaliyetlerinde ku-
rumsallaşmayı gerektirmektedir. 

Bu bölüm kitabın özel olarak kurumlara odaklanan B kısmına geçişini 
sağlamaktadır. Bu kısmın birinci bölümü (4. bölüm) üretken enerji konusu-
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nu ele almakta ve şu soruyu sormaktadır: Ne tür kurumlar gelişmekte olan 
ekonomilerin üretken yapılarını uzun vadede büyümeyi sürdürebilecekleri 
şekilde çeşitlendirmelerini mümkün kılar? Kalkınmanın ayırt edici özelliği 
yapısal değişim yani ekonominin kaynaklarının geleneksel, verimliliği dü-
şük faaliyetlerden modern, verimliliği yüksek faaliyetlere kaydırma sürecidir. 
Bu kendiliğinden işleyen bir süreçtir ve iyi işleyen piyasalardan çok daha 
fazlasını gerektirir. Yatırımları ve girişimcileri yeni faaliyetlere, özellikle de 
ekonominin karşılaştırmalı üstünlük elde edebileceği alanlara özendirmek 
sanayi politikasının görevidir. Sanayi politikasına karşı öne sürülen alışılmış 
itiraz devletin asla kazananları seçemeyeceğidir. Bunun sanayi politikasının 
yaptıklarıyla ilgili yanlış bir düşünce tarzı olduğunu gösteriyorum. Uygun 
bir biçimde oluşturulan sanayi politikası özel ve kamu sektörleri arasında-
ki stratejik bir işbirliği sürecidir ve burada hedef  yeni yatırımların önündeki 
tıkanıklık ve engelleri tanımlayarak, bunlara karşı uygun politikaları tasarla-
maktır. Bölümde bu tür bir sanayi politikası rejiminin sahip olması gereken 
kurumsal özellikler tanımlanmaktadır. 

5. bölüm uzun vadede ekonomik refahı sağlayacak, piyasayı destekleyen 
kurumların tüm boyutlarına odaklanmaktadır. Bölüm piyasaların layıkıyla 
çalışmasını sağlayan kurumlara ilişkin bir tür sınıflandırmasıyla başlamak-
tadır. Kurumsal önkoşulları genel terimlerle tanımlayabilecek olsak da, ben 
piyasalarla piyasa dışı kurumlar arasında onları destekleyecek özgün bir eş-
leştirme olmadığını iddia ediyorum. Bölüm, “yerel bilgilerin” önemine vur-
gu yapıyor ve bir kurum oluşturma stratejisinde deneylemeden vazgeçmek 
pahasına, en iyi uygulaması olan “proje”lere aşırı önem verilmemesi gerekti-
ği görüşünü savunuyor. Soru şu: Yerel bilgilere ve ihtiyaçlara duyarlı bu tür 
kurumları nasıl tasarlarız? Katılımcı siyasi sistemlerin yerel bilgileri işleme 
ve toplama konusunda en etkin mekanizma olduğunu iddia ediyorum. As-
lında demokrasi iyi kurumlar inşa etmek için gerekli olan bir üst kurumdur. 
Bölümü katılımcı demokrasilerin daha kaliteli büyümeyi mümkün kıldığını 
gösteren bir dizi bulguyla bitiriyorum. 

6. bölüm B kısmını kurumlar üzerine son yıllarda ortaya çıkan muazzam 
literatür akışı sayesinde mantar gibi çoğalan bazı önemli sorunlar ve tartış-
malarla ilgili kılavuzlu bir gezintiyle sona erdiriyor. Uzun vadeli büyümenin 
temel belirleyeni olarak kurumlara, yani bir toplum içindeki oyunun kural-
larına odaklandığımız takdirde, bu ekonomi politikalarının oynayacakları 
rolün pek az olduğu anlamına mı gelir? Kolonyal tarihin bugünün kurum-
sal çıktılarını şekillendirmekte büyük payı olduğu doğruysa, bu kalkınma 
örüntülerinin tarihsel olarak belirlendiği anlamına mı gelir? Eğer kurumlar 
gelirleri belirleyen derin faktör olarak coğrafyayı “gölgede bırakıyorsa”, bu 
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coğrafyanın hiçbir önemi olmadığı anlamına mı gelir? Eğer mülkiyet hakları 
büyük önem taşıyorsa, bu gelişmekte olan ülkelerin Birleşik Devletler veya 
Avrupa’da hüküm süren mülkiyet hakkı rejimlerini benimsemesi gerektiği 
anlamına mı gelir? Bu bölümde bu sorulardan her birinin yanıtının hayır 
olduğunu öne sürüyorum. 

Kitabın C kısmı küreselleşmeye ayrılmıştır. 7. bölümde dünya ekonomi-
sinin temel ikilemini günümüzdeki çoğu mal, sermaye ve hizmet piyasasının 
küresel	yapısıyla bunları destekleyen kurumların neredeyse tümünün ulusal	
yapısı arasındaki gerginlik olarak tanımlıyorum. Verimlilik, adalet ve meşru-
iyet gereksinimlerinin tümü karşılanamıyor. Eğer ekonomik küreselleşmeyi 
ilerletmek istiyorsak, ya ulus devletten ya da demokrasiden vazgeçmemiz 
gerekiyor. Eğer ulus devleti korumak istiyorsak, ya derin ekonomik bütün-
leşmeden ya da kitlesel demokrasiden vazgeçmemiz gerekiyor. Ve eğer de-
mokrasiyi derinleştirmek istiyorsak, ya ulus devletten ya da derin bütünleş-
meden vazgeçmemiz gerekiyor. Fakat bölümün genel mesajı kötümser değil. 
Verdiğimiz mücadele II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods sistemini 
tasarlayanların karşı karşıya olduğu mücadeleden belirgin bir biçimde farklı 
değil. Küresel ekonomi yönetiminin uygun kurumlarını, fesih şartı ve katıl-
mama hakkı mekanizmalarını içerecek şekilde tasarlayarak, hem ulusal de-
mokrasilere yurtiçi hedeflerini yerine getirebilecekleri alanları sağlayıp hem 
de ekonomik küreselleşmenin getireceği yararların çoğunu koruyabiliriz. 

8. bölüm bu tür bir akıl yürütmenin özellikle uluslararası ticaret rejimiyle 
ilgili içerimlerini ortaya koyuyor. Öncelikli hedefi ticaret hacmini maksimize 
etmek yerine ülkelerin büyüyerek yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak olan 
bir Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) bugünkü WTO’dan farklı görünece-
ğini düşünüyorum. Küresel ticaret rejiminin halen ne kadar açık olduğuna 
bakıldığında, büyüme açısından büyük paraların artık gelişmekte olan ülke-
lerin zengin ülke piyasalarına erişiminde yeni artışları teşvik etmediği görü-
lüyor. Süregelen gerçek zorluk giderek sıkılaşan küresel ticaret düzenleme-
leri ağının kalkınma gereksinimleriyle nasıl uyumlulaştırılacağında. Kitapta 
daha önce öne sürülen iddialarla bağlantılı olarak arzu edilen bir dış ticaret 
rejimi, gelişmekte olan ülkelere yurtiçinde oluşturulan büyüme stratejilerini 
sürdürebilecekleri, muhtemelen ihracat sübvansiyonları, ticari koruma, gev-
şek patent kuralları ve yatırım performansı zorunlulukları gibi “ortodoks ol-
mayan” politikaları da içerecek, çok daha geniş bir politika alanının sunuldu-
ğu rejim olacaktır. Bu tür bir politika alanının bozularak kaba korumacılığa 
dönüşmesini önleyecek kurumsal güvenceleri planlamak mümkün olmalıdır 
ve bölümde böylesi güvencelerin neler olabileceği tartışılmaktadır. Bu yeni 
görüşe göre WTO’nun görevi farklı ulusal düzenleme rejimleri arasındaki 
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farklılıkları azaltmak yerine aralarındaki ara yüzü tanzim etmek olacaktır. 
Gelişmekte olan ülkeler artık karşılıklı piyasa oyununa girerek kendilerini 
aldatmak yerine ihtiyaç duydukları politika araçlarına tam kapsamlı bir bi-
çimde erişmeyi güvence altına alacaklardır. 

9. bölüm kitabın ekonomik büyüme ve küreselleşmeyle ilgili ana konula-
rından bazılarını bir araya getiren kısa bir nihai makaledir. İlk formüle edil-
diğinde biraz samimiyetsiz olan bir öneriyle sona ermektedir. Eğer küresel 
ticaret simsarları küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerde de işlevli olma-
sı konusunda samimiyseler, gündemlerindeki diğer her şeyi bırakıp yoksul 
ülkelerdeki vasıfsız işçilerin zengin ülkelerde istihdam edilmesine olanak 
veren (üç ila beş yıllık dönemler için) geçici bir çalışma izni programına 
yoğunlaşmalıdırlar. Eğer küreselleşmenin keşfedilmemiş bir sınırı varsa, o 
da emek hareketliliğidir. Bunun dışında hiçbir şey gelişmekte olan bir ülke-
nin işçilerine uluslararası hareketlilik üzerindeki kısıtların gevşetilmesi kadar 
büyük bir refah patlaması vaat edemez. Gerçekleşmesi imkânsız bir düş gibi 
görünen bu önerinin politika tartışmalarına girmiş olması dikkat çekicidir. 
Fikirler önemlidir.

Son BİR SöZ
İnsanın daha önce yayınlanmış makalelerinin toplamından oluşan bir ki-

tap hazırlaması makalelere damga vurduğunu iddia ettiğim mütevazı ruhla 
pek uyuşmayan belirli bir gururlanma gerektiriyor. Savunmamı bu tür bir 
girişimde ilk kez bulunmadığımı söyleyerek yapabilirim. Fakat bundan önce, 
içindekiler listesini her oluşturuşumda kitabın uyumlu olmadığını gördüm. 
Bu kez durum farklı göründü. Hâlâ inandığım ve anlatılmasını gerekli gör-
düğüm için önemli saydığım konular makalelerde arka arkaya sıralanıyor ve 
kitabın farklı kısımlarını birbirine bağlıyor. Ünlü atasözündeki gibi bütünün 
parçaların toplamından daha büyük olup olmadığı konusundaki kararı oku-
yuculara bırakıyorum. Fakat umuyorum ki bu makalelerin bazılarıyla daha 
önceden karşılaşmış okurlar bile onları bütün derleme bağlamında yeniden 
okurken içlerinde yeni ilginç bilgiler bulabilirler.



KISIM A

Ekonomik Büyüme





1
 Elli Yıllık Büyüme (ve Büyüyememe): Bir Yorum

Gelişmekte olan dünyada kişi başına düşen gerçek gelir 1960’tan 
2004’e kadar geçen kırk beş yıl içinde yılda ortalama yüzde 2,1 oranında 
arttı.(1) Bu neredeyse tüm standartlara göre yüksek bir artış. Bu hızla artan 
gelirler her 33 yılda bir ikiye katlanır ve yeni kuşakların önceki kuşaklardan 
iki kat daha yüksek bir yaşam standardı düzeyinden yararlanmasını sağlar. 
Bu performansla ilgili bir tarihsel perspektif  sunmak adına İngiltere’nin 
on dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki (1820-70) ekonomik üstünlük döne-
minde kişi başına düşen GSYH’sının yalnızca yüzde 1,3 arttığını ve Birle-
şik Devletler’in dünyanın ekonomisinin liderliğini İngiltere’den devraldığı 
I. Dünya Savaşı öncesindeki yarım yüzyıl boyunca yalnızca yüzde 1,8 ora-
nında bir büyüme kaydettiğini belirtmeye değer (Madison 2001, tablo B-22, 
265). Dahası, birkaç istisna dışında ekonomik büyümeye son birkaç onyıldır 
okuma yazma, çocuk ölümleri ve ortalama yaşam süresi gibi sosyal göster-
gelerdeki önemli iyileşmeler eşlik etmiştir.(2) Bunlar dikkate alındığında son 
yıllardaki büyüme rakamları oldukça etkileyici görünmektedir.

Ancak, zengin ülkeler 1960-2004 döneminde yüzde 2,5 gibi çok hızlı bir 
büyüme kaydederken, gelişmekte olan az sayıda ülke kendileriyle gelişmiş 
ülkeler arasındaki ekonomik uçurumu kalıcı bir biçimde kapatmayı başar-
mıştır. Şekil 1.1’de görüldüğü gibi, Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri tek is-
tisnayı oluşturmaktadır. Çin haricinde bu bölgede 1960-2004 arasında yüzde 
3,7’lik oldukça tutarlı bir kişi başına GSYH artışı yaşanmıştır. 1997-98’deki  
 

(1) Bu rakam düşük ve orta gelirli ülkeler grubunun (sabit 2000 ABD$’ı üzerinden) kişi başına 
GSYH’sının üssel büyüme oranını göstermektedir. Veriler Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma 
Göstergeleri’nden alınmıştır. 

(2) Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri’ne göre, Aşağı Sahra Afrikası’nda dahi ortalama 
yaşam süresi 1960’ların başında 41’ken 1990’ların başlarında 50’ye çıkmış ve sonra 2003’te AıDS 
belasının etkisiyle 46’ya düşmüştür.
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(şekil 1.1’de hafif  bir iniş olarak görülen) Asya mali krizine rağmen Güney 
Kore, Tayland ve Malezya gibi ülkeler yüzyılı gelişmiş ülkelerde yaşananlara 
önemli ölçüde yakın üretkenlik düzeyleriyle kapatmışlardır. 

1960
100

1000

1960-1980:2.9%

1960-1975:2.2%

1960-1980:1.1% 1978-2004:8.0%

1980-2004:3.3%

1960-2004:3.7%

1980-1990:-0.5%
1990-2004:1.1%

1960-2004:2.5%

1975-2004:-0.1%

10000

100000

Doğu Asya ve Pasifik (Çin hariç)
Çin
Aşağı Sahra Afrikası
Güney Asya
Latin Amerika ve Karayipler 
Yüksek gelir

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 2004

Şekil. 1.1. Ülke gruplarına göre GSYH (2000 ABD Doları üzerinden)
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Diğer yerlerde ekonomik performans örüntüsü farklı dönemler arasın-
da büyük farklılıklar göstermiştir. 1978’den beri yüzde 8 gibi etkileyici bir 
büyüme oranı kaydeden Çin 1970’lerin sonundan beri önemli bir başarı öy-
küsü haline gelmiştir. Hindistan ise, aynı ölçüde parlak olmasa da, büyüme 
oranını 1980’lerin başından bu yana yaklaşık ikiye katlamış, Güney Asya’nın 
1960-1980 döneminde yüzde 1,1 olan büyüme oranını 1980-2000 dönemin-
de yüzde 3,3’e çıkarmıştır. Dünyanın diğer yerlerinde yaşananlar Asya’daki 
bu büyüme hamlesinin yansımasıdır. Hem Latin Amerika’daki hem de 
Aşağı Sahra Afrikası’ndaki ülkeler 1970’lerin öncesinde ve 1980’lerin baş-
larında, sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,2 gibi oranlarla güçlü bir ekonomik 
büyüme kaydetmiş, fakat daha sonra dramatik biçimde gerilemişlerdir. La-
tin Amerika’nın büyüme oranı 1980’lerdeki “kayıp on yıl”da hızla düşmüş 
ve 1990’larda biraz iyileşme kaydetmiş olmasına rağmen durağanlığını sür-
dürmüştür. Afrika’da 1970’lerin ikinci yarısında başlayan ekonomik çöküş 
1990’lı yılların büyük kısmında devam etmiş ve HIV/AIDS ve kamu sağlığı-
nı tehdit eden diğer sorunların başlamasıyla daha da ciddileşmiştir. Toplam 
faktör üretkenliği ölçümleri kişi başına verimdeki bu eğilimlere paralel bir 
seyir izlemiştir (örneğin, bkz. Bosworth ve Collins, 2003).
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Bu yüzden toplulaştırılmış tabloda büyüme performansındaki muazzam 
coğrafi ve dönemsel farklılıkları gizlemektedir. Ülkelerden bazıları yüksek, 
bazıları düşük büyüme kaydetmiştir; bazıları bütün bu süre boyunca hızla 
büyürken, bazıları on veya yirmi yıllık büyüme hamleleri yaşamıştır; bazıları 
1980 civarında sıçrama yaparken, bazılarının büyümesi yaklaşık aynı tarihte 
düşüş kaydetmiştir. 

Bu bölüm, böylesine zengin ve farklı deneyimlere bakarak büyüme 
stratejileri hakkında öğrendiklerimize ayrılmıştır. Büyüme	 stratejileri derken, 
gelişmiş ülkelerde varlık sürdüren yaşam standartlarına ekonomik açıdan 
yakınlaşmayı hedefleyen ekonomi politikalarıyla kurumsal düzenlemeleri 
kastediyorum. Özel olarak geliştirilmiş politikalar ile ekonomik büyüme ara-
sındaki ilişkilerden, yani değişik ülkelerin büyüme deneyimlerine ilişkin hazır 
kaynaklardan çok, başarılı stratejilerin şekillendirilmesi konusunda kapsamlı 
bir anlayış geliştirilmesi üzerinde duracağım. Bu yüzden, değerlendirmele-
rimi yaparken, incelenmiş büyüme deneyimlerinden işlevsel dersler çıkar-
mış Albert Hirschman’ın The	Strategy	of 	Economic	Development	(1958) [İktisadi 
Kalkınma Stratejisi], Alexander Gerschenkron’un Economic	Backwardness	 in	
Historical	Perspective	(1962) [Tarihsel Bakış Açısıyla İktisadi Gerilik] ve Walt 
Rostow’un The	Stages	of 	Economic	Growth	(1965) [İktisadi Büyüme Aşamaları] 
başlıklı eserleri gibi daha eski nesil araştırmalardan yararlanacağım. Bölüm-
de bu geleneğe bağlı açık bir tümevarımsal yaklaşım benimsenmiştir. 

Hem bu eserlerin hem de güncel analizlerin ana teması büyümeyi teşvik 
eden politikaların bağlama özgü olma eğilimi taşımasıdır. Mesela dış ticaret 
rejiminin serbestleştirilmesi, finans sisteminin açılması veya daha fazla okul 
inşa edilmesinin büyüme üzerindeki etkileri konusunda yalnızca sınırlı sayı-
da genelleme yapmamız mümkündür. Kitap boyunca vurgulayacağım gibi, 
son yirmi yıldır yaşananlar büyümeyi teşvik eden politikalarla ilgili doğru 
saptamalar yaptığını düşünen politika danışmanlarının beklentilerini boşa 
çıkarmıştır. Ve muazzam bir literatür bulunmasına rağmen, farklı ülkeler 
arasındaki büyüme regresyonları son tahlilde bu tür operasyonel konularda 
bize pek güvenilir ve kesin bulgular sağlamamaktadır.(3) Burada benimse-
diğim alternatif  yaklaşımsa, daha üst düzey genel prensiplere odaklanarak 
başarılı büyüme stratejilerine ilişkin kapsamlı tasarım ilkelerini incelemek 
olmuştur. Bu, tekil yapı taşlarından uzaklaşarak, onların nasıl bir araya geti-
rildiklerine odaklanmayı gerektiriyor. 

Bölüm iki önemli görüş ortaya koyuyor. Bunlardan biri, neoklasik iktisa-
di analizin politika alanındaki uygulamacıların genellikle öngördüklerinden 

(3) Easterly (2005) bu araştırmalarla ilgili iyi bir değerlendirme sunmaktadır. Aynı zamanda bkz. 
Temple, 1999; Brock ve Durlauf, 2001; Rodríguez ve Rodrik, 2001; ve Rodríguez, 2005.
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çok daha esnek olması. Özellikle, mülkiyet haklarının korunması, sözleşme-
lerin uygulanması, piyasa temelli rekabet, uygun teşvikler, sağlam para, borç 
ödeme kabiliyeti gibi en temel iktisadi ilkeler özgün politika paketleriyle 
eşleşmiyor. İyi kurumlar bu en temel ilkeleri etkin biçimde yerine getirebi-
lenlerdir. İyi kurumların yerine getirdikleri fonksiyonlarla, bu tür kurumların 
biçimleri	 arasında özgün bir örtüşme bulunmamaktadır. Reformcuların bu 
ilkeleri yerel kısıtlara duyarlı kurumsal projelere yaratıcı bir biçimde yerleş-
tirmeleri ve yerel fırsatlardan yararlanmaları için fazlasıyla alan mevcuttur. 
Başarılı ülkeler bu alandan akıllıca yararlananlardır. 

İkinci görüş, ekonomik büyümeyi ateşlemekle sürdürmenin birbirinden 
biraz farklı işler olduğudur. Ekonomik büyümenin ateşlenmesi genellikle 
ekonominin kurumsal kapasitesine vergi yükü bindirmesi gerekmeyen sınır-
lı bir dizi (alışık olunmayan) reform gerektirmektedir. Büyümenin sürdürül-
mesi mücadelesi ise, uzun vadede ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak 
ve üretken dinamizmi koruyacak sağlam bir kurumsal temel inşasını gerek-
tirdiğinden birçok açıdan daha zordur. İşin iyi yanı, bu kurumsal altyapıyı bir 
gece içinde inşa etme mecburiyetinin olmamasıdır. Bu iki görev –büyümeyi 
başlatmak ve sürdürmek- arasındaki farklılığı göz ardı etmek reformcuları 
inanılmaz hırslı, farklılaştırılmamış ve kullanışsız politika gündemleriyle uğ-
raşmak zorunda bırakmaktadır.

Bölümün planı aşağıdaki gibidir. İzleyen kısım ekonomik büyüme reçete-
lerini son dönemdeki ekonomik performans ışığında değerlendirerek zemin 
oluşturmaktadır. Üçüncü kısım etkili ekonomik ilkelerin özgün kurumsal 
düzenlemeler ve reform stratejileriyle uyuşmadığı görüşünü geliştirmektedir. 
Dördüncü kısım önceki kısımda geliştirilen kavramsal çerçeveyi kullanarak 
son dönemdeki büyüme deneyimlerini yeniden yorumlamaktadır. Beşinci 
bölüm büyümeyi başlatma ve sürdürmenin zorlukları arasındaki farklılıkları 
ortaya koyan iki uçlu bir büyüme stratejisini tartışmaktadır. Son kısımda da 
nihai değerlendirmeler yer almaktadır. 

BİLDİkLERİmİZ (mUHTEmELEn) DoĞRU DEĞİL
Kalkınma politikası daima geçici heves ve modaların konusu olmuştur. 

1950’ler ve 1960’larda “büyük atılım”, planlama ve ithal ikamesi yoksul ül-
kelerdeki ekonomi reformcularının sloganlarıydı. 1970’lerde bu fikirlerin 
yerini fiyat sisteminin ve dışa açılmanın rolünü öne çıkartan daha piyasa 
yönelimli görüşler aldı.(4) 1980’lerin sonuna gelindiğinde, görüşler John 

(4) Easterly (2001) ekonomik kalkınmaya ilişkin fikirlerin evrimi konusunda kapsamlı ve eğlenceli bir 
değerlendirme sunmaktadır. Aynı zamanda bkz. Lindauer ve Pritchett, 2002; ve Krueger, 1997.
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Williamson’un (1990) talihsizce “Washington Mutabakatı” adını verdiği bir 
dizi politika ilkesi etrafında dikkate değer bir biçimde birleşmişti. Aradan 
geçen yıllar içinde büyük ölçüde renklendirilip genişletilmiş olmalarına rağ-
men, bu ilkeler ekonomik büyümeyle ilgili arzu edilir bir politika çerçevesine 
ilişkin geleneksel anlayışın merkezinde bulunmayı sürdürmektedirler. 

Tablo 1.1’in sol sütununda Williamson’un mali disiplin, “rekabetçi” döviz 
kurları, dış ticaretin ve finans sisteminin serbestleştirilmesi, özelleştirme ve 
kuralsızlaştırmaya odaklı orijinal listesi görülmektedir. Bunlar, Krugman’ın 
(1995, 29) “ekonomi politikalarında Viktoryen ahlak” dediği, “serbest piya-
salar ve sağlam para”ya ilişkin temel unsurlar olarak algılanacaktı. 

Tablo 1.1 Ekonomik Büyümeyi Teşvik Etmekte Doğru Davranış Kuralları

Orijinal Washington Mutabakatı “Genişletilmiş” Washington Mutabakatı (10 
orijinal maddeye yapılan ekler)

1. Mali disiplin

2. Kamu harcamalarının yeniden 
yönlendirilmesi

3. Vergi reformu

4. Faiz oranlarının serbest bırakılması

5. Standartlaştırılmış ve rekabetçi döviz 
kurları

6. Dış ticaretin serbestleştirilmesi

7. Doğrudan yabancı yatırımlara açılma

8. Özelleştirme

9. Kuralsızlaştırma

10. Mülkiyet haklarının korunması

11. Kurumsal yönetim

12. Yolsuzlukla mücadele

13. Esnek emek piyasaları

14. WTO otoritesine bağlılık

15. Uluslararası finansal kural ve 
standartlara bağlılık

16. “Ölçülü” sermaye hareketleri hesabı 
açılışı

17. Serbest döviz rejimi

18. Bağımsız merkez bankaları/enflasyon 
hedefleri belirlenmesi

19. Sosyal güvenlik ağları

20. Yoksulluğun azaltılmasına ilişkin 
hedeflerin belirlenmesi

Bu liste 1990’ların sonuna doğru çok uluslu mercilerin ve politika ik-
tisatçılarının fikirleri doğrultusunda, yapısal olarak daha kurumsal ve “iyi 
yönetim” sorunlarını hedefleyen bir dizi sözde ikinci nesil reformla genişle-
tilmiştir. Genişletilmiş Washington Mutabakatı reformlarının tam listesi çok 
yer tutmakta ve kesin liste kaynaktan kaynağa farklılıklar göstermektedir.(5) 
Bu yüzden tablo 1.1’in sağ sütununda (orijinal Washington Mutabakatı’yla 
simetriyi korumak için) temsili 10 maddeye yer verdim. Bunlar yolsuzlukla 

(5) Listenin neleri içermesi gerektiğine ilişkin farklı bakış açıları için bkz. Stiglitz, 1998; Dünya Bankası, 
1998; Naim, 1999; Birdsall ve dela Torre, 2001; Kaufmann, 2002; Ocampo, 2002; ve Kuczynski ve 
Williamson, 2003.


