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Öz

Bu makalede Türkiye nin uluslararas rekabet gücü göstergeleri bak m ndan
ço unlu unu AB ülkelerinin olu turdu u 20 ülke kar s ndaki göreli durumu belirlenmeye
çal lm t r. 46 rekabet gücü göstergesi e itim, ekonomik ve teknolojik alt yap , i ve
çal ma ortam göstergeleri, makroekonomik performans göstergeleri ve rekabet gücünün
ç kt lar olmak üzere be grupta toplanm ; istatistiksel analiz her bir grup için önce ayr
ayr daha sonra tüm de i kenler ele al narak yap lm t r. Yapt m z kar la t rmal ve
istatistiksel analizler, pek çok gösterge bak m ndan Türkiye nin di er ülkelerin gerisinde
bulundu unu; bunun bir sonucu olarak da di er ülkelerden ayr tek ba na bir küme
olu turdu unu ortaya koymu tur. Baz analizlerde Türkiye; Polonya, Çek Cumhuriyeti ve
Macaristan ile ayn kümede yer alm t r.

Anahtar Kelimeler: Uluslararas rekabet gücü, kümeleme analizi, rekabet gücü
göstergeleri.

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF TURKEY: A MULTIVARIATE 
STATISTICAL ANALYSIS

Abstract

In this article, in terms of international competitiveness indicators, relative
position of Turkey among 20 countries-most of them are from the European Union- is tried
to be determined. 46 competitiveness indicators are grouped into five groups called as
educational indicators, economic and technological structure, business and working
conditions, macroeconomic performance indicators and the outputs of competitiveness. In
the first stage, statistical analysis has been performed for each group. Secondly, statistical
analysis has been done by including all variables. Comparative and statistical analyses have 
shown that Turkey had lower values than the other countries. As a result of this, Turkey
formed a separate group. In some analyses, Turkey was in the same group with Poland,
Czech Republic and Hungary.

Key Words: International competitiveness, cluster analysis, competitiveness
indicators.
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I. G R

1970 li y llardan ba lamak üzere dünya ekonomisinde önemli de i meler
ya anm t r. Bu de i melerden biri, dünya sanayi ürünleri ticaretinde söz sahibi
olan bat l sanayile mi ülkelerin yerini önce Japonya n n, daha sonra Yeni
Sanayile en Ülkeler in ve 1980 li y llarda da Yeni hracatç Ülkeler in almas d r.
Böylece 1970 lerden itibaren hem dünya ticaretine kat lan ülkelerin say s artm
hem de dünyada de i imi yap lan sanayi ürünleri çe it olarak ço alm t r.

Dünya ekonomisinde son 15-20 y lda aç kça gözlenen ba ka bir de i im,
küreselle me olgusu ile ülkeler aras ndaki s n rlar n kalkmas d r. Esas olarak bilgi
ve haberle me teknolojisinde ortaya ç kan geli meler ve sermayenin
uluslararas la mas sonucunda ortaya ç kan küreselle me, ülkelerin ekonomik
yap lar n n, hukuk sistemlerinin ve k sacas insanlar n ya am tarzlar n n birbirine
yak nla mas anlam na gelmektedir.

Bir taraftan dünyadaki belli ba l ihracatç ülkelerin ve ihraç edilen
ürünlerin say s nda meydana gelen art , di er taraftan küreselle me olgusu ile
tüketim kal plar n n birbirine yakla mas , dünya ticaretini art rm t r. Çok say da
ülkenin ço u kez birbirine benzer ürünleri ihraç ederek dünya ticaretine kat lmas ,
uluslararas rekabeti de art rm t r. Dünya piyasalar nda fiyat ve kalite aç s ndan
rekabet edebilir ürünleri satan ülkeler, dünya ticaretinde söz sahibi olmu lard r. Bu
anlamda ulusal rekabet gücü kavram önem kazanm ve genel olarak bir ülkenin
dünya mal ve hizmet ticaretinde sahip oldu u pay ifade etmek için kullan lm t r.

Asl nda rekabet gücü sadece ülkeler için de il, firmalar ve endüstriler için
de söz konusudur. Çünkü, günümüzde rekabet sadece ülkeler aras nda de il,
firmalar ve endüstriler aras nda da mevcuttur. Ancak, küreselle en dünyada firma
ve endüstrilerin d ticarete aç k olmas ve ba l olduklar ülkeleri temsil etmeleri
ulusal rekabet gücünün daha fazla ön plana ç kmas n sa lam t r. Ulusal rekabet
gücünün korunmas ve art r lmas , rekabet gücünü belirleyen göstergeler
bak m ndan ülkenin iyi durumda olmas ile mümkündür.

Bu çal man n konusunu Türkiye nin di er ülkeler kar s ndaki göreli
rekabet gücü potansiyeli olu turmaktad r. Makalenin amac ; ço unlu unu Avrupa
Birli i (AB) ülkelerinin olu turdu u, ABD, Japonya, Meksika, sveç ve Güney
Kore nin de dahil oldu u 20 ülke kar s nda rekabet gücü göstergeleri bak m ndan
Türkiye nin göreli durumunun belirlenmesidir. 

Makale kulland yöntem ve de i kenler bak m ndan rekabet gücü ile
ilgili di er çal malardan farkl l k göstermektedir. Literatürdeki di er çal malarda
rekabet gücü genellikle sektörel düzeyde geli tirilen formüller yard m yla
ölçülmekte; baz sektörlerin rekabet güçleri aç s ndan ülkeleraras kar la t rmalar
yap lmaktad r. Oysa, bu çal mada rekabet gücü ülkenin kalk nma düzeyinin ve
ulusal rekabet gücünün belirlenmesinde kullan lan e itim, ekonomik ve teknolojik
alt yap , i ve çal ma ortam , makro ekonomik performans ve rekabet gücünün
ç kt lar olarak be grupta toplanan 46 gösterge yard m yla ölçülmeye
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çal lmaktad r. Makale sadece kullan lan de i kenler bak m ndan literatürdeki
di er çal malardan ayr lmamakta, ayn zamanda kullan lan yöntem bak m ndan da
di er rekabet gücü analizlerinden farkl l k göstermektedir. Makalede çok
de i kenli istatistiksel analiz yöntemlerinden kümeleme analizi kullan larak, ele
al nan rekabet gücü göstergeleri bak m ndan benzer geli me seviyesine sahip olan
ülkeler belirlenmeye çal lm t r. Dolay s yla, bu çal ma ele al nan göstergeler
bak m ndan analize dahil edilen 20 ülke kar s nda Türkiye nin göreli ulusal
rekabet gücü potansiyelini ortaya koymaya yöneliktir. 

Makalede Türkiye nin göreli rekabet gücü alt yap s iki a amal bir
yöntemle ortaya konmaktad r. lk a amada, be grupta toplanan her bir de i ken
aç s ndan ülkeler aras kar la t rmalar yap lmakta ve her bir de i ken bak m ndan
Türkiye nin di er ülkeler kar s ndaki durumu ortaya konmaktad r. kinci a amada
ise, istatistiksel analiz yard m yla her bir grup de i ken ve tüm de i kenler ele
al nd nda ülkenin göreli rekabet gücü potansiyeli belirlenmektedir.

Makale alt bölümden olu maktad r. Giri bölümünden sonra yer alan
ikinci bölüm; rekabet gücünün tan mlanmas ve rekabet gücünün ölçümü ile ilgili
literatüre ayr lm t r. Üçüncü bölümde, makalenin istatistiksel ve kar la t rmal
analizlerinde kullan lan de i kenler ele al nm t r. Dördüncü bölümde, ele al nan
her bir de i ken aç s ndan Türkiye nin sahip oldu u de erler, analizlere dahil olan
di er ülkelerle kar la t r lm t r. Be inci bölümde, istatistiksel analiz sonuçlar yer
almaktad r. Alt nc bölüm, sonuç ve de erlendirme k sm na ayr lm t r.

II. L TERATÜR

Burada öncelikle rekabet gücünün tan mlar na yer verilmi tir. Ard ndan
rekabet gücünü ölçmek amac yla geli tirilen modeller aç klanm t r.

A) Rekabet Gücünün Tan mlanmas

Rekabet gücü kavram üzerinde iktisatç lar n görü birli ine vard klar
tek bir tan m mevcut de ildir. Bize göre bunun çe itli nedenleri bulunmaktad r.
Bunlar (Atik 2005: 14):

i) Rekabet gücü ele al nmak istenen alana göre de i mektedir. Rekabet
gücü firma, sektör ve ülke baz nda ele al nabilir. Buna ba l olarak da her bir
düzeyde rekabet gücü farkl tan mlanabilir.

ii) Rekabet gücünü belirlemede kullan lan ölçütler farkl olabilir.
Örne in, ülkenin sadece d ticaret aç s ndan rekabet gücü belirlenebilir. Ya da çok
say da gösterge ele al narak ülkenin bütün olarak rekabet gücü belirlenebilir.

iii) Rekabet gücü bak aç s na göre farkl olabilir. Rekabet gücüne mikro
ya da makro aç dan bak labilir. Burada rekabet gücü firma düzeyinde, endüstri
düzeyinde ve ulusal düzeyde tan mlanacakt r.
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Firma düzeyinde rekabet gücü, endüstriyel ve ulusal düzeydeki tan mlarla
kar la t r ld nda en dar kapsaml olan d r. En yayg n tan mlardan birine göre,
firma düzeyinde rekabet gücü, firmalar n ürünlerini rakiplerinin fiyatlar na e it ya
da daha dü ük bir fiyatla üretme ve satma yetene idir (Cockburn et.al. 1998: 1).

Sadece ürün fiyat n esas alan bu tan m, ürün kalitesi ve ürün özellikleri
de dahil edilerek ba ka tan mlarla geni letilmi tir. Örne in, Dünya Ekonomik
Forumu (World Economic Forum) rekabet gücünü fiyat d ndaki unsurlar da esas
alarak tan mlam t r. Bu tan ma göre rekabet gücü, firmalar n rakipleri ile
kar la t r ld nda fiyat ve fiyat d unsurlar aç s ndan daha çekici olan mal ve
hizmetleri üretme ve mü terilerine satma yetene idir (World Economic Forum
1989: 5-12).Hangi tan m ele al n rsa al ns n, firma düzeyinde rekabet gücü; be eri
sermaye, teknoloji ve di er üretim faktörlerine ba l olarak firman n rakiplerine
göre daha kaliteli ve maliyet avantaj bulunan ürünleri ve hizmetleri üretmesini
ifade etmektedir.

Endüstri, en basit ifadeyle bir mal n veya hizmetin üretiminde
birbirleriyle rekabet eden firmalar bütünüdür. Endüstri düzeyinde rekabet gücü,
Bryan (1994) taraf ndan bir endüstrinin bütün olarak rakiplerine e it ya da onlardan
daha yüksek düzeyde bir verimlili e ula mas olarak tan mlanmaktad r. Bu konuda
ba ka bir tan mlama Markusen (1992) taraf ndan yap lm t r. Buna göre
endüstriyel rekabet gücü; bir endüstrinin rakipleri ile ayn ya da daha ileri seviyede
bir verimlilik düzeyine ula mas , bu verimlilik düzeyini sürdürme yetene i ya da
rakipleri ile ayn ya da rakiplerinden daha dü ük maliyette üretme ve satma
yetene i olarak tan mlam t r.

Bu tan mlarda dikkat çeken nokta, endüstri düzeyindeki rekabet gücü
kavram nda verimlilik kavram n n önemli bir yere sahip olmas d r. Ayr ca, ikinci
tan mda birinci tan mdan farkl olarak vurgulanan nokta, ula lan verimlilik
düzeyinin sürdürülmesi gere idir.

Ulusal veya uluslararas rekabet gücü kavramlar ço u kez ayn anlamda
kullan lmakta ve her iki kavram da firma veya endüstri düzeyinden ayr olarak,
daha geni kapsamda bir ülkenin rekabet gücünü ifade etmektedir. Uluslararas
Yönetim Geli tirme Derne i Dünya Rekabet Gücü Y ll nda (World
Competitiveness Yearbook) ulusal rekabet gücünü u ekilde tan mlamaktad r:

Bir ülkenin rekabet gücü, ülkenin firmalar için daha fazla de er
yarat lmas n ve insanlar için daha fazla refah n sürdürülmesini sa layan bir
çevrenin olu turulmas ve sürdürülmesi yetene idir (IMD 2005: 609).

Uluslararas Yönetim Geli tirme Derne i ne göre, ulusal rekabet gücünün
art r lmas nda dört unsur etkile im içindedir. Bunlar; ekonomik performans,
kamunun etkinli i, özel sektörün etkinli i ve alt yap d r (IMD 2005: 610). Bu
unsurlarda yeterli olan bir ülkenin ulusal rekabet gücü yüksek olacakt r.
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Bu aç klamalar m z; rekabet gücünün firma düzeyinde, endüstri
düzeyinde ve ulusal düzeyde ayr ayr tan mland n ortaya koymaktad r. Rekabet
gücü hangi seviyede tan mlan rsa tan mlans n, her bir tan mda ele al nan ekonomik
birimin rakiplerine göre daha avantajl konumda olmas n ifade etmektedir.

B) Rekabet Gücünün Ölçülmesi

Firma düzeyinde, endüstri düzeyinde ve ulusal seviyede rekabet gücünü
ölçmek amac yla çe itli formüller ve modeller geli tirilmi tir. Bu modellerde
kullan lan de i kenler, rekabet gücü üzerinde etkili oldu una inan lan ekonomik
göstergelerdir. Burada rekabet gücünün ölçümü amac yla geli tirilen yakla mlar,
ticari performans ve piyasa pay göstergeleri, verimlilik ve maliyet göstergeleri,
Uluslararas Yönetim Geli tirme Enstitüsü göstergeleri, Dünya Ekonomik Forumu
göstergeleri ve ngiltere Ticaret ve Sanayi Departman göstergeleri olmak üzere be
ba l k alt nda ele al nacakt r.

1) Ticari Performans ve Piyasa Pay Göstergeleri

Piyasa pay ve d ticaret göstergelerine dayal olarak rekabet gücünü
ölçmek amac yla çe itli formüller geli tirilmi tir. Burada rekabet gücü tek bir ürün
veya ürün grubu için hesaplanmakta ve d ticaret verilerine dayanmaktad r (Aktan
ve Vural 2004a: 65). Bu grup alt nda yer alan ölçütler; Ticari Performans Ölçütü
(TPÖ) ve Aç klanm Kar la t rmal Üstünlükler Endeksi (AKÜE) dir.

2) Verimlilik ve Maliyet Göstergeleri

Verimlilik ve maliyet rekabet gücünün ölçülmesinde en fazla kullan lan
iki unsurdur. Maliyetler içinde en fazla hesaba kat lan birim emek maliyetleridir.
Klasik d ticaret teorileri ülkelerin maliyetlerini ve rekabet güçlerini belirlemede
emek faktörüne daha fazla önem vermi ler ve rekabet gücü ile ilgili ilk analizlerde
birim emek maliyetleri kullan lm t r.

Baz iktisatç lar, rekabet gücünü belirlemede, emek maliyetleri yerine
daha kapsaml bir yakla m olan yurt-içi kaynak maliyetlerini kullanmaktad rlar.
Bu yakla mda, ihracat yaparak döviz kazanman n kaynak maliyeti, ithal ikamesi
yoluyla döviz tasarrufu sa laman n kaynak maliyeti ile kar la t r lmaktad r (Töre
1995: 38).

3) Uluslararas Yönetim Geli tirme Enstitüsü ne Göre Rekabet
Gücünün Ölçümü

Uluslararas Yönetim Geli tirme Enstitüsü (International Institute for
Management Development-IMD) her y l Dünya Rekabet Y ll (World
Competitiveness Report) ad verilen bir yay nda ülkeleri rekabet güçlerine göre
s ralamaktad r. IMD ülkeleri rekabet güçlerine göre s ralamada ekonomik yap ,
siyasi yap , ülkelerin altyap lar , kültürleri, dünya ekonomisine entegre olma
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dereceleri ba ta olmak üzere çe itli gruplar alt nda toplanan çok say da gösterge
kullanmaktad r.

IMD nin uluslararas rekabet gücünü ölçmede kulland de i ken
gruplar ndan ba l calar ; yurt-içi ekonominin genel durumu, d a aç kl k düzeyi,
kamu sektörünün yap s ve hükümet politikalar , finans sektörünün yap s , altyap ,
yönetim, bilim ve teknoloji, insan gücüdür. Her bir de i ken grubunda çok say da
de i ken bulunmaktad r (Aktan ve Vural 2004b: 82).

4) Dünya Ekonomik Forumu Göstergeleri 

Dünya Ekonomik Forumu, her y l Global Rekabet Raporu (Global
Competitiveness Report) ad alt nda bir rapor yay nlamaktad r. Raporda ülkelerin
uluslararas rekabet güçleri Global Rekabet Endeksi yard m yla ölçülmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu, Global Rekabet Endeksi ne ilave olarak iki
farkl endeks daha düzenlemektedir. Bunlardan birincisi, Büyüme Rekabet Gücü
Endeksi (Growth Competitiveness Index); ikincisi, letme Rekabet Gücü Endeksi
(Business Competitiveness Index) olarak bilinir.

Büyüme Rekabet Gücü Endeksi üç unsurdan olu maktad r. Bunlar:
Makroekonomik çevrenin kalitesi, ülkedeki kamu kurumlar n n yap s ve ülkenin
teknolojik alt yap s .

Global Rekabet Endeksi nde kullan lan de i kenler; d a aç kl k, devletin
ekonomideki rolü, mali piyasalar, altyap , teknoloji, yönetim, i gücü ve sivil
kurumlar olmak üzere sekiz ana grupta toplanm t r (World Economic Forum
2004).

5) ngiltere Ticaret ve Sanayi Departman Taraf ndan Geli tirilen
Göstergeler

ngiltere Ticaret ve Sanayi Departman (Department of Trade and
Industry) belirledi i rekabet gücü göstergeleri ile hem ngiliz ekonomisindeki
geli meleri takip etmekte hem de G7 ülkeleri kar s nda ngiltere nin rekabet
gücünü belirlemektedir. Yap lan analizler, hem hükümete politikalar ve
önceliklerle ilgili bilgiler sunmakta hem de ngiliz özel sektörüne temel alanlarda
üretkenli i art racak öneriler sunmaktad r.

Ticaret ve Sanayi departman taraf ndan belirlenen rekabet gücü
göstergeleri u dört grupta toplanm t r (DTI 2003):

- çevresi,
-Kaynaklar,
- novasyon Süreci,
-Sonuçlar.

Buraya kadar yapt m z aç klamalar, rekabet gücünün rekabet gücünü
etkileyen faktörlerden yararlan larak ölçüldü ünü göstermektedir. Sektörel ve
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ulusal seviyede göreli rekabet gücünü ölçmek amac yla yap lan ilk çal malarda d
ticaret performanslar belirlenmeye çal lm t r. Oysa, daha sonra geli tirilen
yakla mlarda rekabet gücü ülkenin sahip oldu u bilgi birikimini, be eri ve fiziksel
sermayeyi ve yenilik alt yap s n da kapsayacak ekilde ölçülmü tür.

III. KULLANILAN GÖSTERGELER

statistiksel analizlerde kulland m z göstergeler: i) e itim göstergeleri,
ii) ekonomik ve teknolojik altyap göstergeleri, iii) i ve çal ma ortam
göstergeleri, iv) makroekonomik performans göstergeleri, v) rekabet gücü ç kt lar
göstergeleri olmak üzere be gruba ayr lm t r.

A) E itim Göstergeleri

Bir ülkenin genç, dinamik ve e itimli bir nüfusa sahip olmas , söz konusu
ülkenin en önemli rekabet üstünlü ünden bir tanesidir. Harcama türü itibariyle cari
harcamalar içerisinde yer alan fakat, etkisi itibariyle be eri sermaye yat r m
say lan e itim harcamalar Tablo 1 de gösterilmi tir. E itim harcamalar na dair
farkl göstergeler bulunmas na ra men, harcamalar n ö renci ba na ele al nmas
ülkelerin kar la t r lmas aç s ndan oldukça önemlidir. Geli mekte olan ülkelerde
e itim harcamalar nda kamunun pay yüksekken, geli mi ülkelerde özel sektörün
harcamalar daha fazlad r.

Tablo 1: E itim Göstergeleri

De i ken Kodu De i ken
X1 Kamu ve Özel Kesimin E itime Yapt Harcamalar
X2 lkö retim Ö rencisi Ba na Yap lan Y ll k Harcamalar
X3 Ortaö retim Ö rencisi Ba na Yap lan Y ll k Harcamalar
X4 Yüksekö retim Ö rencisi Ba na Yap lan Y ll k Harcamalar

B) Ekonomik ve Teknolojik Altyap Göstergeleri

Ülkelerin ekonomik performanslar n n art r lmas ve rekabet gücünün
kazan lmas nda çe itli alanlarda altyap n n tamamlanmas gerekmektedir. Özellikle
ekonomik ve teknolojik altyap n n tamamlanmas , kalk nma aç s ndan ülkelerin
büyük önem verdikleri bir husustur. Ekonomik altyap n n tamamlanmas , bir
ülkede iyi bir ekonomik ortam n olu mas na; teknolojik altyap n n tamamlanmas
ise, o ülkede yeni üstyap yat r mlar n yap lmas na ve/veya mevcut yat r mlar n
verimlili inin art r lmas na katk da bulunacakt r.

Bu ba lamda, Tablo 2 de ekonomik ve teknolojik altyap
göstergelerinden baz lar ele al nm t r. Bunlar aras nda en dikkat çekeni AR-GE
harcamalar ve patent say lar d r. Yap lacak AR-GE yat r mlar ile üretimde
teknolojinin yo un olarak kullan lmas , ülkenin katma de erini art racakt r.
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Tablo 2: Ekonomik ve Teknolojik Altyap Göstergeleri

De i ken Kodu De i ken
X5 Karayolu Kalitesi
X6 Altyap n n Kalitesi
X7 Ki i Ba na Kamu Kesimi leti im Yat r mlar
X8 A a Haz rl k Endeksi
X9 Geni bant Eri imi
X10 Ki i Ba na Enerji Arz
X11 Ki i Ba na Toplam Elektrik Tüketimi
X12 Ki i Ba na Kentsel At k
X13 Kirlili in Azalt lmas na Yönelik Giderler
X14 E itim Kurumlar na Yönelik Toplam Giderler
X15 25-34 Ya Grubunda Yüksek Ö renim Görenlerin Yüzdesi
X16 9 Ya Grubu Okuma Anlama Yetene i
X17 Ki i Ba na Toplam Sa l k Harcamalar
X18 Sa l kl Sa l ks z Ya am Beklentisi
X19 Ki i Ba na Özel Kesim Toplam AR-GE Giderleri
X20 Ki i Ba na Kamu Kesimi Toplam AR-GE Giderleri
X21 Bir Milyon Ki i Ba na Toplam Patent Say s
X22 Bir Milyon Ki i Ba na UPSTO Patent Say s

Teknolojik ürünler dünya ticaretinde önemli bir paya sahip oldu undan,
yeni ve teknoloji yo un mallar n üretiminin ve ihracat n n artmas , ülkeye
uluslararas rekabet aç s ndan önemli avantajlar sa lamaktad r. Bununla birlikte
rekabet gücü, sadece d ar ya mal satma ve cari i lemler dengesini sa lama
yetene i olarak alg lanmamal d r. Bunu yan s ra bir ülkede gelirin art r lmas ,
ya am kalitesinin sürekli art ve sa l kl ya am beklentisi de ülkenin rekabet
üstünlü ünün bir parças d r.

C) ve Çal ma Ortam Göstergeleri

Uluslararas rekabete aç k olan ve bu rekabette avantajl konumda olmak
isteyen ülkelerde yasal, ekonomik, siyasal ve kurumsal anlamda iyi bir
makroekonomik ortam ve rekabet ortam n n tesis edilmesi gerekmektedir.
Özellikle mal ve hizmet üreten firmalar n piyasada i yapabilme ve
çal abilmelerine imkân tan yan uygulamalar, firmalar n yat r mlar n
art racaklard r. Kamu ise hem gelir hem de gider politikalar yla bu yap ya katk da
bulunmal d r. Özellikle geli mi ülkelerde etkin bir rekabet ortam n n tesis edildi i,
geli mekte olan ülkelerde ise kay t d l n fazla olmas ndan dolay haks z
rekabetlerin oldu u bilinmektedir. Bu durum geli mi ülkelere rekabet avantaj
sa lamaktad r.
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Tablo 3: ve Çal ma Ortam Göstergeleri

De i ken Kodu De i ken
X23 Rekabet Ortam n n Etkinli i
X24 Kamusal Politikalar n Rekabet Gücünü Te vik Derecesi
X25 Makroekonomik Ortam
X26 Kurumlar Vergisi Oranlar
X27 Kamu Gelirleri
X28 Kamu Giderleri 
X29 Brüt gücü Maliyetinin Yüzdesi Olarak verenlerin Sosyal

Güvenlik Katk s
X30 GSY H nin Yüzdesi Olarak Özel Yat r mlar
X31 GSY H nin Yüzdesi Olarak Kamu Yat r mlar
X32 D Ticarete Aç kl k
X33 Efektif Döviz Kuru

D) Makroekonomik Performans Göstergeleri

Bir ülkenin makroekonomik performans n otaya koyan göstergeler, o
ülkenin genel anlamda rekabet gücünün tespit edilmesi aç s ndan oldukça
önemlidir.Ki i ba na dü en GSY H de istikrarl art n olmas , dü ük düzeyde bir
i sizlik oran n n varl , ekonomik büyümenin sürekli k l nmas , üretimde ve
ihracatta teknoloji içerikli mallar n a rl k kazanmas ülkenin dünyadaki ekonomik
aktivitesini göstermesi aç s ndan belirleyicidir. Ancak ülkelerin büyümesi, üretim
faktörlerinin katma de er art lar yla desteklenmesi durumunda ülkeye avantaj
te kil edecektir.

Tablo 4: Makroekonomik Performans Göstergeleri

De i ken Kodu De i ken
X34 Ki i Ba na GSY H
X35 Reel GSY H- Y ll k Ortalama Yüzde De i im
X36 sizlik Oran
X37 Reel Mal ve Hizmet hracat -Önceki Y la Göre Yüzde De i im
X38 Gini Katsay s
X39 Sanayi hracat n n Yüzdesi Olarak Yüksek Teknolojiye Sahip

hracat
X40 K yaslama Sonucu: Endeks De eri

E) Rekabet Gücü Ç kt lar Göstergeleri

Ülkeler aras rekabet s rlamas n belirlemede kullan lan bir ba ka
gösterge, rekabet gücü ç kt lar d r. Bu göstergeler temelde bir ülkenin mal ve
hizmet fiyatlar na etki eden kalemlerden olu maktad r. Söz konusu göstergelerden
maliyetle ilgili olanlar, fiyatlar ve dolay s yla ülkedeki al m gücünü de ortaya
koymaktad r. Di er taraftan verimlilik göstergesi do rudan kârl l kla ilgilidir.
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Verimlili in yüksek oldu u ekonomilerde kârl l k yüksek, buna kar n verimlili in
dü ük oldu u ülkelerde kârl l k dü üktür.

Tablo 5: Rekabet Gücü Ç kt lar Göstergeleri

De i ken Kodu De i ken
X41 Toplam Verimlilik
X42 OECD Ticari Telefon Görü me Sepeti Maliyeti
X43 Motorin Fiyat -Ticari
X44 Ki i Ba na Toplam Ticari Sigorta Primleri
X45 Sanayide Kullan lan Elektri in Fiyat
X46 Tüketici Fiyatlar

IV. KAR ILA TIRMALI ANAL ZLER

statistiksel analizlere geçmeden önce ele al nan rekabet gücü verileri
aç s ndan Türkiye nin di er ülkeler kar s ndaki durumu incelenecektir.

A) E itim Göstergeleri

Türkiye nin göreli rekabet gücünü göstermek amac yla, ilk olarak
e itimle ilgili de i kenler aç s ndan kar la t rma yap lacakt r. Tablo 6 da 2002 y l
itibariyle e itim göstergeleri aç s ndan Türkiye dahil 20 ülkenin X1, X2, X3 ve X4

aç s ndan istatistiki verileri yer almaktad r. Türkiye X1 de en dü ük de ere sahip
ülkedir. X2, X3 ve X4 de ise en dü ük de ere sahip 7 ülke aras ndad r. ABD ise X3

ve X4 de en yüksek de ere sahipken X1 ve X2 de en yüksek de ere sahip ikinci
ülkedir.
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Tablo 6: Ülkelere Göre E itim Göstergeleri

Ülkeler X1 X2 X3 X4

Portekiz 5.85 4181 5976 5199
Polonya 4.89 2322 1915 3579
Meksika 5.87 1357 1915 4341
Çek Cumhuriyeti 4.58 1871 3448 5555
Macaristan 5.18 2592 2633 7122
Japonya 4.63 5771 6534 11164
Güney Kore 8.2 3714 5159 6618
talya 5.31 6783 8258 8347

Türkiye 3.51 1357 1915 7455
spanya 4.89 4168 5442 7455

Fransa 5.98 4777 8107 8837
ngiltere 5.48 4415 5933 10753

Almanya 5.26 4237 6620 10504
Yeni Zelanda 4.89 4168 5442 7455
Hollanda 4.9 4862 6403 12974
sveç 6.46 6295 6482 15188
rlanda 4.49 3743 5245 10003

Danimarka 7.1 7572 8113 14280
Finlandiya 5.84 4708 6537 10981
ABD 7.34 7560 8779 22234

Kaynak: Karay lmazlar, E. (2006) Bilgi Toplumu ve E itim , Nihal Karg (ed.), Bilgi
Ekonomisi, Ankara: Ekin Kitabevi.s. 62-63.
NOT: X1: Kamu ve Özel Kesimin E itime Yapt Harcamalar, X2: lkö retim
Ö rencisi Ba na Yap lan Y ll k Harcamalar, X3: Ortaö retim Ö rencisi Ba na
Yap lan Y ll k Harcamalar, X4: Yüksekö retim Ö rencisi Ba na Yap lan Y ll k
Harcamalar

B) Ekonomik ve Teknolojik Altyap Göstergeleri

Tablo 7 de ekonomik ve teknolojik altyap göstergeleri bak m ndan X5

X22 aras ndaki de i kenlerin verileri gösterilmi tir. Veriler, de i kenlere göre
2001-2003 y llar aras nda de i mektedir. sveç, X5, X11, X16 ve X19 da en yüksek
de ere sahipken, X8, X9, X18 ve X22 de ikinci, X6, X10, X20 ve X21 de üçüncü s rada
yer almaktad r. Türkiye ise X5, X6, X12, X13 ve X19 hariç tüm de i kenlerde en
dü ük de ere sahip ülkedir. Türkiye söz konusu de i kenlerde ise en dü ük de ere
sahip 10 ülke aras ndad r. Bu grupta Polonya, Güney Kore ve rlanda baz
göstergelerde birinci, baz göstergelerde ise son s rada yer almaktad r.
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C) ve Çal ma Ortam Göstergeleri

Tablo 8 de i ve çal ma göstergeleri bak m ndan X23 X33 aras ndaki
de i kenlerin verileri bulunmaktad r. Veriler, de i kenlere göre 2002-2003 y llar
aras nda de i mektedir. Tabloya göre, ABD X23 ve X33 de en yüksek de ere
sahipken, X24 ve X26 da en yüksek de ere sahip ikinci ülkedir. Türkiye ise X25, X27,
X30 ve X33 de en dü ük de ere sahiptir. X31 de ise Türkiye en yüksek de ere sahip
ikinci ülkedir. Bu grupta ABD ve rlanda baz göstergelerde birinci, baz
göstergelerde ise son s rada yer almaktad r.

Tablo 8: Ülkelere Göre ve Çal ma Ortam Göstergeleri

Ülkeler X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33

Portekiz 6.5 46.8 4.41 33 43.9 46.8 19 .. .. 0.73 99.7

Polonya 17.1 15 3.83 27 42.6 46.8 17 .. .. 0.63 77.4

Meksika 26.1 43.7 3.74 34 .. .. 13 .. .. 0.76 63
Çek
Cumhuriyeti 28.3 39.7 4.08 31 40.5 47.1 26 .. .. 1.41 117.3

Macaristan 36.6 33.3 4.09 18 43.1 48.4 24 .. .. 1.4 70.5

Japonya 41.5 43.7 4.57 42 30.9 38.3 10 17.9 6.2 0.2 98.4

Güney Kore 42.1 43.2 4.67 29.7 32.6 29.1 8 .. .. 0.85 79.3

talya 44.3 33.9 4.48 38.25 45.8 48.5 25 17.9 1.8 0.53 117.8

Türkiye 45.2 17 2.93 33 27.6 41.8 18 10.5 5.9 0.62 3.8

spanya 51 63.3 4.83 35 39.4 39.3 23 22.1 3.3 0.65 100.2

Fransa 51.5 50.1 4.8 34.33 50.4 54.4 29 16.6 3.3 0.57 102.3

ngiltere 58.2 61.5 4.99 30 39.9 42.8 8 14.5 1.3 0.55 126.5

Almanya 59.4 51 4.78 39.58 45.3 49.4 17 16.8 1.6 0.68 102.5
Yeni
Zelanda 61.4 69.6 4.98 33 42.5 39.8 .. .. .. 0.68 103.3

Hollanda 67.3 53.3 5.07 29 46.2 48.6 10 17.5 3.5 1.28 101.4

sveç 67.4 62.8 5.13 28 59.3 59 25 13.8 3.2 0.9 105.6

rlanda 75.6 67.4 4.74 12.5 34.2 35.2 10 17.9 4.1 1.71 101.3

Danimarka 77.4 75.9 5.38 30 57.4 56.6 1 18 1.7 0.76 101.7

Finlandiya 91.8 92.4 5.54 29 53.6 51 20 17.1 2.8 0.71 105.2

ABD 92.7 78.2 4.94 40 31 35.9 7 15.3 2.8 0.25 126.9

Kaynak: Aktan, C.C., ve Vural, .Y., (2004b) Rekabet Gücü ve Türkiye, Rekabet
Dizisi 3, Ankara: Türkiye veren Sendikalar  Konfederasyonu, s. 84-96.
NOT: X23: Rekabet Ortam n n Etkinli i, X24: Kamusal Politikalar n Rekabet Gücünü
Te vik Derecesi, X25: Makroekonomik Ortam, X26: Kurumlar Vergisi Oranlar , X27:
Kamu Gelirleri, X28: Kamu Giderleri, X29: Brüt gücü Maliyetinin Yüzdesi Olarak

verenlerin Sosyal Güvenlik Katk s , X30: GSY H nin Yüzdesi Olarak Özel
Yat r mlar, X31: GSY H nin Yüzdesi Olarak Kamu Yat r mlar, X32: D Ticarette
Aç kl k, X33: Efektif Döviz Kuru.
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D) Makroekonomik Performans Göstergeleri

Tablo 9 da makroekonomik performans göstergeleri bak m ndan X34 X40

aras ndaki de i kenlerin verileri yer almaktad r. Veriler de i kenlere göre 2000-
2003 aras nda de i mektedir. Tabloya göre en yüksek de er X34 de Hollanda ya,
X35, X37 ve X39 da Güney Kore ye, X36 da Polonya ya, X38 de Meksika ya, X40 da
ise Türkiye ye aittir. En dü ük de er ise X34 de Türkiye ye, X35 ve X38 de
Macaristan a, X36 da Meksika ya, X37 de talya ya, X39 da Polonya ya ve X40 da
ise Japonya ya aittir. Burada dikkat çeken bir husus Türkiye, Polonya ve
Meksika n n baz göstergeler aç s ndan birinci s rada yer al rken, baz göstergeler
aç s ndan da son s rada yer almas d r.

Tablo 9: Ülkelere Göre Makroekonomik Performans Göstergeleri

Ülkeler X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

Portekiz 17710 3.2 6.4 3.3 36 5 11.95
Polonya 9548 0.9 19.3 9.8 32 3 13.71
Meksika 8498 2.4 3 -0.3 52 22 13.08
Çek Cumhuriyeti 15148 0.6 7.5 6.2 25 8 12.68
Macaristan 12792 0.3 5.9 4.3 24 26 12.68
Japonya 25138 2.8 5.3 7.5 25 28 8.08
Güney Kore 15869 7.4 3.4 13.8 32 35 8.87
talya 24747 2 8.9 -2.6 27 9 12.32

Türkiye 6386 4.3 10.2 11.2 42 5 14.27
spanya 21035 2.9 11.4 4.1 33 8 10.48

Fransa 24191 2.1 9.6 -2.2 33 24 9.46
ngiltere 24027 2.6 5 -0.9 37 32 9.65

Almanya 25385 2.1 8.9 0.3 30 18 9.3
Yeni Zelanda 19642 2.1 4.8 1.2 .. 10 10.12
Hollanda 27123 2.7 3.7 -0.5 33 35 8.49
sveç 24703 1.8 4.8 5 25 22 7.19
rlanda 33716 5.4 4.8 -6.9 36 48 9.06

Danimarka 29458 1.9 5.5 1.9 25 21 8.77
Finlandiya 24743 2.2 9.2 1.8 26 27 8.43
ABD 35055 3.2 6.1 1.4 41 34 7.95

Kaynak: Aktan, C.C., ve Vural, .Y., (2004b) Rekabet Gücü ve Türkiye, Rekabet
Dizisi 3, Ankara: Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu, s. 125-132.
NOT: X34: Ki i Ba na GSY H, X35: Reel GSY H- Y ll k Ortalama Yüzde De i im,
X36: sizlik Oran , X37: Reel Mal ve Hizmet hracat -Önceki Y la Göre Yüzde
De i im, X38: Gini Katsay s , X39: Sanayi hracat n n Yüzdesi Olarak Yüksek
Teknolojiye Sahip hracat, X40: K yaslama Sonucu: Endeks De eri.
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E) Rekabet Gücü Ç kt lar (Göstergeleri)
Tablo 10 da 2002 y l itibariyle rekabet gücü ç kt lar aç s ndan X41 X46

aras ndaki de i kenlerin verileri bulunmaktad r. Tabloya göre en yüksek de er
X41 de ABD ye, X42 de Meksika ya, X43 ve X44 de ngiltere ye, X45 de Japonya ya,
X46 da ise Türkiye ye aittir. En dü ük de er ise X41 de Meksika ya, X42 ve X45 de
sveç e, X43 de Yeni Zelanda ya, X44 de Türkiye ye, X46 da ise Japonya ya aittir.

Burada yine dikkat çeken husus Türkiye, Japonya ve Meksika n n baz göstergeler
aç s ndan birinci s rada yer al rken, baz göstergeler aç s ndan da son s rada yer
almas d r.

Tablo 10: Ülkelere Göre Rekabet Gücü Göstergeleri

Ülkeler X41 X42 X43 X44 X45 X46

Portekiz 36217 1798 0.641 799 0.07 126
Polonya 26443 2548 0.541 145 0.05 195
Meksika 20029 2999 0.358 127 0.06 275
Çek Cumhuriyeti 31823 2420 0.58 273 0.06 147
Macaristan 34151 2242 0.695 187 0.06 234
Japonya 50594 1296 0.518 3499 0.14 100
Güney Kore .. 1556 0.606 1160 0.07 132
talya 65755 1471 0.724 1435 0.09 120

Türkiye 20737 2579 0.763 35 0.09 3972
spanya 51975 1286 0.597 1092 0.04 124

Fransa 59439 1169 0.665 2064 0.04 111
ngiltere 50825 1226 1.011 3879 0.05 119

Almanya 54048 1268 0.733 1628 0.08 111
Yeni Zelanda 40550 1489 0.294 926 0.04 114
Hollanda 55187 988 0.677 2472 0.06 120
sveç 51517 769 0.72 1793 0.03 108
rlanda 74267 1068 0.649 2703 0.08 127

Danimarka 58028 998 0.75 2448 0.07 118
Finlandiya 54294 1042 0.648 2272 0.05 112
ABD 74625 1149 0.38 3462 0.05 119

Kaynak: Aktan, C.C., ve Vural, .Y., (2004b) Rekabet Gücü ve Türkiye, Rekabet
Dizisi 3, Ankara: Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu, s. 118-123.
NOT: X41: Toplam Verimlilik, X42: OECD Ticari Telefon Görü me Sepeti Maliyeti,
X43: Motorin Fiyat -Ticari, X44: Ki i Ba na Toplam Ticari Sigorta Primleri, X45:
Sanayide Kullan lan Elektri in Fiyat , X46: Tüketici Fiyatlar .

Söz konusu 5 grup göstergeleri ele ald m zda genel olarak u sonuçlara
ula abiliriz:

- Türkiye bütün gruplarda en az bir de i kende en dü ük de ere sahiptir.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (421-440 s.)

436

- sveç, e itim göstergeleri grubu d ndaki tüm gruplarda en az iki
de i kende en yüksek de ere sahiptir.

- E itim göstergeleri grubu d ndaki gruplarda Polonya, Güney Kore,
rlanda, ABD, Meksika, Türkiye ve Japonya baz göstergeler aç s ndan birinci

s rada yer al rken, baz göstergeler aç s ndan da son s rada yer alm lard r.

V. STAT ST KSEL ANAL Z

Makalede çok de i kenli istatistiksel analiz yöntemlerinden kümeleme
analizi kullan lm t r. Kümeleme analizinin amac , nesneleri benzerliklerine göre
grupland rmak ve ara t rmac ya özetleyici bilgiler sunmakt r. Bu makalede
kümeleme analizinin amac , analizimize dahil etti imiz 20 ülkeyi 46 rekabet gücü
göstergesi bak m ndan gruplamak ve ele ald m z göstergeler bak m ndan benzer
rekabet güçlerine sahip olan ülkeleri belirlemektir. Bu arada, Türkiye nin hangi
ülkelerle benzer rekabet gücüne sahip oldu u ortaya konmaya çal lm t r.

Çal mada alt ayr kümeleme analizi yap lm t r. Bunlardan birincisinde
dört e itim göstergesi kullan lm t r. E itim göstergeleri bak m ndan Türkiye nin
benzer durumda oldu u ülkeler belirlenmi tir. E itim göstergeleri bak m ndan
ülkeler iki büyük gruba ayr lm ; her bir grup da kendi içinde alt gruplardan
olu mu tur. E itim göstergelerine dayal olarak yap lan kümeleme analizi sonuçlar
Tablo 11 de yer almaktad r.

Tablo 11: E itim Göstergelerine Dayal Olarak Yap lan Kümeleme Analizi Sonuçlar

Küme Numaras Kümede Yer Alan Ülkeler
1 sveç, Danimarka, ABD

Güney Kore
Türkiye, Meksika,, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti

2

Fransa, talya, Portekiz, Hollanda, Japonya, Finlandiya, Almanya,
ngiltere, rlanda, Yeni Zelanda, spanya

Tablo 11 de yer alan küme numaralar , kümelerin göreli rekabet güçlerini
yans tmak amac yla kullan lmam ; kümeleri birbirinden ay rmak amac yla
kullan lm t r. Türkiye, e itim göstergeleri bak m ndan Meksika, Polonya,
Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ile benzer bir düzeyi payla maktad r. Ayr ca,
Türkiye en kalabal k kümede yer almaktad r.

kinci kümeleme analizi ekonomik ve teknolojik altyap göstergeleri
kullan larak yap lm t r. Ekonomik ve teknolojik altyap göstergeleri bak m ndan
ABD tek ba na bir grup olu turmaktad r. E itim göstergelerinin tersine, sveç ve
Danimarka ABD ile ayn kümede yer almam t r. Kümeleme analizi sonucunda
ortaya ç kan di er alt küme çe itli alt kümelerden olu maktad r (Bkz. Tablo 12).
Güney Kore ve Türkiye ikinci küme içinde yer alan iki alt kümedir. Türkiye,
ekonomik ve teknolojik altyap unsurlar bak m ndan hiçbir ülkeye
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benzememektedir. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz ve Meksika
benzer alt grup olu turan di er ülkelerdir.

Tablo 12: Ekonomik ve Teknolojik Altyap Göstergelerine Dayal Olarak Yap lan
Kümeleme Analizi Sonuçlar

Küme Numaras Kümede Yer Alan Ülkeler
1 ABD

Güney Kore
Türkiye
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Meksika

2

talya, spanya, ngiltere, Yeni Zelanda, rlanda, Fransa,
Almanya, Hollanda, Danimarka, Japonya

Tablo 13, rekabet gücünü belirleyen i ve çal ma ortam
göstergelerinden yararlan larak yap lan kümeleme analizi sonuçlar n
kapsamaktad r.
Tablo 13: ve Çal ma Ortam Göstergelerine Dayal Olarak Yap lan Kümeleme Analizi 

Sonuçlar

Küme Numaras Kümede Yer Alan Ülkeler
1 Türkiye

Almanya, Hollanda, Fransa, spanya, Yeni Zelanda, sveç,
ngiltere, rlanda

2

Danimarka, Finlandiya, ABD

Çek Cumhuriyeti, talya, Portekiz3

Japonya, Güney Kore, Meksika, Macaristan, Polonya

Rekabet gücünü belirleyen i ve çal ma ortam göstergeleri bak m ndan
Türkiye yine tek ba na bir küme olu turmaktad r. Danimarka, Finlandiya ve ABD
geli mi ülkeler içinde ayr bir alt grup olu turmaktad rlar.

Tablo 14: Makroekonomik Performans Göstergelerine Dayal Olarak Yap lan Kümeleme
Analizi Sonuçlar

Küme Numaras Kümede Yer Alan Ülkeler
1 Türkiye
2 Polonya
3 Güney Kore
4 Meksika
5 rlanda

Çek Cumhuriyeti, Macaristan6
Portekiz, Yeni Zelanda, spanya, talya
ngiltere, Hollanda, ABD7

Fransa, Almanya, Finlandiya, Japonya, sveç, Danimarka
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Makroekonomik Performans Göstergeleri ne dayal olarak yap lan analiz
sonuçlar (Tablo 14), küme say s n n artt n ortaya koymaktad r. Kalabal k
ülkelerden olu an alt nc ve yedinci gruplar; AB ülkeleri ile ABD ve Japonya y
kapsamaktad r. Yedinci grup daha fazla geli mi ülkelerden olu maktad r.

Tablo 15: Rekabet Gücü Ç kt lar na Dayal Olarak Yap lan Kümeleme Analizi
Sonuçlar

Küme Numaras Kümede Yer Alan Ülkeler
1 Türkiye
2 Japonya

ABD
ngiltere

3

Hollanda, Fransa, Finlandiya, Danimarka, spanya, sveç, talya,
Almanya, rlanda
Meksika, Yeni Zelanda4
Portekiz, Güney Kore, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan

Rekabet gücü ç kt lar na dayal olarak yap lan analiz sonuçlar , daha
önceki analiz sonuçlar ile benzerlik göstermekte; Türkiye, yine tek ba na bir
küme olu turmaktad r (Bkz. Tablo 15). ABD, ngiltere ve di er geli mi AB
ülkeleri ayn kümede yer almaktad rlar.

Kümeleme analizi, tüm de i kenler bir arada kullan larak da yap lm t r.
Bu analiz sonucunda be grup ortaya ç km t r. 6 rekabet gücü göstergesini
kullanarak yapt m z analizler, daha önce yapt m z k smi analizlerle
kar la t r ld nda çok farkl sonuçlar ortaya koymam t r. Tüm göstergeler
bak m ndan, Türkiye yine tek ba na bir grup olu turmaktad r. Bu, Kar la t rmal
Analizler ba l alt nda yapt m z analizlerde Türkiye nin di er ülkelere göre
ço u gösterge bak m ndan en dü ük de erlere sahip olmas n n bir sonucudur.
ABD, ço u göstergede en yüksek de erlere sahip olmas n n bir sonucu olarak, ayr
bir grupta yer almaktad r. Rekabet gücü göstergeleri bak m ndan geli mi AB
üyeleri ve Japonya ayn kümede yer al rken; göreli olarak daha az geli mi üyeler
farkl bir küme olu turmu tur.

Tablo 16: Tüm Rekabet Gücü Göstergelerine Dayal Olarak Yap lan Kümeleme Analizi
Sonuçlar

Küme Numaras Kümede Yer Alan Ülkeler
1 Türkiye
2 ABD
3 Güney Kore

rlanda, Japonya4
Fransa, Almanya, Hollanda, ngiltere, Danimarka, sveç, Finlandiya
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya
Meksika

5

spanya, Yeni Zelanda, Portekiz, talya
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VI. SONUÇ

Rekabet gücü; firma düzeyinde, endüstri düzeyinde ve ulusal düzeyde
farkl farkl tan mlanan bir kavramd r. Kavram hangi düzeyde tan mlan rsa
tan mlans n, her bir tan mda ele al nan ekonomik birimin rakiplerine göre daha
avantajl konumda olmas ifade edilmektedir. Rekabet gücü ile ilgili ilk çal malar,
ulusal düzeyde rekabet gücünün ölçümü ile ilgili olmu ve rekabet gücü
aç klamalar klasik ve modern d ticaret kuramlar içinde geli mi tir.

Rekabet gücünün ölçümü amac yla geli tirilen yakla mlar; ticari
performans ve piyasa pay göstergeleri, verimlilik ve maliyet göstergeleri,
Uluslararas Yönetim Geli tirme Enstitüsü Göstergeleri, Dünya Ekonomik Forumu
Göstergeleri ve ngiltere Ticaret ve Sanayi Departman Göstergeleri olmak üzere
grupland r labilir.

Rekabet gücünün ölçümüyle ilgili ilk çal malarda genellikle ülkelerin d
ticaret performanslar belirlenmeye çal lm ; sonraki çal malarda ise, rekabet
gücü ülkenin sahip oldu u bilgi birikimi, be eri ve fiziksel sermayesi ve yenilik
altyap s n da kapsayacak ekilde ölçülmü tür.

Bu makalede Türkiye nin uluslararas rekabet gücü göstergeleri
bak m ndan 20 ülke kar s ndaki göreli durumu belirlenmeye çal lm t r. 46
rekabet gücü göstergesi e itim, ekonomik ve teknolojik altyap , i ve çal ma
ortam göstergeleri, makroekonomik performans göstergeleri ve rekabet gücünün
ç kt lar olmak üzere be grupta toplanm ; istatistiksel analiz her bir grup için önce 
ayr ayr daha sonra tüm de i kenler ele al narak yap lm t r.

Yapt m z kar la t rmal ve istatistiksel analizler, pek çok gösterge
bak m ndan Türkiye nin di er ülkelerin gerisinde bulundu unu; bunun bir sonucu
olarak da di er ülkelerden ayr tek ba na bir küme olu turdu unu ortaya
koymu tur. Baz analizlerde Türkiye nin Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti
gibi AB ülkeleri ile benzer düzeyde, dolay s yla benzer ülke kümesinde yer ald
gözlenmi tir.

Gelecekte Türkiye nin rekabet gücünü art rmas ve sürdürülebilir bir
rekabet gücüne sahip olmas , rekabet gücü göstergeleri bak m ndan geli mi
ülkelerin sahip oldu u verilere ula mas ile mümkün olacakt r.
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