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Geçen yazıyı Türkiye’nin ihracat yapısının nasıl değişebileceği sorusunu cevaplamadan bitirmiştim. Kaldığımız yerden devam edelim.
Türkiye’nin yapısal sorunu derken neyi kastettiğimi açmak isterim. Başka iktisatçıların aksine ben düşük tasarruf
düzeyini veya kadınların işgücüne katılmaması gibi sorunları büyük yapısal problemler olarak görmüyorum. Bunlar
bir ölçüde Türkiye büyüme modelini değiştirebilirse düzelecek yan etkiler bana göre. Esas sorun daha genel. Aslında orta gelir tuzağı denilen kavramda bununla ilintili. Sorun hukukun üstünlüğünün olmaması. Hukukun üstünlüğü
denilince bizde herkesin aklına insan hakları geliyor doğal olarak. Ama konumuz o değil. Hukukun üstünlüğü kuralların açık, ayrım gözetmeyen, sürekli keyfi olarak değişmediği bir kurumsal yapı demek. Örneklemem gerekirse
The Economist’in son sayısında bahsedilen; inşaat izinlerinde 136. iş kurmada 79. ve iflas çözümlemede 109. sırada olmak yapısal sorunlarımızın bir göstergesi.

Özellikle yüksek katma değer getiren mallar üretmek istiyorsanız kurumsal yapı ve bu yapının sağlamlığı daha da
önemli hale geliyor. Zira yüksek katma değerli ürünler aynı zamanda yüksek teknolojili ürünler. Bunlar daha çok
araştırma ve geliştirme harcamaları, daha fazla girişimcilik ve daha hızlı dünyaya bağlanmayı da getiriyor. Kuralların açık olmasında ve ayrım gözetmemesinden bahsettik. Bir örnek ereyim. Ülkemizde son zamanlarda toprak rantı
o kadar arttı ki, inşaat sektörünün kar oranları diğer sektörlere nazaran yüksek kaldı. Bu bir politika olabilir. İnşaat
sektörü öncülüğünde büyümek de bir büyüme modelidir. Sektörde balon oluşmadığı sürece makul da olabilir. Ancak siz teknoloji ağırlıklı sektörlere ağırlık vermek istiyorsanız, rant gelirlerini yüksek tutamazsınız. Rekabet ettiğiniz
ve edeceğiniz ülkeler yüksek hızda internete bağlanırken siz hangi ihalenin açılacağına dair tartışmalarla geç kalamazsınız. Eğitimli iş gücünüzün başka ülkelere göç etmesine göz yumamazsınız.
Bu bağlamda orta gelir tuzağını da aslında hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez hak olarak gören zihniyetin toplumda filizlenmesi ve gelişmesi için gereken süre olarak da tanımlayabiliriz. Güney Kore gibi bazı ülkelerde bu dönüşüm yukarıdan aşağıya gerçekleşebilir ve dolayısıyla süreç de hızlanır. Biz henüz bunu yapamadık.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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