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Bile ik Büyüme Oranlar
Eski bir hikayenin modern uyarlamas nda, kurupye kumar masas n n ilk karesine bir, ikinci
karesine iki, üçüncü karesine dört vs. için kendisine ödeme yap lmas n ister. E er kurupye sadece
beyaz karelerin kullan lmas n isterse, ilk peni de er olarak 31 defa katlan r ve son kareye 21.5 milyon $
b rak r. Hem siyah hem beyaz karelerin kullan lmas Peni’nin 92000000 milyar dolara yükselmesini
sa lar.
*nsanlar do alar gere i toplama dayal tahminlerde oldukça iyidirler, fakat tekrarlanan çarp ma
dayal i lemlerde, sistematik olarak büyümeyi oldu undan daha dü ük alg larlar. Sonuç olarak,
genellikle ekonomi için ortalama büyüme oranlar n n ne kadar önemli oldu unu alg layamay z. Bir
kurupye için, kumar masas n n her karesinde kazanc ikiye katlayan seçenekle, her iki karede bir
kazanc n ikiye katlayan seçenek aras ndaki karar, oyunun di er safhalar n n hepsinden önemlidir.
Ödemelerin peni, peso veya pound ile yap lmas n kim takar? Bir ulus için gelirin her ku akta ya da iki
ku akta bir, ikiye katlanaca na ili kin karar, geri kalan tüm politika kararlar n gölgede b rak r.
Ki i Ba na Gelirdeki Büyüme
Japonya 1960’ta ABD’deki, ki i ba na gelirin üçte biri düzeyindeyken, 1960-1985 aras nda ki i
ba na geliri y lda ortalama %5.8 büyümü tür. Ayn dönemde Hindistan ABD’nin 15’te biri düzeyinden
ba layarak y lda 1.5 % artm t r. ABD’de ki i ba na gelir y ll k %2.1 büyüdü ü için, Japonya ABD’yi
yakalarken, Hindistan çok geride kalm t r. Gelirin kaç y lda ikiye katland n bulmak için 72 say s n
büyüme oran na bölmemiz yeterlidir. E er ABD’deki büyüme % 2.1 düzeyinde devam ederse ((72/2.1)
= 34) gelir her 34 y lda ikiye katlanacakt r. 102 y lda gelir 8 kat artacakt r. Bu art büyük fakat imkans z
de ildir.
ABD’de son 100 y lda gelir yakla k olarak % 2.1 oran nda büyümü tür. Japonya’n n büyüme
oran olan % 5.8 oran nda büyüyen bir ekonomide gelir her 12 y lda ikiye katlanacakt r. E er
Japonya’daki bu büyüme oran 96 y l sürdürülebilirse, Japonya’da ortalama gelir 256 kat artacakt r.
Japonya’n n bu ekilde h zl büyümesinin bir di er nedeni yar a çok geriden ba lamas d r.
H zl büyüme Dünyan n önde giden ülkelerinin sanayi deneyimlerini kopyalayarak büyük ölçüde
gerçekle tirilebilir. Burada ilginç soru neden Hindistan bu yöntemi kullanma da ba ar sa layamam t r
(Bkz. Third World Economic Development). Önde giden ülkelere yakla t kça, kaç n lmaz olarak
Japonya’n n büyüme oran yava layacakt r. Gelecek yüzy l için 8 faktöründe büyümesi inan l r gibi
görünmekte fakat 256 faktöründe büyümek pek mümkün görünmemektedir.
Kuzey Amerika, ya am maliyetleri ile düzeltildikten sonra, dünyada refah düzeyi en yüksek olan
bölge özelli ini hala sürdürmektedir. Fakat bu konumunu çok uzun süre sürdürmeyebilir. Japonya’daki
büyüme, dramatik bir ekilde yava lasa da, Amerika’n n bu yüzy l n ba nda *ngiltere’yi geçti i gibi
Japonya liderli i ele geçirebilir.
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Japonya’n n % 2.6 oran nda büyüdü ünü (ABD’nin son dönemdeki büyüme oran ndan % .5
daha fazla) ve ABD’nin büyüme oran n n .5% azalarak %1.6 olaca n varsayal m. Yüzy l içinde
Japonya’daki ki i ba na gelir ABD’deki gelirin iki kat ndan fazla olacakt r.
Büyüme ve Reçeteler
*nsanlar, kaynaklar ele al p daha de erli ekillerde yeniden bir araya getirdikleri sürece
ekonomik büyüme gerçekle ecektir. Ekonomideki üretimi biraz da mecazi bir ekilde anlatmak
amac yla, mutfakla ilgili bir örnek kullan l olmaktad r. Güzel yemekler yapmak için, yemek tariflerine
göre, pahal olmayan girdiler bir araya getirilir. Yap labilecek yiyecekler bu malzemelerin arz (miktar )
ile s n rl olacak ve pi irilen bu yiyeceklerin ço u ayn zamanda ekonomide istenmeyen yan etkiler de
do uracakt r. E er iktisadi büyüme ayn yiyeceklerden daha çok yaparak elde ediliyorsa, eninde
sonunda kaynaklar tükenecek ve insanlar kabul edilemez derecede kirlilik ve çöple ya amaya maruz
kalacaklar demektir. Bununla birlikte, tarih ekonomik büyümenin, ayn yiyecekleri fazla pi irmekten çok
daha iyi yemek tariflerinden geldi ini ö retmi tir. Yeni tarifler genellikle daha az istenmeyen yan etkiler
yarat r ve ham malzeme ba na daha çok iktisadi de er yaratmay olanakl hale getirir. (Bkz. “Natural
Resources”).
Bütün ku aklar, yeni yemek tarifleri veya fikirler ke fedilmedi i zaman, k t kaynaklar n ve arzu
edilmeyen yan etkilerin, büyümeyi s n rlayaca n n fark nda olmu tur. Ayn zamanda, her ku ak yeni
tariflerin ve fikirlerin bulunmas potansiyelini az msam t r. Biz sürekli olarak ke fedilmeyi bekleyen ne
kadar fikir ve tarif oldu unu kavramada ba ar s z olmaktay z. Bu zorluk bile ik faiz hesaplarken
kar la lan zorlu un ayn s d r. Olas l klar n etkileri, toplam olarak ekonomiyi etkilememekte çarp m
olarak etkilemektedir.
Fiziksel kimyan n, ara t rmac sentez diye bilinen bir dal nda, kimyagerler seçilen elementleri
farkl s derecelerinde ve farkl bas nçlarda bir araya getirerek ortaya ne ç kaca n ara t rmaktad rlar.
Y llar önce, herkesin mümkün olmad n dü ündü ü bir s da, yüzlerce bile imden biri olarak, bir süperiletken ke fedilmi tir. Eninde sonunda daha önce transistorun ke fedilmesinde oldu u gibi, bu bulu un
iktisadi etkileri ortaya ç kacakt r.
Bu tip bulu lar n ne kadar çok çe itli olabilece ini anlamak için a a daki hesaplamalar
inceleyelim. Elementler tablosu yakla k 100 de i ik atom içermektedir, bu atomlardan dört tanesini
kullanarak, elde edilebilecek farkl bile imlerin say s 100x99x98x97 ya da yakla k doksan dört
milyondur. Benzer ekilde bir yemek tarifinde kullan lacak malzeme oranlar n ifade etmek için 1,2,3,7
gibi say lar kullanabiliriz. Hesaplamalar basit tutmak amac yla listedeki say lar n bir ile on aras nda
tutmaya ve kesirlere yer vermemeye özen gösterelim. Bu artlar alt nda seçilen her dört element için
3500 malzeme oran seti (kullan lan miktarlar aç s ndan) vard r ve toplam olarak 3500x94(milyon) yani
330 milyar farkl yemek tarifi elde etmek mümkün olacakt r. E er dünyadaki laboratuarlar, her gün 1000
tarifi de erlendirebiliyorsa bu tariflerin hepsinin gözden geçirilmesi yakla k bir milyon y l alacakt r.
(Asl nda bu hesaplamalar yap lmas olas olan bulu lar n say s n , önemli ölçüde yads maktad r çünkü
örne imizde sadece 4 element ald k bu say de i tirilebilir, kesirli oranlarda miktarlar kullan labilir ve bu
elementlerin farkl s ve bas nçlarda bile imine bak labilir).
Bu ek faktörler için düzeltmeler yapmasak da, bu tip hesaplamalar sadece mümkün olabilecek
olas l klar yelpazesinin ne kadar geni oldu u hakk nda fikir vermek için yeterlidir. Sadece elementlerin
bile imini rasgele seçmek yerine elementleri kimyasal reaksiyonlarla birle tirme yoluna gidilebilir.
Örne in bu kimyasal reaksiyonlar hidrojen ve karbon gibi elementleri birle tirerek, protein veya polimer
gibi düzenli yap lar elde etmek için kullan labilir. Bu sürecin bizi nerelere götürebilece ini gözümüzde
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canland rmak için ideal bir kimyasal rafineri dü ünelim. Bu rafineri, yenilenebilir kaynaklar kullanarak
insanlar n kullanabilece i ürünler üretmektedir. Bir arabadan küçük ve hareket edebilen bu rafineri
kendi kullanaca girdileri seçmekte, uygun artlar yaratmakta, üretimi gerçekle tirmekte ve sistem
hatalar n kendi kendine düzeltmektedir. Bunlar n hepsini çok küçük bir insan yönlendirmesiyle
gerçekle tirmektedir. Dolay s yla bize bir pipo yak p arkam za yaslanmak ve üretilen ç kt lar tüketmek
kalmaktad r.
Bu rafineri günümüzde zaten varl n sürdürmektedir, söz konusu rafineri süt ine,idir. E er
do a hidrojen, karbon ve di er atomlar kullanarak uzun bir evrim süreci içinde bu tip çok de erli yap lar
(süt ine,i) yaratabiliyorsa, atomlar birle tirerek ola anüstü say da de erli yap lar bulmak neden olas
olmas n?
Nesneler ve Fikirler
Fikirler ve reçeteler hakk nda kafa yormak ki inin, ekonomik politikalar ve inekler hakk ndaki
dü ünce tarz n de i tirmektedir. Yoksullu un ya and çok say da az geli mi ülkenin, yoksulluk
nedenlerini aç klamak için sermaye ve do al kaynaklar gibi nesnelerin olmad ileri sürülür. Fakat
Japonya, 1950’de ve de günümüzde çok az do al kayna a sahip olmu tur. Dolay s yla bu durumu
aç klayabilecek ba ka unsurlar olmal d r. Az geli mi ülkelerin nesneler aç s ndan çok fikirler aç s ndan
eksikleri oldu u giderek genel kabul görmektedir. Geli mi ülkelerde, az geli mi lerin hayat
standartlar n yükseltecek gerekli bilgiler vard r. Yoksul bir ülke, vatanda lar n n dünyada zaten varolan
fikirleri edinmelerini te vik eden unsurlar tahrip etmezse ve e itim yat r mlar na önem verirse, dünyada
varolan bilgi stokundan h zl bir ekilde faydalanabilir. Buna ek olarak, ülke s n rlar içinde yabanc
patent, telif haklar ve lisanslar koruyarak, bireysel fikirleri korur ve yabanc dolays z yat r mlar te vik
ederse, vatanda lar k sa sürede en verimli üretken faaliyetlerle u ra r hale gelecektir.
Geli mi ülkelerdeki baz fikirler, az geli mi ler taraf ndan kolayca kendi üretim süreçlerine
uyarlanmaktad r. Örne in, daha önce ishalden yüz binlerce çocuk ölürken, imdi ishal tedavisi pek çok
insan n hayat n korumaktad r. Günümüzde dahi baz hükümetler özellikle ticari de eri olan baz
fikirlerin ak na engeller koymaktad r. Kuzey Amerika’daki otomobil üreticileri dahi dünyan n di er
bölgelerinde üretilen fikirlerden ö renebilecekleri eyler oldu unu kabul etmeye ba lam lard r. Fakat
Hindistan’daki araba üreticileri devletin korumas alt nda eski yöntemlerle üretime devam etmektedir.
Bugün, 1950’de *ngiltere’de üretilmi olan Austin ve Hillman araçlar n n üretimi devam etmektedir.
Hindistan’ n d a kapan p kendi kendine yeterli olmaya çal ma azmi ile Japonya’n n yabanc fikirleri
al p uygulama azmi yakla k olarak ayn güçtedir. Fakat sonuçlar, yoksulluk içindeki Hindistan ile bolluk
içindeki Japonya aras ndaki fark n ancak bu kadar büyük olabilece ini göstermektedir.
Hindistan gibi geli mekte olan bir ülke, yaln zca sanayile mi ülke firmalar n n sahip olduklar
bilginin ülkeye ak na izin vererek, ya am standartlar nda ola anüstü art lar sa layabilir. Fakat ABD
ve Kanada gibi öncü ülkeler ile Japonya gibi yeni lider konumundaki ülkeler, yaln zca ba ka yerlerde
geli tirilen yeni fikirleri uygulayarak ön saflardaki yerlerini koruyamazlar. Kendi ülkelerinde yeni fikirlerin
yarat lmas n te vik etmek zorundad rlar, bunu yapmak da kolay de ildir. Bir yarat c dü ünceyi önemli
k lan özellik (ayn anda farkl ki ilerce kullan labilmesi), ayn zamanda yarat c dü ünceye yap lan
yat r ma uygun bir getirinin elde edilmesini zorla t rmaktad r. Yeni bir bilgiden faydalanan pek çok ki i
di erlerinin çabalar ndan bedava faydalanmaktad r.
Örne in, Bell laboratuarlar nda transistor ke fedildikten sonra, bu temel bilimsel bulu un ticari
bir de er ta mas için, çok uygulamal fikrin geli tirilmesi gerekmi tir. Jimdi ise özel firmalar,
transistorun fiyat n bir milyon faktöründe dü üren geli mi reçeteler geli tirmi lerdir. Bununla birlikte bu
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bulu lar n faydalar yaln zca bunlar geli tiren firmalarca elde edilmemekte, bu ürünleri tüketenler bu
faydalar n önemli bir k sm n elde etmektedir. Örne in, bilgisayar m n haf zas ndaki çipte buluna bir
milyon transistor ba na birkaç y l önce bin dolar öderken imdi, bir milyon transistor ba na yüz
dolardan daha az ödemekteyim ve hala bu dü ü ü hak etmek için herhangi bir çaba içine girmiyorum.
Ana bulu lardan elde edilen petrolün büyük bir k sm na, hükümet el koyup tüketicilere verecek
olursa, petrol irketleri daha az petrol arama faaliyetine giri eceklerdir. Baz petrol yataklar tesadüfen
bulunabilir, ancak petrol araman n sunaca pek çok f rsat kaç r lm olacakt r. Bu nedenle pek çok
iktisatç , yarat c fikirlerin üretimini, transferini ve uygulanmas n te vik edecek üç hükümet politikas n
güçlü bir ekilde desteklemektedir: Bunlar; e itim için evrensel destekler, temel ara t rmalar n
desteklenmesi ve geçici bir süre yarat c fikri ke fedene tekelci kar sa layan, fikri ve mülkiyet haklar n n
korunmas d r. Bununla birlikte iktisatç lar, bu tür politikalar n, temel bir fikrin, örne in transistorun bir
bilgisayar haf zas na dönü türecek uygulamal spesifik bir fikre dönü mesi, ya da video kaydedici gibi
yeni bir ürünün ucuz bir tüketim mal na dönü türülmesi için yeterli te vikleri sa lamayabileceklerinin
fark na varm lard r.
*malat sanayiin pek çok alan nda Japonlar n, Kuzey Amerikan firmalar n yakalamas , hatta
geçmesi sonucu harekete geçen ABD’deki politika yap c lar yarat c fikirlerin üretimini te vik edecek ek
tedbirleri ele almaya ba lam lard r. Önerilen de i iklikler, temel bilimlerin desteklenmesinden,
ara t rma konsorsiyumlar na, anti-tröst istisnalar tan nmas na; sermaye kazançlar na uygulanan vergi
oranlar n n dü ürülmesinden, bir hükümet kurumunun belli endüstrileri do rudan do ruya destekledi i
“sanayi politikas na” kadar uzanmaktad r. Japonya’dan kurumlar al p, farkl bir sosyal ve politik iklimin
farkl oldu u Kuzey Amerika’ya ta maya kalk mamal y z, fakat Japon deneyiminden faydalanmas n
bilmeliyiz.
Karma k ve yeterince anla lmam uygulamalardan, firmalar aras nda birle me, ihalelere hile
kar t rmak, yabanc lar n sistematik olarak d lanmas , hükümetin yetkilerini kötüye kullanmas , firma
yöneticilerinin hisse sahiplerinin kontrolünden ç kar lmas ve firma büyümesinin hisse sahibi
getirilerinden önde tutulmas gibi kötü uygulamalar kopyalamak istememekteyiz. Ancak Japonlar n,
ABD’ye göre firma baz nda daha yüksek ara t rma geli tirme düzeyine eri melerini almak istemeliyiz.
Örne in, in aat sanayiinde Japon firmalar ABD firmalar n n be kat ndan fazla ara t rma harcamalar
yapmaktad rlar. Japonya’da en büyük alt firma, i levi, bütçesi ve kapsam itibariyle ABD’deki en büyük
üniversite laboratuarlar ndan daha büyük ara t rma laboratuarlar n faaliyette tutmaktad rlar. Hiçbir
büyük ABD firmas benzer bir enstitüye sahip de ildir. ABD ile z t olan bir di er özellik ise, firmalarda
yap lan ara t rmalar n çok küçük bir k sm do rudan veya dolayl
olarak devlet taraf ndan
desteklenmekte veya üniversitelerde gerçekle tirilmektedir. Japon sisteminin ba ar l oldu unun bir
i areti de udur: Dünya in aat piyasas nda Japonlar n pay yükselirken, Kuzey Amerika’n n pay giderek
azalmaktad r.
Bu tür kar la t rmalara s k verilen tepki daha çok Japonya’da üniversitelerin zay f oldu u ve
ABD’de ara t rmalar n gerek miktar, gerekse kalite aç s ndan daha yüksek oldu u yönündedir. Ulusal
ç karlar m z aç s ndan bu tepki iki kat daha yan lt c d r. ABD’deki pür temel bilimlerin faydalar
dünyadaki herhangi bir ülke taraf ndan elde edilebilir. Bir derginin abonelik fiyat na, Japon firmalar
yüksek- s da çal abilen süper-iletkenlerin tarifini elde edebilirler. Ek olarak, in aat sektörü GSY*H
içinde önemli bir paya sahip oldu undan (ABD’de %9, Japonya’da %18) in aat tekniklerindeki küçük
iyile tirmeler dahi ulusal gelir üzerinde, temel bilimlerdeki göz al c geli melerden daha büyük bir etki
yaratabilecektir.
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Japon deneyiminden ç kar lacak ders udur: Tasar m çal malar , ürün veya süreç mühendisli i
gibi s radan uygulamal ara t rma türleri bu faaliyetleri gerçekle tiren firmaya büyük birikimli faydalar
sa layabilir. Üstelik uygulamal ara t rmalar, devlet birimlerinin öncülü ünde yada akademik ç karlar
taraf ndan yönlendirildi inde de il, firma ile entegre bir ekilde firman n kar la t sorunlar ve f rsatlar
taraf ndan yönlendirilince en büyük faydalar sa lamaktad r.

Meta-Fikirler
Belki en önemli fikirler meta fikirlerdir. Bu fikirler daha çok di er fikirlerin üretimini ve yay lmas n
destekleyenlerdir. *ngilizlerin 17. yüzy lda patent ve mülkiyet haklar n ke fetmesi, Kuzey Amerikal lar n
19. yüzy lda tar ma dayal hizmetleri ve 20. yüzy lda temel bilimlere rekabetçi destekleri bulmas gibi.
Japon ekonomik politikalar son otuz y lda oldukça ba ar l olmu tur fakat rü vet alan politikac larla ilgili
baz skandallar, Japon kurumlar n körü körüne kopyalaman n do ru olmayaca konusunda bizi
uyarmaktad r. Japonlar, ABD kongre üyeleri tasarruf ve borçlar n denetimine müdahale etti inde bizim
ö renmemiz gereken dersi ö renmi lerdir: Ekonomik faaliyetler üzerinde hükümet önemli bir güce
sahipse, hükümet üyeleri bu gücü kolayl kla, as l olan kamusal amac ndan sapt r p özel kullan ma
kayd rabilirler. Japonya dahil bütün sanayile mi ülkelerin u ra mak durumunda oldu u as l engel, özel
sektörde yüksek düzeyde uygulamaya dönük, ticari ara t rmalar destekleyecek yeni kurumlar n
ke fedilmesidir. Bu kurumlar n yüksek etkinlik maliyetleri olmamal ve en önemlisi, dar ç karlara teslim
olma zaaf hiç olmamal d r.
Yarat c fikirleri destekleyecek bir sonraki meta-fikrin ne olaca n bilmiyoruz. Ne zaman ortaya
ç kaca n da bilmiyoruz. Bununla birlikte, iki sa l kl tahminde bulunabiliriz: Birincisi, yirmi birinci
yüzy l n lideri, özel sektörde ticari de eri olan fikirleri destekleyecek, yenilikleri uygulayan ülke olacakt r.
*kincisi, bu tür yeni meta-fikirlerin ke fedilmesi sürecektir.
Sokaktaki adam , ke fedilebilecek her eyin ke fedilmi oldu unu dü ünmesine sevk eden;
bizim de, bütün ilgili kurumlar n tasarland n ve bütün politika kald raçlar n n ke fedilmi oldu unu
dü ünmemize neden olan, yanl bir hayalden ba ka bir ey de ildir. Pozitif bilimciler için oldu u kadar
sosyal bilimciler için de ke fedilecek geni alanlar ve harika sürprizler varl n sürdürmektedir.
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