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Neden bazı ülkeler zengin diğerleri fakirdir? Bu soru ekonomistleri yüzyıllardır
zorluyor. Bu soruya verilebilecek kesin ve net bir cevap hem ekonomistleri
rahatlatabilir hem de fakir ülkeleri zenginleştirebilirdi. Sorumuza Murat Yülek'in cevabı ise imalat sanayi ve
sanayi politikaları. How Nations Succeed güncel ve geçmiş birçok vaka çalışmalarıyla imalat sanayi
üretiminin ne denli önemli olduğunu, ekonomilerin büyüme ve kalkınmasına ne denli katkıda
bulunduğunu anlatıyor. Kitap, Güney Kore'nin nükleer programı ve sıfırdan kurulan otomobil sanayiinden,
İsveç'in Saab, Avrupa’nın Airbus uçaklarına, Britanya'nın sanayi devrimi öncesi ve sonrası sanayi
politikalarından ve sömürge imparatorluğu’ndan, Hindistan’daki erken sanayisizleşmeye, Japonya’nın 19.
yüzyılın ortasındaki ‘eşit olmayan’ serbest ticaret anlaşmalarından sonra Meiji dönemindeki sanayi
politikalarıyla nasıl hızla kalkındığına kadar değişik ülke tecrübelerini sunuyor.
Ekonomik kalkınmayı hedefleyen milletler her zaman sanayi üretimine ihtiyaç duymuştur ve sanayileşme
hiçbir zaman bir rastlantı olmayıp iyi tasarlanmış politikaların sonucu gerçekleşmiştir. Bu kitap günümüz
devletinin sanayi politikalarını nasıl tasarlayıp uygulayabileceğini ve Düşük ve Orta Gelir Tuzaklarını aşmak
için ekonomik olarak hangi sektörlerin daha stratejik olduğunu nasıl belirleyebileceğini anlatmaktadır.
Kitap, ticaret savaşlarının oldukça yaygın olduğu günümüzde, küresel (ticaret) dengesizlikler (global
imbalances) ile sanayileşme arasındaki bağlantıyı resmetmektedir: Bazı ülkeler ihracatla büyürken
diğerlerinin nasıl ithalatla yavaşladığını açıklıyor.
Bu kitap, devlet yöneticileri, işadamları, araştırmacılar ve sanayi politikaları, ekonomik kalkınma ve
uluslararası ticaret konuları üzerinde çalışan öğrenciler için bir olmazsa olmazdır.
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olan Yülek, eski bir IMF’de ekonomist ve şirketler ve bankalarda üst düzey yöneticilik
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ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır.
Access to the e-book is available here, and purchases can be made here.
For review queries, please contact reviews@palgrave.com
To get in touch with the author please contact: myulek@aya.yale.edu

How Nations Succeed
Manufacturing, Trade, Industrial Policy and Economic Development
By Murat Yülek
Palgrave MacMillan
ISBN 978-981-13-0567-2

Kitabın arka kapağından
Murat Yülek'in kitabı günümüzün en önemli sorularından birine ışık tuttuğundan bizim için çok değerlidir:
Sanayi neden önemlidir? Kitap konuyu tarihi, ekonomiyi, teoriyi ve bilimsel delilleri harmanlayarak inceliyor.
Bunu da gerçek bir uluslararası perspektifle yapıyor.
Franco Mosconi
Jean Monnet Professor of Industrial Economics, Universitá degli Studi di Parma
Ülkelerin ekonomilerini sanayileştirme amaçlarıyla boğuştuğu karmaşık sorunların zekice, net, etkili ve
detaylı analizleri ve sanayi politikaları, üretim, ticaret ve ekonomik gelişme arasında açıkça gösterilen
bağlantılar. Bu kitap sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve sanayileşme konularına bakış açınızı gözle
görülebilir bir şekilde geliştirecek. Bu kitap düşünmenizi sağlayacak. Hükümetlerin, politika yapıcıların,
yatırımcıların, geliştirme uzmanlarının ve genel halkın kesinlikle okuması gereken bir kitap.
Vivienne Yeda
Director General, East African Development Bank
Sanayileşme teorileri ve politikaları üzerinde bir yetenek gösterisi. Yülek'in kitabı Chang'ın (2002) ve
Reinert'ın (2007) katkılarını tamamlıyor ve okuyucuya ülkelerin orta gelir tuzağından nasıl kaçınabileceği
hakkında önemli iç bilgiler veriyor. Akademisyenler, politika yapıcılar ve uzun dönem ekonomik gelişime
ilgili okuyucular için zekice bulgulara sahip olan bu kitap için başarılı sanayileşmenin etkileyici bir neden
sonuç incelenmesi diyebiliriz. Kesinlikle okunmalı. Çağımızın en önemli sorularına daha kapsayıcı ve kesin
cevapları bulmak için Yülek gerçekçi olmayan ve tarihi geçmiş modellere yaslanmak yerine, ustaca ülke vaka
çalışmalarını ve tarihi analizleri harmanlıyor.
Dr. Travis Taylor
Associate Professor of Economics, Honors Program Faculty, Department of Economics
Christopher Newport University
Büyüme literatüründeki önemli bir boşluğu dolduran canlandırıcı ve inovatif bir kitap. Enstitüler, coğrafya
ya da beşerî sermayedeki önde gelen hikayeleri zaten duydunuz. Murat Yülek'in derin ve derleyici bakış açısı
bunların ötesine gidiyor, endüstri 4.0 zamanında dahi üretimin nasıl hala bu kadar özel kaldığını onun
araştırması vurguluyor inovasyonun önemini ve imkanlarını ve bu kadar karmaşık ve değişken bir çevrede,
Yülek politikalara daha bütünleyici bir tavrı öneriyor. Saf endüstriyel boyutu, bilimi, teknoloji ve inovasyonla
birleştirmek için endüstriyel katmanı tek tek bireysel bileşenleriyle değil de bir bütün olarak ele alıyor.
Akademisyenlerin ve politika yapıcıların kesinlikle okuması gereken bir kitap.
Piergiuseppe Fortunato, UNCTAD

