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İSO Başkanı Bahçıvan, dünya refahı için üretim ekonomisine geçilmesi 

uyarısında bulundu: 

“Küresel gelirde sanayinin 

payı azaldı, sanal zenginliğin 

arttı” 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında konuşan 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dünyada finans piyasalarının 

hacmi, reel ekonominin on katına ulaştı. Küresel gelirde sanayinin payı azaldı, 

sanal zenginliğin arttı” dedi. 

Bahçıvan: “Umutları yeşertmek için tarihsel bakışla geçmişi iyi analiz etmeli, 

üretim odaklı ekonomi anlayışını hakim kılmalıyız. Kalkınma ve toplumsal huzur 

ancak ekonomik, sosyal, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim 

unsurlarının uyumlu gelişmesiyle sağlanır.” 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ekim ayı olağan toplantısı, “Tarihsel Bir 

Perspektif Üzerinden Ekonomiye ve Dünyaya Bir Bakış” ana gündemi ile 

gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını 

yaptığı toplantıya, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olarak katılarak gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu.  

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasında, dünyada yaşanan 

bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler, emperyalist güç arayışları, enerji savaşları 

arasında küresel ekonominin çıkar yol bulmakta zorlandığına dikkat çekti. Mevcut 

konjonktürde tarihsel bakışın sağlıklı ve doğru öngörüler için elzem olduğunu 

vurgulayan Erdal Bahçıvan, “Dünyada finans piyasalarının hacmi, reel ekonominin 

hacminin on katına ulaştı. Küresel gelir içinde sanayinin payı azalırken, sanal 



zenginliğe dayalı bir ekonomi oluştu. Son 20 yılda dünyada eşitsizlikler hiç olmadığı 

kadar arttı. Dünya Bankası verilerine göre, bugün yaklaşık 800 milyon kişi günde 2 

dolardan daha az bir parayla yaşam savaşı veriyor. Gençlerde işsizlik oranı artarken 

ekonomik büyümeyi sürdürmek zorlaşıyor. Dünyadaki dengesiz sosyal ve ekonomik 

süreci daha iyi anlamak için 2008 global krizinin temel nedenlerine inmek gerekli. 

Temel sorun; bazı finans kuruluşlarının asli işlevleri olan tasarrufların yatırıma 

dönüşmesini sağlamayı unutarak, üretim dünyasından uzaklaşmasıydı” şeklinde 

konuştu. 

Global krizin acımasız finans odaklı neoliberal politikaların iflasını ortaya koyduğunu 

dile getiren Bahçıvan, “Küresel ekonomik iflası takiben bugün dünya ekonomisine 

yön verenler tarafından henüz bir alternatif ortaya konulmuş değil. Krizin ardından 

devreye sokulan genişlemeci para politikaları ise ancak daha büyük sorunları 

ertelemeye yaradı” dedi.  

Verimlilik artışı sağlayan asli unsur; üretim 

Geçmişte ekonomi odaklı bir dünyanın yerini güvenlik odaklı bir dünyanın aldığını 

vurgulayan Bahçıvan, şunları söyledi: “Mevcut küreselleşme anlayışı maalesef iç 

savaş, açlık, sefalet, kıtlık gibi en ciddi krizlere çözüm sunamıyor. Küreselleşmenin 

faydalarından yararlanamayanlar, korumacı politikaları destekliyor. Sosyo-ekonomik 

sorunlar için bir suçlu arayanlar popülist görüşlerde kendilerine çare arıyorlar. Dünya 

adeta pusulasını şaşırmış durumda. Bunu aşmak, kaygıların yerine umutları yeşertmek 

için geçmişi iyi analiz edilip, üretim odaklı bir ekonomi anlayışını hakim kılmalıyız. 

Çünkü ekonominin refah üreten, istihdam yaratan, verimlilik artışı sağlayan asli 

unsuru üretimdir. Kalkınma ve toplumsal huzur ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal 

gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve 

birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabilir.” 

 


