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Türkiye’de 2001 ve 2009 Krizlerinde Sabit Sermaye Büyümesindeki 
Kayıplar ve Bu Kayıpların Potansiyel GSYH’ye Etkisi 

Ufuk Demiroğlu 

In economic crises, investments decline and the growth of the capital stock (and thereby 

potential GDP) slows down. This note estimates the extent of that slowdown in the Turkish crises of 2001 

and 2009. Capital growth fell significantly in both crises below its 1987-2011 average, but the fall in the 

2001 crisis was deeper and much more persistent. The accumulated loss of capital growth arising from 

those two episodes of below-average growth is about 11% and 4% (of the trend level), respectively, in the 

2001 and 2009 crises. The corresponding potential GDP losses are 6% and 2% of GDP, respectively. The 

loss in 2009, in addition to being smaller, tended to recover much faster than in 2001. In the 4
th
 year after 

the onset of crisis, the 2009 crisis loss had been recovered by about two-thirds, while the recovery of the 

2001 crisis loss had barely begun. The remaining potential GDP loss (due to investment slowdown) from 

the 2009 crisis is currently less than 1%. Thus, the negative effect of investment slowdown on potential 

GDP, which was substantial in the 2001 crisis, was limited in the 2009 crisis. This played an important role 

in ensuring that the rapid recovery after the 2009 crisis did not cause “overheating”.  

Ekonomik krizlerde yatırımlar azalmakta, sermaye stoğunun (ve dolayısıyla üretim 

kapasitesinin) büyüme hızı yavaşlamaktadır. Bu not anılan yavaşlamayı 2001 ve 2009 krizleri 

için incelemektedir. Örneklem döneminde ortalama yıllık %5,1 olan sermaye büyüme hızı her iki krizde 

belirgin şekilde bu seviyenin altına düşmüş, ancak 2001 krizindeki düşüş daha belirgin olmuştur. Bu 

ortalama altı büyümelerden kaynaklanan birikimli sermaye kaybı 2001 krizinde eğilim seviyesinin %11’i 

civarında iken 2009 krizinde %4’ü civarındadır. Bu kayıpların neden olduğu potansiyel GSYH kaybı ise 

2001 krizinde GSYH’nin %6’sı, 2009 krizinde %2’si civarında olmuştur. Anılan kayıpların kriz sonrası 

telafileri de 2009 krizi için daha olumlu gelişmiştir. 2001 krizindeki kayıp dördüncü yılda daha yeni telafi 

edilmeye başlanmışken, 2009 krizindeki kayıp aynı dönemde üçte iki civarında telafi edilmiştir. 2009 

krizinden geriye kalan potansiyel kaybı GSYH’nin %1’i civarında tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, 

potansiyel GSYH’ye yatırım azalmasından gelen olumsuz etki 2001 krizinde önemli iken, bu etki 2009 

krizinde sınırlı kalmış, bu durum toparlanma döneminde “aşırı ısınma” olmamasında önemli rol oynamıştır. 
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1. Giriş  

Bazı yakın zamanlı çalışmalar krizlerin üretim 

kapasitesine (potansiyel GSYH’ye) olumsuz 

etkileri olduğu sonucuna ulaşmaktadır.
1
 Bu etkiler 

kriz sırasında önemli olmamakla birlikte, 

toparlanma döneminde ekonominin kriz öncesi 

büyüme patikasına dönmesine engel olabilir. Bu 

kapasite kaybı para politikası açısından önemlidir 

çünkü ekonomi tekrar büyümeye başladığında 

kapasite kullanım oranlarının daha hızlı 

artmasına neden olarak fiyatlarda yukarı yönlü 

baskı oluşmasına yol açabilir. Türkiye özelinde, 

2009 krizi sonrasındaki hızlı toparlanma 

döneminde yüksek cari açık veya GSYH büyüme rakamları gibi nedenlerle gündeme gelen “aşırı 

ısınma” tartışmaları, anılan etkilerin araştırılmasını önemli hale getirmiştir.
2
   

Krizlerin üretim kapasitesine en önemli etkilerinden biri, sermaye büyümesini yavaşlatmaları 

yoluyla olmaktadır.
3
 Ekonomik krizlerde mevcut işyeri ve üretim tesislerinin atıl kalması, devam 

etmekte veya planlanmakta olan yeni yatırımları yavaşlatmakta, bu da ülke ekonomisinin 

geleceğe dönük üretim kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Türkiye’nin son iki krizinde meydana 

gelen yatırım yavaşlaması, Şekil 1’de görülmektedir. Hem 2001 hem de 2009 krizlerinde 

yatırımlar belirgin şekilde düşmüş, ancak 2001’deki düşüş daha şiddetli ve uzun süreli olmuştur. 

Bunun doğrudan sonucu olarak, Şekil 2’de görüldüğü gibi sermaye büyümesine etki 2009 krizinde 

2001’dekine göre sınırlı gerçekleşmiştir.
4,5

   

Notun ikinci bölümünde Şekil 1’den Şekil 2’ye nasıl geçildiği, üçüncü bölümde hesaplanan 

sermaye kayıplarının potansiyel GSYH’ye etkisi, dördüncü bölümde varsayımlara duyarlılık, 

beşinci bölümde büyüme eğilimindeki olası değişiklikler ve etkileri tartışılmıştır. Sonuç ve 

değerlendirme bölümüyle not bitirilmektedir.  

                                                 
1
 Olumsuz etkilerin ampirik tahminleri için bakınız Furceri ve Mourougane (2009), Cerra ve Saxena (2008). Bu etkilerin nedenleri ile ilgili 

tartışmalar için bakınız Blanchard (2009), CBO (2010), Weidner and Williams (2009), Jaillet (2011), Basu and Fernald (2009).  
2
 “Potansiyel GSYH” bu notta kavram olarak ülkedeki üretim kaynaklarıyla (yani mevcut fiziksel sermaye, işgücü, teknolojik birikim vb. ile) 

enflasyonda artışa neden olmadan ulaşılabilecek en yüksek GSYH seviyesi anlamına gelmektedir. “Aşırı ısınma” teriminden anlaşılması gereken 
ise, GSYH’nin (yani üretimin), potansiyel GSYH (yani normal üretim seviyesi) üzerine belirgin şekilde çıkması ile oluşan, enflasyon artışına neden 
olabilecek durumdur. Bu hususlardaki tartışmalara bir örnek olarak, IMF (2012) Article IV raporu sayfa 12’de Box 2 dahilinde anlatılan çıktı açığı 
konusundaki tartışmaya bakılabilir. 
3
 “Recessions typically have little effect on potential output beyond the direct effect of lower investment on capital accumulation, and that effect 

tends to diminish in the long run when investment recovers to normal levels.” CBO (2010, s.38). Sermaye etkisine ek olarak, küresel krizin bazı 
ülkelerde (örneğin ABD’de) finansal sisteme ve bazı sektörlere (inşaat gibi) kalıcı olumsuz etkiler yoluyla potansiyel büyümeyi yavaşlatmış olması 
olasıdır. Ancak Türkiye’nin 2009 krizi deneyiminde bu tür sektörel etkilerin ön planda olmadığı düşünülmektedir.  
4
 Bu not boyunca “sermaye” kelimesi makine-teçhizat ve inşaat yatırımlarının birikimiyle oluşan stokları (yani “yenilenebilir sabit sermaye” 

stoklarını) ifade etmektedir. Arazi stoğu döngüsel olmaması nedeniyle analiz dışında tutulmuştur. 
5
 Sermaye büyümesinin ortalama altına düştüğü dönemler 2001 krizinde 2000ç4-2003ç3, 2009 krizinde ise 2008ç3-2010ç2 dönemleridir. 

Dolayısıyla 2001 krizinin başlangıç dönemi 2000ç4, 2009 krizininki ise 2008ç3 olarak alınmıştır. 

Şekil 1. Yatırımlar  
(Gayri safi sabit sermaye oluşumu,  

GSYH’nin yüzdesi olarak, mevsimsellikten arındırılmış) 

 
 

     Kaynak: TÜİK, TCMB. 
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2. 2001 ve 2009 Krizlerindeki Sermaye Kayıpları 

Ülke ekonomisindeki sabit sermaye 

stoğunun ölçüsü olarak Demiroğlu (2012) 

çalışmasında hesaplanmış olan sermaye 

hizmetleri endeksi kullanılmıştır. 

Sermaye hizmetleri endeksi, makine-

teçhizat ve yapılar gibi farklı sermaye 

türlerinden oluşan sermaye stoğunu tek 

bir sayı olarak özetlemektedir. Her 

sermaye türü bu endekse GSYH’ye 

katkısıyla orantılı bir ağırlıkla girmektedir. 

Farklı sermaye türlerinin potansiyel 

GSYH’ye katkılarını doğru olarak tespit 

edebilmek için böyle bir endeksin (veya 

bu endekse denk gelen bir yaklaşımın) 

kullanılması gerekmektedir.
6
   

Anılan sermaye hizmetleri endeksinin 

(K
s
) büyüme hızı Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Gerek son iki kriz gerekse önceki 

durgunluklar, sermaye büyümesinin %5,1 değerindeki ortalamanın altına düştüğü dönemler 

olarak göze çarpmaktadır. Bu olguyu daha iyi vurgulamak amacıyla büyüme oranının ortalama 

altına düşme ve üstüne çıkma miktarları Şekil 4’te gösterilmiştir. Şekil 4’te 2001 ve 2009 krizlerine 

karşılık gelen taralı iki alan, bu iki krizin olumsuz sermaye etkisini ölçmek için kullanılabilir. 

Gösterilen taralı alanlar, sermaye kaybını (ortalama eğilim seviyesine göre) 2001 krizinde %11,3, 

2009 krizinde ise %4,3 olarak vermektedir.  

Taralı alanlarla gösterilen kayıpların kriz boyunca ve sonrasında gösterdikleri seyir ise 

yukarıdaki Şekil 2’de gösterilen serileri oluşturmaktadır; kayıpların ilk başladığı çeyrekten itibaren 

ölçülen bu birikimli kayıplar, her iki krizde de önce eksi yönde aşağı doğru ilerlemekte, ardından 

toparlanma döneminde kademeli olarak geri kazanılmaktadır. Örneğin 2001 krizi için, yatırımların 

yavaşlaması nedeniyle sermayede oluşan azalma durgunluğun başlangıcından itibaren üç yıl 

sonra (onikinci çeyrekte) en olumsuz noktasına, -%11,3 değerine ulaşmıştır. Bu çeyrekten 

itibaren yatırımların tekrar ortalama üstüne çıkmasıyla söz konusu kayıp kademeli olarak telafi 

edilmeye başlanmış, geri kazanılan miktar krizden 8 yıl (32 çeyrek) sonra %80 civarına 

ulaşmıştır. 2009 krizinde ise kayıp iki yıl sonra (sekizinci çeyrekte) en olumsuz noktasına, -%4,3 

değerine ulaşmış, ardından toparlanarak 2012 ikinci çeyrek itibarıyla önemli ölçüde (üçte iki 

oranında) telafi edilmiş ve %1,5 seviyesine gerilemiştir. 

                                                 
6
 Sermaye hizmetleri kavramı ve endeksi hakkında gereken bilgiler Demiroğlu (2012) çalışmasında bulunabilir. Bu endekslerin kullanımı yaygın 

kabul gören temel yöntemdir (örneğin bkz. OECD 2009). Bazı dikkatli büyüme muhasebesi çalışmalarında “sermaye hizmetleri” terimine 
rastlanmasa da sermaye hizmetlerine eş bir hesaplama kullanıldığı görülebilir; örneğin Hsieh (2002, Bölüm II). 

Şekil 2.  
2001 ve 2009 Krizlerinin Sermaye Endeksine Etkisi 

 (Endeks seviyesinin ortalama büyüme eğiliminden  
% farkı) 

 
 

 
Yatay eksen krizin başlangıcından itibaren çeyreklik dönem sayısını 
göstermektedir. Sermaye kavramının açıklaması için bkz. Dipnot 4. 
 

Kaynak: Demiroğlu (2012) ve metinde belirtilen hesaplamalar. 
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3. Potansiyel GSYH Etkisi ve “Aşırı Isınma” Konusu  

Yukarıda hesaplanan %11,3 ve %4,3’lük sermaye kaybı tahminleri, sermaye esnekliği tahmini 

olan 0,5 değeri ile çarpıldığında, sermaye kaybının neden olduğu potansiyel GSYH kayıpları 2001 

krizi için %5,6, 2009 krizi için ise %2,1 olarak bulunmaktadır.
7,8  

                                                 
7
 Bu esnekliğin dayanağı, büyüme muhasebesindeki temel yaklaşım olan, bir ülkede hem sermaye stoğu hem de emek %1 artarsa o ülkenin 

potansiyel GSYH’sinin %1 artması gerektiği şeklinde özetlenebilecek varsayımdır. Bu %1’lik potansiyel GSYH artışı içinde sermaye ve emek 
artışlarının sorumlu olduğu paylar ise üretim maliyeti içindeki payları ile orantılıdır. 
 8
 Türkiye için sermaye payı kesin olarak bilinmemekle birlikte tahminler 0,5 civarındadır (bkz. İsmihan ve Metin-Özcan (2006), Tiryaki (2010), 

Yalçın ve Thomas (2011)). Bu çerçevede, sermaye hizmetlerindeki her %1’lik artışın potansiyel GSYH’yi %0,5 artıracağı kabul edilmiştir. Türkiye 
üzerine yapılan bazı çalışmalarda (örneğin Saygılı ve Cihan, 2008) sermaye payı 0,5 değerinin (sınırlı miktarda) üzerinde tahmin edilmiş olmakla 
birlikte, yukarıdaki hesaplamada kullanılması gereken değerin araziler dışındaki sermayenin payı olduğu, yani 1 değerinden yalnızca işgücünün 
değil arazilerin payının da çıkarılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. 0,5 değeri, arazi dışı sermayenin gelir payı için yüksek bir tahmin de 
olabilir; eğer yüksekse, kriz etkisinin olduğundan yüksek tahmin edilmesine yol açacaktır. 

Şekil 3. Sermaye Endeksi Büyüme Hızı 
(Mevsimsellikten arındırılmış ve yıllıklandırılmış yüzde büyüme) 

 
 
Kaynak: Demiroğlu (2012) 

Şekil 4. Sermaye Endeksi Büyümesinin Ortalamasından Farkı 
(Endeksin eğiliminin yüzdesi olarak) 

 
 

Gösterilen seri, sermaye endeksi büyümesinden örneklem ortalaması olan %5,1 değerinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir.Taralı alanlar sermaye  
endeksindeki ortalama eğilimin altına düşme miktarlarını vermektedir. 
 

Kaynak: Demiroğlu (2012). 
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 2009 krizindeki potansiyel GSYH kaybının toparlanma döneminde aşırı ısınmaya yol 

açabilecek bir derecede olup olmadığı Şekil 5 yardımıyla incelenmektedir. Bu şekilde 2005 yılının 

ilk çeyreğinden itibaren, GSYH, 

GSYH’nin ortalama büyüme eğilimi, 

ve bu eğilimin sermaye etkisi 

eklenmiş hali karşılaştırılmaktadır. 

2005 yılının birinci çeyreği (2005ç1) 

çıktı açığının sıfıra görece yakın 

olduğu tahmin edilen bir dönemdir,
9
 

o nedenle şekildeki seriler 

2005ç1’de 100’e eşitlenmiştir. Şekil 

5’teki kesikli doğrusal çizgi ortalama 

GSYH büyüme eğilimini 

göstermektedir.
10

 Bu ortalama 

GSYH eğilimi, üretim kapasitesini 

belirleyen faktörlerin (sermaye, 

işgücü ve teknoloji gibi) ortalama 

hızlarında büyüdüğü bir duruma 

karşılık gelmektedir. Bu faktörlerden 

sermaye dışındakiler için yıllık 

büyüme oranlarını saptamak güçtür 

ancak sermaye için Demiroğlu (2012) verisi kullanılabilir. Şekil 4’te gösterilmiş olan sermaye 

endeksinin ortalama büyüme eğiliminden farklılaşma miktarları, sermaye payı olan 0,5 değeri ile 

çarpıldıktan sonra 2005 birinci çeyrekten itibaren birikimli olarak Şekil 5’teki kesikli çizgiye 

eklenmiş, ve sonuç kesiksiz açık renkli çizgi ile gösterilmiştir. Bu son çizgi, sermayenin 

ortalamadan daha hızlı veya yavaş büyümesi sonucu potansiyel GSYH’nin ortalama eğiliminden 

ne kadar farklılaştığını göstermektedir. Potansiyel işgücü ve TFV (toplam faktör verimliliği
11

) 

değişkenleri bu dönemde ortalama hızlarından önemli miktarda sapmadılarsa, bu açık renkli çizgi 

potansiyel GSYH’nin iyi bir ölçüsü olacaktır.  

Söz konusu ölçü (açık renkli çizgi), 2005-2008 döneminde yatırımlar güçlü olduğu için 

ortalama GSYH eğiliminden daha hızlı büyümüş, 2009 krizinde ise yatırımların düşmesi sonucu 

yavaşlamıştır. 2005-2008 dönemindeki hızlı sermaye artışı olmasaydı, aynı dönemdeki hızlı 

GSYH büyümesinin çıktı açığını enflasyonist yönde belirgin biçimde genişleteceği Şekil 5’te 

görülmektedir. 2009 krizinde ise, açık renkli çizgi yavaşlamış, ancak bu yavaşlama GSYH’nin kriz 

sonrasındaki hızlı toparlanmasını sınırlayan bir miktarda olmamıştır; GSYH açık renkli çizginin 

(potansiyel GSYH ölçüsünün) belirgin şekilde üzerine çıkmadığı gibi altında kalmıştır. Eğer TFV 

                                                 
9
 Örneğin bkz. Öğünç ve Sarıkaya (2011, sayfa 23’teki grafik), veya Üngör (2012, Figure 2c). 

10
 Şekil 5’teki doğrusal büyüme eğilimi, örneklem dönemi (1987-2011) GSYH büyüme ortalaması olan yıllık %4,0 hızında artan bir çizgidir. Güncel 

GSYH ve sermaye büyüme eğilimlerinin örneklem ortalamasından farklı  olma olasılığı 5. Bölüm’de  tartışılmaktadır. 
11

 “Toplam Faktör Verimliliği”, sermaye ile işgücü haricindeki bütün diğer üretkenliği etkileyen faktörleri özetlemektedir. Teknolojik ilerleme gibi 
etkenlerle artar. 

Şekil 5. GSYH Büyüme Eğilimi ve  
Sermaye Büyümesinin Etkisi (2005ç1=100) 

 
Ortalamalar 1987-2011 dönemine aittir. Sermaye etkisi, sermaye hizmetlerindeki yüzde 
artış rakamlarından yıllık %5,1 olan ortalaması çıkarıldıktan sonra, sermaye payı olan 
0,5 ile çarpılarak elde edilmiştir, ve 2005ç1’den itibaren birikimlidir. 
 

Kaynak: TÜİK, Demiroğlu (2012), ve metinde belirtilen hesaplamalar. 
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ve işgücünde ayrıca belirgin bir yavaşlama olmadıysa, Dipnot 2’deki anlamıyla “aşırı ısınma” 

olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Özetle, Şekil 5’ten çıkan sonuç 2009 krizindeki sermaye 

kaybının toparlanma döneminde ısınmaya yol açacak bir miktarda gerçekleşmediğidir. 

Şekil 5’ten edinilen GSYH’nin 

potansiyel seviyesinin üzerine 

çıkmadığı şeklindeki izlenim, resmi bir 

istatistik olan imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı (KKO) ile tutarlıdır. Bunu 

göstermek amacıyla, Şekil 5’te GSYH 

ile açık renkli çizgi (yani potansiyel 

GSYH ölçüsü) arasındaki fark yüzde 

olarak hesaplanmış, ve Şekil 6’da KKO 

ile karşılaştırılmıştır. Anılan yüzde fark, 

çıktı açığının bir ölçüsü olarak 

düşünülebilir; işgücü ve TFV 

değişkenlerindeki ortalama büyümeden 

sapmalar ihmal edilir seviyedeyse ve 

2005ç1’deki çıktı açığı sıfıra yakınsa, 

bu seri yaklaşık olarak çıktı açığına 

denk olacaktır. (2005ç1’de çıktı açığı 

sıfır değil de örneğin +%2 ise, çıktı 

açığını elde etmek için Şekil 6’daki sol 

ekseni %2 puan kaydırmak 

gerekecektir ama şekil 

değişmeyecektir.) Bu çıktı açığı ölçüsü, 

KKO verisinden bütünüyle bağımsız olarak toplanmış kaynak verilere dayanmasına karşın Şekil 

6’da görüldüğü gibi KKO serisiyle oldukça uyumludur. KKO diğer bir çıktı açığı ölçüsü 

olduğundan, Şekil 6 esas olarak Şekil 5’ten çıkarılan çıktı açığı ölçüsünü imalat sanayi 

anketlerinden gelen çıktı açığı ölçüsü KKO ile teyit etmektedir.
12

 Bu uyumun TFV ve işgücü 

değişkenlerindeki dalgalanmalar hesaba katılmadan elde edilmiş olması, söz konusu iki 

değişkendeki dalgalanmaların Şekil 6’da kapsanan 2005-2012 dönemindeki GSYH hareketlerinde 

sınırlı bir rol oynadığını düşündürmektedir.
13

 Karşılaştırma açısından, sermaye etkisinin hesaptan 

çıkarılması Şekil 6’daki uyumu belirgin olarak azaltmaktadır.
14

  

                                                 
12

 Krizlerde kapasite kullanımının düşmesinin kısmen üretim potansiyelindeki bir düşüşü yansıtıyor olabileceği, dolayısıyla kapasite kullanım 
oranının çıktı açığının ölçüsü olarak uygun olmayabileceği savunulabilir. Ancak (Dipnot 2’de bahsedildiği gibi) bu notta potansiyel GSYH, fiyat 
baskısının nötr olduğu GSYH seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Üreticinin algıladığı atıl kapasitenin fiyat baskısı açısından belirleyici bir faktör 
olduğu düşünüldüğünden, KKO kavram olarak bu notta çıktı açığı için uygun görünmektedir. Ancak kapsam olarak KKO istatistikleri yalnızca 
imalat sektörünü kapsadığı için bütün ekonominin ölçüsü olarak eksik kalmaktadır. 
13

 Üç olasılık düşünülebilir: Ya anılan dönemde bu iki değişken (TFV ve işgücü) önemli olmamıştır, ya önemli etkileri vardır ama büyük ölçüde 
birbirini dengelemiştir (örneğin işgücündeki hızlı büyümenin potansiyel GSYH’ye olumlu etkileri ile, reel kurdaki TL değer kaybının olumsuz 
etkileri), ya da Şekil 6’da her iki ölçü de çıktı açığını yanlış ölçüyordur ve görülen yüksek uyum tesadüfidir.   
14

 Sermaye etkisi hesaptan çıkarıldığında, (1) 2005-2008 dönemindeki hızlı sermaye büyümesinden gelen potansiyel GSYH artışı hesap dışında 
kaldığı için, potansiyel GSYH daha yavaş büyümekte, ve GSYH artışı nedeniyle o dönemde çıktı açığı ölçüsü yukarı yönde hızlı eğilim 
sergilemektedir, bu da görece düz seyreden KKO ile uyumu bozmaktadır, (2) çıktı açığı ölçüsü şekildeki dönemin başında ve sonunda benzer 
seviyede çıkmakta, bu da şekildeki dönemde %8 düşen KKO ile uyumu bozmaktadır. 

Şekil 6.  Çıktı Açığı ve  
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı  

 
 

Çıktı açığı ölçüsü, Şekil 5’te GSYH ile açık renkli çizginin arasındaki farkın, açık 
renkli çizginin yüzdesi olarak ifade edilmiş halidir.  Bu ölçü yalnızca 1987-2011 
ortalama GSYH büyüme eğilimi ile Demiroğlu (2012) sermaye serisindeki 
büyümeye dayanarak hesaplanmıştır. Potansiyel işgücü ile TFV büyümelerindeki 
dalgalanmalar ihmal edilirse ve  çıktı açığı 2005ç1'de sıfır ise, bu seri çıktı açığına 
denktir. 
 

Kaynak: TÜİK, TCMB, Demiroğlu (2012), ve metinde belirtilen hesaplamalar. 
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4. Varsayımlara Duyarlılık  

Demiroğlu (2012) çalışmasında sermaye hizmetleri serisinin varsayımlara duyarlılığının 

oldukça sınırlı olduğu bulunmaktadır. Ancak potansiyel GSYH etkisini tahmin etmek için ek olarak 

sermaye payı gereklidir ve tahmin edilen etki bu parametreye duyarlıdır. Yukarıdaki hesaplarda 

0,5 olarak alınan sermaye payının 0,3 ile 0,6 aralığında olması beklenmektedir.
15

 Bu belirsizlik 

aralığı, yukarıda GSYH’nin %2,1’i olarak hesaplanmış olan 2009 krizi potansiyel GSYH kaybı 

tahminini %1,3 ile %2,6 aralığında değiştirmektedir. Bu aralık özet kısmında “%2 civarında” 

şeklinde özetlenmiştir. Netleştirme açısından, buradaki %1,3-%2,6 aralığı kaybın en yüksek 

olduğu 2010ç2 dönemi içindir. 2012 ortası itibarıyla sermaye kaybı üçte iki civarında telafi 

edildiğinden anılan aralık da %0,4-%0,9 şeklinde gerilemektedir.  

GSYH etkisi tahmininin, sermaye hizmetleri endeksi için de gerekli olan diğer varsayımlara 

olan duyarlılığı sınırlıdır. Demiroglu (2012) çalışmasında ayrıntılı anlatılan bu varsayımlara olan 

duyarlılık hakkında fikir vermek açısından, anılan varsayımlarda yapılan aşağıdaki önemli 

değişiklikler karşısında %2,1 olan merkezi tahmin şu şekilde değişmektedir: reel finansman 

faizinin 4 puan artırılması (%12’den %16’ya çıkarılması), tahmini %2,1’den %2,0’a; makine 

teçhizat yatırımlarındaki yıpranma oranı varsayımının %16’dan %12’ye düşürülmesi, %1,8’e; 

inşaat yıpranma varsayımının %2’den %1’e indirilmesi, %2,0’a;  inşaat finansman maliyetinin 2,5 

puan artırılarak makine teçhizat faiziyle eşitlenmesi (%9,5’ten %12’ye çıkarılması), %2,0’a; 

gayrimenkul değerlenme varsayımının %2,0’den sıfıra indirilmesi, yine %2,0’a değiştirmektedir. 

Özetle, varsayımlardaki bu önemli değişiklikler, “%2 civarında potansiyel kaybı” şeklindeki 

değerlendirmeyi değiştirmemektedir. 

 
 

5. Büyüme Eğilimleri ile Örneklem Ortalamaları Arasındaki Olası Farklar  

Bu notta hesaplamalarda örneklem dönemindeki ortalama eğilimler (sermaye büyümesi için 

yıllık %5,1, GSYH büyümesi için %4,0) referans alınmış, örneğin sermaye kayıpları %5,1 

değerinin altına düşme miktarlarıyla ölçülmüş, aşırı ısınma konusu ise GSYH için yıllık %4,0 

büyüme eğilimi esas alınarak incelenmiştir. Ancak krizlerin içinde olduğu dönemlerde geçerli olan 

“normal” büyüme eğilimleri (yani konjonktürel etkiler olmasaydı hakim olacak olan, “orta vade” 

eğilimler) örneklem ortalamalarından farklı olabilir. Anılan örneklem ortalamaları gerçek 

eğilimlerden çok farklıysa, rapor edilen sermaye kaybı tahminleri bilgilendirici olmayabilir. 

Dolayısıyla anılan ortalamaların kriz dönemlerindeki normal eğilimi ne kadar yansıttığı ve olası 

farklılıkların nottaki sonuçları nasıl etkileyeceği önem kazanmaktadır. Bu hususlar Ek A’da 

tartışılmış, tartışmada güncel para politikasını daha yakından ilgilendiren 2009 krizine ağırlık 

verilmiştir. Özetle, ortalamaların referans alınması bilgi vericidir, ve son dönemde olası daha 

yüksek GSYH büyüme eğilim değerleri referans alındığında da benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Bu nottaki en önemli sonuç olan 2009 krizindeki sermaye kaybının kendi başına (yani işgücü ve 

                                                 
15

 İsmihan ve Metin-Özcan (2006) sermaye payının 0,35 ile 0,65 arasında olabileceği değerlendirmesini yapmaktadır. Ancak, arazi hariç sermaye 
payı için 0,65 yüksektir. Sermaye payının 0,65 olması, 2005 yılı işgücünün %59’unu oluşturan kayıtlı işgücünün GSYH gelir payının %29 olduğu 
göz önüne alındığında, araziler ile istihdamın geriye kalan %41’inin toplam GSYH gelir payının yalnızca %6 olduğu anlamına gelecektir. 
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TFV büyümesinde ayrıca belirgin bir yavaşlama olmamışsa) toparlanma döneminde aşırı 

ısınmaya yol açacak bir miktarda olmadığı sonucu güçlenmektedir. Çünkü daha yüksek bir 

potansiyel GSYH büyüme eğilimi varsayıldığında, gerçekleşen GSYH’nin potansiyel GSYH’yi 

aşmadığı sonucu güçlenmektedir. Nottaki diğer bir önemli bulgu olan 2009 krizindeki sermaye 

kaybının 2001 krizine göre sınırlı olduğu gözleminde de bir değişiklik olmamaktadır. İki kriz 

arasındaki fark makul büyüme varsayımları altında azalabilmektedir ancak büyük olmaya devam 

etmektedir. Ek olarak, 2001 krizi sonrasında yatırım deflatörlerinin düşük göreli enflasyon 

özellikleri kısmen azalmıştır. Bu azalış, reel sermaye büyüme eğilimi için göz önüne alınabilecek 

alternatif değerleri 2009 krizi için aşağı, 2001 krizi için yukarı çekmektedir.
16

 Kayıplar bu büyüme 

eğiliminin altına düşme miktarıyla ölçüldüğü için, anılan değişiklik sermaye kaybı tahminini 2001 

krizi için artıracak, 2009 krizi için azaltacaktır. Bu da nottaki ilgili gözlemi (2009 krizindeki kaybın 

2001’dekine göre sınırlı olduğu sonucunu) güçlendirmektedir. 

 

6. Sonuç ve Değerlendirme  

2009 krizinde oluşan sermaye kaybı, hem 2001 krizindekine göre hem de mutlak anlamda 

sınırlı olmuştur. 2009 krizinde %2 civarında en yüksek noktasına (2010ç2 döneminde) ulaşan 

sermaye kaybına bağlı potansiyel GSYH azalışı, yatırımların genelinde ve özellikle makine 

teçhizat yatırımlarında görülen hızlı toparlanma sonucu geri kazanılmaya başlanmış ve 2012 

ortası itibarıyla üçte iki civarında telafi edilmiştir.  

Yatırım yavaşlaması sonucu oluşan potansiyel GSYH kaybının Türkiye’de önemli olabileceği 

2001 krizi örneğinde görülmektedir. Bu krizdeki kayıp Türkiye’nin bir yıllık tahmini potansiyel 

GSYH büyümesinin üzerinde gerçekleşmiş ve oldukça kalıcı olduğu gözlenmiştir. 2001 krizindeki 

potansiyel GSYH kaybı, Furceri ve Mourougane (2009) tarafından şiddetli krizler için tahmin 

edilen ortalama potansiyel GSYH kaybından büyüktür. Anılan OECD çalışmasında tahmin edilen 

etki, yöntem olarak çeşitli OECD ülkelerindeki potansiyel GSYH serilerinde kriz sonrası oluşan 

azalma miktarlarına dayanmaktadır; dolayısıyla anılan çalışmadaki tahmin yalnızca sermayedeki 

yavaşlamanın değil kaynağını belirlemeye çalışmadan potansiyel GSYH’ye olan tüm etkilerin 

toplamı için bir tahmindir. Bu çeşitli kaynaklar arasında sermayeye bağlı kaybın önemli olması 

beklenmektedir (bakınız 3 numaralı dipnot). Türkiye’de 2001 ve 2009 krizlerindeki sermayeye 

bağlı potansiyel GSYH kayıplarının ortalaması, diğer olası potansiyel kaybı nedenlerini hesaba 

katmamasına rağmen OECD çalışmasındaki kriz etkisi tahminine oldukça yakındır.  

Özetle, krizlerin potansiyel GSYH’ye en önemli etkilerinden biri olan yatırım yavaşlaması 

nedeniyle oluşan potansiyel GSYH kaybı, Türkiye’de 2001 krizi örneğinde görüldüğü gibi oldukça 

büyük ve kalıcı olabilmektedir. Ancak Türkiye’de 2009 krizi özelinde bu kayıp sınırlı olmuştur. 

                                                 
16

 2001 döneminde bilgisayarlarda ve diğer enformasyon teknolojisi ürünlerinde görülen hızlı ucuzlama bir örnek olarak düşünülebilir. Böyle bir 
ucuzlama, nominal yatırım harcamasında belli bir artışın (örneğin GSYH deflatörüne paralel bir artışın) reel yatırım anlamında daha hızlı bir yatırım 
harcaması büyümesine karşılık gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla yatırım deflatörünün GSYH deflatörüne göre daha hızlı değer kaybetmesi 
durumunda, reel yatırımlarla reel GSYH arasındaki büyüme farkının daha yüksek olması beklenebilir. Yatırım deflatörünün göreli azalma eğiliminin 
2001 krizi döneminde (2009 krizi dönemine göre) daha güçlü olması, reel yatırımların 2001 krizi döneminde daha hızlı büyümesi beklentisi 
oluşturmaktadır (ceteris paribus). 
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Ayrıca bu kaybın telafisi görece hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu kaybın sınırlı olması, 2009 

sonrası ekonomimizdeki hızlı toparlanma döneminde kapasite kullanım oranlarında enflasyonist 

bir artış gözlenmemesinde önemli bir rol oynamıştır. 
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EK A. Örneklem Ortalamalarına Alternatif Referans Değerleri 

A.1. Büyüme Eğilimindeki Değişiklikler 

2009 krizini de içine alan son on yıllık dönemde potansiyel GSYH büyüme hızının arttığına 

dair bir kanı olmakla birlikte, %4,0 olan örneklem ortalaması güncel potansiyel büyüme 

tahminlerine yakındır. Örneğin, Aralık 2012 tarihli IMF Article IV raporu, IMF ekonomistlerinin 

Türkiye için medium-term potential (yani orta vade potansiyel GSYH büyüme eğilimi) tahminini 

%4,0, Türk yetkililerin tahminini ise %4,5 olarak vermektedir. Öte yandan, aynı dönemde 

kadınların işgücü katılımı gibi hususlardaki gelişmeler potansiyel büyümeye devamlılık gösteren 

katkılarda bulunmuş olabilir. Aşağıda %4,0 değerine alternatif olarak %4,5 ve %5,0 değerleri göz 

önüne alınmaktadır.  

Sermaye büyüme eğilimi ile ilgili olarak ise doğrudan tahminler mevcut değildir. Ancak 

sermaye büyüme hızının GSYH büyüme eğilimi ile ilişkili olması beklenmektedir. Sermaye 

fiyatlarının GSYH deflatöründen daha yavaş artması nedeniyle, sermaye büyümesinin GSYH 

büyümesinden sınırlı miktarda (enflasyonları arasındaki fark kadar) yüksek olması, nominal 

değerlerin dengeli büyümesi açısından beklenmelidir. Örneğin örneklem dönemindeki %4,0 ve 

%5,1 değerlerinin arasındaki 1,1 yüzde puanlık fark, yatırım deflatörü ile GSYH deflatörünün 

örneklem dönemindeki 1,3 yüzde puanlık farkıyla uyumludur.
17

 Yatırım fiyatlarının görece 

azalması durumunda, aynı nominal yatırım harcama artışı daha hızlı reel harcama büyümesi 

anlamına gelmektedir (gerek kısa gerekse uzun vadede). 

Deflatörlerdeki çeyreklik ve yıllık dalgalanmalar eğilimleri saptamayı güçleştirmekle birlikte, 

deflatörlerin hareketli ortalamalarla düzeltilmiş farkına bakıldığında makine teçhizattaki göreli 

(GSYH deflatörüne görece) fiyat iyileşmelerinin son yıllarda da devam ettiği, ancak inşaat yatırımı 

deflatörünün daha yavaş büyüme eğiliminin 2001 krizinden sonraki yıllarda emtia fiyat artışlarıyla 

uyumlu olarak azaldığı, ve hatta inşaat deflatörünün hafif bir artış eğilimine girmiş olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla GSYH ile yatırım deflatörleri arasındaki enflasyon farkının örneklem 

döneminin geneline kıyasla son on yılda daha düşük bir eğilim gösterdiği söylenebilir. Nitekim 

anılan fark ortalama 1,1 yüzde puan olan seviyesinden 2006-2011 döneminde düzeltilmiş serilerle 

bakıldığında 0,8 yüzde puana düşmüş görünmektedir. Aşağıda sermaye ve GSYH büyüme 

eğilimleri arasındaki 1,1 değerine alternatif olarak doğrudan deflatörlerden elde edilmiş olan 

anılan 0,8 (son yıllardaki ortalama) ve 1,3 (örneklem ortalaması) değerleri göz önüne alınacaktır. 

Bu alternatif değerlerin potansiyel GSYH büyüme eğilimi ile toplamı, aşağıdaki senaryolarda 

sermaye büyüme eğilimini vermektedir. 

Sayılan alternatif değerlerin referans alınması durumunda, notun sonuçları değişmemektedir. 

Bu nottaki sonuçlar, (1) 2009 krizindeki sermaye kaybının 2001 krizine göre düşük olduğu, ve 

daha önemlisi (2) 2009 krizindeki sermaye kaybının toparlanma döneminde aşırı ısınmaya yol 

açacak miktarda olmadığıdır. Sırayla ele alınacak olursa: 
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 1,3 değeri anılan eğilimlerin 2012 ve 1987 ilk üç çeyrek ortalamaları farkına dayanarak hesaplanmıştır. 



 

 

Sayı: 2013-07 / 28 Şubat 2013 

 

 
Ekonomi Notları                   12 

 

(1) ile ilgili olarak, sermaye kaybına bağlı potansiyel GSYH kaybının, alternatif referans 

değerleri altında nasıl değiştiği Tablo 1.a.’da gösterilmiştir. Örneklem ortalamaları referans 

alındığında %2,1 olarak tahmin edilen büyüklük, alternatif eğilimler esas alındığında %1,9-%3,3 

aralığında değişmektedir. (Bu büyüklük sermaye kaybının en yüksek olduğu noktadır; toparlanma 

dönemindeki geri kazanımlar zamanla bu değerleri küçültmektedir.) Anılan %1,9-%3,3 aralığı, 

özet kısmında “%2 civarında” şeklinde tasvir edilen tahmin değeri ile genelde uyumlu, ancak 

sınırlı miktarda üzerindedir. Ancak bu aralıktaki %3 civarındaki değerlerin sermaye büyümesinde 

%6 gibi yüksek sayılabilecek bir eğilim gerektirdiği not edilmelidir. Yine de anılan %1,9-%3,3 

aralığı 2001 krizi için %6 civarında tahmin edilen kaybın belirgin olarak altındadır.  

 

 (2) numaralı sonucun nasıl etkilendiğini araştırmak için, Şekil 5’te, GSYH’nin açık renkli 

çizgiye en yaklaştığı veya en enflasyonist olduğu dönem (genellikle 2011ç1) itibarıyla çıktı açığı 

ölçü olarak kullanılabilir. Şekil 5’te deflasyonist yönde %1,0 olan çıktı açığı alternatif eğilimler 

altında %0,5 ile %4,7 aralığında değişmektedir (Tablo 1.b.). Çıktı açığının negatif olması, 

GSYH’nin potansiyel GSYH altında kaldığını göstermektedir; bu alternatif senaryolarda da GSYH 

açık renkli çizginin belirgin şekilde üstüne çıkmadığı gibi, bütün senaryolarda altında kalmıştır, ve 

altında kalma miktarı genellikle baz senaryodakinden (ortalama eğilimler altında elde edilen 

değerden) daha yüksektir.
18

 Dolayısıyla, kriz dönemindeki sermaye kaybının “aşırı ısınma” 

durumu (dipnot 2’deki anlamıyla) ortaya çıkarmadığı sonucu değişmemekte, tersine 

güçlenmektedir. 

Özetle, son dönemde büyüme eğilimindeki olası artışlar, bu notta ulaşılan temel sonuçları, 

yani 2009 krizindeki sermaye kaybının 2001 krizine göre sınırlı olduğu ve kendi başına (yani 

                                                 
18

 Daha yüksek olmasının nedeni, bu alternatiflerde sermaye kaybının genelde daha yüksek olmasına karşın, GSYH büyüme eğiliminin de daha 
yüksek olmasıdır. GSYH büyüme eğiliminin artması Şekil 5’te kesikli çizginin (ve ona paralel olarak açık renkli çizginin) eğimini bire bir yukarı 
kaldırmaktadır. Sermaye kaybının artması ise (kesikli çizgiyi değiştirmeden) açık renkli çizginin eğimini azaltmakta, ancak bu azalış bire bir 
oranından daha düşük bir oranda (sermayenin payı oranında) olmaktadır. 

Tablo 1.  Farklı Büyüme Eğilimlerinin Referans Alınmasının Tahminlere Etkisi
a
 

 
Tablo 1.a.  Sermaye Kaybına Bağlı 
Potansiyel GSYH Etkisi Tahmini (Baz 
senaryo: Potansiyel GSYH'nin yüzdesi 
olarak %2,1) 

 Tablo 1.b.  2009 Krizi Sonrası Çıktı 
Açığının

b
 En Düşük Deflasyonist Değeri 

için Tahminler (Baz senaryo: Potansiyel 
GSYH'nin yüzdesi olarak -%1,0) 

  Sermaye ile GSYH’nin  
büyüme eğilimleri farkı için 
alternatif değerler 

   Sermaye ile GSYH’nin  
büyüme eğilimleri farkı için 
alternatif değerler 

GSYH 
Büyüme 
eğilimi için 
alternatif 
değerler 

  0,8  1,1  1,3  GSYH 
Büyüme 
eğilimi için 
alternatif 
değerler 

  0,8  1,1  1,3 

4,0 -1,9 -2,1 -2,3  4,0 -1,8 -1,0 -0,5 

4,5 -2,4 -2,6 -2,8  4,5 -3,2 -2,5 -2,0 

5,0 -2,9 -3,1 -3,3  5,0 -4,7 -4,0 -3,5 
 

a
Koyu renkli sayılar örneklem ortalamaları referans eğilim olarak alındığında elde edilen sonuçları göstermektedir.  

b
Çıktı açığı tahmini, Şekil 5'te açık renkli çizgi ile gösterilen ve işgücü ile TFV büyümesindeki dalgalanmaları hesaba katmayan potansiyel GSYH 

ölçüsüne dayanmaktadır.  
 

Kaynak: TÜİK, Demiroğlu (2012), ve metinde belirtilen hesaplamalar. 
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işgücü ve TFV büyümesinde ayrıca belirgin bir düşüş olmadığı sürece) toparlanma döneminde 

aşırı ısınmaya yol açacak bir miktarda olmadığı sonucunu değiştirmemektedir. 

2001 krizi:  2001 krizinin olduğu dönemde ise hakim olan GSYH büyüme eğiliminin daha 

düşük olduğu öne sürülebilir.  Ancak eğilimin düşüklüğü çok net değildir. Örneklem döneminde 

2001 krizine kadar olan dönemde (yani 1987’den 2000’e) yıllık ortalama büyüme %3,8 olmuştur. 

Kapasite kullanım oranları açısından 1987 yılı ile daha karşılaştırılabilir olan 1998 yılına kadar 

olan ortalama ise %4,2 değeri ile örneklem ortalamasının (sınırlı miktarda) üzerindedir. Her iki 

değer de %4,0’a oldukça yakındır. Dolayısıyla %4,0 değerindeki örneklem ortalamasının 2001 

krizi dönemi için normal eğilim olarak alınması, yanıltıcı olarak değerlendirilmemiştir. 

Daha önce belirtildiği gibi, sermaye büyüme eğilimi, sermaye ve GSYH arasındaki enflasyon 

farkının eğilimi ile ilişkili düşünülmelidir. Bu farkın yüksek olması sermaye büyüme eğilimini de 

yüksek tutacaktır. Bölüm 5’te de not edildiği gibi anılan fark 2001 krizi döneminde 2009 

krizindekine göre yüksek olmalıdır, çünkü 2001 krizinin olduğu dönem, enformasyon 

teknolojilerinin gündemde önde olduğu, bilgisayar ve diğer enformasyon teknolojisi ürünlerinin 

fiyatlarının hızla düştüğü, emtia fiyatlarının ve inşaat deflatörünün GSYH deflatöründen daha 

yavaş artma eğiliminin halen devam ettiği, yani özetle yatırım deflatörünün göreli azalma 

eğiliminin güçlü olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla enflasyonlar arasındaki farkın 2001 döneminde 

reel yatırım büyümesine örneklem ortalamasına göre daha yüksek katkıda bulunmuş olması 

beklenmelidir. Örneklem ortalamasının referans alınması 2001 krizindeki sermaye kaybını (sınırlı 

miktarda da olsa) olduğundan az gösterebilir. 2001 krizindeki sermaye kaybının daha yüksek bir 

değerle değiştirilmesi ise bu nottaki ilgili sonucu (2009 krizindeki kaybın 2001 krizine göre sınırlı 

olduğu sonucunu) güçlendirir. 

 

A.2. Konjonktürel Durum 

Büyüme eğilimlerine ek olarak, konjonktürel durumun da hesaba katılması gerektiği 

savunulabilir. Örneğin, Şekil 3’te 2009 krizi öncesi ve sonrasında %7 civarında bir sermaye 

büyümesinin hakim olması, 2009 krizinin %7’lik bir büyümeyi geçici aksattığı izlenimi verebilir. Bu 

da krizin etkisi olarak %5 yerine %7 seviyesinin altına düşme miktarları daha doğru bir ölçü 

olabilir mi sorusunu akla getirebilir. 

Ancak %7 gibi yüksek bir sermaye büyüme hızının sürdürülebilmiş olması, yalnızca 2001 krizi 

sonrasında ortaya çıkan kayıp yılların telafisi kapsamında mümkün olmuş, çok uzun bir süre 

devam etmesi güç bir büyüme hızı olarak değerlendirilmelidir. Çıktı açığının 2009 krizinden 

hemen önceki seviyesi o dönemdeki (“reel zamanlı”) tahminlere göre sıfıra yakın, daha sonraki 

tahminlere göre ise sınırlı miktarda pozitiftir (örneğin bakınız Öğünç ve Sarıkaya, 2011). Diğer bir 

ifadeyle çıktı açığı anlamında anılan kayıp yıllar 2009 krizi öncesinde büyük ölçüde telafi edilmiş 

durumdadır. Dolayısıyla kriz olmasaydı sermaye büyüme hızının %7 seviyesinde uzun süre 

devam edeceği güçlü bir olasılık olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim, 2009 krizinde ortaya 
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çıkan büyük çıktı açığının kriz sonrasındaki hızlı toparlanmayla büyük oranda kapanmasını 

takiben, sermaye büyüme hızı yavaşlamış ve 2012’nin ikinci yarısında %5 civarına düşmüştür.  

Özetle, konjonktürel durum büyüme eğilimi yerine farklı bir değerin referans alınmasını 

genelde daha doğru bir seçim haline getirebilir. Ancak 2009 krizi için böyle bir durum olmadığı 

düşünülmektedir. 

2001 krizi için ise analiz biraz daha güçtür. 2001 krizine neden olan kırılma olmasaydı ve kur 

çıpası devam etseydi, çıpanın korunması için gereken yüksek faiz ortamında büyüme düşük bir 

seviyede (normal büyüme eğiliminin altında) seyretmeye devam edebilirdi. Ancak krizlerle geçen 

1990’lar, normal eğilimin üstünde bir büyümenin de (belki farklı politikalarla) 2001 döneminde 

mümkün olduğunu düşündürmektedir. Özetle, 2001 krizi olmasaydı ne olacağına dair öncelleri 

olan bir görüş, örneklem ortalamasından (veya büyüme eğiliminden) farklı bir seviyeyi referans 

almak isteyebilir. Ancak her iki yönde de argümanlar bulunması 2001 krizi için konjonktürel bir 

varsayımın yapılmasını zorlaştırdığından, ortalama eğilime göre ne olduğunu hesaplayıp özet 

bölümünde yapıldığı gibi sonucu yorumsuz vermek daha uygun görülmüştür.  

 Karşılaştırma açısından, OECD çalışmasında (Furceri ve Mourougane, 2009) krizlerden 

önceki ortalama potansiyel GSYH büyümesi referans alınmıştır. Potansiyel kaybının ölçüsü 

olarak, potansiyel GSYH büyümesinin kriz öncesi eğiliminden azalma miktarını kullanmışlardır. 

Diğer bir ifadeyle, OECD çalışmasında referans değeri olarak kriz öncesi eğilim alınmış, yani 

konjonktürel etkiler göz önüne alınmamıştır. Bu notta konjonktürel etkilere ağırlık verilmediğinden 

ve yalnızca eğilimler kullanıldığından dolayı, yaklaşımın bu açıdan OECD çalışmasındaki ile 

benzeştiği söylenebilir. 
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