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Editörün Sunuşu
Ekonomi-tek’in bu ikinci sayısında yine günümüzün ekonomik sorunlarını
açıklamaya ve bu sorunlara çözüm ve politika önerileri getirmeye yönelik
kuramsal temelli makaleler yer alıyor.
2008-2009’dan bu yana yaşanan finansal bunalımla birlikte oluşan “büyük
durgunluk”, birçok hükümetin mali genişlemeyle durgunluğu aşmak üzere
yürürlüğe koyduğu önlemleri ve peşinden bu önlemlere ilişkin tartışmaları
getirdi. Bu tartışmalarda önemli bir nokta, mali genişlemeyi yaratan kamu
harcaması içinde kamu yatırımı finansmanının ve niteliğinin ele alınmasıdır.
Dergi’deki birinci makale tam da bu konuyla ilgilidir; Mustafa Đsmihan ve
Gülçin Özkan’ın makalesinde, kamu yatırımlarının düzeyi ve etkinliği dikkate
alınarak iki farklı mali ortam karşılaştırılmaktadır. Bunlardan birisi denk bütçe
ortamı, diğeri altın kuralın geçerli olduğu, finansmanın borçlanmayla
yapıldığı ortamdır. Makalede, politika uygulayıcıların, yatırımların düzeyi
yanında getirisini ve verimliliğini de dikkate almaları gerektiği ortaya konmaktadır.
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de arz unsurları yönünden
bakıldığında büyümenin hangi kaynakları büyümeyi yükseltmek bakımından
daha önemlidir? Soruyu daha da ileri götürürsek, hükümetler hangi büyüme
kaynaklarını desteklemeli ve teşvik etmelidir? Dergide yer alan ikinci makale,
Erinç Yeldan’ın bu sorulara yanıt arayan makalesidir. Daha açık olarak makalede, bir içsel büyüme modeli çerçevesinde, Türkiye’de hükümetlerin sermaye birikimini ve büyümeyi yükseltmek için eğitim yoluyla beşeri sermayeyi mi, yoksa araştırma-geliştirmeyi (AR-GE) mi desteklemesi gerektiği
konusu araştırılmaktadır. Yazar, kısa-orta dönemde eğitim yoluyla beşeri sermayenin, orta-uzun dönemde AR-GE’nin desteklenmesi gerektiği sonucuna
varmaktadır.
Nüfusun yaş bileşiminin de değişmesiyle giderek büyüyen sosyal güvenlik
sistemi açıkları ve ilgili sorunlar iktisatçıların ve politika yapıcıların
gündeminde önemli yer tutmaktadır. Dergideki üçüncü makalede Miryam de
la Concepción González-Rabanal ve Luis Mª Sáez de Jáuregui Sanz, Avrupa
Birliği’nde uygulanan emeklilik yasalarının kadın-erkek ayrımcılığı yapıp
yapmadığını araştırmaktadır. Yazarlar, kendi ülkeleri Đspanya yanında, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Đsveç ve Đtalya’daki uygulamaları ele almaktadırlar. Çıkan sonuç, kadınlar aleyhine bir ayrımcılık yapıldığı ve ayrımcılık
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derecesinin emeklilik yaşıyla birlikte arttığı şeklindedir. Belirtmek gerekir ki,
Avrupa Birliği’nde emeklilik yasalarının kadınlar aleyhine işlemesi, kadınların yaşam sürelerinin daha uzun olmasının bir sonucudur.
Ekonomi-tek’in bu ikinci sayısı siz okuyuculara ulaşmakta bir süre gecikti.
Yaz tatili, dergi üretim sürecinde hakemlik, düzeltme ve editörlük işlemlerinin
yavaşlamasına neden oldu. Ancak bu dönem geride kaldı ve sizlere gelecekte
de ufuk açan makaleler sunmayı sürdüreceğiz.
Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle…….
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