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1. KLASİK VE NEOKLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Klasik ve Neoklasik Dış Ticaret Teorileri ve teoriler arasındaki farklılıklar
öğretilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Merkantilizm nedir?

2)

Adam Smith ve David Ricardo’nun teorilerinin temel argümanları nelerdir?

3)

Klasik ve Neoklasik Dış Ticaret Teorileri arasındaki farklılıklar nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Adam

Okuyarak,
Araştırarak.

Adam

Okuyarak,
Araştırarak.

Neoklasik
Dış Ticaret Teorisi

Smith ve
David
Ricardo’nun
argümanları doğrultusunda
Neoklasik
Dış
Ticaret
Teorisinin
temellerini
kavrayabilmek.

Klasik
ve
Neoklasik
Dış
Ticaret
Teorileri
Arasındaki
Farklılıklar

İlk iki konu ışığında
Dış
Ticaret
Teorileri
üzerinde
yorum
ve
karşılaştırma yapabilmek.

Okuyarak,
Araştırarak, Fikir Yürüterek
ve Tartışarak.

Klasik
Ticaret Teorisi

Dış

Smith ve
David
Ricardo’nun
argümanları doğrultusunda
Klasik Dış Ticaret Teorisinin
temellerini kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar



Merkantilizm



Klasik Dış Ticaret Teorisi



Neoklasik Dış Ticaret Teorisi

5

Giriş
Bu bölümde klasik ve neoklasik dış ticaret teorilerinin incelenmesi ve aralarındaki
farkların açıklanması amaçlanmaktadır.
Merkantilistlere göre bir ülkenin zenginliği sahip olduğu değerli maden miktarına
bağlıdır. Ayrıca ekonomik faaliyetler, bir ülkenin kazancının diğer ülkenin kaybını
oluşturduğu sıfır toplamlı bir oyundur. Dış ticarette de bu geçerli olduğundan;
Merkantilistlere göre, ihracat artırılmalı, ithalat azaltılmalı, dış ticaret fazlası verilmelidir.
Bu şekilde, ülkenin sahip olduğu altın ve gümüş miktarı artacaktır.
Adam Smith, bir ülkenin zenginliğinin sahip olunan altın ve gümüş miktarına değil,
tüketilebilecek mal miktarına dolayısıyla üretime bağlı olduğunu ileri sürdü. Yurt içi
üretimdeki işbölümü ve uzmanlaşmanın faydalarının dış ticarette de geçerli olduğunu
belirtti. Buna göre, her ülke mutlak olarak daha ucuza ürettiği, yani üstünlüğe sahip olduğu
malın üretiminde uzmanlaşmalı ve diğer malı ucuza üreten ülkeden almalıdır. Böylece
ülkeler de verimli oldukları malların üretiminde uzmanlaşacak ve dünyadaki toplam üretim
ve tüketim artacaktır. Böylece, ticarete giren bütün ülkelerin refahı artacaktır. Ekonomik
faaliyetler ve dış ticaret, ona göre sıfır toplamlı bir oyun değildir.
Smith’in ortaya attığı teoriye göre, bir ülke bütün malların üretiminde mutlak olarak
üstünlüğe sahip olursa; ülkelerin ticarete girmemesi gerekiyordu. David Ricardo, bu
durumda da dış ticaretin ülkelere karşılıklı fayda sağlayacağını göstermiştir. Ona göre,
ülkelerden biri mutlak olarak her iki malda da üstünlüğe sahip olsa da nisbî olarak
üstünlüğünün daha fazla olduğu malda uzmanlaşmalı, diğer malı ithal etmelidir. Böylece,
kaynaklarını daha verimli kullanmış olacaktır. Dolayısıyla, mutlak üstünlükler değil
karşılaştırmalı üstünlükler önemlidir.
Neoklasikler, klasiklerin aksine sabit maliyetleri değil artan fırsat maliyetlerini
öngörmüşlerdir. Buna göre, ülkeler arasında uzmanlaşma tam olmayacaktır; ülkeler her iki
malı da üretmeye devam edeceklerdir. Fakat her ülke, daha ucuza ürettiği malın üretimini
artırıp bunun bir kısmını ihraç ederek diğer malı ithal ederse, üretim imkânlarının
elverdiğinden daha fazla mal tüketebilecektir. Ülkeler için denge, üretim imkânları
(dönüşüm) eğrisinin toplumsal kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu yerde oluşmaktadır. Dış
ticaret sayesinde ülkeler, daha üst bir kayıtsızlık eğrisi üzerinde tüketim yapabilmektedirler.
Dış ticaretten elde edilecek kazancın miktarını ise dış ticaret hadleri belirlemektedir.
Bunun nasıl belirlendiği konusunda ise teklif eğrileri ışık tutmaktadır. Teklif eğrisi belirli bir
miktar ithal malına karşı ülkenin vermeyi teklif edeceği ihraç malı miktarını göstermektedir.
Bir ülkenin yabancı mala karşı talebi ne kadar şiddetliyse vermek isteyeceği yerli mal miktarı
o kadar çok olacak ve dış ticaret hadleri o kadar ülkenin iç ticaret hadlerine yakın oluşacaktır.

6

1.1. Merkantilizm
Merkantilizm Avrupa’da, 1500 ile 1750 yılları arasında ortaya çıkan ekonomik
düşüncelerin toplamına verilen addır. Aslında bir düşünce okulu olmaktan ziyade ekonomik
faaliyetler ve dış ticaret konusundaki benzer tavırlar olarak ele alınması daha doğrudur.
Merkantilist düşüncenin merkezinde bir ülkenin zenginliğinin, sahip olunan değerli
maden miktarına bağlı olduğu düşüncesi yer almaktadır. Ayrıca, Merkantilist düşüncenin
önemli ayaklarından biri dünya kaynakları hakkındaki statik görüştür. Bu çerçevede
ekonomik faaliyetler, bir ülkenin kazancının diğer ülkenin kaybını oluşturduğu bir sıfır
toplamlı oyun olarak görülmektedir.
Merkantilistler ekonomik sistemi üç sektörden ibaret olarak görmekteydiler: imalat
sektörü, kırsal sektör (yurtiçi hinterlandı) ve koloniler (dış hinterland). Tüccar sınıfını
ekonominin başarılı bir şekilde işlemesi için en önemli grup olarak ve işgücünü de temel
üretim faktörlerinden en önemlisi olarak görmekteydiler. Merkantilistler, daha sonra gelen
klasik yazarlarda olduğu gibi emek-değer teorisini kabul etmekteydiler. Buna göre, bir malın
değeri üretiminde kullanılan emek miktarına bağlıydı.
Son olarak, Merkantilistler, ihracatın ithalatı aşması yani pozitif bir dış ticaret
bilânçosunun gereği üzerinde durmaktaydılar. Bu görüş, zenginliği değerli maden miktarıyla
eş anlamlı olarak görmenin ve zengin bir ülkenin sahip olması gereken askeri gücü finanse
etmek üzere geniş bir savaş fonu bulundurma gereğinin bir sonucuydu. Ülke içine değerli
maden girişi ihracat fazlası karşılığında diğer ülkelerin altın ve gümüş ödemeleriyle
mümkündü. Bu değerli maden girişi para miktarı sınırlı olan ülkeler için önemli bir para
kaynağıydı. Bu görüşün önemli bir yanı Merkantilistlerin, ekonominin tam istihdamın
altında bir noktada işlediği şeklindeki zımnî inançlarıydı. Buna göre, para arzındaki artış
ekonomiyi teşvik edecek, enflasyon değil büyüme ve istihdam artacaktı. Bu yüzden, pozitif
bir dış ticaret bilânçosuna sahip olmak ekonomi açısından faydalıydı. Negatif bir dış ticaret
bilânçosu ise bunun tersi sonuçlar doğuracaktı.
Merkantilistlerin takip ettiği ekonomik politikalar bu temel görüşlere
dayanmaktaydı. Devlet değerli madenlerin kullanımını ve değişimini kontrol altında
tutmaktaydı. Buna külçecilik adı verilmektedir. Özellikle, ülkeler, altın, gümüş ve diğer
değerli madenlerin fertler tarafından yurt dışına ihracını engellemeye çalıştılar ve ancak
gerekli hallerde bunların ülkeyi terk etmesine izin verdiler.
Devletler ayrıca, belirli politikalarla uluslararası ticareti kontrol etmeye ve bu şekilde
maksimum ticaret fazlası ve değerli maden girişi sağlamaya çalıştılar. İhracata sübvansiyon
uygulandı ve tüketim malları ithalatı üzerine kotalar ve yüksek gümrük tarifeleri kondu. Yurt
içinde işgücü tarafından ihraç edilebilir mal haline getirilen hammaddelerin ithalatında ise
gümrük vergileri ya yoktu ya da düşük düzeydeydi. Düşük maliyetli hammadde ve ziraî mal
kaynağı ve imal edilen mallar için potansiyel bir ihraç pazarı olarak görülen kolonilerle olan
ticaret teşvik edildi.
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Merkantilistler ücretleri düşük tutacak politikalar takip ettiler. Çünkü emek kritik
üretim faktörüydü ve düşük ücret, maliyetlerin düşük olması ve üretilen malların uluslararası
pazarlarda rekabet gücünün yüksek olması demekti. Alt sınıfların, çalışkan olmaları için
fakir bırakılmaları gerektiği ve artan ücretlerin verimliliği düşüreceği yaygın bir görüştü. O
dönemde, ücretler piyasada belirlenmiyor ve işçilere kurumsal olarak belirlenen, sosyal
düzen içindeki pozisyonlarıyla uyumlu bir gelir veriliyordu. Ancak, işgücü devlet açısından
hayati önemde görüldüğünden; üretimin artması açısından nüfusun artması önemliydi. Bu
yüzden devletler, geniş aileleri destekleyerek, çocuk yardımı yaparak evliliklerde finansal
yardım yaparak nüfus artışını teşvik ettiler.
Tüccar sınıfının tasarruflarının giderek artan önemi devletin davranışına da
uygulandı ve değerli maden biriktirme, aynı şekilde makul bir davranış olarak görülmeye
başlandı. Ancak, devletin diğer amaçlar aleyhine güç sahibi olmayı öne çıkarması ve değerli
maden birikimine atfedilen önem bir paradoks ortaya çıkardı: Merkantilist anlamda zengin
devletler, çok sayıda fakir insanlardan oluşacaktı. Değerli madenler cari tüketimden
vazgeçme pahasına biriktirilmekteydi. Aynı zamanda, zengin ülkeler, biriktirdikleri değerli
madenlerin önemli bir kısmını zenginliklerini ellerinden almaya çalışacak ülkelere karşı
korunmak için harcama gereği ile karşı karşıya kaldılar.
On sekizinci yüzyılın başlarında ekonomik faaliyetlerin yapısıyla ilgili düşünceler
değişmeye başladı. Merkantilist düşünceye yönelik ilk hücum fiyat-değerli maden akımı
mekanizmasını geliştiren David Hume’dan geldi. Hume, ticaret fazlası yoluyla altın
biriktirmenin para arzında ve bu suretle fiyatlarda ve ücretlerde bir artışa yol açacağını ileri
sürdü. Bu artışlar fazla veren ülkenin rekabet gücünü azaltacaktı. Hume para arzındaki bir
değişmenin üretim ve istihdamdan ziyade fiyatlar üzerinde etki yapacağını varsaymaktaydı.
Aynı şekilde, açık veren ülkede altın kaybı, para arzını, fiyatları ve ücretleri azaltarak rekabet
gücünü artıracaktı. Dolayısıyla, bir ülkenin sürekli olarak pozitif bir dış ticaret bilânçosuna
sahip olması mümkün değildi. Bir dış ticaret fazlası veya açığı bu fazla veya açığı otomatik
olarak ortadan kaldıracak sonuçlar doğurmaktadır. Değerli madenlerin ülkeler arasında
hareketi bir otomatik ayarlama mekanizması ortaya çıkarmakta ve ihracatı ithalata
eşitlemektedir.

1.2. Adam Smith ve Mutlak Üstünlükler Teorisi
Merkantilist fikirlere ikinci saldırı Adam Smith’den gelmiştir. Smith’e göre, bir
ülkenin zenginliği sahip olduğu değerli maden miktarına değil, onun üretim kapasitesine
bağlıydı. Böylece, dikkatler değerli maden sahibi olmaktan mal ve hizmet üretimini
artırmaya döndü. Smith üretim kapasitesindeki büyümenin en iyi insanların kendi
menfaatlerini serbestçe takip edebildikleri bir ortamda teşvik edildiğine inanıyordu. Ona
göre, devletin ekonomiyi kontrol etmesi için pek bir ihtiyaç yoktu. “Bırakınız yapsınlar”
politikası ülkenin zenginliğini artıracak ortamı sağlayacak en iyi politikaydı. Devlet için
uygun rol “görünmez el”in etkin bir şekilde işlemesinin önündeki engellerin
kaldırılmasından ibaretti.
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Smith bir ülkeyle ilgili fikirlerini ülkeler arasında uzmanlaşma ve mübadeleye de
uyguladı. Ülkelerin mutlak üstünlüğe sahip oldukları malda uzmanlaşıp bu malı ihraç
etmeleri diğer ülkelerin mutlak üstünlüğe sahip oldukları malları da ithal etmeleri gerektiği
sonucuna vardı. Her ülke daha etkin ürettiği yani bir birim malı üretmek için gerekli mutlak
emeğin ticaret partnerine göre daha az olduğu malı ihraç etmeliydi. Bu durumu göstermek
için aşağıdaki tabloda yer alan iki ülkeli iki mallı modeli düşünelim. Ayrıca emek-değer
teorisinin geçerli olduğunu varsayalım.
Tablo 0.1: Üretim İçin Gerekli İşgücü Miktarı ve Mutlak Üstünlük
Kumaş

Şarap___________________

İngiltere

1 saat/metre

4 saat/fıçı

Portekiz

2 saat/metre

3 saat/fıçı

Bu durumda, bir fıçı şarap İngiltere’de 4 metre kumaşla değiştirilecektir (veya 1K ¼
Ş ile). Çünkü bir metre kumaş bir saat emek içerirken, bir fıçı şarap 4 emek saati
içermektedir. Yani bir fıçı şarap 1 metre kumaştan dört kat daha değerlidir. Portekiz’de ise
1 fıçı şarap 1 ½ metre kumaşa eşit olacaktır (veya 1 K = 2/3 Ş). İngiltere kumaş üretiminde
Portekiz ise şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. Çünkü İngiltere’de kumaş
üretiminde daha az emek zaman gerekirken; Portekiz’de şarap üretiminde daha az emek
zaman gerekmektedir. Smith’e göre, ülkeler düşük maliyetle ürettikleri mallarda uzmanlaşıp
pahalıya ürettiklerini daha ucuza üreten ülkelerden ithal etmekle daha iyi durumda olacaktır.
Ticaret ülkelerin faydasınadır.
Ticaretten elde edilecek faydayı göstermek için ülkelerin her iki malı da kendileri
üretmek yerine 1 fıçı şarap = 3 metre kumaş fiyatından ticarete girdiklerini varsayalım.
İngiltere içerde 1 fıçı şarap elde etmek için 4 metre kumaş vermek yerine Portekiz’den 1 fıçı
şarabı 3 metre kumaş karşılığında alacaktır. Benzer şekilde, Portekiz de ticaretten fayda
sağlayacaktır. Çünkü içerde 2/3 fıçı şarap vermek yerine İngiltere’den 1 metre kumaşı sadece
1/3 fıçı şarap karşılığında alacaktır.
Smith’in ileri sürdüğü düşünce özellikle o dönem için önem taşımaktaydı; çünkü her
iki ülkenin de ticaretten fayda sağlayacağını, dolayısıyla ticaretin Merkantilistlerin iddia
ettikleri gibi bir sıfır toplamlı oyun olmadığını göstermekteydi. Smith’in düşüncesi o dönem
için önemli olmakla birlikte, bu düşünceyi geliştirerek uluslar arası ticaretten elde edilecek
potansiyel kazancın mutlak üstünlükler düşüncesinde ifade edildiğinden çok daha fazla
olduğunu gösteren kişi David Ricardo olmuştur.
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1.3. David Ricardo ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
Mutlak üstünlükler teorisine göre, bir ülke her iki malda da mutlak olarak üstünlüğe
sahipse; bu durumda ticaretin olmaması gerekir. Ricardo ise karşılaştırmalı üstünlüğe göre
bu durumda da ticaretin mevcut olacağını söylemektedir. Ricardo’nun örneğinde Portekiz
her iki malda da mutlak üstünlüğe sahiptir.
Tablo 0.2: Üretim İçin Gerekli İşgücü Miktarı ve Karşılaştırmalı Üstünlükler

Kumaş

Şarap____

Portekiz

90 saat/metre

80 saat/fıçı

İngiltere

100 saat/metre

120 saat/fıçı

Portekiz’de 1 metre kumaş 9/8 fıçı şaraba ( ya da 1 fıçı şarap 8/9 metre kumaşa)
eşittir. İngiltere’de ise 1 K = 5/6 Ş (ya da 1 Ş = 6/5 K). Ricardo, bu durumda, Portekiz’in
şarap üretiminde kumaş üretimine göre nisbi olarak daha etkin olduğunu ve İngiltere’nin
dezavantajının kumaşta nisbi olarak daha az olduğunu söylemektedir. Ticaret öncesi fiyat
oranları şu şekildedir: İngiltere’de 1 fıçı şarap 6/5 metre kumaş ile değiştirilmektedir.
Portekiz’de ise 1 fıçı şarap yalnızca 8/9 metre kumaşla değiştirilmektedir. Bu durumda
Portekiz şarapta uzmanlaşıp 1 fıçı şarap karşılığında İngiltere’den 6/5 metre kumaş alırsa
kârlı çıkacaktır. Aynı şekilde, İngiltere, kumaşta uzmanlaşıp 1 metre kumaş karşılığında 5/6
fıçı şarap yerine Portekiz’den 9/8 fıçı şarap alırsa ticaretten kârlı çıkacaktır.
Ricardo uluslararası fiyat oranının ya da ticaret hadlerinin nasıl oluştuğunu
incelememiştir. Ancak, önemli olan nokta, ticaret sonrasında, her iki ülkede de şarabın
kumaş cinsinden fiyatı eşit olacaktır. Portekiz’den İngiltere’ye şarap geldiği için (yeni arz)
ve Portekiz şimdi İngiliz kumaşını talep ettiği için (yeni talep) İngiliz kumaşının şarap
cinsinden fiyatı yükselecektir. Portekiz’de şarabın nisbi fiyatı yükselecektir. Çünkü
İngiltere’den kumaş gelmektedir ve İngiltere şarap talep etmektedir. Böylece, ticaret öncesi
fiyatlar ticaret sayesinde birbirine yakınlaşacaktır.
Ticaretten elde edilecek kazancı göstermek için Ricardo ticaret hadlerinin 1Ş = 1K
şeklinde olduğunu varsaymıştır. Bu durumda İngiltere’nin kazancını gösterelim. İngiltere
100 emek zamanı ile 1 metre kumaş üretecektir. Daha sonra bu kumaşla Portekiz’den bir fıçı
şarap alabilecektir. Hâlbuki İngiltere bir fıçı şarabı içerde üretmeyi tercih etseydi 120 saatlik
emek harcayacaktı. Ticaret sayesinde ithal ettiği her birim şarap için 20 saatlik emek tasarruf
etmiş olacaktır. Portekiz ise bir birim şarap üretmek için 80 saatlik emek harcamaktadır. Bu
şarapla İngiltere’den bir birim kumaş elde edebilmektedir. Bir birim kumaşı yurt içinde
üretseydi bunun için 90 saatlik emek harcayacaktı. Bu durumda, Portekiz, ticaret sayesinde
ithal ettiği her birim mal için 10 saatlik emek tasarruf edebilmektedir. Buna göre,
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Merkantilistlerin iddia ettiğinin aksine, ticaret sıfır toplamlı değil pozitif toplamlı bir
oyundur.

1.4. Neoklasik Dış Ticaret Teorisi: Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri
Neoklasik ticaret teorisinde üretim imkânları eğrisi dolayısıyla maliyetler yani işin
arz yönü yanında tüketicilerin tercihlerini yansıtan kayıtsızlık eğrileri dolayısıyla işin talep
yönü analize dâhil edilmektedir. Klasik analizin aksine, üretimde fırsat maliyetleri sabit
olmayıp artmaktadır. Yani, bir maldan üretilen miktar artırıldığında diğer maldan
vazgeçilmesi gereken miktar giderek artmaktadır. Bunun sonucu, üretimde uzmanlaşmanın
tam olmamasıdır. Ülke bir maldan üretimini artırıp diğerinden üretimini azaltacak fakat bir
maldan hiç üretmeyip yalnızca bir mal üretme yoluna gitmeyecektir ki bu daha gerçekçi bir
varsayımdır. Bireysel kayıtsızlık eğrileri gibi toplumun bütünün faydasını yansıtan
toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin mevcut olduğu varsayılmaktadır. Sonsuz sayıdaki
kayıtsızlık eğrilerinden biri üretim imkânları (yahut dönüşüm) eğrisine teğet olmaktadır ve
kapalı ekonomi durumunda üretim ve tüketim bu noktada gerçekleşmektedir.
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Şekil 0.1: Kapalı Bir Ekonomide Denge
m
Yukarıdaki şekilde bir ülkenin üretim imkânları eğrisi ile kayıtsızlık eğrileri
gösterilmektedir. Ülkede motor ve buğday üretilmektedir. AA üretim imkânları eğrisini; i0,
i1 ve i2 eğrileri toplumsal kayıtsızlık eğrilerini göstermektedir. Genel denge D noktasında
oluşmaktadır. Bu nokta, o toplumun mevcut üretim imkânlarıyla ulaşabileceği en yüksek
refah düzeyidir. Çünkü meselâ M gibi bir nokta daha yüksek bir kayıtsızlık eğrisi üzerindedir
ve daha yüksek bir refah düzeyini temsil etmektedir, ama mevcut üretim kapasitesinin
dışındadır. N gibi bir noktada, üretim kapasitesinin tamamı kullanılmaktadır; ama i0 gibi
daha düşük bir kayıtsızlık eğrisi üzerindedir. Bu yüzden, denge ancak D teğet noktasında
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada üretim imkânları eğrisine ve kayıtsızlık eğrisine teğet olan
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bir doğru çizilirse; bu doğrunun eğimi hem dönüşüm eğrisinin hem de kayıtsızlık eğrisinin
eğimine eşit olacağından, iki mal arasındaki yurtiçi değişim oranını yani iç fiyatları ifade
eder.
Şimdi dış ticaretin olduğu açık ekonomilerde dengenin nasıl olduğuna bakalım.
Türkiye ve Almanya gibi iki ülke ve motor ve buğday gibi iki mal olduğunu varsayalım. İki
ülkenin üretim imkânları eğrisi, faktör donatımlarına bağlı olarak birbirinden farklı olacaktır.
Türkiye’de emek daha bol olarak bulunduğu ve buğday emek-yoğun olarak üretildiği için;
üretim imkânları eğrisinin buğday eksenindeki uzunluğu nisbî olarak daha fazladır. Buna
karşılık, Almanya’nın üretim imkânları eğrisinin motor eksenindeki uzunluğu buğday
eksenine kıyasla daha fazladır. Çünkü Almanya’da nisbî olarak sermaye daha fazla ve
ucuzdur ve motor sermaye-yoğun bir maldır. İki ülkede toplumsal zevk ve tercihlerin aynı
olduğu varsayılmaktadır. O yüzden, şekil 1.2.’deki kayıtsızlık eğrileri özdeştirler.
Dış ticaretten önce iç fiyat oranları Türkiye’de FF, Almanya’da F’F’ eğrileri ile
gösterilmektedir. FF’nin F’F’ ye göre daha yatık olması, Türkiye’de buğdayın Almanya’da
ise motorun nisbî olarak daha ucuz olduğunu ifade etmektedir. İç fiyatların farklı olması bu
ülkeler arasında dış ticaretin kârlı olabileceğini göstermektedir. Uluslararası fiyatların TT
şeklinde olduğunu varsayalım. Ticaret başladıktan sonra iç fiyatlar bu düzeye gelirler. T’T’
nün TT’ye paralel olması her iki ülkede iç fiyatların eşitlendiğini göstermektedir.
Şekil üzerinde Türkiye için yeni üretici dengesi dönüşüm eğrisinin uluslar arası fiyat
doğrusuna teğet olduğu A noktasında, tüketici dengesi ise kayıtsızlık eğrilerinden birinin
yine uluslararası fiyat doğrusuna teğet olduğu C noktasında gerçekleşir. Türkiye OS kadar
buğday OL kadar motor üretir. MA kadar buğdayı ihraç ederek karşılığında MC kadar motor
satın alır. Böylece, üretim imkânları eğrisinin dışında ve i2 gibi daha üst bir kayıtsızlık
eğrisinin üzerinde tüketim yaparak refahını artırmış olur.
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Şekil 0.2: Açık Ekonomide Denge ve Dış Ticaretten Kazançlar
Almanya da benzer şekilde, N noktasında daha fazla motor daha az buğday üretir ve
IN kadar motoru ihraç ederek karşılığında IK kadar buğday alır. Böylece, üretim imkânları
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eğrisinin dışında ve daha üst bir kayıtsızlık eğrisinde tüketim yapma imkânı elde eder. CMA
Türkiye’nin, NIK da Almanya’nın dış ticaret üçgenleridir.
Uluslararası fiyat oranını gösteren TT doğrusu bir ülkenin yapacağı ihracat
karşılığında elde edeceği ithal malı miktarlarını gösterir. Dolayısıyla, gerekli miktarda ihraç
malı vererek bu doğru üzerindeki her bileşimi tüketmek mümkündür. Bu yüzden, bu doğruya
bazen “tüketim imkânları eğrisi” denilmektedir.

1.5. Teklif Eğrileri ve Dış Ticaret Hadleri
Buraya kadar, ülkeler arasında uluslar arası ticaret hadlerinin belli bir seviyede
oluşacağını varsaydık ama bunun nasıl oluşacağı hakkında bir şey söylemedik. Bu bölümde,
bu uluslararası fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ele alacağız. Bunun için teklif eğrilerini
kullanacağız. Teklif eğrisi (ya da karşılıklı talep eğrisi) bir ülkenin bütün muhtemel
fiyatlardan almak ve satmak isteyeceği mal miktarlarını yani ihracat ve ithalat miktarlarını
göstermektedir. Başka bir deyişle, teklif eğrisi, bir ülkenin çeşitli ticaret hadlerinde ticaret
yapma isteğini ifade etmektedir. Teklif eğrisi, aslında bir talep eğrisi (ithalat talebi) ile bir
arz eğrisinin (ihracat arzı) birleşiminden meydana gelmektedir.
Konu kavramsal düzeyde ilk olarak John Stuart Mill tarafından ortaya atılmıştır.
Mill, karşılıklı talep kanununa dayanan açıklamasında, iki ülkeli modelde ülkelerden birinin,
diğerinin malına karşı talebinin şiddeti bilinirse uluslararası ticarette denge fiyatının
belirlenebileceğini ileri sürmekteydi. Karşılıklı talep, buna göre, bir birim yabancı mal
karşılığında teklif edilen ulusal mal miktarına eşittir. Bir ülke bir birim yabancı mal
karşılığında ne kadar fazla yerli mal teklif ediyorsa ya da tersinden söylenirse, bir birim yerli
mal karşılığında ne kadar az yabancı mala razı oluyorsa; ithal malına karşı o ülkenin talebi
o kadar şiddetli demektir. Mill’in kavramsal düzeyde ortaya koyduğu analiz Alfred Marshall
ve F. Y. Edgeworth tarafından geliştirilerek grafik hâline getirilmiştir.
Teklif eğrisinin şeklinden anlaşılabileceği gibi, ithalat sabit miktarlarla artarken,
ülkenin bunun karşılığında teklif edeceği ihracat malı miktarları her defasında azalarak artar.
Hatta teklif eğrisi bir noktadan sonra tersine dönebilir. Yani belirli bir ithal malına karşılık
teklif edilen ihraç malı miktarı azalabilir. Bunun sebebi azalan marjinal faydadır. İthal malı
bollaştığında marjinal faydası azalacaktır; çünkü, ülkenin ithal malına duyduğu ihtiyacın ya
da talebin şiddeti azalacaktır. İhraç malının miktarı ise azaldığından, bu malın marjinal
faydası artacaktır.
İki ülkenin teklif eğrileri aynı grafik üzerinde gösterilirse; bunlar bir noktada
kesişirler. Bu noktadan geçen fiyat doğrusu denge ticaret haddini gösterir. Bu ticaret
haddinde ihraç ve ithal edilmek istenen X ve Y malı miktarları birbirine eşittir.
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Şekil 0.3: Ticaret Dengesi

1.5.1. Teklif Eğrilerindeki Kaymalar
Teklif eğrileri arz ve talep şartlarına bağlı olduğundan, bu faktörlerde meydana gelen
değişmelerden etkileneceklerdir. Birinci ülkede halkın tercihlerinin ithal Y malı yönünde
değiştiğini düşünelim. Bu durumda ülke, her birim Y malına karşı daha fazla X malı vermeyi
teklif edeceğinden, teklif eğrisi sağa kayar. Bu durumda ticaret haddi düşer. Ülke daha fazla
ticaret yapacak yani ticaret hacmi yükselecektir. Ticaret hacminin artması ülke refahını
olumlu yönde, ticaret hadlerindeki düşme ise olumsuz yönde etkileyecektir. Net etki bu iki
ters etkinin sonucuna bağlı olacaktır. Halkın zevk ve tercihleri ithal malına karşı yönde
değişirse, teklif eğrisi sola kayacak ve tersi sonuçlar ortaya çıkacaktır.
Teklif eğrisini etkileyen arz faktörleri arasında teknolojik gelişme, faktör
miktarındaki artışlar, yönetimde etkinliğin artması gibi faktörler yer alır. Örneğin X malının
üretiminde teknolojik gelişme olursa, teklif eğrisi sağa kayar. Üretim genişlediği için ülke
daha fazla ticaret yapmak ister; bu da ticaret hadlerini ülke aleyhine çevirir.

1.5.2. Önemsiz Olmanın Önemi
Ticarete giren ülkelerden biri çok büyük diğeri küçük bir ülke ise; bu takdirde ticaret
hadleri büyük ülkenin iç ticaret hadlerine yakın olur ve dış ticaretten elde edilen kazançlarını
büyük kısmı küçük ülkeye gider. Buna önemsiz olmanın önemi denir.
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İki ülkeden birinin ABD diğerinin Lüksemburg olduğunu varsayalım. ABD motorda,
Lüksemburg ise tereyağında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olsun. Lüksemburg dünya
ticaretinde önemsiz bir ülke olduğundan, onun talebi dünya fiyatları üzerinde hissedilir bir
etkide bulunmaz. Dolayısıyla dünya fiyatları ABD’nin iç ticaret hadlerine çok yakın bir
düzeyde gerçekleşir. Lüksemburg tereyağını ABD’deki yüksek fiyattan ihraç edip motoru
yine ABD’deki düşük fiyattan ithal edeceği için dış ticaretten doğan kazançların tamamına
yakınını alır.
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Uygulamalar
1) Klasik ve Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz.
2) Adam Smith ve David Ricardo’nun argümanlarını karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Klasik ve Neoklasik dış ticaret teorileri arasındaki farklılıklar nelerdir?
2) Adam Smith ve David Ricardo’nun argümanlarının temel farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Merkantilizm, Merkantilizme karşı öne sürülen görüşler, Klasik ve
Neoklasik dış ticaret teorilerinin oluşumu, kurucuları ve temel argümanları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1)

Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in ileri sürdüğü dış ticaret teorisinin adıdır?

A)

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

B)

Nispi Üstünlükler Teorisi

C)

Mutlak Üstünlükler Teorisi

D)

Kademeli Üstünlükler Teorisi

E)

Ulusal Üstünlükler Teorisi

2)

Bir ülkenin çeşitli ticaret hadlerinde ticaret yapma isteğini ifade eden eğri

aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Kayıtsızlık Eğrisi

B)

Üretim Olanakları Eğrisi

C)

Eşürün Eğrisi

D)

Teklif eğrisi

E)

Lorenz Eğrisi

3)

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ileri süren düşünür kimdir?

A)

David Hume

B)

Alfred Marshall

C)

Adam Smith

D)

David Ricardo

E)

John Nash

4)

Merkantilistler, bir ülkenin zenginliğinin tüketilebilecek mal miktarına, dolayısıyla

üretime bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Doğru ( )

5)

Yanlış ( )

Ticarete giren ülkelerden biri çok büyük diğeri küçük ise, ticaret hadleri büyük ülkenin

iç ticaret hadlerine yakın olur ve dış ticaretten elde edilen kazançların büyük kısmı küçük ülkeye gider.
Buna ……………………………………. denir.
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Karşılaştırmalı Üstünlükleri savunan David Ricardo, uluslararası fiyat oranının ya da

6)

ticaret hadlerinin nasıl oluştuğunu incelememiştir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Neoklasik ticaret teorisinde üretim imkânları eğrisi dolayısıyla işin talep yönü analize

7)

dâhil edilmektedir.

Doğru ( )

8)

Yanlış ( )

Adam Smith’e göre .............................. politikası ülkenin zenginliğini artıracak ortamı

sağlayacak en iyi politikadır.

9)

Merkantilistlere göre ekonomik faaliyetler, bir ülkenin kazancının diğer ülkenin

kaybını oluşturduğu sıfır toplamlı bir oyundur.
Doğru ( )

10)

Yanlış ( )

Merkantilistler ekonomik sistemi üç sektörden ibaret olarak görmekteydiler: imalat

sektörü, .................... ve koloniler.
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***
Cevap Anahtarı
1) C

2) D

7) Doğru

3) D 4) Yanlış

5) Önemsiz olmanın önemi 6) Doğru

8) Bırakınız yapsınlar

9) Doğru 10) Kırsal sektör
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2. FAKTÖR DONATIMI VE HECKSCHER-OHLIN TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta faktör donatımı kavramını, faktör donatımı teoreminin açıkladığı ve
açıklayamadığı durumları, faktör donatımı teoreminin açıklayamadığı durumlar için
geliştirilen yeni teorilerin argümanları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Faktör donatımı nedir?

2)

Faktör donatımı teoreminin açıklayamadığı durumlar nelerdir?

3)

Faktör donatımının açıklayamadığı durumlar için geliştirilen yeni teorilerin söz

konusu durumları açıklayıcı güçlerini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Faktör
Donatımı

Faktör
donatımı
kavramını kavrayabilmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Faktör
Donatımı Teoremi

Faktör
donatımı
teoreminin açıkladığı ve
açıklayamadığı
durumları
tartışarak öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Faktör
donatımı
teoreminin açıklayamadığı
hususlar için geliştirilen yeni
teorileri kavrayabilmek ve
açıklayıcı
güçlerini
sorgulayabilmek.

Okuyarak,
Araştırarak, Fikir Yürüterek
ve Tartışarak.

Yeni Teoriler
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Anahtar Kavramlar



Faktör Donatımı



Faktör Yoğunluğu



Leontief Paradoksu
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Giriş
Bu bölümde Faktör Donatımı teoremi kapsamında faktör fiyatları eşitliği teoremi ve
Stolper-Samuelson teoremi incelenecektir.
Karşılaştırmalı üstünlük teorisi uluslararası ticaretin sebebi olarak ülkeler arasında
fiyat oranlarının farklılığını görmektedir fakat bu oranların niçin farklı olduğu konusunda
bir şey söylememektedir. Faktör donatımı ya da Heckscher-Ohlin teorisine göre bu
farklılığın sebebi ülkelerin faktör donatımlarının farklı olmasıdır. Bazı ülkelerde emek bol
ve ucuz bazı ülkelerde ise sermaye bol ve ucuzdur. Mallar da sermaye-yoğun ya da emekyoğun teknolojilerle üretilirler. Bu durumda, emeğin bol olduğu ülke emek-yoğun malları,
sermayenin bol olduğu ülke ise sermaye-yoğun malları ucuza üretmektedir.
Faktör donatımı teoreminden çıkarılan iki önemli teorem uluslararası faktör fiyatları
eşitliği ve Stolper-Samuelson teoremidir. Faktör fiyatları eşitliği teoremine göre dış ticaret
sonucu faktör fiyatları ülkeler arasında hem mutlak olarak hem de nisbî olarak eşitlenecektir.
Malların serbest dolaşımı, bu bakımdan, üretim faktörlerinin fiziki olarak ülkeler arasında
hareket etmesi ile aynı sonucu vermektedir. Stolper-Samuelson teoremine göre, uluslararası
ticaret sonucu ülkelerde kıt olan faktörün fiyatı azalacak bol olan faktörün fiyatı ise
artacaktır. Bunun sonucunda bol faktöre sahip olanların gelirleri artarken kıt olan faktöre
sahip olanların gelirleri azalacaktır.
Faktör donatımı teorisi ilk olarak Wassily Leontief tarafından 1947 verileri
kullanılarak ABD üzerinde test edilmiş ve beklenenin aksine ABD’nin emek-yoğun mallar
ihraç edip sermaye-yoğun mallar ithal ettiği bulunmuştur. Buna Leontief paradoksu
denmektedir.
Bu çelişkiyi açıklamak üzere çeşitli görüşler ortaya atılmış; böylece yeni teoriler
geliştirilmiştir. Bunlardan taklit gecikmesi teoremine göre, teknolojinin bir ülkeden
diğerlerine yayılması için bir zaman geçmesi gerekmektedir. Malı ilk bulan ülke teknoloji
diğer ülkelere yayılana kadar bu malın ihracatçısı olacaktır. Daha sonra diğer ülkeler belki
bu malı daha ucuza üretebilecek ve aynı malı dışarıdan ithal etmeye başlayacaktır.
Ürün devresi hipotezine göre yeni bir mal üç aşamadan geçmektedir. İlk icat
edildiğinde, malı icat eden ülke onun üreticisi ve ihracatçısıdır. Daha sonra mal standartlaşır
ve önce diğer gelişmiş ülkelerde ve son olarak da gelişmekte olan ülkelerde üretilmeye
başlar.
Nitelikli işgücü hipotezine göre, nitelikli emeğe bol olarak sahip olan ülkeler bu
emeğin yoğun olarak kullanıldığı malların üretiminde, niteliksiz emeğe bol olarak sahip olan
ülkeler ise bunları yoğun olarak kullanan malların üretiminde uzmanlaşırlar.
Tercihlerde benzerlik teoremine göre, uluslararası ticaret gelir düzeyi yüksek ülkeler
arasında yoğunlaşmıştır; çünkü bu ülkelerin gelir düzeyleri birbirine benzer olduğu için
tüketici tercihleri de birbirine benzerdir.
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Ölçek ekonomileri hipotezine göre, üretimde ölçeğe göre artan getiri söz konusu
olabilir. Bu durumda ülkeler her maldan az üretmek yerine artan verimin olduğu belirli
mallarda uzmanlaşarak bunları ihraç ederler. Diğer mallar başka ülkelerden ithal edilir.
Monopolcü rekabet hipotezine göre, artan verim şartları monopolcü firmaları ortaya
çıkarır. Bunlar az çok farklılaştırılmış mallar üretirler. Bu şekilde farklılaştırılmış sanayi
malları ülkeler tarafından hem ihraç hem de ithal edilirler. Buna endüstri-içi ticaret denir.
Bu sayede tüketicilere çok çeşitli mallar sunulacağından tüketici refahı artar.
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2.1. Varsayımlar
Klasik karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre ülkeler yurtiçi üretim maliyetleri
farklı olduğu için ticaret yapmaktadırlar. Maliyet farklılığının sebebi ise emek
verimliliğindeki farklılıktır. Ancak, emek verimliliğinin ülkeler arasında niçin farklı olduğu
belirtilmemektedir. Bu eksikliği Heckscher-Ohlin teorisi gidermektedir. Bu teoriye göre,
ülkeler nisbî olarak bol bulunan faktörün yoğun olarak kullanıldığı malları ucuza
üretmektedirler. Teori bir takım basitleştirici varsayımlara sahiptir. Bunlardan başlıcaları
aşağıda sıralanmıştır:
a- İki ülke, iki homojen mal ve her ülkenin nisbî olarak farklı oranlarda sahip olduğu
iki adet homojen üretim faktörü vardır.
b- Teknoloji her ülkede aynıdır; yani her iki ülkede de üretim fonksiyonları aynıdır.
c- Her iki ülkede, her iki malın üretiminde ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
d- İki mal farklı faktör yoğunluklarına sahiptir ve bütün faktör fiyat oranlarında
malların faktör yoğunlukları aynıdır.
e- Her iki ülkede zevkler ve tercihler aynıdır.
f- Her iki ülkede tam rekabet şartları geçerlidir.
g- Faktörler ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise hareketsizdir.
h- Ulaştırma maliyetleri yoktur.
j- Malların ülkeler arasında dolaşımını kısıtlayan ya da üretim ve fiyat düzeylerinin
belirlenmesine müdahale eden politikalar mevcut değildir.
k- Teorinin geçerliliği açısından birinci ve dördüncü varsayımlar özellikle
önemlidir. Yani ülkelerin faktör donatımları farklıdır ve mallar faktör fiyatları ne
olursa olsun her zaman belli bir faktörü yoğun olarak kullanırlar.

2.2. Faktör Donatımı
Faktör donatımının farklı olması ülkelerin mutlak olarak farklı miktarda faktöre sahip
olmaları anlamına gelmemektedir. Daha ziyade, nisbî faktör donatımının farklı olması
anlamına gelmektedir. Yani önemli olan ülkelerde faktör miktarlarının ya da fiyatlarının
birbirine oranının farklı olmasıdır.
Fizikî faktör miktarlarıyla tanımlandığında nisbî faktör yoğunluğu, mesela, sermaye
miktarının emek miktarına oranı anlamına gelmektedir. Eğer bir ülkede bu oran diğer ülkeye
göre daha büyükse; o ülke sermayenin bol olduğu ülkedir. Aşağıdaki oranlara göre Birinci
ülke (I), ikinci ülkeye göre (II) sermayenin bol olduğu bir ülkedir:
(K/L)I > (K/L)II
Burada belirtmek gerekir ki nisbî faktör oranları önemlidir. Bu yüzden, küçük bir
ülke mutlak miktar olarak daha az sermayeye sahip olmasına rağmen, büyük bir ülkeye
kıyasla sermayenin bol olduğu ülke olabilir. Büyük ülkede sermaye miktar olarak daha fazla
olmasına rağmen, K/L oranı küçük ülkeye göre daha düşük olabilir. Bir başka nokta da
şudur: Teoriye göre, iki ülkeli, iki mallı modelde, ülkelerden biri sermayenin bol olduğu ülke
ise diğeri emeğin bol olduğu ülke olmak durumundadır.
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Nisbî faktör donatımlarını göstermek için faktör fiyatları kullanılırsa; sermayenin
fiyatının emeğin fiyatına oranı hangi ülkede düşükse o ülkede sermaye bol demektir: (PK/PL)I
< (PK/PL)II.

2.3. Faktör Yoğunluğu
Faktör yoğunlukları şekil üzerinde eşürün eğrileri yardımıyla gösterilebilir. Eşürün
eğrileri aynı miktarda mal üretimi için kullanılabilecek değişik faktör bileşimlerini
gösterirler ve bir faktörü diğerinin yerine kısmen ikame etmek mümkün olduğundan orijine
göre dışbükeydirler.

S
ERMAY
E
F
2
M
F1

F

1
M
M
OTOR
D
1
D
T
EKSTİL

0

E
F

MEK

Şekil 0.1: Faktör Yoğunlukları
Şekle göre, faktör fiyatları oranı FF olduğunda, motor üretiminde K/L oranı OM’nin
eğimine, tekstil üretimindeki K/L oranı OD’nin eğimine eşittir. OM’nin OD’ye göre daha
dik olması, bu faktör fiyatları oranında motorun tekstile göre daha sermaye yoğun bir mal
olduğunu göstermektedir.
Faktör fiyatları değiştiğinde, ucuzlayan faktör pahalılaşan faktörün yerine ikame
edilir. Şekilde fiyat oranının F1 F1 (= F2 F2) olması durumunda, sermaye ucuzladığı için
sermaye yoğunluğu motorda OM1’e, tekstilde OD1’e yükselmiştir. Her iki mal da artık daha
sermaye-yoğun bir şekilde üretilmektedir.

2.3.1. Faktör Yoğunluğunun Tersine Dönmesi
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Heckscher-Ohlin teoreminin geçerli olabilmesi için, faktör fiyatlarında meydana
gelen değişmeler faktör yoğunluğunu tersine çevirmemelidir. Meselâ, emek ucuzladığında
emek sermaye yerine ikame edilir, mal daha fazla emek daha az sermaye ile üretilir. Fakat,
bu durum, sermaye-yoğun malın emek-yoğun hâle gelmesine sebep olmamalıdır. Tersine
sermaye ucuzladığında da emek-yoğun bir mal sermaye-yoğun bir mal hâline gelmemelidir.
Aksi hâlde, her ülkenin bol olarak sahip olduğu faktörü yoğun olarak kullanan malı ucuza
üreteceği şeklindeki sonuç ortaya çıkmaz.

2.4. Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
Heckscher-Ohlin teoremine göre nisbî fiyatların farklılığı ülkelerin ticarete
girmelerinin sebebidir. Ayrıca, ticaret sonucunda fiyatlar, her iki ülkede nisbî fiyatlar aynı
olana kadar değişecektir. Nisbî olarak bol bulunan faktörü kullanan ürünün fiyatı artarken;
nisbî olarak kıt faktörü kullanan ürünün fiyatı düşer. Yalnızca ürün fiyatları değil faktör
fiyatları da eşitlenme yönünde değişecektir. Bunu göstermek için yine iki ülkeli, iki mallı
modeli kullanabiliriz. Önceki örnekte olduğu gibi ülkeler; sermayenin nisbeten bol olduğu
Almanya ile emeğin nisbeten bol olduğu Türkiye olsun. Mallar da emek-yoğun bir
teknolojiyle üretilen tekstil ile sermaye-yoğun olarak üretilen motor olsun. Ticaret öncesinde
Türkiye’de işçi ücretleri nisbî olarak düşük, sermayenin kirası olan faiz ise nisbî olarak
yüksek olacaktır. Almanya’da bunun tersi söz konusu olacaktır.
Ticaret başlayınca, Türkiye, nisbeten ucuza ürettiği tekstilde uzmanlaşacak, tekstil
üretimi genişleyecektir. Buna karşılık, daha pahalı üretilen motor üretimi daraltılacaktır.
Tekstil emek-yoğun bir mal olduğu için; artan tekstil üretimi emek talebinin artmasına sebep
olacaktır. Benzer şekilde, azalan motor üretimi sermaye talebinin azalmasına yol açacaktır.
Artan emek talebi ücretlerin yükselmesine, azalan sermaye talebi ise faiz oranlarının
düşmesine sebep olur.
Almanya’da bütün bunların tersi meydana gelir. Yüksek dünya fiyatlarından motor
satmak için motor üretimi artırılırken; tekstil üretimi azaltılır. Motor üretimindeki artış
sermaye talebini ve dolayısıyla faiz oranını artırır. Düşen tekstil üretimi de emek talebini ve
ücretleri azaltır.
Dengede, her iki ülke aynı nisbî ve mutlak ürün fiyatlarına, aynı teknolojiye ve ölçeğe
göre sabit getiriye sahip olacaklar ve nisbî ve mutlak maliyetler her iki ülkede eşitlenecektir.
Bütün bunların olması için faktör fiyatlarının eşitlenmesi gerekir. Nihaî malların ticareti
faktörlerin ülkeler arasında hareket etmesinin yerine geçmektedir. Ticaret sayesinde
ülkelerde, bol olan faktörün fiyatı artarken kıt olan faktörün fiyatı azalmakta ve bu süreç
ticarete dâhil olan ülkelerde faktör fiyatları eşitlenene kadar devam etmektedir. Ancak, nisbî
ürün fiyatlarının ticaret yoluyla eşitlenmesi herhangi bir sebeple gerçekleşmezse, tam bir
faktör fiyatları eşitliği ortaya çıkmaz.
İktisatçı Robert Mundell’in de belirttiği gibi, mallar ülkeler arasında hareketsiz,
faktörler ise hareketli olduğunda da aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu durumda nisbeten bol
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olan faktörler, fiyatlarının düşük olduğu ülkeden yüksek olduğu ülkeye göç edeceklerdir.
Böylece, aynı süreç işleyecek ve ülkelerde faktör fiyatları eşitlenecektir. Faktörlerin bu
hareketliliğinin maliyetsiz olduğu varsayımı altında, bu süreç, ülkelerde faktör ve mal
fiyatları eşitlenene kadar devam edecektir.
Gerçekte ise homojen faktörlerin fiyatları bile ülkeler arasında eşit değildir. Bunun
sebebi, Heckscher-Ohlin modelinin varsayımlarının geçerli olmamasıdır. Meselâ,
hükûmetlerin uyguladıkları gümrük tarifeleri, sübvansiyonlar ve diğer politikalar malların
ülkeler arasında serbestçe hareket etmesini engellemektedir. Taşıma maliyetleri de bu
konuda başka bir engel teşkil etmektedir. Mal fiyatlarının farklı olması faktör fiyatlarının
eşitlenmesini engellemektedir. Ayrıca, üretim faktörleri de homojen olmayıp farklı
niteliklere sahiptirler ve teknoloji de ülkeler arasında farklılık gösterir. Ancak, uluslararası
ticaret mal ve faktör fiyatlarının eşitlenmesini sağlamamakla birlikte ülkeler arasında bu
konulardaki farkın azalmasına yol açmıştır, denebilir.

2.5. Stolper-Samuelson Teoremi
Faktör fiyatları eşitliği teoreminin sonuçlarından hareketle, Stolper-Samuelson
teoremi şunu ifade etmektedir: Ticaret öncesinde ve sonrasında, tam istihdam varsayımında,
ticaretle birlikte bol olan faktörün fiyatında artış, kıt olan faktörün fiyatında azalma olacaktır.
Bunun sonucunda bol olan faktöre sahip olanların gelirlerinde artma, kıt faktöre sahip
olanların gelirlerinde azalma olacaktır. Tam rekabet varsayımı altında, ürün fiyatı girdi
maliyetlerinin toplamına eşittir. Emek bakımından zengin bir ülkede ticaretle birlikte emek
fiyatı artarken sermaye fiyatı azalacaktır. Emek-yoğun malın fiyatındaki değişim bu emek
ve sermaye girdilerinin maliyetindeki değişimin ortalaması olacağından ve sermaye fiyatı
azalmakta olduğundan, ücretlerdeki artış emek-yoğun malın fiyatındaki artıştan daha fazla
olacaktır. Böylece, emek sahiplerinin reel geliri artacaktır. Aynı şekilde, sermayenin fiyatı
da sermaye-yoğun malın fiyatından daha hızlı düşecektir ve bol bulunan sermayeye sahip
olanların reel gelirleri azalacaktır. Bu yüzden, nisbî olarak bol bulunan faktör sahiplerinin
serbest ticaretten yana, kıt olan kaynak sahiplerinin ise korumacılıktan yana olması sürpriz
değildir.
Yukarıda belirtildiği gibi, ticaret yoluyla mal ve faktör fiyatları tam olarak
eşitlenmemektedir. Mal fiyatlarının eşitlenmemesine ek olarak, eksik rekabet, ticarete konu
olmayan mallar ve istihdam edilmemiş kaynaklar da faktör fiyatlarının eşitliği bakımından
problem oluşturmaktadır. Ek olarak, faktörler homojen olmayıp farklı ülkelerde farklı
niteliklere sahipler. Ayrıca, teknoloji de her yerde aynı değildir. Bu yüzden ülkeden ülkeye
üretim faktörlerinin getirileri çok farklı olabilir ve faktör fiyatlarının eşitlenmesi mümkün
olmaz. Son olarak, uluslararası ticaretle birlikte bu derece kesin bir gelir dağılımı etkisi de
görülmez; çünkü nisbî faktör fiyatları gerçek hayatta Heckscher-Ohlin teorisinde
varsayıldığı kadar ticarete duyarlı değildir.
Sınırlamalarına rağmen, Heckscher-Ohlin teoremi, ticaretin nisbî faktör fiyatları
üzerindeki etkisi hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır. Faktör fiyatları eşitlenmese de
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ticaret, bol olan faktörün fiyatını yükseltme yönünde kıt olan faktörün fiyatını ise düşürme
yönünde bir etki ortaya çıkarmaktadır. Eğer eksik istihdam bol faktörün artan talebini tam
olarak absorbe etmezse yani tam istihdama yakın bir durum varsa bol olan faktörün fiyatı
yükselecektir. Dış ticaret, kalkınma açısından da önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Emek bakımından zengin bir ülke, ticaretle birlikte, emek istihdamını artırabilir ve/veya
ücretleri yükseltebilir ve aynı zamanda, ihtiyaç duyulan sermaye mallarının ithali için gerekli
kıt döviz kaynaklarını artırabilir.

2.6. Faktör Hareketsizliği veya Spesifik Faktör Modeli
Faktör hareketsizliği veya spesifik faktör modeli, Heckscher-Ohlin modeli
çerçevesinde, kısa dönemde sermayenin hareketsiz olmasının sonuçlarını ortaya koymaya
çalışmaktadır. Bu modele göre, kısa dönemde iki değil, üç üretim faktörü vardır. Birincisi,
hareketli olan yani hem emek-yoğun X sektöründe hem de sermaye-yoğun Y malının
üretiminde kullanılan emek faktörüdür. İkincisi, X malının üretiminde kullanılan fakat Y
malının üretiminde kullanılamayan sermaye (KX); üçüncüsü de Y malının üretiminde
kullanılan fakat X malının üretiminde kullanılamayan sermayedir (Ky). Model, uygulamada,
bir sektördeki sermayenin ekonomik ömrünü tamamlayıp başka bir sektörde kullanılması
için zaman geçmesi gerektiğini kabul etmektedir.
Heckscher-Ohlin modeli bağlamında sermayenin hareketsizliğinin sonuçları ülke
otarşiden ticarete yöneldiğinde, bunun üretim faktörlerinin getiri oranları üzerindeki etkisine
bakılarak görülebilir. Önce, ülkede bütün üretim faktörlerinin hareketli olduğu durumu ele
alalım. Ülkenin emek bakımından zengin olduğunu ve ticaretle birlikte emek-yoğun X
malında uzmanlaştığını varsayalım. Genişleyen X endüstrisi daha çok emek talep
edeceğinden ve daralan Y endüstrisi nisbeten daha fazla sermayeyi serbest bırakacağından
emek fiyatı artarken sermaye fiyatı azalır. Yapılan ayarlamalardan sonra, her endüstride
sermaye-emek oranı yükselir. Dolayısıyla işçiler daha verimli hâle gelir. Verimlilikle birlikte
ücretler de artar. Buna karşılık sermayenin reel getirisi düşer.
Şimdi spesifik faktör modeli çerçevesinde olaya bakalım. Ülke ticarete açılınca, X
malının fiyatındaki yükselme sebebiyle X endüstrisi genişler ve Y malının fiyatındaki düşme
sonucu Y endüstrisi daralır. İşgücünün talebindeki artış parasal ücretleri yükseltir.
Sermayenin getirisinin ne yönde değişeceği ise hangi endüstrinin söz konusu olduğuna
bağlıdır. X endüstrisinde sermaye talebi artar fakat endüstride sermaye arzı sabittir.
Dolayısıyla, ülkenin ticarete açılmasıyla birlikte bu endüstride sermayenin getirisi artar.
Daralan Y endüstrisinde ise sermaye talebi azalır; hâlbuki bu endüstride sermaye arzı
sabittir. Bu yüzden, Y endüstrisinde sermayenin getirisi azalır. Ticaretin gelir dağılımı etkisi
bu modelde, geleneksel Heckscher-Ohlin modelinden farklıdır. H-O modelinde bir bütün
olarak sermayenin getirisi azalırken; spesifik faktör modelinde X endüstrisindeki
sermayenin getirisi artmakta, Y endüstrisindeki sermayenin getirisi azalmaktadır.
Dolayısıyla, kıt faktör tamamen dış ticarete karşı olmayacaktır. Y endüstrisindeki sermaye
sahipleri serbest ticarete karşı çıkarlarken; X endüstrisindekiler serbest ticaretten yana
olacaklardır.
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Son olarak, nisbî olarak bol faktörün, yani emeğin gelirindeki değişmeye de bakalım.
Dış ticaretle birlikte emeğin fiyatının yani parasal ücretlerin artacağını söyledik. Ancak,
parasal ücretlerdeki artış reel ücretin de arttığı anlamına gelmemektedir. Emek-yoğun X
endüstrisindeki ücretler rekabet sonucu Y endüstrisindeki ücretlerle eşitlenecektir. Diğer
yandan, sermaye-yoğun endüstride açığa çıkan emek genişleyen emek-yoğun sektörde
istihdam edilecektir. Bu sektörde aynı miktar sermayeye karşılık emek miktarı artınca,
emeğin marjinal verimi düşecektir. Mikroiktisattan hatırlarsak, ücret, malın fiyatı çarpı
emeğin marjinal fiziki ürününe eşittir: W = (PX) (MPPLX). Emeğin marjinal fizikî ürünü de
reel ücrete eşittir: W/PX = MPPLX. Marjinal verimliliğin azalması demek reel ücretlerin
azalması demektir ki bu da parasal ücretlerin malın fiyatı kadar artmadığı anlamına gelir.
Yalnızca X malı tüketen işçilerin durumları kötüleşmiş olacaktır; çünkü, reel ücretleri
azalmış olacaktır. Benzer şekilde W/PY artacaktır; dolayısıyla işçiler yalnızca Y malı
tüketiyorlarsa, reel ücretleri yükselecektir. Buna göre işçilerin durumu tükettikleri mal
cinsine göre değişmektedir. Hâlbuki H-O modelinde, emek bakımından zengin ülkede bir
bütün olarak işçilerin reel gelirlerinin artacağı sonucuna varılıyordu. Sonuç olarak, serbest
ticaretten kazananlar ve kaybedenler konusunda spesifik faktör modelinin H-O modeline
göre daha gerçekçi sonuçlar verdiği söylenebilir.

2.7. Heckscher-Ohlin Teorisinin Test Edilmesi: Leontief Paradoksu
Amerikalı iktisatçı Wassily Leontief H-O teorisini ABD açısından test etmek için
ihracat ve ithalatta 1 milyon dolar değerinde temsili mal balyalarını ele almış ve bunları
üretmek için gerekli sermaye ve emek girdilerini hesaplamıştır. İthalat çeşitli ülkelerden
yapıldığından ve bu ülkelerdeki sermaye emek bileşimlerini hesaplamak güç olacağından;
ithalat yerine aynı malların ABD’deki üretimini ele almıştır.
Hesaplamalar sonunda, ABD’de bir milyon dolar değerinde ihracat malı üretmek için
gerekli emek miktarı bir milyon dolar değerinde ithalat malı üretmek için gerekli emek
miktarından yüksek çıkmıştır. Sermaye miktarı ise ithalata kıyasla ihracatta daha düşük
çıkmıştır. Buna göre ABD; emek-yoğun mal ihraç edip sermaye-yoğun mal ithal etmektedir.
Bu ise H-O teorisinden beklenenin tersi bir sonuçtur. Çünkü ABD, tartışmasız dünyanın
sermaye bakımından en bol ülkesidir.
Leontief, bu çelişkiyi açıklamak için şu görüşleri ileri sürmüştür: Amerikan
toplumunun üstün girişimcilik, yönetim ve eğitim gibi özellikleri dikkate alındığında;
Amerikan işçilerinin dünyanın diğer kısımlarındaki işçilerine oranla üç kat daha verimli
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ABD’nin işgücü stoku üçle çarpılmalıdır. Bu durumda,
ABD, sermaye bakımından değil, emek bakımından zengin bir ülke hâline gelir. Böyle
olunca da sonuçlar teoriden beklenenle uyumlu hâle gelmiş olur.
Leontief’in çalışması birçok bakımdan eleştirilmiştir. Örneğin, çalışmanın yapıldığı
1947 yılının II. Dünya savaşının hemen ertesine rastlayan bir yıl olması sebebiyle tipik bir
yıl olmadığı, ABD’den Avrupa’ya sanayi malları ihracatının yeterince yapılamadığı ileri
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sürülmüştür. Leontief bu eleştirilere cevap olarak 1956 yılında, 1951 yılı verilerini
kullanarak çalışmasını yenilemiş; çelişki biraz azalsa da devam etmiştir.
Leontief paradoksunun muhtemel açıklamalarından biri de talebin tersine
dönmesidir. Burada ticarete giren ülkeler arasında talep öylesine farklılaşmaktadır ki H-O
teorisinin sonuçları ortaya çıkmamaktadır. Meselâ, ABD’de sermaye bol olduğu hâlde,
sermaye-yoğun mallara talep çok olduğundan bu malların fiyatı yükselmekte, böylece,
ABD’nin karşılaştırmalı üstünlüğü emek-yoğun mallarda olmaktadır. Diğer ülkelerin
tercihleri de emek-yoğun mallardan yana olunca bu ülkelerde emek-yoğun mallar
pahalılaşmakta ve bunların karşılaştırmalı üstünlükleri de sermaye-yoğun mallarda
olmaktadır. Bu açıklama, ABD’de emek-yoğun mallara talebin düşük olması sebebiyle
ücretlerin de diğer ülkelere göre nisbî olarak düşük olacağını ima etmektedir ki bu,
gerçeklerle uyuşmamaktadır.
Bir başka açıklama faktör yoğunluğunun tersine dönmesidir. ABD ile ilgili olarak
şöyle söylenebilir: Her ne kadar ABD’nin ithal ettiği mallar geldikleri ülkelerde emek-yoğun
teknolojiyle üretiliyorsa da ABD’de aynı mallar, sermayenin ucuz olması dolayısıyla
sermaye-yoğun olarak üretilmektedir. ABD’nin ithalatını temsil etmek üzere ABD içindeki
ithalata rakip endüstriler ele alındığından sonuç teoriye ters çıkmıştır.
ABD’deki gümrük tarifelerinin de böyle bir sonuca yol açmış olabileceği ileri
sürülmüştür. H-O ve Stolper-Samuelson teoremlerinden öğrendiğimize göre serbest ticaret
bir ülkede bol olan faktörün reel getirisini artırırken, kıt olan faktörün reel getirisini
azaltmaktadır. Buna göre ABD’de, işçiler sermaye sahiplerine göre daha korumacılık yanlısı
olacaklardır. Buna bağlı olarak da, ABD’de, dış ticaret engelleri emek-yoğun mallarda en
yüksek olacaktır. Bu malların girişi engellenince ABD’de ithalat sermaye-yoğun mallardan
oluşmaktadır.
Bazılarına göre, ABD’nin ihraç mallarında, ithal mallarına göre daha nitelikli işgücü
kullanılmaktadır. Eğer bunların yetişmeleri için gerekli beşeri sermaye hesaplanarak fizikî
sermaye stokuna eklenirse çelişki ortadan kalkacaktır. Emeğin niteliklerine göre ayrılmayıp
tek bir faktör olarak ele alınması çelişkiye sebep olmaktadır.
Bu konuda bir açıklama da doğal kaynakların etkisi ile ilgilidir. ABD’nin ithalatında
sermaye-yoğun mallar olarak kabul edilen petrol ve kömür ürünleri, demir ve çelik gibi
mallar gerçekte önemli ölçüde doğal kaynaklara dayanmaktadır. Bunlar sermaye-yoğun
sayıldıkları için böyle teoriye ters sonuç çıkmıştır. ABD doğal kaynaklar bakımından zengin
olmadığından, aslında doğal kaynakların yoğun olarak kullanıldığı malları ithal etmektedir.

2.8.

Yeni Teoriler

2.8.1. Taklit Gecikmezi Hipotezi
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1961 yılında Michael V. Posner tarafından ortaya atılan bu teori, H-O teorisindeki
aynı teknolojinin bütün ülkelerde mevcut olduğu varsayımını değiştirmektedir. Bunun
yerine teknolojinin her zaman ülkelerde aynı olmadığı ve bir ülkeden diğerine teknolojinin
yayılması için bir zaman geçmesi gerektiği varsayımını getirmektedir. İki ülke olduğunu
varsayalım ve I. ülkede araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu yeni bir ürünün
geliştirildiğini düşünelim. Bu ürünün taklit yoluyla II. ülkede üretilmesi için bir zaman
geçmesi gerekecektir. Bu zaman yeni teknolojinin elde edilmesi için gerekli bir öğrenme
sürecini içerecektir. Ayrıca, girdilerin satın alınması, donanımın kurulması, girdilerin
işlenmesi ve ürünün pazara getirilmesi de bir zaman alacaktır.
Bu yaklaşımda ikinci bir gecikme de talep gecikmesidir. Bu da ürünün I. ülkede
ortaya çıkması ile ikinci ülkede bu ürün için bir talep ortaya çıkması arasında geçen
zamandır. Taklit gecikmesiyle talep gecikmesi karşılaştırılarak net gecikme bulunur. Eğer
taklit gecikmesi 15 ay ve talep gecikmesi 4 ay ise net gecikme 11 aydır. Bu gecikmeden
sonra II. ülkede de ürün üretilmeye başlar ve I. ülkenin ürününe olan talep ortadan kalkar.
Uluslararası ticaret bu yaklaşımda yeni ürünler üzerinde odaklanmaktadır.

2.8.2. Ürün Devresi Teorisi
1966’da Raymond Vernon tarafından geliştirilen bu teori, teknolojinin yayılması
açısından taklit gecikmesi teorisine dayanır, ancak, geleneksel ticaret teorisinin birkaç
varsayımını daha terk eder. ÜDT tipik bir yeni ürünün hayat devreleri ile uluslararası ticaret
üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Vernon bu teoriyi H-O teorisinin ABD’de geçersiz çıkması
üzerine geliştirmiştir.
Teori ABD’de yeni bir ürün geliştirilmesi ile başlamaktadır. Yeni ürün iki temel
özelliğe sahip olacaktır. İlk olarak yüksek gelir grubuna hitap edecektir; çünkü ABD yüksek
gelire sahip bir ülkedir. İkinci olarak ürün, emek tasarruf eden ve sermaye kullanan bir
yapıda olacaktır. Çünkü ABD’de emek kıt kaynaktır.
ÜDT bu yeni ürünün hayat devresini üç aşamaya ayırmaktadır. İlk aşama yeni ürün
aşaması olup ürün yalnızca ABD içinde üretilip tüketilmektedir. Çünkü talep oradadır ve
firma tüketicinin ürüne tepkisini ölçmek için pazara yakın olmayı istemektedir. Bu aşamada
ürünün özellikleri ve üretim sürecinde değişiklikler yapılmaktadır. Henüz uluslararası ticaret
mevcut değildir.
İkinci aşama ürünün olgunlaşma aşamasıdır. Bu aşamada, ürün ve ürünün özellikleri
ile ilgili bazı genel standartlar belirir ve kitle üretim teknikleri benimsenmeye başlar. Üretim
sürecinin standartlaşmasıyla birlikte ölçek ekonomileri ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca, ürüne
yönelik dış talep de artmaya başlar fakat bu talep daha ziyade diğer gelişmiş ülkelerden
gelmektedir; çünkü ürün, yüksek gelir grubuna hitap etmektedir. ABD ürünü diğer yüksek
gelirli ülkelere ihraç etmeye başlar.
Olgunlaşma aşamasında ABD’li firma ürünü yurtdışında üretme imkânlarını da
değerlendirir. Eğer maliyet şartları uygunsa meselâ Fransa’da kurulacak bir fabrikadan hem
36

Fransa’ya hem de diğer Avrupa ülkelerine satış yapılır ve böylece ABD’nin üretimi ve
ihracatı azalmaya başlar. Bu şekilde, gerçekçi olmayan sermayenin ve yönetimin ülkeler
arasında hareketsizliği varsayımı da terk edilmiş olmaktadır. Vernon ayrıca, bu aşamada
ürünün Batı Avrupa’dan ABD’ye satılmaya başlayabileceğini ileri sürmektedir. Çünkü,
sermaye emeğe göre daha hareketli olduğundan, ülkeler arasında sermaye fiyatları arasında
emek kadar fark yoktur. Dolayısıyla, üretim maliyetleri daha çok emek maliyetleri tarafından
belirlenecektir. Eğer emek Avrupa’da ABD’ye kıyasla daha ucuzsa Avrupa ABD’ye mal
satmaya başlayabilir.
Son aşama standartlaşmış ürün aşamasıdır. Bu aşamaya kadar ürünün özellikleri
tüketiciler için ve üretim süreci üreticiler için iyi bilinir hâle gelmiştir. Vernon, bu aşamada
üretimin gelişmekte olan ülkelere kayabileceğini belirtmektedir. Yine işgücü maliyeti
önemli bir role sahiptir ve gelişmiş ülkeler başka yeni malların üretimi ile meşguldürler.
Böylece, bu aşamada, ABD ve diğer gelişmiş ülkeler ürünü gelişmekte olan ülkelerden ithal
ederler.

2.8.3. Tercihlerde Benzerlik Teoremi
İsveçli iktisatçı Staffan Linder’in 1961’de ortaya attığı bu teori H-O teorisinden
temel bir kopuşu temsil etmektedir. Çünkü H-O teorisi meselenin arz yönüyle ilgilenirken
Linder’in teorisi talep yönüyle ilgilenmektedir. Bu teoriye göre, tüketicilerin zevkleri önemli
ölçüde gelir düzeyleri tarafından belirlenmektedir. Bir ülkenin kişi başında gelir düzeyi
belirli bir zevk ve tercihler modeli ortaya çıkaracaktır. Bu zevkler, ürünler için bir talep
ortaya çıkaracak ve firmalar buna belirli ürünleri üreterek cevap vereceklerdir. Buna göre,
bir ülkede üretilen malların türleri o ülkenin kişi başına gelir düzeyini yansıtmaktadır. Bu
üretilen mal seti ihracat için temel oluşturacaktır.
Belirli bir gelir düzeyine sahip olan bir ülkede firmalar halkın çoğu tarafından talep
edilen malları üretirler. Bu mallar zamanla zevk ve tercihleri benzer ya da aynı gelir düzeyine
sahip ülkelere ihraç edilirler. Zevk ve tercihleri çoğunluktan farklı olan azınlıkların yani
nisbî olarak yüksek ve düşük gelir gruplarının talebi de tercihleri kendisine benzeyen
ülkelerden yapılan ithalatla karşılanır. Buna taleplerin örtüşmesi denir. Bu modelin temel
sonucu imalat sanayi ürünlerinde uluslar arası ticaretin benzer kişi başına gelire sahip ülkeler
arasında yapılacağıdır.
Benzer gelir düzeyine sahip ülkeler birbirleri arasında sanayi mallarını hem ihraç
hem de ithal edeceklerdir. Bu durum, ürün farklılaştırılması sebebiyle ortaya çıkabilir. Ürün
aynı işi görmesine rağmen, tüketicinin gözünde çeşitli bakımlardan farklıdır. Meselâ, iki
araba markası şüphesiz tüketicilerin gözünde aynı değildir.

2.8.4. Nitelikli İşgücü Teoremi
Keesing ve Kenen gibi yazarlar sanayileşmiş ülkeler arasındaki dış ticareti nitelikli
işgücü farklılıkları ile açıklamışlardır. Buna göre, nitelikli emeğe bol olarak sahip ülkeler bu
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malların kullanıldığı ürünlerde uzmanlaşırlar. Buna karşılık, niteliksiz emeğe sahip olan
ülkeler de bu emeğin ağırlıklı olarak kullanıldığı malların üretiminde uzmanlaşırlar.
Gerçekte nitelikli emek-yoğun mallar ile sermaye-yoğun mallar genellikle birbirinin
aynısıdır. Bu yüzden, bazı iktisatçılar bunların “türetilmiş” (man-made) kaynaklar adı
altında birleştirilmesini teklif etmişlerdir. H-O teorisinin bu şekilde değiştirilmiş hâline
“neo-faktör donatımı teorisi” denmektedir.

2.8.5. Ölçek Ekonomileri Teoremi
H-O teoreminde ve Ricardo’nun teorisinde üretimde sabit verim şartlarının geçerli
olduğu varsayılmaktaydı. Ancak, üretim arttıkça ortalama maliyetler düşüyorsa; bu
durumda, ölçeğe göre azalan maliyetler ya da artan getiri söz konusudur. Ölçek ekonomileri
dolayısıyla, bu şekilde, artan getiri ortaya çıkıyorsa, ülkeler her bakımdan aynı olsalar bile
aralarında dış ticaret olabilir. Bu H-O teorisinin açıklayamadığı bir durumdur.
Firmanın üretimi arttığında ortalama maliyetleri düşüyorsa; içsel ölçek ekonomileri
söz konusudur. Bunun sebebi kitle üretim tekniklerinin kullanılması, yönetimde artan
etkinlik ve işgücünün uzmanlaşması gibi faktörlerdir. Firmanın bağlı olduğu endüstride
ölçeğin artması sonucu firmanın ortalama maliyetleri düşüyorsa; buna dışsal ölçek
ekonomileri denir. Bilgisayar ve yarı iletken çip imalatı buna örnektir. Bunun sebebi de
endüstrinin gelişmesi sonucu nitelikli emek arzının artması ya da girdilerin sağlanması için
sürekli ve etkin kaynaklar bulunması gibi faktörlerdir.
Ölçek ekonomilerinin varlığı hâlinde, ülke iç piyasada talep gören çok sayıda maldan
az miktarda üretmek yerine ölçek ekonomilerinin olduğu az sayıda maldan çok miktarlarda
üretir. Böylece uzmanlaştığı malları ihraç ederek diğer malları yurt dışından ithal eder. Bu
şekilde, ölçek ekonomileri, maliyetleri düşürerek, üretim ve zevkler bakımından birbirine
benzeyen ülkeler arasında kârlı dış ticaret yapılmasına imkân sağlar. Ölçek ekonomileri
ülkelerde tüketicilere malların değişik türlerinin sunulmasına imkân sağlayarak tüketici
refahının da artmasını sağlar.

2.8.6. Monopolcü Rekabet Teoremi
Geleneksel dış ticaret teorilerinde ticareti yapılan malların homojen oldukları kabul
edilmektedir. Bunun sebebi mal ve faktör piyasalarında tam rekabet şartlarının geçerli
olduğunun varsayılmasıdır. Malların homojen olması aynı malın hem ihraç hem de ithal
edilmemesini gerektirir. Hâlbuki gerçek hayatta mallar homojen değil farklılaştırılmıştır ve
aynı mallar hem ihraç hem de ithal edilmektedir. Buna endüstri-içi ticaret denmektedir ve
geleneksel ticaret teorileri bunu açıklayamamaktadır.
Bugün dünya ticaretinin önemli bir bölümü aynı malların iki yönlü ticaretinden
oluşmaktadır. Ülkeler aynı malı hem ihraç hem de ithal etmektedirler. Monopolcü rekabet
teoremi sanayi mallarının bu iki yönlü ticaretini ölçek ekonomileri ile açıklamaktadır. Buna
göre, sanayi kesiminde firmalar ölçeğe göre artan getiri şartlarında üretim yapmaktadır.
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Bunun doğal sonucu, monopolcü rekabet firmalarının ortaya çıkmasıdır ve bu firmalar az
çok birbirinden farklılaştırılmış mallar üretmektedirler.
Monopolcü rekabet analizi aynı zamanda, dış ticaretin faydaları konusundaki
açıklamalara da katkıda bulunmaktadır. Dışarıdan bir malın farklı türlerinin ithal edilmesi
durumunda tüketiciler, zevklerine daha uygun malları bulabilmektedirler. Ayrıca, artan
verim şartlarında üretim yapan firmalar ihracatla birlikte üretimlerini arttırdıkça birim
maliyetleri düşmekte ve malın ucuzlaması sonucu tüketici refahı yükselmektedir.
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Uygulamalar
1) Faktör donatımı teorisinin açıklayamadığı durumları tartışınız.
2) Taklit gecikmesi hipotezi ile ürün devresi teorisini bir örnek olay üzerinden

değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Faktör donatımı teorisinin açıklayamadığı durumlar nelerdir?
2) Faktör donatımı teorisine alternatif olarak geliştirilen teoriler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde faktör donatımı kavramı, faktör donatımı teoreminin açıkladığı ve
açıklayamadığı durumlar, faktör donatımı teoreminin açıklayamadığı durumlar için
geliştirilen yeni teorilerin argümanları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Heckscher-Ohlin Teorisi’ne ilişkin aşağıdaki varsayımlardan hangisi yanlıştır?
A) Faktörler ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise hareketsizdir.
B) Her iki ülkede tam rekabet şartları geçerlidir.
C) İki mal aynı faktör yoğunluklarına sahiptir ve bütün faktör fiyat oranlarında
malların faktör yoğunlukları farklıdır.
D) Ulaştırma maliyetleri yoktur.
E) Her iki ülkede zevkler ve tercihler aynıdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi Stolper-Samuelson Teoremi’ni ifade etmektedir?
A) Ticaret öncesinde ve sonrasında tam istihdam varsayımında, ticaretle birlikte bol
olan faktörün fiyatında artış, kıt olan faktörün fiyatında azalma olacaktır.
B) Ticaret öncesinde ve sonrasında tam istihdam varsayımında, ticaretle birlikte bol
olan faktörün fiyatında azalma, kıt olan faktörün fiyatında artış olacaktır.
C) Ticaret öncesinde ve sonrasında tam istihdam varsayımında, ticaretle birlikte bol
olan faktörün fiyatı sabit kalacak, kıt olan faktörün fiyatında artış olacaktır.
D) Ticaret öncesinde ve sonrasında tam istihdam varsayımında, ticaretle birlikte bol
olan faktörün fiyatı sabit kalacak, kıt olan faktörün fiyatında azalma olacaktır.
E) Ticaret öncesinde ve sonrasında tam istihdam varsayımında, ticaretle birlikte
faktör fiyatları değişmeyecektir.
3) Aşağıdakilerden hangisi Leontief paradoksunu açıklamak üzere ortaya atılan
görüşlerden değildir?
A) Taklit geçilmesi teoremi
B) Nitelikli iş gücü hipotezi
C) Gini katsayısı
D) Tercihlerde benzerlik teoremi
E) Monopolcü rekabet hipotezi
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4) Faktör donatımı teoreminden çıkarılan iki önemli teorem uluslararası faktör
fiyatları eşitliği ve Stolper-Samuelson teoremidir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

5) Keesing ve Kenen gibi yazarlar tarafından geliştirilen Nitelikli İşgücü
Teoremi’ne göre, nitelikli emek yoğun mallar ile sermaye-yoğun mallar genellikle birbirinin
aynısıdır. Bu yüzden bazı iktisatçılar bunların ................................................. adı altında
birleştirilmesini teklif etmişlerdir.
6) 1966 yılında geliştirilen Ürün Devresi Teorisi teknolojinin yayılması açısından
taklit gecikmesi teorisine dayanır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Sanayileşmiş ülkeler arasındaki dış ticareti nitelikli işgücü farklılıkları ile
açıklayan teori nitelikli işgücü teorisidir.
Doğru ( )
8) Nitelikli
oluşturulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )
işgücü

teoresi

İsveçli

iktisatçı

Staffan

Linder

tarafından

Yanlış ( )

9) Firmanın bağlı olduğu endüstride ölçeğin artması sonucu firmanın ortalama
maliyetleri düşüyorsa; buna .........................denir.
10)
Monopolcü rekabet teoremi sanayi mallarının bu iki yönlü ticaretini ölçek
ekonomileri ile açıklamaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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***
Cevap Anahtarı
1) C 2) A

3) C

Doğru

8) Yanlış

4) Doğru 5) Türetilmiş kaynaklar 6) Doğru
9) Dışsal ölçek ekonomileri

7)

10) Doğru
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3. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE KORUMACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta dış ticaret politikasının amaçları, dış ticaret politikasında korumacılık
kavramı ve dış ticaret politikasının araçları öğretilecektir.

-
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Korumacılık nedir?

2)

Dış ticaret politikasının amaçları nelerdir?

3)

Dış ticaret politikasının araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Dış
ticaret
politikasında
korumacılık
kavramını kavrayabilmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Dış Ticaret
Politikasının
Amaçları

Dış
politikasının
öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Dış Ticaret
Politikasının
Araçları

Dış
ticaret
politikasının
araçlarını
tartışarak öğrenmek.

Korumacılık

ticaret
amaçlarını

Okuyarak,
Araştırarak, Fikir Yürüterek
ve Tartışarak.

49

Anahtar Kavramlar



Korumacılık



Dış Ticaret Politikasının Amaçları



Dış Ticaret Politikasının Araçları
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Giriş
Bu bölümde dış ticarete yapılan müdahaleler, dış ticaret politikasının amaçları ve
dolaylı/dolaysız müdahale araçları ele alınmaktadır.
Teorik olarak serbest ticaretin üstünlüğünden bahsedilmesine rağmen, uygulamada,
mal ve hizmet ticaretinde her zaman sınırlandırmalar olagelmiştir. Devletin dış ekonomik
ilişkilere müdahalesi ya sınırlandırma veya engelleme şeklinde olur ya da belirli faaliyetlerin
teşvik edilmesi şeklinde olur. Gümrük tarifeleri ve kotalar birinciye örnektir. Bazen de
meselâ, ihracatın teşvik edilmesi şeklinde bir müdahale söz konusu olabilir.
Dış ticarete yapılan müdahaleler gümrük tarifeleri ve kotalar gibi doğrudan olabilir
veya dolaylı olabilir. Dolaylı müdahalelerde, başka amaçlar için yapılan müdahaleler dış
ticareti etkileyebilir. Meselâ, enflasyonu ve işsizliği önlemek için alınan tedbirlerin dış
ticaret üzerinde de etkisi görülür.
Dış ticaret politikası ile diğer ekonomi politikaları arasında yakın bir bağ vardır. Dış
ticaret politikası iç ekonomi ile ilgili politikaları etkileyebildiği gibi, iç ekonomi ile ilgili
politikalar da dış ticareti etkileyebilmektedir. Ayrıca, dünya ekonomisinde büyük yere sahip
ülkelerin politikaları diğer ülkeleri etkileyebilir.
Dış ticaret politikasının başlıca amaçları; dış ödeme dengesizliklerinin giderilmesi,
dış rekabetten korunma, ekonomik kalkınma, piyasa aksaklıklarının giderilmesi,
ekonominin liberalleştirilmesi, iç ekonomik istikrarın sağlanması, hazineye gelir sağlanması
gibi amaçlardır.
Dış ticaret politikasının araçları arasında ise gümrük tarifeleri, miktar kısıtlamaları,
görünmeyen engeller, gönüllü ihracat kısıtlamaları vs. bulunmaktadır. Zaman içinde gümrük
tarifelerinden tarife dışı araçlara doğru bir kayma olmuştur.
Merkantilizmin hâkim olduğu dönemlerde dış ticarete müdahale temel iktisadi
politikalardan biriydi. Daha sonra dünya ticareti serbestleşmeye başladı. Büyük depresyon
yıllarında bütün ülkeler gümrük duvarlarını yükseltmişlerdi. II. Dünya Savaşı’nın ardından
tekrar büyük buhran sırasındaki olumsuz duruma dönmemek için uluslar arası işbirliği
düşüncesi geliştirilmiş ve bir dizi uluslar arası örgüt kurulmuştur.
GATT bünyesinde yürütülen çok taraflı görüşmeler sonucu II. Dünya Savaşı’ndan
sonraki dönemde gümrük tarifeleri önemli ölçüde azaldı. Ancak, tarifeler azaltılırken
görünmez engeller yaygınlaşıyordu. Sonunda, 1994’te sonuçlanan Uruguay toplantılarında,
gümrük tarifeleri yanında görünmeyen engellerin de azaltılması konusunda bazı kararlar
alınmış Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurulmuştur.
Korumacılıkla ilgili olarak ileri sürülen başlıca tezler; bebek endüstri tezi, dış ticaret
hadleri tezi, işsizliği azaltma, belirli bir endüstride istihdamı artırma, kıt bir üretim
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faktörünün korunması ve ödemeler bilançosundaki dengesizliklerin giderilmesi başlıkları
altında incelenebilir.
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3.1.

Dış Ticaret Politikasının Tanımı

Şimdiye kadar yaptığımız analizlerde, incelediğimiz teorik yaklaşımlarda, serbest
ticaretin ülkelerin refahını artıracağını gördük. Ancak, teorik olarak serbest ticaretin bu
üstünlüğüne rağmen uygulamada, mal ve hizmet ticaretinde her zaman sınırlandırmalar
olagelmiştir. Hükûmetler çeşitli gerekçelerle her zaman dış ticarete müdahale etmişlerdir.
Devletin dış ekonomik ilişkilere müdahalesi ya sınırlandırma veya engelleme şeklinde olur
ya da belirli faaliyetlerin teşvik edilmesi şeklinde olur. Gümrük tarifeleri ve kotalar birinciye
örnektir. Bazen de meselâ, ihracatın teşvik edilmesi şeklinde bir müdahale söz konusu
olabilir.
Dış ticarete yapılan müdahaleler gümrük tarifeleri ve kotalar gibi doğrudan olabilir
veya dolaylı olabilir. Dolaylı müdahalelerde, başka amaçlar için yapılan müdahaleler dış
ticareti etkileyebilir. Meselâ, enflasyonu ve işsizliği önlemek için alınan tedbirlerin dış
ticaret üzerinde de etkisi görülür. Dolaysız dış ticaret politikası, hükûmetlerin dış ticaret
akımlarını sınırlandırmak, engellemek, teşvik etmek ya da düzenlemek için yaptıkları
doğrudan müdahalelerdir.
Hükûmetler mal ve hizmet akımları yanında, emek, sermaye ve teknoloji akımları
üzerinde de müdahalede bulunurlar. Dolayısıyla bunları da kapsayacak şekilde bir
uluslararası ekonomi politikasından bahsetmek belki daha doğru olur. Fakat, hükûmet
müdahaleleri daha ziyade dış ticaret akımları üzerinde yoğunlaştığından, uygulamada dış
ticaret politikasından söz edilir.
Dış ticaret politikası ile diğer ekonomi politikaları arasında yakın bir bağ vardır. Dış
ticaret politikası iç ekonomi ile ilgili politikaları etkileyebildiği gibi, iç ekonomi ile ilgili
politikalar da dış ticareti etkileyebilmektedir. Ayrıca, dünya ekonomisinde büyük yere sahip
ülkelerin politikaları diğer ülkeleri etkileyebilir. Meselâ, 1930 büyük dünya buhranı
sırasında ABD’nin gümrük vergilerini yükseltmesi diğer ülkelerin de benzer şekilde karşılık
vermesine yol açtı. Böylece, dünya ticareti ve üretimi daraldı; bundan herkes zarar gördü.
Gelişmekte olan ülkelerde iktisat politikasının temel amacı kalkınma olduğundan; bu
ülkelerde hükûmetler, bu amaca yönelik olarak dış ticarete yoğun müdahalelerde
bulunmuşlardır. Diğer bir deyişle, bu ülkelerde, dış ticaret politikası âdeta iktisadi
kalkınmanın bir aracı olarak kullanılmıştır.

3.2.

Dış Ticaret Politikasının Amaçları

Dış ticarete müdahaleye yol açan başlıca sebepleri, yani dış ticaret politikasının
başlıca amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:
Dış Ödeme Dengesizliklerinin Giderilmesi
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Ödemeler bilânçosu dengesizlikleri ekonomi üzerinde önemli bazı olumsuzluklar
doğurur. Özellikle dış açık veren ülkeler bu konuda büyük baskı altındadırlar. Döviz
rezervleri bitebilir ve ithalat yapamaz hâle gelebilirler. Bu yüzden ithalatı, yani döviz kaybını
azaltacak ve döviz kazandıracak şekilde dış ticarete müdahalede bulunulur.
Dış Rekabetten Korunma
Gelişmekte olan ülkeler yeni kurulan sanayilerini dışarıdan gelecek ucuz malların
rekabetinden belli bir süre için koruma ihtiyacı duyabilirler. Gelişmiş ülkeler de emek yoğun
bazı sektörlerde işçilerini korumak için sınırlandırmalara gidebilirler.
Ekonomik Kalkınma
Gelişmekte olan ülkeler, dış ticaret politikasını kalkınmanın bir aracı olarak
kullanırlar. İthal ikamesi stratejisinde dış ticaret kısıtlamaları yerli sanayiyi korumayı
amaçlarken; ihracata dönük sanayi stratejisinde tedbirler ihracatı özendirmek için alınır.
Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi
İç piyasada tekelci oluşumların mevcudiyeti hâlinde kaynak israfı ortaya çıkar,
tüketiciler kalitesiz mallara yüksek fiyat ödemek zorunda kalır. Bu durumda hükûmet,
gümrük vergilerini indirerek iç piyasada rekabeti artırma yoluna gidebilir.
Ekonominin Liberalleştirilmesi
Ülkede serbest piyasa ekonomisini yerleştirmek isteyen hükûmetler liberal bir dış
ticaret politikası takip ederek ülke ekonomisini dış dünya ile bütünleştirmeye çalışırlar.

İç Ekonomik İstikrarın sağlanması
Ülkede işsizlik olması durumunda, hükûmetler, gümrük tarifelerini yükselterek ve
kotalar getirerek talebi yabancı mallardan yurtiçinde üretilen mallara çevirebilirler. Ancak
bu durumda diğer ülkelerin ihracatı ve üretimi azalacağı için işsizlik onlara ihraç edilmiş
gibi olur. Bu durumda o ülkeler buna misilleme yaparak karşılık verebilirler.
Ülkede bazı malların arzı daraldığı için fiyatlar artmışsa; bu durumda hükûmet,
gümrük vergilerini indirerek ithalatı ve dolayısıyla mal arzını artırarak enflasyonu önlemeye
çalışır.
Hazineye Gelir Sağlamak
İthalat ve ihracat üzerine konulan vergilerle devlet önemli bir gelir elde edebilir.
Dış Piyasalarda Tekel Gücünden Yararlanma
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Bir ülke bir malın tek üreticisi ise bu malın satışına sınırlandırma getirir veya benzer
malı üreten az sayıda ülke varsa onlarla kartel kurma yoluna gider; bu şekilde dış ticaret
hadlerini lehine değiştirmeye çalışır.
Otarşi
Otarşi ülkenin kendi kendine yeterli olması demektir. Bu politikayı uygulayan
ülkelerde dış ticaret politikasının amacı dış dünya ile ekonomik bağları en düşük düzeye
indirmektir. Bir ülke ne kadar büyük ve zengin olursa olsun tam bir otarşi elde etmesi
mümkün değildir. Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Bloku ülkeleri kapitalist ülkelere karşı
böyle bir politika takip etmişlerdi; fakat Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla bu politika sona
erdi.
Sosyal ve Siyasal Etkenler
Hükûmetler sosyal veya siyasal sebeplerle, meselâ güçlü bir lobiye sahip olduğu için
bir üretici grubunu korumak isterlerse; bunların ürettikleri maldan alınan gümrük vergilerini
yükseltirler. Tersine, gelir dağılımını bir grubun aleyhine değiştirmek isterlerse o endüstrileri
korumaktan vazgeçerler. Bundan başka, ülke güvenliği, kamu sağlığı, çevreyi koruma gibi
sebeplerle de belirli malların ithali ve ihracı yasaklanabilir.
Dış Politika
Dış politika amacına dönük olarak bazı dost ülkelere gümrük indirimleri şeklinde
tavizler verilebilir. Askeri bakımdan önem taşıyan malların, malzemelerin veya
teknolojilerin düşman sayılan ülkelere satışı yasaklanabilir ya da askeri açıdan önem taşıyan
endüstriler koruma altına alınarak geliştirilmeye çalışılır.

3.3.

Dış Ticaret Politikasının Araçları
a.

Gümrük Tarifeleri

Gümrük tarifeleri malların ülkeye girişi sırasında alınan vergilerdir. Ekonomi
üzerindeki etkileri fiyat mekanizmasının işleyişine dayanır.
b.

Tarife Dışı Engeller

1) Miktar Kısıtlamaları
Bunlar ithalat yasakları, ithalat kotaları ve döviz kontrolü gibi uygulamalardan
oluşurlar. Fiyat mekanizması yerine hükûmet kararlarını geçirdiklerinden kaynak dağılımı
açısından olumsuz sonuçlar doğurabilirler.
2)Tarife Benzeri Faktörler
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Gümrük tarifeleri gibi ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimi koruyan uygulamalardır.
Çoklu kur uygulamaları, yerli katkı oranları, ithalatı ikame edici endüstrilere verilen
sübvansiyonlar gibi uygulamalar bunlar arasında sayılabilir.
3) Görünmeyen Engeller
Halk sağlığının veya çevrenin korunması ya da kamu güvenliği gibi sebeplerle
çıkarılan idari ve teknik düzenlemeleri veya standartları içerirler. Başka amaçlar için
çıkarılmış olsalar bile dış ticareti sınırlandırdıklarından bir dış ticaret engeli sayılırlar.
4) Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
İhracatçı ülkenin, bir ülkeye yapılan ihracata getirdiği sınırlamalardır. Burada
ithalatçı ülke politik gücünü kullanarak ihracatçı ülkenin böyle bir karar almasını
sağlamaktadır.
5) İhracatın Teşvik edilmesi
İhracatçıya ülkeye kazandırdığı dövizler karşılığında daha fazla ulusal para ödenmesi
veya ihraç mallarının üretiminde maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması
gibi uygulamalardır. Bu şekilde ihracat teşvik edilip döviz gelirleri artırılmaya
çalışılmaktadır.
6) Bağlı Ticaret
Devletlerarası anlaşmalarla yapılan bir ticarettir. Döviz tasarrufu sağlamak, düşük
kaliteli yerli üretimin ihracatını sağlamak, yabancı sermaye yoluyla sanayi tesisleri kurmak
gibi sebeplerle bağlı ticarete başvurulabilir.

3.4.

Tarihi Açıdan Dış Ticaret Politikaları

Merkantilizmin hâkim olduğu dönemlerde dış ticarete müdahale temel iktisadi
politikalardan biriydi. Daha sonra dünya ticareti serbestleşmeye başladı. I. Dünya
Savaşı’ndan önceki dönemde en gelişmiş olan ve ilk olarak sanayileşen ülke İngiltere idi.
İngiltere serbest dış ticaret politikasının da savunuculuğunu yapmaktaydı. Buna karşılık
sanayileşmeye sonradan başlayan Almanya, Fransa ve ABD korumacılıktan yana idiler.
Büyük depresyon yıllarında bütün ülkeler gümrük duvarlarını yükseltmişlerdi.
Serbest ticaretin savunuculuğunu yapan İngiltere bile 1932 yılında Commonwealth Tercihli
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Tarife Sistemi’ni kurmuş ve sistem dışındaki ülkelere karşı gümrük tarifelerini önemli
ölçüde yükseltmişti.
II. Dünya Savaşı’nın ardından tekrar büyük buhran sırasındaki olumsuz duruma
dönmemek için uluslararası işbirliği düşüncesi geliştirilmiş ve bir dizi uluslararası örgüt
kurulmuştur. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası bunlardan
bazılarıdır. Uluslararası Ticaret Örgütü’nün kurulması da kabul edilmiş; ama ABD’nin
sözleşmeyi imzalamaması üzerine faaliyete geçememiştir.
Uluslararası Ticaret Örgütü’nün yerine 1948 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması (GATT) ortaya çıktı. GATT bünyesinde yürütülen çok taraflı görüşmeler
sonucu II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde gümrük tarifeleri önemli ölçüde azaldı.
Ancak, tarifeler azaltılırken görünmez engeller yaygınlaşıyordu. 1973’lerden sonra yeniden
korumacılık eğilimleri arttı. Buna yeni korumacılık denmektedir. Bu dönemde korumacılık
gümrük tarifelerinden çok gönüllü ihracat kısıtlamalarına ve diğer görünmeyen engellere
dayanmaktaydı.
Sonunda, 1994’te sonuçlanan Uruguay toplantılarında, gümrük tarifeleri yanında
görünmeyen engellerin de azaltılması konusunda bazı kararlar alınmış, Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) kurulmuştur. Çok taraflı anlaşmaların yavaş ilerlemesi üzerinde giderek
bölgeselleşme eğilimleri ağır basmaya başlamış ve bölgesel anlaşmalar ön plana çıkmıştır.

3.5.

Dış Ticarette Korumacılık

Her ne kadar serbest ticaretin teorik olarak daha iyi olduğu söylense de gerçek hayatta
her zaman çeşitli sebeplerle korumacılık uygulamalarına rastlanmaktadır. Korumacılık
taraftarları görüşlerini çeşitli sebeplere dayandırmaktadır. Aşağıda bunlar sıralanmaktadır.

3.5.1. Bebek Endüstri Tezi
Bebek endüstri tezi belirli bir endüstride ölçek ekonomilerinin mevcut olduğu
varsayımına dayanır. Herhangi bir sebeple başka ülkelerde daha önce başlayan üretim
sebebiyle yabancı ülke belli bir malı ucuza üretmektedir. Ülkede kurulan sanayi dışarıdan
gelen ucuz mal sebebiyle gelişememektedir. Bu durumda bu endüstriye geçici bir süre için
koruma sağlanırsa zamanla ölçek ekonomileri ortaya çıkacak ve bu endüstri de daha ucuza
mal üretebilecektir. Bu durumda endüstrideki firmalar ithal mallar ile rekabet edebilecek
hatta ihracat yapabilecektir. Bu seviyeye gelindiğinde koruma kaldırılabilir. Bu endüstri
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir; ancak bu üstünlük kısa dönemde ortaya çıkamamakta,
eğer koruma sağlanırsa uzun dönemde gerçekleşmektedir. Ülkedeki tüketicilerden,
endüstrinin gelişmesini finanse etmeleri istenmektedir. Fakat ölçek ekonomileri ortaya
çıktığında, uzun dönemde, bu fedakârlıklarının karşılığını fazlasıyla alacaklardır.
Uygulamada bebek endüstri tezi gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan
ülkelerde ileri sürülmekte ve gerçekleştirilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler bunu çoğu
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zaman bir ithal ikamesi programı çerçevesinde uygulamaktadırlar. Bu tür sanayileşme
stratejisinde amaçlanan, yurt dışında ithal edilen malların yurt içinde üretilmesidir. Bir
ihracat imkânının mevcut olup olmadığına bakılmamaktadır. Eğer bu şekilde korunan bir
endüstri yukarıda bahsedilen türden bir bebek endüstri değilse bu durumda yüksek maliyetli
endüstrinin sürekli olarak korunması söz konusu olmakta ve kaynaklar etkin olmayan bir
şekilde tahsis edilmektedir.
Bebek endüstrinin tanımlanması yanında, gümrük tarifelerinin mi yoksa bir başka
koruma politikasının mı uygun olduğu tartışma konusudur. Meselâ, içsel ve dışsal
ekonomilerin elde edilmesi için sübvansiyon uygulamasının gümrük tarifelerinden daha iyi
olduğu ileri sürülebilir. Sübvansiyon ayrıca, bütçede görüneceğinden, her yıl bu
uygulamanın fayda ve maliyetleri yeniden değerlendirilebilir.
Daha da önemlisi, iktisatçılar, bir ülkedeki endüstrinin neden kendi başına
gelişemeyip korunmaya ihtiyaç duyduğunu sorgulamaktadırlar. Eğer genişledikçe içsel
ekonomiler ortaya çıkacaksa, girişimciler bunu baştan bilirler ve finansal kuruluşlardan
kredi alarak büyük ölçekte fabrika kurarlar. Böylece, ölçek ekonomileri elde ederler,
piyasaya hâkim olurlar ve elde ettikleri kârla aldıkları krediyi öderler. Eğer bu süreç
işlemiyorsa, ülkede sermaye piyasaları fonları tahsis etme bakımından etkin çalışmıyor
demektir. Bu yüzden, uygun politika belki de sermaye piyasalarının iyi işlemesine yönelik
olmalıdır. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için böyledir. Zira, bu ülkelerde,
finansal kuruluşlar uzun vadeli değil kısa vadeli kredi verme eğilimindedirler.

3.5.2. Dış Ticaret Hadleri Tezi
Dış ticaret hadleri tezine göre, kısıtlayıcı ticaret politikası dış ticaret hadlerini
(Pihracat/Pithalat oranını) yükselterek ülkenin refahını artırabilir. Gümrük tarifeleriyle ithal
malına karşı talebin düşürülmesi bu malın talebinin azalmasına yol açacaktır. Talebi
azalınca, ithal malının fiyatı da azalır. Böylece, Px/Pm oranı yükselir. Sonuçta ülkenin refahı
artarken diğer ülkenin refahı azalacaktır. Ancak büyük bir ülke bunu başarıyla
gerçekleştirebilir. Çünkü dış ticaret hadlerinin olumlu yönde değişmesi için ülkenin dünya
fiyatlarını etkileyebilmesi gerekir. Bunu da ancak büyük bir ülke yapabilir. Küçük bir ülke
tanım icabı dünya fiyatlarını etkileyemez.
Dış ticaret hadleri tezi bu hâliyle eksiktir. Çünkü, gümrük vergisiyle birlikte ithalatta
meydana gelen azalmayı dikkate almamaktadır. Düşük fiyatlı ithalat malları yerine içerde
üretilen yüksek fiyatlı mallar geçecektir. Bu da tüketicilerin refahını azaltacaktır. Ülke ithal
mallarının fiyatı düştüğü için kazanç elde etmekte fakat bu malların ithalatı azaldığı için
kayba uğramaktadır. Meselenin bu yanı optimum tarife oranı vasıtasıyla analize dahil
edilmektedir. Optimum tarife oranı ülkenin refahını maksimize eden orandır. Bir başka
deyişle, fiyat düşüşünden elde edilen kazançla ithalat miktarındaki azalmadan doğan kayıp
arasındaki pozitif farkın maksimum olduğu tarife oranıdır. Eğer tarife bu optimumun
üzerindeyse; ülke refahı maksimumun altındadır.
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3.5.3. İşsizliği Azaltma
Gümrük tarifeleri ile işsizliği azaltma şu şekilde olmaktadır: Ülkede işsizlik varsa;
gümrük tarifeleri vasıtasıyla halkın talebi ithal mallarından yurt içinde üretilen mallara
kaydırılmaktadır. Talep artışı sonunda yurt içinde üretim artacak ve daha fazla insan işe
alınacaktır. Yeni işe alınan insanlar gelir elde edeceklerinden bunların harcamaları çarpan
etkisi yoluyla diğer sektörlerde de talebi artıracak ve yeni işçiler istihdam edilecektir.
İktisatçılar buna karşılık gümrük tarifeleri vasıtasıyla pek az yeni istihdam
yaratılabileceğini söylemektedirler. Ülke gümrük tarifeleri ile yeni istihdam yaratırken, bir
taraftan da ihracat sektöründe istihdam kaybına uğrayacaktır. Net etki ihmal edilebilir
düzeyde hatta negatif olabilecektir. İhracat sektörlerinde iş kaybı birkaç sebeple ortaya
çıkabilir.
Ülkede gümrük tarifeleri ile ithalat azaltılarak yeni istihdam yaratılmaktadır.
İthalattaki azalma diğer ülkelerin ihracatında azalma ve o ülkelerin ihracat endüstrilerinde iş
kaybı demektir. Bu durumda o ülkeler de misilleme yaparak gümrük duvarlarını yükseltirler
ve ülkenin ihracatı azalır. Böylece, ihracat endüstrilerinde iş kaybı ortaya çıkar.
Misilleme olmasa bile diğer ülkelerin ihracatındaki azalma onların milli gelirini
azaltır. Milli gelirdeki azalma o ülkelerin ithalatının azalmasını getirir. Böylece söz konusu
ülkenin ihracatı azalır ve ihracat endüstrilerinde iş kaybı ortaya çıkar.
Eğer ülke değişken kur rejimine sahipse, ithalattaki azalma dövize olan talebi
azaltacak ve yabancı paralar değer kaybedecektir. Diğer bir deyişle, ülke parası değer
kazanacaktır. Bu durumda, ülke malları yabancılar için pahalılaşacağından ülkenin ihracatı
azalır ve ithalatı artar. Sonuç olarak yine, ihracat endüstrilerinde iş kaybı ortaya çıkar.
Bunlara ek olarak, iktisatçılar, amaç istihdamı artırmak ise gümrük tarifeleri yerine
para ve maliye politikaları gibi doğrudan etkili makroiktisadi politikaların
uygulanabileceğini söylemektedirler. Bu politikaların genişletici yönde uygulanması hâlinde
milli gelir ve istihdam artacaktır. Milli gelirin artmasıyla birlikte ithalat da artacak ve diğer
ülkelerde de genişletici etki ortaya çıkacaktır. Böylece istihdam ve refah her yerde artacaktır

3.5.4. Belirli Bir Endüstride İstihdamı Artırma
Bir endüstri gümrük duvarları ile korunursa; ithal mallarının fiyatı gümrük tarifesi
sebebiyle yükselecektir. Halkın talebi ithal maldan yerli mala kayınca yerli malın da
fiyatında artış meydana gelecek ve üreticiler üretimlerini artıracaklardır. Böylece yeni işçiler
işe alınacak ve o endüstride istihdam artacaktır. Ancak, buna karşılık, diğer endüstrilerde
istihdam azalabilir ve toplam istihdamda bir artış ortaya çıkmayabilir.
Gümrük tarifeleriyle korumanın belirli bir endüstride istihdamı artırabileceği açıktır.
Ancak, acaba bunun için en uygun yol gümrük tarifelerini yükseltmek midir? Üretime veya
istihdama sübvansiyon uygulamak refah açısından daha uygun bir yol olacaktır.
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3.5.5. Diğer Ülkelerin Uyguladıkları Dampingi Dengeleme
Damping bir firmanın malını yurt dışında yurtiçine göre daha ucuz fiyatla satmasıdır.
Yani bir fiyat farklılaştırma yöntemidir. Yabancı üreticiler bu şekilde fiyatlarını düşürerek
yerli üreticiler için bir tehdit oluşturmaktadırlar. Bu durumda gümrük tarifesi bu adâletsiz
durumu telafi etmek için işe yarayabilir. Bu durumda, tüketiciler daha yüksek bir fiyat
ödeyecek olmasına rağmen telafi edici bir gümrük tarifesi savunulabilir.
Eğer yabancı firma karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmamasına rağmen sübvansiyon
sayesinde ihracat yapıyorsa; bu durumda, kaynak dağılımı bozulmakta demektir. İthal eden
ülkedeki tüketicilerin refahı artmasına rağmen dünya refahı azalır. Telafi edici bir gümrük
vergisi bu bakımdan etkinliği artırabilir. Ancak, bu genel prensibin uygulanması zordur.
Yabancı ülkede bir sübvansiyonun varlığını belirlemek kolay değildir.

3.5.6. Kıt Bir Üretim Faktörünün Korunması
Bu teze göre belli bir üretim faktörünün korunması gerekmektedir. Gümrük
vergisinden ülke bütün olarak refah kaybına uğrasa da belli bir kıt faktör bundan kazançlı
çıkacaktır. Bu tezi değerlendirmek için iki nokta üzerinde durmak gerekir. İlk olarak gümrük
tarifesi dolayısıyla ülke bir bütün olarak kayba uğramaktadır. Gelir dağılımını gümrük
tarifesi yoluyla işgücünün (ya da kıt bir faktörün) lehine yeniden dağıtmak şeklindeki bir
politik karar ülkenin refah kaybına uğramasına sebep olmaktadır. Eğer böyle bir yeniden
dağıtım yapılmak isteniyorsa; bunun daha etkin bir yolu sermayeyi vergilendirip bu şekilde
elde edilen fonları işgücüne aktarmaktır. Bu doğrudan aktarım işlemi ülkenin refah kaybına
sebep olmayacaktır.
İkinci olarak, ülkede, tezin ima ettiği gibi tam bir faktör hareketliliği olmayabilir.
Spesifik faktör modelini hatırlayalım. Eğer bu modelin varsayımları geçerliyse kıt faktörle
ilgili sonuç ortaya çıkmayacaktır. Korumacılık uygulanırsa; ithalatı ikame eden endüstride
sermayenin getirisi artacak, ihracat endüstrisinde sermayenin getirisi azalacak ve parasal
ücretler artacaktır. Ancak, işçilerin reel ücretleri üzerindeki etki onların tüketim modellerine
bağlı olacaktır. Eğer işçiler daha ziyade ihracat mallarını tüketiyorlarsa bir kazanç elde
edecekler, fakat ithal mallarını tüketiyorlarsa reel ücretleri azalacaktır. Kıt faktör üzerindeki
etki önceden bilinemez.

3.5.7. Milli Savunma Tezi
Bu tez bazı endüstrilerin milli güvenlik açısından hayati önemde olduğunu
varsaymaktadır. Çünkü bu endüstrinin ürettiği mallar veya bu endüstrilerde geliştirilen
beceriler savaş zamanlarında veya âcil durumlarda çok değerlidir. Eğer normal zamanlarda
bu ürünlerde serbest ticarete izin verilirse; ithal mallar yerli ürünleri piyasadan kovabilir.
Savaş zamanlarında ise normal ticaret yapılamayabilir ve bu ürünler ithal edilemeyebilir. Bu
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durumda milli güvenlik tehlike altına girer. Gelecekte böyle bir tehlikenin ortaya çıkmaması
için endüstri korunmalıdır.
Burada önemli olan nokta hangi endüstrilerin milli güvenlik açısından hayati önem
taşıdığını belirlemenin kolay olmamasıdır. Birçok endüstri bu iddiada bulunacaktır. Hangi
endüstrilerin önemli olduğu tesbit edildikten sonra da gümrük tarifelerinden başka
yöntemlerin daha az refah kaybına yol açabileceği ileri sürülebilir. Meselâ, ABD’de stratejik
petrol rezervlerinde olduğu gibi, ürün stoklanabilir ve tedarik edilemediği zamanlarda bu
stoklardan kullanılabilir. Ya da ABD’de, yarı iletken sektöründe olduğu gibi, endüstriyi
desteklemek üzere, özel sektör devlet ortaklığında araştırma geliştirme firması kurulabilir.
Yerli firmaları piyasada tutmak için üretim sübvansiyonu verilebilir. Sübvansiyonlar
gümrük tarifelerinde göre daha az bir sosyal kayba yol açarlar. Ayrıca endüstriyi korumanın
yükü yalnızca belirli ürünleri tüketenlerce değil bütün vergi mükelleflerince (Milli
savunmadan faydalanan herkesçe) üstlenilir.

3.5.8. Ödemeler Bilânçosundaki Dengesizlikleri Giderme
Bu teze göre gümrük vergisi ithalatı azaltacak, ihracatın etkilenmeyeceği
varsayımıyla bu durum, ödemeler bilançosundaki açıkları azaltacak veya ortadan
kaldıracaktır. Ancak bu tez, bu Merkantilist tedbirin ekonomik ve politik tepkilerini hesaba
katmamaktadır. Bunlar dikkate alındığında ödemeler bilançosunda bir iyileşme olmadığı
gibi dünya refahı azalabilir. Bu tepkiler şunlar olabilir:
1- Ticaret ortaklarının misilleme yapması
2- Diğer ülkelerin milli gelirinde azalma ve bu ülkelerin söz konusu ülkeden daha
az ihracat yapması
3- Ülke parasının değer kazanması sebebiyle ihracatın azalıp ithalatın artması
4- Ortaya çıkacak enflasyon sebebiyle ülkenin ihracatının azalıp ithalatının artması.
Gümrük tarifesi talebi yabancı mallardan yurtiçinde üretilen mallara
çevirdiğinden, ülke tam istihdama yakın bir durumdaysa enflasyon ortaya çıkar.
Ülke malları pahalılaşacağından ülkedeki firmaların rekabet gücü azalır.
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Uygulamalar
1) Dış ticaret politikasının amaç ve araçlarını tartışınız.
2) Dış ticarette korumacılık uygulamalarından bebek endüstrisi tezi ve milli savunma

tezini tartışarak anlatınız.
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Uygulama Soruları
1) Dış ticaret politikasının amaç ve araçları nelerdir?
2) Dış ticarette korumacılık uygulamalarından bebek bezi endüstrisi ve milli savunma
tezinin ileri sürdüğü argümanlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dış ticaret politikasının amaçları, dış ticaret politikasında korumacılık
kavramı ve dış ticaret politikasının araçları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından değildir?
A) Dış ödeme dengesizliklerinin giderilmesi
B) Ekonomik kalkınma
C) Piyasa aksaklıklarının giderilmesi
D) Hazineye gelir sağlamak
E) Kamu harcamalarını azaltmak
2) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette korumacılık tarftarlarının görüşlerini dayandırdığı
sebeplerden değildir?
A) Bebek endüstri tezi
B) Dış ticaret hadleri tezi
C) İşsizliği azaltma
D) Ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri giderme
E) Enflasyonu düşürme
3) Aşağıdakilerden hangisi malların ülkeye girişi sırasında alınan vergilerdir
A) Döviz kontrolü
B) Gümrük tarifeleri
C) Kotalar
D) Yerli katkı oranları
E) Standartlar
4) Aşağıdakilerden hangisi dış ekonomik ilişkilere müdahale araçlarından biri değildir?
A) Kotalar
B) Gümrük tarifeleri
C) İhracatın teşvik edilmesi
D) Gönüllü ihracat kısıtlamaları
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E) Kamu harcamalarının arttırılması
5) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) aşağıdakilerden hangi uluslararası
örgütün yerini almıştır?
A) Uluslararası Para Fonu
B) Uluslararası İşçi Örgütü
C) Birleşmiş Milletler
D) Uluslararası Ticaret Örgütü
E)

Dünya Bankası

6) Bir firmanın malını yurtdışında yurtiçine göre daha ucuz fiyatla satması nasıl
adlandırılmaktadır?
A) Damping
B) İthal ikame
C) Sübvansiyon
D) Dış ticaret hadleri
E) Teşvik
7) Gümrük tarifeleri malların ülkeye girişi sırasında alınan vergilerdir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

8) İthalat yasakları, ithalat kotaları ve döviz kontrolü gibi uygulamalardan
oluşan........................................., fiyat mekanizması yerine hükümet kararlarını
geçirdiklerinden kaynak dağılımı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilirler.
9) 1994’te sonuçlanan Uruguay toplantılarında, gümrük tarifeleri yanında
görünmeyen engellerin de arttırılması konusunda bazı kararlar alınmış, Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) kurulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10) İngiltere, 1945 yılında sistem dışındaki ülkelere gümrük tarifelerini düşüren
Commonwealth Tercihli Tarife Sistemi’ni kurmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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***
Cevap Anahtarı
1) E

2) E

3) B

4) E 5) D 6) A

7) Doğru

8) Miktar kısıtlamaları

9) Yanlış 10) Yanlış
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4. GÜMRÜK TARİFELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta gümrük tarifeleri kavramı, uygulanma amaçları, ölçülmesi, etkileri ve
yansımaları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Gümrük tarifesi nedir?

2)

Gümrük tarifelerinin uygulanma amaçları nelerdir?

3)

Gümrük tarifelerinin etkileri ve yansımaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Gümrük
Tarifeleri

Gümrük
tarifesi
kavramını kavrayabilmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Gümrük
Tarifelerinin
Uygulanma
Amaçları

Gümrük tarifelerinin
uygulanma
amaçlarını
öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Gümrük
Tarifelerinin Etkileri
ve Yansımaları

Gümrük tarifelerinin
ekonomiler
üzerindeki
etkileri ve yansımalarını
tartışarak öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak, Fikir Yürüterek
ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar



Gümrük Tarifesi



Ticaret Hadleri



Optimum Gümrük Tarifesi
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Giriş
Bu bölümde gümrük tarifeleri, uygulanma amaçları ve oluşturduğu etkiler
çerçevesinde ele alınmaktadır.
Gümrük tarifeleri malların ülkeye girişi sırasında alınan vergilerdir. Tarife koyma
yetkisi milli hâkimiyetin doğal bir sonucu olarak görülür. Bu şekilde tek taraflı olarak konan
tarifelere otonom veya kanunî tarife adı verilir. Ancak bazen ülkeler aralarında anlaşma
yaparak, birbirlerinden ithal ettikleri mallara düşük tarifeler uygulayabilirler. Bu şekilde
ortaya çıkan düşük oranlı tarifelere tercihli tarife denir. Tarifeler daha çok ithalat üzerine
konulmakta ise de bazen ihracata da konulabilirler. Gümrük tarifeleri spesifik veya ad
valorem şeklinde olabilir. Spesifik tarifede fiziki miktar başına sabit bir parasal vergi alınır.
Ad valorem vergide malın değeri üzerinden sabit bir oranda vergi alınmaktadır.
Gümrük tarifelerinin en yaygın iki amacı devlet hazine gelir sağlama ve yerli
sanayiyi dış rekabetten korumadır. Merkantilist dönemde gümrük vergileri daha çok gelir
elde etmeye yönelik iken 19. asırdan itibaren koruma amacıyla da uygulanmaya
başlamışlardır. Gümrük vergileri ithal edilen malın fiyatını yükselterek bunlarını
benzerlerini yurt içinde üreten sanayileri korur. Bir malın ithalinden, yurt içi fiyatı ile ondan
daha düşük olan dünya fiyatı arasındaki fark kadar ya da daha fazla vergi alınması halinde
ithalat tamamen önlenmiş olur. Yani yerli mala tam bir koruma sağlanmış olur. Bu derece
yüksek olan gümrük vergilerine yasaklayıcı vergi denir. Etken koruma oranı; serbest ticaret
yerine ithalata gümrük vergisi konduğunda bir endüstrinin katma değerinde meydana gelen
değişme olarak tarif edilmektedir.
Nominal gümrük tarifeleri ile etken koruma oranları arasındaki ilişkiler şunlardır: (1)
Eğer nihai mal üzerindeki nominal tarife oranı girdiler üzerindeki ağırlıklı ortalama nominal
tarife oranından yüksekse; etken koruma oranı nihai mal üzerindeki nominal tarifeden daha
yüksek olacaktır; (2) eğer nihai mal üzerindeki nominal tarife oranı girdiler üzerindeki
ağırlıklı ortalama nominal tarife oranından düşükse; etken koruma oranı nihai mal üzerindeki
nominal tarifeden daha düşük olacaktır; ve (3) eğer nihai mal üzerindeki nominal tarife oranı
girdiler üzerindeki ağırlıklı ortalama nominal tarife oranına eşitse etken koruma oranı nihai
mal üzerindeki nominal tarifeye eşit olacaktır.
Uygulanan dış ticaret politikasının yalnızca bir piyasadaki etkilerine bakıldığı diğer
piyasalar üzerinde doğuracağı sonraki etkilerinin dikkate alınmadığı durumda kısmî denge
analizi yapılmış olur. Bu ikincil veya dolaylı etkiler de incelendiğinde genel denge analizi
yapılmış olur.
Optimum gümrük tarifesinden kasıt, büyük bir ülkenin, gümrük tarifesiyle dış ticaret
hadlerini lehine çevirerek nasıl serbest ticarete kıyasla refahını maksimum yapabileceğidir.
Büyük ülkenin gümrük tarifesi koyması ülke refahı açısından birbirine zıt iki etki doğurur.
Dış ticaret hadleri ülke lehine değiştiğinden ülke refahı artarken; gümrük tarifesinin dış
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ticaret hacmini daraltması ülke refahını azaltır. Buna göre optimum tarife, bu iki etki
arasındaki pozitif farkı maksimum yapan gümrük tarifesidir.
İthalatçı, ithal ettiği malın gümrük vergisini ödedikten sonra bunu tamamen veya
kısmen malın fiyatına ekleyerek tüketiciye yansıtır. Yani gümrük vergisinin yükünü ithalatçı
ülkedeki tüketiciler taşırlar. Ancak, bu her zaman böyle olmayabilir. Eğer ithalatçı ülke
büyük bir alıcı ise ihracatçıyı fiyat kırmaya zorlayabilir. Bu durumda vergi yükünü
yabancılar taşırlar.
Gümrük vergisinin en azından kısmen ihracatçı ülke tarafından üstlenilmesi için
alıcının monopson gücüne sahip büyük bir ülke olması gerekir. Bu durumda, gümrük
vergisinin ülkeler arasında nasıl paylaşılacağı arz ve talep esnekliklerine bağlıdır. İhracatçı
ülkede söz konusu malın arz ve talep esnekliği düşükse, verginin büyük kısmı ihracatçı ülke
tarafından üstlenilir. Çünkü, dış talepteki gümrük vergisi dolayısıyla meydana gelen bir
azalma karşısında ülke, üretimini daraltamaz ve iç talebi aynı oranda artıramaz. Stokları
artan ülke bu durumda fiyat kırma yoluna gider.
İthalatçı ülkenin arz ve talep esnekliği de bu konuda etkili olacaktır. Bu ülkenin arz
ve talep esnekliğinin yüksek olması ithal malına talebin hızla daralmasına sebep olur. Bir
taraftan, gümrük vergisiyle birlikte iç üretim hızla artarken; diğer taraftan, iç talep esnek
olduğu için artan fiyat karşısında daralacaktır. İthalattaki daralma karşısında, ihracatçı ülke,
başka pazarlar bulamazsa fiyat kırmak zorunda kalacaktır.
Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret buna örnek olarak
verilebilir. Genellikle gelişmekte olan ülkeler, ürettikleri malda tam rekabete yakın şartlarda
faaliyet gösterirler. Gelişmiş ülkeler ise bu mallarda önemli alıcı durumundadırlar ve bu
ülkelerin taleplerindeki bir daralma gelişmekte olan ülkeleri fiyat kırmaya zorlayabilir.
Hâlbuki gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin sattıkları mallarda önemli alıcı
durumunda değildirler ve fiyatları etkileyemezler. Aşırı bir durum olarak gümrük vergisi
ithal malının ithalat yapan ülkede eskisinden daha ucuz duruma gelmesine sebep olur. Buna
“Metzler paradoksu” adı verilir.
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4.1. Tanım
Gümrük tarifeleri malların ülkeye girişi sırasında alınan vergilerdir. Çeşitli mallara
uygulanacak vergi oranlarını gösteren listeler sebebiyle tarife deyimi kullanılır. Gümrük
vergileri normalde kanunlarla konulurlar ancak Türkiye gibi bazı ülkelerde bu yetki kanunla
hükûmete devredilmiş olabilir.
Tarife koyma yetkisi milli hâkimiyetin doğal bir sonucu olarak görülür. Bu şekilde
tek taraflı olarak konan tarifelere otonom veya kanuni tarife adı verilir. Ancak bazen ülkeler
aralarında anlaşma yaparak, birbirlerinden ithal ettikleri mallara düşük tarifeler
uygulayabilirler. Bu şekilde ortaya çıkan düşük oranlı tarifelere tercihli tarife denir.
Tarifelerin uluslararası anlaşmalarla belirlenmesi hâlinde; ülkeler tarifelerini tek yanlı olarak
belirleme ve değiştirme konusunda bağımsızlıklarını kaybederler.
Tarifeler daha çok ithalat üzerine konulmakta ise de bazen ihracata da konulabilirler.
Devlet ihracattan gelir elde etmek istediğinde ya da bazı malların tek satıcısıysa bu durumu
kullanarak satış gelirini yükseltmek istediğinde ihracata vergi koyabilir. Gümrük tarifeleri
ülkeden ülkeye değişmekle birlikte gelişmiş ülkelerde genel olarak gelişmekte olan ülkelere
göre daha düşüktür.
Gümrük tarifeleri spesifik veya ad valorem şeklinde olabilir. Spesifik tarifede fizikî
miktar başına sabit bir parasal vergi alınır. Toplanması kolaydır; çünkü sadece yurda giren
malın fizikî miktarını bilmek yeterlidir. Parasal değeri bilmeye gerek yoktur. Ancak, yerli
sanayiyi koruma açısından dezavantajlı bir uygulamadır. Çünkü koruyuculuğu, ithal edilen
malın değeri arttıkça azalır. Meselâ, malın değeri 5 dolar ise ve 1 dolar vergi alınıyorsa;
değer üzerinden vergi oranı % 20 demektir. Enflasyon sebebiyle malın değeri 10 dolara
yükselirse, vergi oranı % 10’a geriler.
Ad valorem vergide malın değeri üzerinden sabit bir oranda vergi alınmaktadır.
Meselâ, malın değeri 10 dolar ise ve vergi oranı % 10 ise; birim başına 1 dolar vergi
alınacaktır. Malın değeri 20 dolara çıkarsa vergi miktarı 2 dolara yükselecektir. Koruyuculuk
açısından daha iyi olmakla birlikte vergiyi toplamakta güçlük vardır. Gümrük görevlilerinin
malın parasal değeri ile ilgili bir hükme varmaları gerekir. İhracatçılar bunu bildiklerinden
faturada değeri düşük gösterirler.

4.2.

Tarifelerin Geleneksel Amaçları: Gelir Sağlama ve Koruma

Gümrük tarifelerinin en yaygın iki amacı devlet hazine gelir sağlama ve yerli
sanayiyi dış rekabetten korumadır. Özellikle azgelişmiş ülkeler için gümrük vergileri önemli
bir gelir kaynağıdırlar. Malların ülkeye girişi sırasında kolaylıkla toplanırlar. Gelir sağlama
amaçlı gümrük vergileri halkın yaygın olarak tükettiği mallar üzerine konulurlar. Ancak,
malın talep esnekliği yüksekse, yüksek belirlenen gümrük vergileri malın talebini
dolayısıyla vergi gelirlerini düşürür. Bu yüzden, vergi koyarken malın talep esnekliği dikkate
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alınmalıdır. Merkantilist dönemde gümrük vergileri daha çok gelir elde etmeye yönelik iken
19. asırdan itibaren koruma amacıyla da uygulanmaya başlamıştır.
Gümrük vergileri, ithal edilen malın fiyatını yükselterek bunların benzerlerini yurt
içinde üreten sanayileri korur. Bir malın ithalinden, yurt içi fiyatı ile ondan daha düşük olan
dünya fiyatı arasındaki fark kadar ya da daha fazla vergi alınması halinde ithalat tamamen
önlenmiş olur. Yani yerli mala tam bir koruma sağlanmış olur. Bu derece yüksek olan
gümrük vergilerine yasaklayıcı vergi denir. Mal hiç ithal edilmediğinden, gelir sağlanması
da söz konusu değildir. Bundan daha düşük oranda vergi konulursa; bir miktar mal ithal
edileceğinden; yerli mala kısmî koruma sağlanmış olur. Gümrük vergileri çoğunlukla, bu
şekilde hem koruma hem de gelir sağlayan vergilerdir.
Fakat bu iki amaçtan yalnız birine hizmet eden vergiler de vardır. Meselâ, yurt içinde
hiç üretimi yapılmayan mallara konulan vergi yalnızca gelir sağlar. İthalatı ortadan
kaldıracak kadar yüksek gümrük vergileri ise yalnızca koruma sağlar, gelir etkisi söz konusu
değildir. Gümrük vergileri ithalatı kıstıkları ölçüde ödemeler bilânçosu açığını da giderirler.
Bundan başka, istihdam, reel milli gelir ve dış ticaret hadleri gibi değişkenleri de etkilerler.

4.3.

Gümrük Tarifelerinin Ölçülmesi

4.3.1. Tarifelerin Yüksekliği
Bütün ülkeler birçok mala çeşitli tarifeler uygularlar. Bu kadar çok tarifenin
ortalamasını nasıl hesaplayabiliriz? Bu konudaki ölçülerden biri basit ortalama tarife
oranıdır. Varsayalım ki yalnızca üç adet mal ithal edilmektedir ve bunlara uygulanan gümrük
vergisi oranları şöyledir: A malı için % 10, B malı için % 15 ve C malı için % 20. Bu
oranların basit ortalaması şu şekilde hesaplanır:
(% 10 + % 15 + % 20)/3 = % 15
Bu teknik, ithal edilen malların nisbî önemlerini hesaba katmamaktadır. Meselâ, ülke
çoğunlukla A malı ithal ediyorsa, bu durumda ülkenin ortalama tarifesini olduğundan yüksek
gösterecektir.
Alternatif teknik ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasıdır. Varsayalım ki ülke, 500.000
dolarlık A malı, 200.000 dolarlık B malı ve 100.000 dolarlık C malı ithal etmektedir.
Ağırlıklı ortalama şu şekilde hesaplanır:
[(% 10 x 500.000) + (% 15 x 200.000) + (% 20 x 100.000)]/(500.000 + 200.000 +
100.000)
= (50.000 + 30.000 + 20.000)/800.000
= 100.000/800.000
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= 0,125 veya % 12,5.
Ağırlıklı ortalama basit ortalamadan daha düşük olup ülkeye giren malların çoğunun
düşük oranlı vergiye tâbi mallar olduğunu göstermektedir.

4.3.2. Nominal ve Etken Tarife Oranları
Bir başka önemli konu da gümrük tarifelerinin etkilerini değerlendirmede uygun
tarifenin seçimiyle ilgilidir. Bu konu özellikle ülkeler gümrük tarifelerini azaltmak için
pazarlık yaptıklarında önem kazanmaktadır. Çünkü, pazarlıklar sırasında uygun tarife
üzerinde odaklanılmaktadır. Bu mesele bir mal üzerine konan nominal tarife oranıyla etken
tarife oranı (daha yaygın ismiyle etken koruma oranı) arasında ayırım yapmayı
gerektirmektedir.
Nominal oran ülkenin listesinde yer alan gümrük oranıdır ve iktisatçılar bunu
kullandıklarında, gümrük vergisinin yerli tüketici için malın fiyatını ne derece yükselttiği
ile ilgilenmektedirler. Buna karşılık etken koruma oranını kullandıklarında, bütün bir
vergilendirme sürecinin (yalnız nihaî mala değil girdilere de gümrük vergisi
uygulanmaktadır) ithalatı ikame eden endüstride katma değeri ne derecede değiştirdiği ile
ilgilenmektedirler. Buna göre etken koruma oranı; serbest ticaret yerine ithalata gümrük
vergisi konduğunda bir endüstrinin katma değerinde meydana gelen değişme olarak tarif
edilmektedir. F malı nihaî mal, A ve B malları da bu malın üretiminde kullanılan girdiler
olsun. Bir birim F malı üretmek için birer birim A ve B malı kullanıldığını düşünelim. A ve
B ithal malı da olabilir yerli mal da olabilir ve gümrük vergisi bunların fiyatlarını etkiler.
Varsayalım ki serbest ticaret durumunda nihaî malın fiyatı P F = 1000 dolar; girdilerin
fiyatları PA = 500 dolar ve PB = 200 dolardır. Bu serbest ticaret durumunda katma değer,
1.000 – (500 + 200) = 300 dolardır.
Şimdi koruyucu gümrük tarifesinin mevcut olduğunu düşünelim. Nihaî mal
üzerindeki tarife oranı tF = % 10, A malı üzerindeki tarife oranı tA =% 5 ve B malı üzerindeki
tarife oranı tB = % 8 olsun. Söz konusu ülkenin küçük bir ülke olduğunu kabul edersek –
dünya fiyatlarını veri olarak alır – gümrük tarifesiyle birlikte yurt içi fiyatlar şöyle olacaktır:
P’F = 1.000 + 0,10 (1.000) = 1.100 dolar
P’A = 500 + 0,05 (500) = 525 dolar
P’B = 200 + 0,08 (200) = 216 dolar.
Korunan F endüstrisindeki katma değer 1.100 – (525 +216) = 359 dolardır. Gümrük
tarifesi sebebiyle endüstrinin katma değeri yükselmiştir ve endüstrideki üretim faktörleri
serbest ticarete göre daha fazla getiri elde etmektedirler. Etken koruma oranı serbest
ticaretten korumacılığa geçildiğinde katma değerde meydana gelen yüzde değişme
olduğundan; bu örnekteki etken koruma oranı şöyle gösterilebilir:
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Koruma durumunda katma değer – Serbest ticaret durumunda katma değer
Serbest ticaret durumunda katma değer
= (KD’ – KD)/KD = (359 – 300)/300 = 0,197 veya % 19,7.
i girdisi kullanan j endüstrisi için daha yaygın bir etken koruma oranı formülü
şöyledir:
EKOj = (tj – Ʃiaijti)/(1 – Ʃiaij)

Burada aij, nihaî mal j’nin serbest ticaret değerinin bir yüzdesi olarak i girdisinin
serbest ticaret değerini göstermektedir. tj ve ti sırasıyla, nihai mal ve i girdisi üzerindeki tarife
oranlarıdır. Örneğimizde, A girdisi için aij, 500 dolar/1.000 dolar = 0,50 ve B girdisi için aij
değeri 200 dolar/ 1.000 dolar = 0,20’dir. Bu formüle göre etken koruma oranı
hesaplandığında yukarıdaki ile aynı çıkacaktır:
EKOF = {0,10 - [(0,50)(0,05) + (0,20)(0,08)]}/[1 – (0,50 + 0,20)]
= [0,10 – (0,025 + 0,016) ]/(1 – 0,70) = 0,059/0,30 = 0,197 = % 19,7.
Bu ikinci yöntem, nominal gümrük tarifeleri ile etken koruma oranları arasındaki
ilişkileri göstermesi bakımından faydalıdır. Bu ilişkiler şunlardır: (1) eğer nihai mal
üzerindeki nominal tarife oranı girdiler üzerindeki ağırlıklı ortalama nominal tarife
oranından yüksekse; etken koruma oranı nihai mal üzerindeki nominal tarifeden daha yüksek
olacaktır; (2) eğer nihai mal üzerindeki nominal tarife oranı girdiler üzerindeki ağırlıklı
ortalama nominal tarife oranından düşükse; etken koruma oranı nihai mal üzerindeki
nominal tarifeden daha düşük olacaktır; ve (3) eğer nihai mal üzerindeki nominal tarife oranı
girdiler üzerindeki ağırlıklı ortalama nominal tarife oranına eşitse etken koruma oranı nihai
mal üzerindeki nominal tarifeye eşit olacaktır.
Birinci durumda artırımlı gümrük tarifesi yapısı söz konusudur ve çoğu ülkelerdeki
durumu göstermektedir. Sanayi malları ithalatındaki tarife oranları ara malları ve ham
maddeler üzerindeki nominal tarife oranlarından daha yüksektir. Bu durum özellikle
gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticarette önem kazanmaktadır. Gelişmiş
ülkeler sanayi mallarına ara ve hammaddelere göre daha yüksek gümrük vergisi koymakta
ve azgelişmiş ülkeleri hammadde ihracatçısı olmaya zorlamaktadır.

4.4.

Gümrük Vergilerinin Ekonomik Etkileri

4.4.1. Kısmî Denge Yaklaşımı İle Gümrük Tarifelerinin Etkileri
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Uygulanan dış ticaret politikasının yalnızca bir piyasadaki etkilerine bakıldığı diğer
piyasalar üzerinde doğuracağı sonraki etkilerinin dikkate alınmadığı durumda kısmî denge
analizi yapılmış olur. Bu ikincil veya dolaylı etkiler de incelendiğinde genel denge analizi
yapılmış olur.
Kapalı ekonomi durumunda iç fiyatlar uluslararası fiyattan yüksek olduğu için bir
malı ithal eden küçük bir ülkeyi ele alalım. Serbest ticaret şartlarında ülke uluslararası
fiyattan istediği kadar mal ithal edeceği için iç (P 0) ve dış (Pint) fiyatlar birbirine eşit olur.
Eğer ülke bir gümrük tarifesi uygularsa; yabancı malın yurt içindeki fiyatı gümrük tarifesi
kadar yükselir. Ad valorem bir tarife (t) söz konusu olduğunda; yurt içi fiyat, şimdi, Pint (1
+t) = P1’e eşittir.

1
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Şekil 4.1: Küçük Bir Ülkede Gümrük Tarifesinin Piyasa üzerindeki Etkisi
Gümrük tarifesi ile birlikte, yurt içi fiyat P0’dan P1’e yükselecek, yurt içinde arz
edilen miktar QS0’dan QS1’e çıkacak, yurt içinde talep edilen miktar QD0’dan QD1’e düşecek
ve ithal edilen miktar (QD0 - QS0)’dan (QD1 - QS1)’e gerileyecektir. Piyasa fiyatının
yükselmesi tüketici rantını azaltacak üretici rantını ise artıracaktır. Dolayısıyla, piyasa
fiyatındaki bir değişme üreticilerle tüketiciler arasında rant aktarımına sebep olmaktadır.
Fiyat yükseldiğinde tüketicilerden üreticilere doğru, fiyat düştüğünde ise üreticilerden
tüketicilere doğru bir rant aktarımı söz konusu olmaktadır.
Gümrük tarifesinden kazançlı çıkan iki aktör vardır: üreticiler ve devlet. Aşağıdaki,
şekil 4.2’de % 20 oranında ad valorem gümrük vergisi fiyatı 5 liradan 6 liraya yükseltmiş,
üretici artığını ABCJ alanı kadar artırmıştır. Devlet ise birim başına 1 lira vergi almaktadır
ve toplam gelirini KCFG alanı göstermektedir. Bu politikadan kayba uğrayanlar ise daha
yüksek fiyat ödeyen ve talep ettikleri miktarda azalma olan tüketicilerdir. Tüketici artığında
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(rantında) ABFH kadar azalma söz konusudur. O hâlde, bu gümrük vergisinin net etkisi
nedir? Tüketici artığındaki azalmanın bir kısmı devlete transfer edilmiştir (KCFG alanı) ve
bir kısmı da üreticilere gitmiştir (ABCJ alanı). Geriye iki alan kalmaktadır: JCK ve GFH.
Bunlar tüketici rantındaki kayıplar olup kimseye gitmemektedir. Bu alanlar gümrük
vergisinin doğurduğu sosyal zararlar olup etkinlik kayıpları olarak görülebilir. Yurt
dışındaki daha verimli üreticilerin yerine daha verimsiz yerli üreticiler geçmektedir (JCK
alanı) ve fiyat yükselince tüketiciler taleplerini azaltmakta daha az marjinal fayda sağlayan
başka mallara kaymaktadır.
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Şekil 4.2: Gümrük tarifesinin Refah Etkisi

4.4.2. Makroekonomik Etkiler
Gümrük vergilerinin yalnızca bir piyasa üzerindeki etkilerinin değil diğer dolaylı
etkilerinin de incelenmesine genel denge yaklaşımı denir. Makroekonomik etkiler de denilen
bu dolaylı etkiler şunlardır:
Milli gelir ve istihdamda artış: Gümrük vergileri yabancı malların fiyatını
yükselteceğinden, toplam talebi yerli mallara doğru kaydırır. Bu talep artışı çarpan
mekanizması yoluyla bütün ekonomiye yayılır ve milli gelir artar. Ayrıca talep artışı boş
duran kaynakları üretime çekeceğinden, istihdam da artar.
Bütün bunların olabilmesi için diğer ülkelerin bu konuda misilleme yapmaması,
ülkenin gümrük vergilerini serbestçe artırabilmesi gerekir. Çok taraflı anlaşmalarla dış
ticarette serbestleşmeye gidilmeye çalışıldığı bugünün dünyasında bunun pek muhtemel
olduğu söylenemez. Ayrıca milli geliri artırıp işsizliği azaltmanın daha doğrudan yöntemleri
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vardır (para ve maliye politikaları). Bunlar yerine gümrük vergilerinin kullanılması
toplumun önemli bir maliyet üstlenmesine sebep olabilir.
(b) Dış ticaret bilânçosu açıklarını giderme: Gümrük tarifeleri ithalatı kısıtlayarak
ülkenin döviz giderlerini azaltır ve dış ticaret açıklarının kapanmasına hizmet eder. Ancak.
Milli gelir ve istihdamla ilgili kısıtlamalar burada da geçerlidir. Ayrıca, bütün açık veren
ülkeler açıklarını bu şekilde kapatmaya çalışırlarsa uluslararası ticaret daralır ve bundan
bütün ülkeler zararlı çıkarlar. İhracat azalması ülkelerde üretimin azalmasına o da çarpan
mekanizmasının tersine işlemesiyle kendinden birkaç kat fazla milli gelir azalmasına yol
açar.
(c) Dış ticaret hadlerini iyileştirme: Gümrük tarifelerinin bir etkisi de ithal fiyatlarını
yükselterek dış ticaret hadlerini tarife koyan ülke lehine değiştirmesidir. Ancak bunun için,
yine, diğer ülkelerin misilleme yapmaması ve tarife koyan ülkenin tek alıcı (monopsoncu)
olması gerekir.
(d) Gelir dağılımını belirli sosyal sınıflar lehine değiştirme: Hükûmetler bazen, gelir
dağılımını belirli bir sosyal sınıf lehine değiştirmek için gümrük tarifelerini kullanabilirler.
Stolper-Samuelson teoreminden hatırlanacağı gibi, serbest ticaret gelir dağılımını ülkenin
kıt olan kaynağı aleyhine değiştirebilir. Bu yüzden, özellikle sanayileşmiş ülkelerde, tekstil,
giyim, gıda gibi sektörlerde sendikalar ucuz emekle üretilen yabancı mallarla baş
edilemediği için koruyucu tedbirler isterler. Bu sektörlerdeki kaynakları eğitimden geçirip
daha verimli sektörlerde kullanmak yerine gümrük tarifeleriyle korumak toplumun bütününü
zarara uğratacağı gibi dünya refahının azalmasına sebep olur.
(e) Yabancı ülkelerin sübvansiyonlu ve dampingli ürünlerine karşı dengeleme: Bazı
ülkeler yurt içinde firmalara verdikleri sübvansiyonlarla bu ürünlerin ihracını sağlayabilirler.
Eğer karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmayan bir mal sübvansiyon sebebiyle ihraç ediliyorsa
bu durumda dengeleyici bir gümrük tarifesi dünyada kaynakların daha etkin dağılımını
sağlayabilir. Ayrıca ithalatı ikame eden endüstriyi de korumuş olur. Aynı gerekçelerle
dampingli mallara karşı da bir gümrük tarifesiyle korunma yoluna gidilebilir. Ancak,
uygulamada, gerçekten sübvansiyon veya damping uygulanıp uygulanmadığının ya da
bunların oranının belirlenmesi güçlük arz etmektedir.

4.5. Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifesi
Şimdiye kadar tarife koyan ülkenin küçük bir ülke olduğunu varsaydık. Küçük ülke
dünya fiyatlarını etkileyemiyor, veri olarak alıyordu. Tarife koyan ülke büyük bir ülke ise;
bu ülkenin dış ticaret politikası uluslar arası fiyatları, dolayısıyla dış ticaret hadlerini
değiştirecektir.

4.5.1. Optimum Gümrük Tarifesi
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Optimum gümrük tarifesinden kasıt, büyük bir ülkenin gümrük tarifesiyle dış ticaret
hadlerini lehine çevirerek nasıl serbest ticarete kıyasla refahını maksimum yapabileceğidir.
Büyük ülkenin gümrük tarifesi koyması ülke refahı açısından birbirine zıt iki etki doğurur.
Dış ticaret hadleri ülke lehine değiştiğinden ülke refahı artarken; gümrük tarifesinin dış
ticaret hacmini daraltması ülke refahını azaltır. Buna göre optimum tarife, bu iki etki
arasındaki pozitif farkı maksimum yapan gümrük tarifesidir.
Refahı maksimum yapan düzeyin üzerinde gümrük tarifesi konduğunda ülke refahı
azalmaya başlar. Tarife aşırı düzeye yükselince, ticaret hacmi sıfıra düşer. Bu durumda
yasaklayıcı tarife söz konusu olur. Bu noktada ticaret kazançları da sıfıra düşmüş olur.
Günümüz dünyasında optimum gümrük tarifesi uygulaması mümkün değildir. Bu
durum GATT ilkeleriyle bağdaşmayacağı gibi diğer ülkelerin misilleme yapmalarına yol
açar. Sonuçta daralan ticaret hacmi dolayısıyla herkes zarara uğrar.

4.6. Gümrük Vergilerinin Yansıması
İthalatçı, ithal ettiği malın gümrük vergisini ödedikten sonra bunu tamamen veya
kısmen malın fiyatına ekleyerek tüketiciye yansıtır. Yani gümrük vergisinin yükünü ithalatçı
ülkedeki tüketiciler taşırlar. Ancak, bu her zaman böyle olmayabilir. Eğer ithalatçı ülke
büyük bir alıcı ise ihracatçıyı fiyat kırmaya zorlayabilir. Bu durumda vergi yükünü
yabancılar taşırlar.
Türkiye ile Almanya arasındaki fındık ticareti buna örnek olarak verilebilir.
Almanya’nın gümrük vergisi koyması malın fiyatını artırarak talebini azaltır. Eğer Türkiye
başka pazarlar bulabilirse bu durum problem oluşturmaz. Ancak, Almanya büyük bir alıcı
olduğundan bu kolay olmaz. Bu durumda Türkiye, eski pazar payını yeniden elde etmek için
fiyat kırmak zorunda kalır. Böylece, gümrük vergisi, ticaret hadlerini Almanya’nın lehine,
Türkiye’nin aleyhine değiştirmiş olur. Türkiye fiyatını gümrük vergisi oranında azaltırsa,
gümrük vergisinin tamamını üstlenmiş olur. Gümrük vergisinden daha az oranda azaltırsa,
gümrük vergisinin bir kısmı Alman tüketiciler tarafından üstlenilmiş olur.
Gümrük vergisinin en azından kısmen ihracatçı ülke tarafından üstlenilmesi için
alıcının monopson gücüne sahip büyük bir ülke olması gerekir. Bu durumda, gümrük
vergisinin ülkeler arasında nasıl paylaşılacağı arz ve talep esnekliklerine bağlıdır. İhracatçı
ülkede söz konusu malın arz ve talep esnekliği düşükse, verginin büyük kısmı ihracatçı ülke
tarafından üstlenilir. Çünkü, dış talepteki gümrük vergisi dolayısıyla meydana gelen bir
azalma karşısında ülke, üretimini daraltamaz ve iç talebi aynı oranda artıramaz. Stokları
artan ülke bu durumda fiyat kırma yoluna gider.
İthalatçı ülkenin arz ve talep esnekliği de bu konuda etkili olacaktır. Bu ülkenin arz
ve talep esnekliğinin yüksek olması ithal malına talebin hızla daralmasına sebep olur. Bir
taraftan, gümrük vergisiyle birlikte iç üretim hızla artarken; diğer taraftan, iç talep esnek
olduğu için artan fiyat karşısında daralacaktır. İthalattaki daralma karşısında, ihracatçı ülke,
başka pazarlar bulamazsa fiyat kırmak zorunda kalacaktır.
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Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret buna örnek olarak
verilebilir. Genellikle gelişmekte olan ülkeler, ürettikleri malda tam rekabete yakın şartlarda
faaliyet gösterirler. Gelişmiş ülkeler ise bu mallarda önemli alıcı durumundadırlar ve bu
ülkelerin taleplerindeki bir daralma gelişmekte olan ülkeleri fiyat kırmaya zorlayabilir.
Hâlbuki gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin sattıkları mallarda önemli alıcı
durumunda değildirler ve fiyatları etkileyemezler. Aşırı bir durum olarak gümrük vergisi
ithal malının ithalat yapan ülkede eskisinden daha ucuz duruma gelmesine sebep olur. Buna
“Metzler paradoksu” adı verilir.
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Uygulamalar

1) Gümrük vergilerinin ekonomik etkilerini tartışınız.
2) Gümrük vergilerinin yansımasını bir öernek olay üzerinden değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

1) Gümrük vergilerinin ekonomik etkileri nelerdir?
2) Gümrük vergilerinin yansımasının sonuçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gümrük tarifeleri kavramını, gümrük tarifelerinin ölçülmesi, gümrük
tarifelerinin etkileri ve yansımaları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Etken koruma oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkenin listesinde yer alan gümrük oranıdır.
B) Serbest ticaret yerine ithalata gümrük vergisi konduğunda bir endüstrinin katma
değerinde meydana gelen değişmedir.
C) En yüksek korumayı sağlayan vergi oranıdır.
D) Optimum korumayı sağlayan vergi oranıdır.
E) Uygulanabilecek minimum vergi oranıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifesinin makro ekonomik etkilerinden
değildir?
A) Dış ticaret bilançosu açıklarını giderme
B) Gelir dağılımını belirli sosyal sınıflar lehine değiştirme
C) Milli gelir ve istihdamda artış
D) Yabancı ülkelerin sübvansiyonlu ve dampingli ürünlerine karşı dengeleme
E) Dış ticaret hadlerini kötüleştirme
3. Gümrük tarifeleri spesifik veya ad valorem şeklinde olabilir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4. Gümrük tarifelerinin en yaygın iki amacı .......................................... ve yerli
sanayiyi dış rekabetten korumadır.
5. Gümrük vergisi uygulamasının ithal malının ithalat yapan ülkede eskisinden daha
ucuz duruma gelmesine Metzler Paradoksu adı verilir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

6. Gümrük vergilerinin yalnızca bir piyasa üzerindeki etkilerinin değil diğer dolaylı
etkilerinin de incelenmesine ……………………………denir.
7. Dış ticaret bilânçosu açıklarını
dolaylı/makroekonomik etkilerinden biridir.

giderme

gümrük

vergilerinin
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Doğru ( )

Yanlış ( )

8. Tarife koyan ülke küçük bir ülke ise; bu ülkenin dış ticaret politikası uluslar arası
fiyatları, dolayısıyla dış ticaret hadlerini değiştirecektir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9. Gümrük tarifeleri uygulamasından kazançlı çıkan aktörlerden biri devlet, diğeri
……………’dir.
10. Tarifeler iki türlü rant etkisi doğururlar: tüketici rantı ve üretici rantı. Bu iki etki
arasındaki pozitif farkı maksimum yapan gümrük tarifesine ……………………..adı verilir.
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Cevap Anahtarı
1) B 2) E 3) Doğru 4) Devlet hazinesine gelir sağlama 5) Doğru 6)
Genel denge yaklaşımı

7) Doğru

8) Yanlış

9) Üreticiler 10)

Optimum gümrük tarifesi
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5. TARİFE DIŞI DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta tarife dışı dış ticaret politikası araçları; miktar kısıtlamaları, yeni
korumacılık, sübvansiyonlar, ithalat ve ihracat vergileri, monopoller ve karteller başlıkları
altında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Tarife dışı dış ticaret politikası araçları nelerdir?
2- Miktar kısıtlamaları kapsamına giren uygulamalar nelerdir?
3- Yeni korumacılık, sübvansiyonlar, ithalat ve ihracat vergileri, monopoller ve
karteller kapsamına giren uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Tarife

Dışı
Dış
Ticaret
Politikası Araçları

Tarife dışı dış ticaret
politikası
araçlarını
öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Miktar
Kısıtlamaları

Miktar kısıtlamaları
kapsamına
giren
uygulamaları öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Yeni
Korumacılık,
Sübvansiyonlar,
İthalat ve İhracat
Vergileri,
Monopoller
ve
Karteller.

Yeni
korumacılık,
sübvansiyonlar, ithalat ve
ihracat vergileri, monopoller
ve karteller kapsamındaki
uygulamaları öğrenmek

Okuyarak,
Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar



Miktar Kısıtlamaları



Yeni Korumacılık



Sübvansiyon



İthalat ve İhracat Vergileri



Monopoller ve Karteller
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Giriş
Bu bölümde tarife dışı dış ticaret politikası araçları ve söz konusu araçların çeşitli
etkileri ele alınmaktadır.
Gümrük tarifeleri dışındaki diğer dış ticareti kısıtlayan araçlara tarife dışı araçlar
denir. Tarife dışı araçlar çoğunlukla ithalatın kısıtlanmasına yönelik olmakla birlikte;
bazıları da ihracatın özendirilmesi ya da kısıtlanması amacıyla uygulanabilir. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra, özellikle GATT görüşmeleri çerçevesinde gümrük tarifeleri indirilirken,
tarife dışı araçlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu da uluslararası ticarette bir belirsizliğin
ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Hükûmetlerin ithal edilecek mallarla ilgili olarak fizikî miktar veya değer olarak bir
sınırlama getirmesine kota denmektedir. Belli bir süre içinde, meselâ bir yılda, ithal
edilebilecek mal miktarı belli bir adetle ya da belli bir değerle sınırlandırılır. İthalat kotaları,
yurt içinde belli sektörleri ya da sanayileri korumak için yahut dış ödeme açıklarını gidermek
için konulurlar. Kotaların ilk etkisi, ülkede ithal mallarının arzını kısarak fiyatını artırmak
olmaktadır. Fiyat artışı, daha sonra, gümrük tarifelerine benzer etkiler doğurmaktadır.
İthalat yasağı söz konusu olduğunda malın ülkeye girişi tamamen önlenmektedir.
İthalat yasaklarına şu gibi durumlarda başvurulabilir: (a) Ekonomi için önemsiz ya da lüks
sayılan malların ithaline izin verilmeyerek kıt döviz kaynaklarından tasarruf sağlanır (b) yurt
içi sanayi rekabetten tamamen korunur (c) dış açıkların kapatılmasına katkı sağlanır.
İthalat yasaklarının konmasında ekonomi dışı faktörler de etkili olabilir. Meselâ, halk
sağlığına, genel ahlâka ve kamu düzenine zararlı maddelerin ülkeye girişi yasaklanabilir ya
da politik olarak hasım ülkelerle ticaret yasaklanabilir.
Kotalar mal akımlarını kısıtlarken, kambiyo kontrolü döviz (sermaye) çıkışlarını
sınırlandırır. Kambiyo kontrolünün en katı hâlinde serbest bir döviz piyasası yoktur. Her
türlü döviz işlemi devletin kontrolü altındadır.
Çoklu kur sisteminde birden fazla resmî kur vardır. Amaç yine, ülkenin döviz
giderlerini kısma ve döviz gelirlerini artırmadır.
Gönüllü ihracat kısıtlamaları özellikleri bakımından ithalat kotalarına benzerler.
Ancak kota uygulamasını yerine getiren ithalatçı değil ihracatçıdır. Fakat bu kararın
alınmasında etkili olan, ithalatçı ülkenin siyasî ve ekonomik baskısıdır.
Hemen her ülkede halkın sağlık ve güvenliğini ya da doğal çevreyi korumak üzere
malların üretim ve dağıtımı konusunda belirlenen standartlar, idarî düzenlemeler ve konulan
kurallar vardır. Bunlar çok inandırıcı gerekçelere dayanabilirler. Ancak bunlar, aynı
zamanda, gizli birer dış ticaret engeli gibi etki yapabilirler.
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Devletin dış ticarete müdahalesi her zaman ithalatın kısıtlanması şeklinde olmaz,
bazen de ihracatın teşvik edilmesi şeklinde olur. Bu amaçla başvurulacak yollar arasında
ihracatçıya vergi iadesi, dolaysız prim ödemesi, ihracata dönük üretim yapan sanayilere
düşük faizli kredi ve ucuz girdi sağlanması, ihracat malını satın alacak yabancı ithalatçılara
uygun şartlarda kredi verilmesi vs. yer alır.
İhracattan vergi alınması hazineye gelir sağlamak, hammaddelerin yurtiçinde
işlenmelerini teşvik etmek, doğal hammaddelerin arzını korumak ve ticaret hadlerini ülke
lehine çevirmek gibi sebeplere dayanabilirler. Ancak, azgelişmiş ülkelerde bu tür vergilerin
yaygın olarak kullanılması daha çok hazineye gelir sağlamak içindir.
Bir firmanın malını dış piyasada iç piyasaya göre daha ucuza satmasına damping
denir. Damping üçe ayrılabilir: arada bir yapılan (sporadic) damping, yıkıcı (predatory)
damping ve sürekli (persistent) damping.
Serbest ticareti kısıtlamaya yönelik uygulamalardan biri de kartellerdir. Karteller
benzer mal veya hizmetleri üreten firmaların fiyatları belirlemek, üretimi kısmak, piyasaları
bölüşmek veya yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasını sınırlandırmak gibi amaçlarla
aralarında yapmış oldukları anlaşmalardır.
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5.1.

Tanım

Gümrük tarifeleri dışındaki diğer dış ticareti kısıtlayan araçlara tarife dışı araçlar
denir. Tarife dışı araçlar çoğunlukla ithalatın kısıtlanmasına yönelik olmakla birlikte;
bazıları da ihracatın özendirilmesi ya da kısıtlanması amacıyla uygulanabilir.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, özellikle GATT görüşmeleri çerçevesinde gümrük
tarifeleri indirilirken, tarife dışı araçlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu da uluslararası
ticarette bir belirsizliğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü, tarifeler açık listeler
şeklinde olduklarından, bunların ithalat fiyatları üzerindeki etkileri kolaylıkla takip
edilebilir. Hâlbuki, çeşitli şekilde ortaya çıkan tarife dışı araçlar hem fiyat hem de miktar
bakımından belirsizlik doğurmaktadır.

5.2. Miktar Kısıtlamaları
5.2.1. İthalat Kotaları
Hükûmetlerin ithal edilecek mallarla ilgili olarak fiziki miktar veya değer olarak bir
sınırlama getirmesine kota denmektedir. Belli bir süre içinde, meselâ bir yılda, ithal
edilebilecek mal miktarı belli bir adetle ya da belli bir değerle sınırlandırılır. Meselâ, bir
milyon dolardan fazla değerde mal ithali yasaklanır.
İthalat kotaları, yurt içinde belli sektörleri ya da sanayileri korumak için yahut dış
ödeme açıklarını gidermek için konulurlar. II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki dönemde
Batı Avrupa’da yaygın bir şekilde uygulanmaktayken; daha sonraları daha çok tarım
kesimini korumak amacıyla uygulanmaya başlamış; kotaları asıl uygulayanlar gelişmekte
olan ülkeler olmuştur. Bu ülkelerde ithalat kotaları ithalatı ikame edici sanayileşme
politikasının bir aracı olmuştur.
Kotaların ilk etkisi, ülkede ithal mallarının arzını kısarak fiyatını artırmak
olmaktadır. Fiyat artışı, daha sonra, gümrük tarifelerine benzer etkiler doğurmaktadır. Şekil
5.1’de SS ve DD kotaya tâbi bir malın arz ve talep eğrileridir. P1 fiyat düzeyi serbest ticaret
fiyatı ya da mal gümrük vergisine tâbi ise dünya fiyatı + gümrük vergisidir. P 1 fiyatından,
tüketim OL’ye, üretim OE’ye ve ithalat EL’ye eşittir. Şimdi hükûmetin mala MN miktarında
kota koyduğunu varsayalım. İthalat miktarı EL’den FK’ye düşecektir. Bunun sonucunda
fiyat, P2’ye yükselecektir. Dolayısıyla, MN miktarında bir kota P1P2 miktarında bir gümrük
vergisine eşittir. Bu miktar gümrük vergisinin doğuracağı etkileri doğuracaktır. Yurt içi
üretim OE’den OF’ye yükselirken; yurt içi tüketim OL’den OK’ye düşecektir. a üçgeni
toplumun üretim kaybını, b üçgeni de toplumun tüketim kaybını ifade eder. Gelir dağılımı
etkisi ise d alanı ile gösterilmektedir.
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Şekil 0.1: İthalat Kotalarının Etkisi
Görüldüğü gibi, tarifelerle kotaların piyasa ve refah etkileri birbirlerinin benzeridir.
Ancak, gelir etkisi bakımından ikisi arasında önemli bir fark vardır. c alanı tarifelerde bütçe
gelirini gösterirken; kotalarda böyle değildir. Kotalar ithal malın arzını kısıtlayarak fiyatını
aşırı biçimde yükseltebilirler. Kıtlıktan ortaya çıkan bu kota kârlarına kıtlık rantı adı verilir.
Eğer kota yerine P1P2 miktarında bir gümrük vergisi konmuş olsaydı, c alanı vergi olarak
hazineye gidecekti. Fakat çoğunlukla, ithalatçılar, kotaya tâbi malları düşük dünya
fiyatından satın alıp içerde yüksek fiyattan satarak kıtlık rantını kendileri alırlar.
İthalatçıların elde ettikleri bu zahmetsiz kazançlar ülkenin gelir dağılımını da olumsuz yönde
etkiler. Ayrıca, ithalat lisanslarını elde etmek için insanlar yolsuzluk ve rüşvet yollarına da
başvururlar.
Kıtlık rantını mutlaka ithalatçılar alır denemez. Eğer malı ihraç eden ülkedeki
satıcılar iyi örgütlenmişler ve monopol gücü elde etmişler, buna karşılık ithalatçılar dağınık
durumda olup birbirleriyle rekabet ediyor iseler, ihracatçılar malları yüksek fiyattan satarak
rantı kendilerine alıkoyarlar. Aksine ithalatçılar iyi örgütlenmiş ve monopson gücü
kazanmışlar, buna karşılık ihracatçılar birbirleriyle rekabet ediyor iseler, bu rant ithalatçılara
gider. İthalatın lisansa bağlı olması ithalatçıları monopsoncu durumuna getirir.
Diğer bir yol da hükûmetin açık artırma ile ithalat lisanslarını en yüksek fiyat verene
satmasıdır. Bu durumda da kıtlık rantı devlet hazinesine gider. Fakat gerek uygulamadaki
zorluklar gerekse ithalatçıların politik baskıları bu yola başvurmayı güçleştirmektedir.
Kotaların ve genel olarak miktar kısıtlamalarının uluslararası ticaret üzerindeki
etkileri fiyat mekanizmasıyla ortaya çıkmaz. Bu tür uygulamalarda fiyat mekanizmasının
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yerini idarî kararlar almaktadır. Bu durumda da yanlış bir karar alınması hâlinde toplumsal
maliyet yüksek olur.
Kotalar tarifelere göre çok daha katı uygulamalardır. Kota uygulamasında malın yurt
içi talebi yüksek olsa bile izin verilenin ötesinde malı piyasaya sunma imkânı yoktur.
Hâlbuki gümrük tarifelerinde malın talebi yüksek olduğu müddetçe o mal ithal edilerek
piyasaya sunulur. Kotaya tâbi malı resmî yollardan ithalatla karşılamak mümkün olmayınca
kaçakçılık ve karaborsa ortaya çıkar.
Kotalarla gümrük tarifeleri arasındaki bir fark da malın yurt içi fiyat artışlarıyla
ilgilidir. Gümrük tarifeleri söz konusu olduğunda; malın yurt içi satış fiyatı dünya fiyatı ile
gümrük tarifesinin toplamına eşittir. Kota söz konusu olduğunda ise piyasada sınırlı mal
mevcut olduğundan talebe bağlı olarak bu malın fiyatı çok yükselebilir. Bu, kotaların
toplumsal maliyetinin bir hayli yüksek olması anlamına gelmektedir. Ayrıca, kotaların
belirlenmesi, uygulanması ve denetimi yoğun bir bürokratik faaliyeti gerektirir ki bu da bir
kaynak israfı demektir.
Yukarıda değinilen olumsuz taraflarına rağmen, kotaların tarifelerden üstün olan
yönleri de vardır. Örneğin, ithal mallarının yurt içi talep esnekliğinin düşük olması
durumunda gümrük tarifeleri ithalatı kısıtlama bakımından etkin değildir. Eğer yurt içi
endüstriler korunmak isteniyorsa; bu durumda kotaya başvurmak gerekir.
Ayrıca, kota uygulanması hâlinde ithalatın ne miktarda kısıtlanacağı konusunda bir
belirsizlik yoktur. Tarifelerin ithalatı ne ölçüde kısıtlayacağı ise belli değildir. Bunun bir
sebebi, malın yurt içi arz ve talep esnekliklerinin genellikle bilinememesi ve dolayısıyla,
ithalatı belirli bir miktarda sınırlandırmak için gerekli tarife oranının tahmin edilememesidir.
Ayrıca, belli bir gümrük tarifesi karşısında ihracatçılar fiyatı düşürerek tarifenin bir kısmını
üstleniyorlarsa; tarifeler yine, beklendiği ölçüde ithalatı kısmayabilir.
İthalatı sınırlandırıcı etkileri kesin olduğu için kotalar, acil dış açık problemi ile
karşılaşan ülkelerde başvurulan tedbirler arasında yer alırlar. Özellikle yoğun sermaye
çıkışını önlemek için sermaye akımları üzerine kota konulmasına izin verilebilir.

5.2.2. İthalat Yasakları
İthalat yasağı söz konusu olduğunda malın ülkeye girişi tamamen önlenmektedir.
İthalat yasaklarına şu gibi durumlarda başvurulabilir: (a) Ekonomi için önemsiz ya da lüks
sayılan malların ithaline izin verilmeyerek kıt döviz kaynaklarından tasarruf sağlanır. (b)
Yurt içi sanayi rekabetten tamamen korunur. (c) Dış açıkların kapatılmasına katkı sağlanır.
İthalat yasaklarının konmasında ekonomi dışı faktörler de etkili olabilir. Meselâ, halk
sağlığına, genel ahlâka ve kamu düzenine zararlı maddelerin ülkeye girişi yasaklanabilir ya
da politik olarak hasım ülkelerle ticaret yasaklanabilir.
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İthalat yasağının ilk etkisi ithali yasaklanan malın fiyatını talep esnekliğine bağlı
olarak hızla yükseltmesidir. Şekil 5.2’de SS ve DD eğrileri ele alınan malın arz ve talep
eğrileri Pd de malın dünya fiyatıdır. Bu fiyattan OL kadar tüketilmekte, bunun OK kadar
miktarı yurt içinde üretilmekte, KL (MN) miktarı da ithalatla karşılanmaktadır. Bu durumda
hükûmet, aldığı bir kararla malın ithalatını yasaklarsa; malın ithal edilen miktarı KL’den
sıfıra düşer. Malın yurt içi arzı zorunlu olarak iç üretim miktarına eşit olur. Çok kısa
dönemde malın üretimi artırılamadığından; arz eğrisi, mevcut üretim hacmi olan OK
düzeyinde dik bir doğru durumuna gelir, yani S1S1 olur. Zamanla üretimi artırmak mümkün
olacağından, orta dönemde arz eğrisinin esnekliği nisbî olarak yükselir ve arz eğrisi S 2S2
durumuna gelir. Uzun dönemde ise normal hâli olan SS durumuna ulaşır.
İthalat yasaklanınca, ilk önce, S1S1 ile DD’nin kesiştiği noktada oluşan Py fiyatından
da görüleceği gibi fiyat hızla yükselir. Zaman içinde arz esnekliği yükseldikçe (arz eğrisinin
S2S2 ve SS şeklinde yatıklaşması) fiyatlar da PN ve PM şeklinde aşağı düşer.
İthalat kotaları ve yasakları aşırı koruma duvarları oluşturarak ekonomiyi dış
dünyadan soyutlar. İç fiyatların dünya fiyatlarıyla bağlantısı kalmaz, kaynak dağılımında
etkinlik bozulur ve ihracat geriler.
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Şekil 0.2: İthal Yasaklarının Etkisi

5.2.3. Kambiyo Kontrolü
Bu sistem genellikle, ithalat kotaları ve çoklu kur sistemleri ile birlikte uygulanır.
Kotalar mal akımlarını kısıtlarken, kambiyo kontrolü döviz (sermaye) çıkışlarını
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sınırlandırır. Kambiyo kontrolünün en katı hâlinde serbest bir döviz piyasası yoktur. Her
türlü döviz işlemi devletin kontrolü altındadır. Döviz alım ve satım işlerini yürütmek üzere
genellikle merkez bankası görevlendirilir. Döviz geliri elde edenler belli bir süre içinde bunu
merkez bankasına satmak zorundadırlar. Dövize ihtiyacı olanlar da bu ihtiyaçlarını elde
edecekleri izinle merkez bankasından karşılarlar. Kambiyo kontrolü genellikle sabit kur
sisteminde uygulanabilir.
Şekil 5.3.’te, Türkiye’de dolar piyasası görülmektedir. TT eğrisi, döviz işlemlerinin
serbest olması durumunda dolar talep (TL arz) eğrisini, AA eğrisi de dolar arz (TL talep)
eğrisini göstermektedir. İkisinin kesiştiği noktada oluşan OP kuru serbest piyasa şartlarında
denge döviz kurudur. Kambiyo denetiminde, hükûmetler genellikle döviz kurunu denge
kurunun altında belirlerler ya da döviz kuru denge kurunun altına düşer. Buna ulusal paranın
aşırı değerlenmesi denir.
Şekilde döviz kuru OR’dir. Bu kurdan döviz talebi OB (RN), döviz arzı ise OD
(RM)’dir. DB (MN) miktarında bir talep fazlası vardır. İthalat yapmak isteyenler hükûmete
başvururlar. OD miktarındaki döviz arzı ithalat lisansları ile dağıtılır. Ancak sınırlı miktarda
kimse döviz elde etmiş olur. Diğerleri ise daha fazla fiyat ödemeye razı olsalar bile resmî
kurdan döviz bulamazlar. Böylece karşılanmamış bir döviz talebi ve buna bağlı olarak bir
karaborsa piyasası ortaya çıkar.
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Şekil 0.3: Kambiyo denetimi

B

Dol
ar Miktarı

Resmî kurdan karşılanamayan döviz talebi karaborsa tarafından karşılanmaya
çalışılır. İhracat yaparak döviz elde edenler de çeşitli yöntemlerle, elde ettikleri dövizin bir
kısmını devletten kaçırarak karaborsada bozdururlar. Bu dövizler, karaborsadaki döviz
arzını oluşturur.

102

Kambiyo kontrolü, başlangıcından beri, gelişmekte olan ülkeler arasında yaygın
olarak uygulanmıştır. Bunun sebeplerinden biri ithalatı kısarak ödemeler bilânçosu açıklarını
giderme arzusudur. Ancak, bu uygulama, dış açıları gideren değil baskı altına alan bir
uygulamadır.
Gelişmekte olan ülkelerde bu uygulamanın rağbet görmesinin bir diğer sebebi de bu
şekilde ithalat hacminin mutlak olarak kısıtlanabilmesi ve mevcut döviz rezervlerinin çeşitli
dış ödeme ihtiyaçları arasında belirli bir öncelik sırasına göre dağıtılabilmesidir. Bu şekilde
eldeki kıt döviz kaynaklarının dağıtımında, sermaye malları ve donatımı gibi kalkınmayla
doğrudan ilişkili alanlara veya gıda maddeleri ve ilaç gibi temel tüketim maddelerine öncelik
verme imkânı doğar.
Kambiyo denetimi ayrıca, ülkeden sermaye ihracını doğrudan önleyen bir araçtır.
Ülkeden sermaye çıkışı, o ülkenin ödemeler bilânçosunu olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden,
gelişmiş ülkeler bile zaman zaman sermaye ihracını önlemek için kambiyo denetimine
başvurmuşlardır. Nitekim büyük depresyon sırasında sistem ilk defa, böyle bir sebeple
uygulanmaya başlamıştı.

5.2.4. Çoklu Kur Sistemi
Çoklu kur sisteminde birden fazla resmî kur vardır. Amaç yine, ülkenin döviz
giderlerini kısma ve döviz gelirlerini artırmadır. Gerekli olmadığı düşünülerek ithalatı
kısılmak istenen mallara yüksek, zorunlu mallara veya kalkınmayla ilgili mallara düşük kur
uygulanır. İhracatta ise ihracatı artırılmak istenen mallara, meselâ yeni ihraç edilmeye
başlanan sanayi ürünlerine yüksek kur, geleneksel ihraç mallarına düşük kur uygulanır.
Çoklu kur uygulamalarının en basit şekli ikili kur uygulamasıdır. Bu sistemde
genellikle, düşük tutulan bir resmî sabit kur, bir de arz ve talep şartlarına göre belirlenen
serbest piyasa kuru vardır. Ülkede uygulanan resmî kur sayısı ikiden fazla da olabilir.
Meselâ, farklı ihraç ve ithal ürünleri için farklı kurlar uygulanabildiği gibi, hizmetler ve dış
seyahatler için de ayrı kurlar uygulanabilir.
Kur uygulamasında böyle bir farklılığa gidilmesi, kaynak dağılımında etkinlik ve
firmalar arasında rekabet eşitliği açısından önemli sakıncalar doğurur. Meselâ, verimliliğin
yüksek olduğu ve ihracat yapması beklenen bir sektörde düşük kur uygulanması bu
sektördeki üreticilerin yabancı mallarla rekabet edememesine ve kaynakların verimsiz
alanlara kaymasına sebep olabilir. Yine verimsiz endüstrilerde yüksek kur uygulanarak
ihracatın artırılmaya çalışılması da bir kaynak israfı niteliğindedir.

5.3.

Yeni Korumacılık

Özellikle 1973 dünya enerji krizinden sonra baş gösteren stagflasyon karşısında
sanayileşmiş ülkelerde korumacılık akımları yeniden hız kazanmıştır. Bu yeni korumacılık,
başta tekstil, ayakkabı, giyim, çelik vb. olmak üzere daha çok gelişmekte olan ülkelerin yeni
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ihraç etmeye başladıkları emek-yoğun sanayi mallarında ortaya çıktı. Koruma aracı olarak
da çok çeşitli yöntemlere başvuruldu. Bunlar arasında gönüllü ihracat kısıtlamaları, teknik
standartlar ve idarî düzenlemeler, ihracata ve iç piyasaya dönük endüstrilere sübvansiyon,
kamu ihalelerinde yerli üreticilere öncelik, yabancı yatırımlar için yurt içi katkı zorunluluğu
vs. yer almaktadır.

5.3.1. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
Genellikle ithalatçı bir sanayi ülkesi ile ihracatçı durumda ve çoğunlukla emeğe
dayalı mal satan bir gelişmekte olan ülke arasında varılan anlaşma sonucunda ihracata
konulan bir kota niteliğindedir. Bu yüzden buna ihracat kotası da denir. Amaç yabancı
ülkenin ihracatını sınırlandırarak onunla baş edemeyen yerli üreticileri korumaktır.
Gönüllü ihracat kısıtlamaları özellikleri bakımından ithalat kotalarına benzerler.
Ancak kota uygulamasını yerine getiren ithalatçı değil ihracatçıdır. Fakat bu kararın
alınmasında etkili olan, ithalatçı ülkenin siyasî ve ekonomik baskısıdır. İhracat kotaları
özellikle, yeni sanayileşmekte olan ülkelerin imalat sanayiî ürünleri ile tarım ürünleri
ihracatı üzerine konulur. En yoğun olarak uygulandıkları alanlar, hassas sektörler olarak
bilinen tekstil ve hazır giyimdir.
İhracat kotaları ithalatçı ülkede mal arzını kısıtlayarak fiyatların yükselmesine sebep
olur. Bunun sonucunda, tüketiciler mala daha yüksek fiyat ödediklerinden, bir refah kaybı
ortaya çıkar. Ayrıca, tüketicilerden üreticilere bir gelir transferi söz konusu olur. Diğer
yandan ihracat yapan ülkedeki firmalar da bir rant geliri elde ederler. İthalat kotalarında
kıtlık rantını ithalatçıların alması gibi, bu sefer de kıtlık rantını ihracatçı firmalar alır.
Sanayileşmiş ülkelerin bu tür bir uygulamaya gitmesinin sebebi, yurtiçindeki
endüstrilerde ortaya çıkabilecek işsizliği önlemektir. Ancak kaynaklar verimsiz alanlara
tahsis edildiği için ülke için yüksek bir reel maliyet ortaya çıkabilir.
Tarifelere dayalı korumacılıktan ihracat kotalarına geçiş dünya ticareti üzerinde bazı
olumsuzluklara yol açar. Öncelikle, bu kotalar, dünya ticareti üzerinde belirsizliği artırır ve
saydamlığı azaltır. Ayrıca bu kısıtlamalar, bütün ülkelere eşit şekilde uygulanmadıklarından,
ülkeler arasında rekabet eşitliğini ve dünya kaynak dağılımını bozar.
Gönüllü ihracat kısıtlamaları ihracatçı ülkelerdeki firmaların kartelleşme eğilimlerini
artırabilir. İhracat kotalarının firmalar arasında paylaşılmasından sonra, piyasaya yeni giren
firmaların pazardan pay almaları çok güçleşebilir. Bu da ihracatçı ülkelerde rekabet
eşitliğinin bozulması demek olur.
Uygulamada gönüllü ihracat kısıtlamaları, ithalat kotalarına göre daha az etkili
olmuştur. Çünkü ihracatçı firmaların hedef piyasalara girmek için deneyebilecekleri çeşitli
alternatif yollar vardır. Meselâ, daha fazla kâr elde edebilmek için kotaları yüksek kaliteli ve
yüksek fiyatlı mallarla doldurma, ihracatı kısıtlamaya tâbi olmayan mal gruplarına doğru
kaydırma, diğer ülkelerin kullanmadıkları kotaları onlardan devralma gibi.
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5.3.2. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Standartları, İdarî Düzenlemeler,
Kamu İhaleleri
Hemen her ülkede halkın sağlık ve güvenliğini ya da doğal çevreyi korumak üzere
malların üretim ve dağıtımı konusunda belirlenen standartlar, idarî düzenlemeler ve konulan
kurallar vardır. Bunlar çok inandırıcı gerekçelere dayanabilirler. Ancak bunlar, aynı
zamanda, gizli birer dış ticaret engeli gibi etki yapabilirler.
Genellikle teknik standartların belirlenmesi ile birlikte, mal veya araçların bu
standartlara uygunluğunu test etmek için gerekli analiz yöntemleri de gösterilir. Dolayısıyla,
bu amaçla görevli kuruluşlara (uluslar arası gözetim şirketleri) ihraç mallarının denetiminin
yaptırılıp gerekli belgeyi almak gerekir. Bu da uluslararası ticarette bürokrasinin artması
demektir.
Yükleme öncesi muayeneler ve menşe (üretim yeri) kuralları da bir anlamda
uluslararası mal akımını engelleyen etkenlerdir. Yükleme öncesi muayeneler, gözetim veya
muayene şirketleri tarafından yükleme yerinde kalite, miktar ve fiyat yönlerinden yapılır.
Ancak bu konudaki gecikmeler ve fiyat denetimi sırasında ihracatçılarla denetim şirketleri
arasında baş gösterebilecek anlaşmazlıklar da önemli engelleyici faktörler arasındadır. Bu
konudaki anlaşmazlıkların çözümü için uluslararası bir mekanizma kurulması gerekmiştir.
Yukarıda değinilen idarî düzenlemelerden biri de kamu ihaleleri ve kamu
kuruluşlarının satın alma politikaları ile ilgilidir. Hemen hemen her ülkede, kamu
kuruluşlarının satın alımlarında yerli mal ve hizmetlerin tercih edilmesi konusunda kanun ve
yönetmelikler bulunmaktadır.
Görünmez engeller de denilen bu uygulamalar, uluslararası ticarette saydamlığı
bozmakta ve işlemlerin yapılmasında büyük güçlükler doğurmaktadır. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra gümrük tarifeleri ve ithalat kotalarında görülen azalmaya karşın,
görünmeyen engellerin sayı ve kapsamında büyük artışlar olmuştur.

5.4.

Sübvansiyonlar

5.4.1. İhracat Sübvansiyonları
Devletin dış ticarete müdahalesi her zaman ithalatın kısıtlanması şeklinde olmaz,
bazen de ihracatın teşvik edilmesi şeklinde olur. Bu amaçla başvurulacak yollar arasında
ihracatçıya vergi iadesi, dolaysız prim ödemesi, ihracata dönük üretim yapan sanayilere
düşük faizli kredi ve ucuz girdi sağlanması, ihracat malını satın alacak yabancı ithalatçılara
uygun şartlarda kredi verilmesi vs. yer alır.
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Bütün bu uygulamalarla ihracatçıya ya da ihracata dönük üretim yapan sanayicilere
ihracatın karşılığı olarak millî para cinsinden daha fazla ödeme yapılmış ya da malın birim
üretim maliyeti düşürülmüş olur.
Bir ihracat sübvansiyonu gerçekte negatif ihracat vergisi gibidir. Sübvansiyon,
üreticilerin ihraç edilen mal birimi başına sağladıkları fiyatı yükseltir. İhraç edilen her mal
birimi için uluslararası fiyat ile sübvansiyonun toplamı kadar gelir elde edilir. Böylelikle,
satışların iç piyasadan dış piyasalara kaydırılması özendirilmiş olur. İhracat sübvansiyonu
dolayısıyla iç piyasadaki satışlar azalır ve fiyatlar yükselir.
Şekil 5.4’te, sübvansiyondan önce yurt içi fiyatlarla uluslararası fiyatlar birbirine eşit
olup her ikisi de P0 düzeyindedir. Sübvansiyondan sonra iç fiyatlar P1 düzeyine yani P0 +
sübvansiyon düzeyine yükselir. Fiyattaki artış karşısında yurtiçi talep M1’den M3’e düşer,
arz edilen miktar M2’den M4’e çıkar. Sübvansiyon öncesinde M1M2 olan ihracat miktarı
M3M4’e çıkar.
Bütün bunlar, tüketici rantının ABCJ alanı kadar düşmesine ve üretici rantının ABFH
alanı kadar artmasına sebep olur. Sübvansiyonun vergilerle finanse edildiği düşünülürse; bu
uygulama vergi mükelleflerine bir maliyet yükler. Bu maliyet birim başına sübvansiyon
tutarı ile yeni ihracat miktarının çarpımına eşit olup şekilde ECFG alanı ile temsil edilir.
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Şekil 0.4: İhracat Sübvansiyonunun Etkileri
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İhracat sübvansiyonlarının net sosyal maliyeti ECJ ve HFG alanlarının toplamı
kadardır. ECJ alanı üreticilere yapılan transferin bir bölümünü oluşturur. Bu miktar âdeta iki
kez ödenmiş (birincisi tüketici rantında düşme, ikincisi de sübvansiyon maliyeti olarak) ve
bir kez elde edilmiş (yurtiçi üreticiler tarafından) gibi olmaktadır. Dolayısıyla, ECJ üçgen
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alanı bir tür tüketici veya vergi ödeyicisi kaybı olarak düşünülebilir. HFG alanı ise üretim
miktarının M2’den M4’e çıkması dolayısıyla üretim etkinliğinde ortaya çıkan düşüşün sebep
olduğu kayıptır.
İhracat sübvansiyonları ithalatçı ülke üzerindeki etkileri bakımından bir tür damping
niteliği taşır. Bu yüzden, dünya kamuoyu sübvansiyonlu ihracata karşı çok duyarlıdır.
Kotalar gibi sanayi ürünleri üzerindeki ihracat sübvansiyonları da GATT (ve bugünkü dünya
ticaret örgütü) tarafından yasaklanmıştır.
İthalatçı ülkeler sübvansiyonların kendi ekonomileri üzerindeki zararlı etkilerinden
korunmak için bu malların ithalatından ek bir vergi alırlar. Bunlara telafi edici vergi adı
verilir. Bu bir anti-damping vergisidir ve bu verginin konulması için önce ithalatçı ülkede
bir soruşturmanın yapılması gerekir.
İhracatın teşvik edilmesi bugün, ister gelişmiş ister azgelişmiş olsun bütün ülkelerin
önem verdikleri bir konudur. Azgelişmiş ülkeler, kalkınmaları ihracata bağlı olduğundan,
ihracat sübvansiyonlarını yaygın olarak kullanırlar. Ancak, bu tür uygulamalar, uluslararası
kamuoyunun tepkisini çekmemek için açıktan değil, üstü kapalı bir biçimde yapılmaktadır.
Meselâ, imalatçı ihracatçılara düşük faizli kredi, ucuz elektrik ve hammadde sağlanması;
taşıma giderlerinin, dış fuarlara katılım giderlerinin ve yabancı ülkelerde açılacak tanıtım
ofislerinin giderlerinin devletçe karşılanması bunlar arasındadır.

5.4.2. İç Piyasaya Dönük Endüstrilere Sübvansiyon
İthalata rakip endüstrileri dış rekabetten korumak için bir tarife veya kota koymak
yerine söz konusu endüstride üretime sübvansiyon verme yoluna da gidilebilir. Gümrük
tarifeleri ve kotalardan farklı olarak sübvansiyonla korunan bir mal yurtiçinde serbest dünya
fiyatlarından satılır. Doğrudan sübvansiyon durumunda, hükûmet, yerli üreticilere serbest
dünya fiyatı ile bunun üzerindeki üretim maliyeti arasındaki fark kadar ödeme yapar. İç
piyasada mal düşük dünya fiyatlarından satıldığı için tüketici refahını azaltıcı etki ortaya
çıkmaz.
Sübvansiyon uygulamasından sonra yurtiçi fiyatta bir değişiklik yoktur; dolayısıyla,
tüketici refahında bir azalma olmamıştır. Bununla birlikte, artan yurtiçi üretim uluslararası
fiyatı aşan marjinal maliyetlerden gerçekleştirilmiş olduğu için üretimde etkinlik kaybı
vardır. Bu maliyet düşük maliyetli yabancı üretimden yüksek maliyetli yerli üretime geçişin
maliyetidir.
Refah açısından bakıldığında üretim sübvansiyonlarının bir tarife veya kotadan daha
üstün olduğu kuşkusuzdur. Tüketicilerin aynı zamanda vergi ödeyicisi oldukları bir
durumda, sübvansiyonun maliyeti tarife veya kotadan kaynaklanacak tüketici rantındaki
kayıptan daha küçüktür.
Bu üstünlüklerine rağmen sübvansiyonların yaygın kabul görmemesinin birinci
sebebi, bunların bütçeden yapılan doğrudan bir ödeme niteliğinde olmasıdır. Bu, bütçe
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kaynaklarını zorlayıcı etki yapar. İkinci olarak, sübvansiyonların kaynağı halkın ödediği
vergiler olduğundan, bu tür ödemelerin maliyeti de onların sırtına yüklenmiş olmaktadır. Bu
bakımdan, sübvansiyonların tüketici refahı bakımından üstünlüğü yukarıda belirtildiği kadar
değildir. Üçüncüsü de bu tip uygulamaların bazen halkın ödediği vergilerin yüksek maliyetli,
verimsiz endüstrilere aktarılmasına sebep olması ve bu yüzden kamuoyunda tepkilere yol
açmasıdır.
Bununla birlikte, özellikle azgelişmiş ülkelerde, sermaye birikimini hızlandırmak ve
iktisadî kalkınmayı teşvik etmek amacıyla dolaylı sübvansiyonlara yaygın olarak başvurulur.
Bunlar arasında yatırım indirimi, bol ve ucuz kredi sağlanması, gümrük vergisi muafiyeti,
ucuz fabrika arsası temini vs. gibi kolaylıklar yer alır.
Aslında sübvansiyonlar, yatırımları kalkınmada öncelik taşıyan sektör veya bölgelere
yönlendirdiği, dışsal ekonomiler yaratarak verimliliği artırdığı ve monopolleri kırarak piyasa
mekanizmasına işlerlik kazandırdığı sürece iktisadî kalkınma bakımından yararlı sonuçlar
doğurabilirler. Sübvansiyonlar genellikle, malların iç ve dış piyasada satılmasına
bakılmasızın yerli üretimin tamamına verilirler; ancak daha önce değindiğimiz gibi, yalnızca
ihracata verilen sübvansiyonlar da vardır.

5.5.

İthalat ve İhracat Vergileri

5.5.1. İthalatta Fark Giderici Vergiler
Sonuçları bakımından ithalat kotalarına benzerler. Daha çok tarım kesimini
desteklemek için kullanılırlar. Hükûmetler, korumak istedikleri sektörlerde yüksek bir fiyat
belirlerler. Bu fiyat ithalat için minimum düzeyi oluşturur. İç piyasadaki yüksek fiyatları
geçerli kılmak için de fark giderici vergiler uygulanır. Yani içerde belirlenen destekleme
fiyatı ile ondan daha düşük ithal fiyatı arasındaki fark kadar ilgili malın ithalinden bir vergi
alınır.
Bu vergilerin ithalatı kısıtlayıcı etkisi kesindir. Diyelim ki ihracatçılar ülke pazarında
paylarını artırmak için fiyatlarını düşürdüler. Bu düşüş oranında fark giderici vergi artırılırsa,
düşük fiyatlı ithal mallarının ülkeye girişi önlenmiş olur. Şekil 5.5’te böyle bir verginin
etkileri gösterilmektedir.
Desteklenmek istenen malın dünya fiyatı Pd’dir. Destekleme fiyatı daha yüksek bir
Pi düzeyinde olsun. Bu durumda, ithalattan, birim başına PdPi miktarında bir fark giderici
vergi almak gerekir. Böylece ithalat tamamen önlenmiş olacaktır. Görüldüğü gibi, bu
uygulama, vergi ve fiyat mekanizmasına dayanmakla birlikte çok katı sonuçlar
doğurmaktadır. Bu yüzden bu tür vergi uygulamaları ithalat kotaları ve yasakları gibi miktar
kısıtlamalarının bir benzeri olarak kabul edilirler.
Fark giderici vergilerin en tipik örneği Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikası
uygulamalarında görülür. Birlik kendi üreticilerini desteklemek için yüksek bir destekleme
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fiyatı belirler ve sonra dünya fiyatlarını bu yüksek fiyatlara eşitlemek üzere bir fark giderici
vergi koyar. Böylece, ucuz ithal ürünlerin girişini önler.
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5.5.2. İhracat Vergileri
Sanayileşmiş ülkelerde pek fazla kullanılmamakta olup gelişmekte olan ülkelerde
hayli yaygındır. Meselâ, Gana’da kakao, Brezilya ve Kolombiya’da kahve, Burma ve
Tayland’da pirinç, Srilanka’da çay ve Malezya’da kalay ihracatından bu tür vergiler
alınmaktadır. Ülkemizde de fındık ve pamuk ihracatında bir zamanlar uygulanmış olan fon
kesintileri bu tür uygulamalar arasındadır.
İhracattan vergi alınması hazineye gelir sağlamak, hammaddelerin yurtiçinde
işlenmelerini teşvik etmek, doğal hammaddelerin arzını korumak ve ticaret hadlerini ülke
lehine çevirmek gibi sebeplere dayanabilirler. Ancak, azgelişmiş ülkelerde bu tür vergilerin
yaygın olarak kullanılması daha çok hazineye gelir sağlamak içindir.
Ancak, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Çoğu tarım ürünlerinin ikame esnekliği bir
hayli yüksektir. Meselâ, kahveye vergi konup fiyatı yükseldiğinde, tüketiciler çay
tüketimlerini artırabilirler. Dolayısıyla, ülkeler, gelirlerini artırmaya çalışırlarken, ihracat
gelirlerinde bir düşmeyle karşılaşabilirler.
Vergiden sonraki ihracat hacmi vergiden önceki ihracat hacminden daha küçük olur.
O hâlde hükûmet, vergi geliri tahminlerini ihracattaki daralmayı tam olarak hesaba katmadan
yaparsa aşırı bir gelir tahmininde bulunmuş olacaktır. Yurtiçi arz ve talep eğrilerinin
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esneklikleri ne kadar düşük ise verginin ihracat hacmi üzerindeki etkisi o kadar az ve
hükümetin elde etmiş olduğu vergi geliri de o kadar yüksek olur.

5.6.

Monopoller ve Karteller

5.6.1. İhracat Monopolleri ve Damping
Bir firmanın malını dış piyasada iç piyasaya göre daha ucuza satmasına damping
denir. Damping üçe ayrılabilir: arada bir yapılan (sporadic) damping, yıkıcı (predatory)
damping ve sürekli (persistent) damping.
Ekonomide talep daralması, zevk ve tercihlerde değişme vb. sebeplerle firmaların
satışları daralabilir ve stokları birikebilir. Böyle bir durumda firmalar bu stokları yalnızca
değişken maliyetleri karşılayacak bir fiyata dış piyasalarda satma yoluna gidebilir. Arada bir
yapılan damping buna denir.
Bazen büyük bir firma dış piyasada rakiplerini piyasadan silmek için fiyatlarını aşırı
şekilde düşürür. Rakipleri piyasadan çekildikten sonra da monopolcü olarak fiyatlarını
yükseltir. Buna da yıkıcı damping denir.
Bazen de bir firma malını sürekli olarak dış piyasada iç piyasaya oranla daha düşük
fiyatla satmayı planlayabilir. Buna sürekli damping denir ve bir çeşit uluslararası fiyat
farklılaştırması olup monopolcü firmanın normal kâr maksimizasyonu davranışının
sonucudur. Burada, üretim hacmi genişletilip sağlanacak içsel ve dışsal ölçek ekonomileri
ile maliyetlerin düşürülmesi amaçlanır.
İhracatın teşvik edilmesi amacıyla verilen vergi iadeleri ve ihracat sübvansiyonu gibi
uygulamalar da ithalatçı ülkeler tarafından damping olarak nitelendirilir. Bu yollarla mal
ihraç eden ülkeler hakkında soruşturma açılmakta ve eğer damping yapıldığı sonucuna
varılırsa bir anti-damping vergisi konmaktadır.

5.6.2. Karteller
Serbest ticareti kısıtlamaya yönelik uygulamalardan biri de kartellerdir. Karteller
benzer mal veya hizmetleri üreten firmaların fiyatları belirlemek, üretimi kısmak, piyasaları
bölüşmek veya yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasını sınırlandırmak gibi amaçlarla
aralarında yapmış oldukları anlaşmalardır. Bu tür bir anlaşmanın farklı ülkelere mensup
firmalar arasında yapılması hâlinde uluslararası karteller söz konusu olur. Karteller geçici
anlaşmalardır; kartele giren firmalar bağımsızlıklarını kaybetmezler. Bu özellik onları şirket
birleşmelerinden (tröstler) ayırır.
Kartellerin kuruluş şekillerinden birisi firmalar arası dolaysız anlaşmalardır. Kartele
giren firma onun ortak fiyat ve üretim politikasını benimsemek zorundadır. Anlaşmaya
uymayanlar için özel ceza uygulamaları öngörülür.
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Kartelleşmenin bir yolu da rakip firmaların patentlerini birbirlerine devretmeleridir.
Firmalar belli bölgelerdeki patent haklarını birbirilerine vererek bölgeleri aralarında
bölüşürler.
Piyasaların paylaşılması ile sonuçlanan kartel uygulamaları arasında çok uluslu
şirketlerin yabancı ülkelerde şube açmalarını ve lisans anlaşmalarını da belirtmek gerekir.
Yabancı ülkedeki şubenin çoğunlukla, ana şirketin üçüncü ülkelerdeki piyasalarına girmeleri
yasaklanır, ihracatı ancak onun girmediği piyasalarla sınırlandırılır. Lisans anlaşmalarında
da benzer kısıtlamalara rastlanır.
Karteller, monopol gibi, fiyatı yükseltip kârı artırmak için üretimi kısma yoluna
giderler. Bunun için de kartele giren her firma için bir ihracat kotası belirlenir. Kartelin
başarısı için her firmanın kendisine ayrılan bu kota sınırlamasına uyması gerekir. Bununla
birlikte, yüksek kartel fiyatından daha fazla mal satarak kârlarını artırmak firmalara cazip
gelebilir. Bu durumda kartel yıkılır.
Bir malın üretici sayısı ne kadar az ve malın yakın ikame malların sayısı ne kadar
sınırlı ise uluslar arası kartellerin başarı şansı da o kadar yüksek olur. Karteller birçok
ülkenin kanunlarında yasaklanmıştır. Ancak, uluslararası kartellere karşı koymak güçtür;
çünkü bunlar, tek başına hiçbir ülkenin yetki alanına girmezler.
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Uygulamalar

1)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra gümrük tarifeleri ve ithalat kotalarında görülen azalmaya
karşın artan görünmeyen engelleri araştırarak tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Dış ticareti kısıtlayan tarife dışı engeller nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tarife dışı dış ticaret politikası araçları; miktar kısıtlamaları, yeni
korumacılık, sübvansiyonlar, ithalat ve ihracat vergileri, monopoller ve karteller başlıkları
altında incelenerek öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kotalara ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Hükümetlerin ithal edilecek mallarla ilgili olarak fiziki miktar veya değer olarak
bir sınırlama getirmesine kota denmektedir.
B) Kotaların ilk etkisi, ülkede ithal mallarının arzını kısarak fiyatını arttırmak
olmaktadır.
C) İthalat kotaları yurt içinde belli sektörleri ya da sanayileri korumak için yahut
dış ödeme açıklarını gidermek için konulurlar.
D) Kota uygulanması halinde ithalatın ne miktar kısıtlanacağı belli değildir.
E) Kota uygulamasında kıtlıktan ortaya çıkan kota karlarına kıtlık rantı adı verilir.
2) Aşağıdakilerden hangisi ihracat sübvansiyonlarından değildir?
A) İhracatçıya vergi iadesi
B) Dolaysız prim ödemesi
C) İhracata dönük üretim yapan sanayilere düşük faizli kredi verilmesi
D) İhracata dönük üretim yapan sanayilere ucuz girdi sağlanması
E) İthal edilen girdilere gümrük tarifesi uygulanması
3) Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı dış ticaret politikası araçlarından miktar
kısıtlamaları kapsamına girmemektedir?
A) İthalat yasakları
B) İthalat kotaları
C) Kambiyo kontrolü
D) Çoklu kur sistemi
E) İhracat vergileri

4) Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı dış ticaret politikası araçlarından yeni
korumacılık kapsamında uygulanmaktadır?
A) Gönüllü ihracat kısıtlamaları
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B) Karteller
C) İhracat vergileri
D) Kambiyo kontrolü
E) İhracat sübvansiyonları
5) Aşağıdakilerden hangisi ihracatın teşvik edilmesinin yollarından biri değildir?
A) İhracatçıya vergi iadesi
B) İthalatın kısıtlanması
C) Dolaysız prim ödemesi
D) İhracata dönük üretim yapan sanayilere düşük faizli kredi verilmesi
E) İhracat malını satın alacak yabancı ithalatçılara uygun şartlarda kredi verilmesi
6) Gümrük tarifeleri dışındaki diğer dış ticareti kısıtlayan araçlara tarife dışı araçlar
denir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Kambiyo kontrolü genellikle, ithalat kotaları ve .............................. ile birlikte
uygulanır.
8) İthalatçı bir sanayi ülkesi ile ihracatçı durumda ve çoğunlukla emeğe dayalı mal
satan bir gelişmekte olan ülke arasında varılan anlaşma sonucunda ihracata konulan kota
niteliğindeki kısıtlamalar gönüllü ihracat kısıtlamaları olarak adlandırılmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9) Damping; arada bir yapılan damping, ......................damping ve sürekli damping
olarak üçe ayrılmaktadır.
10) 1973 dünya enerji krizinden sonra baş gösteren stagflasyon karşısında
sanayileşmiş ülkelerde korumacılık akımları yeniden hız kazanmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

116

***
Cevap Anahtarı
1) D 2) E 3) E 4) A 5) B 6) Doğru
8) Doğru

7) Çoklu kur sistemleri

9) Yıkıcı 10) Doğru
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6. EKONOMİK ENTEGRASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta ekonomik entegrasyon, ekonomik entegrasyon türleri, ekonomik
entegrasyonun etkileri konuları öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Ekonomik entegrasyon nedir?

2)

Ekonomik Entegrasyon türleri nelerdir?

3)

Ekonomik entegrasyonun etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Ekonomik
Entegrasyon
Kavramı

Ekonomik
entegrasyon
kavramını
öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Ekonomik
Entegrasyon Türleri

Serbest
ticaret
bölgesi, gümrük birliği, ortak
pazar ve ekonomik birlik gibi
ekonomik
entegrasyon
türlerini öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Ekonomik
Entegrasyonun
Etkileri

Ekonomik
entegrasyonun dinamik ve
statik etkilerini öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar



Serbest Ticaret Bölgesi



Gümrük Birliği



Ortak Pazar



Ekonomik Birlik



Dinamik Etki



Statik Etki
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Giriş
Bu bölümde ekonomik entegrasyon konusu, ekonomik entegrasyon türleri ve etkileri
bağlamında ele alınmaktadır.
Ülkelerin ekonomik beraberlikler oluşturması serbest ticarete doğru bir adım atma
anlamına gelmektedir ve bu şekilde her bir ülke sınırdan geçen mal ve hizmetler üzerindeki
kontrolden vazgeçmeden ve böylece, üretim ve tüketim yapıları üzerinde kontrolü
kaybetmeden daha açık bir ekonominin nimetlerinden faydalanmak istemektedir.
En yaygın ekonomik bütünleşme biçimi serbest ticaret bölgesidir. Bu tür
birleşmelerde grup üyelerinin mallarına uygulanan gümrükler kaldırılmakta fakat grup
dışındaki ülkelere karşı her bir grup üyesi kendi bağımsız dış ticaret politikasını
uygulamaktadır.
Gümrük birliği aşamasında üye ülkeler arasında bütün tarifeler kaldırılmakta ve
birlik dışı ülkelere karşı ortak bir dış ticaret politikası benimsenmektedir.
Ekonomik entegrasyonun üçüncü aşaması ortak pazardır. Ortak pazarda, üye ülkeler
arasında bütün tarifeler kaldırılmakta, dışarıya karşı ortak bir ticaret politikası uygulanmakta
ve üye ülkeler arasında faktör hareketlerinin önündeki bütün engeller kaldırılmaktadır.
Ekonomik birlik ortak pazarın özelliklerine ilave olarak ekonomik kurumların
birliğini ve üye ülkeler arasında ekonomik politikaların koordinasyonunu ifade etmektedir.
Ayrı siyasî birimler mevcudiyetini korusa da birkaç ulusüstü kurum oluşturulmakta ve bu
kurumların kararları bütün üye ülkeleri bağlamaktadır. Bir ekonomik birlik ortak bir parayı
kabul ettiği zaman parasal birlik hâline gelmektedir.
Ekonomik entegrasyon, üye ülkeler arasında serbest ticarete geçişi temsil ettiği gibi,
aynı zamanda, ticaretin düşük maliyetli üye olmayan bir ülkeden daha yüksek maliyetli bir
üye ülkeye kaymasına da yol açar. Bu iki statik (doğrudan ortaya çıkan) etkiye ticaret
yaratma ve ticaret saptırma denir.
Ekonomik entegrasyonla birlikte hem ticaret yaratma hem de ticaret saptırma
mümkün olduğundan, kendimizi ikinci en iyi dünyasında buluruz; çünkü ekonomik
entegrasyon serbest ticarete doğru yalnızca kısmî bir hareketi temsil etmektedir.
Statik etkilere ek olarak, muhtemeldir ki, birlik oluşturan ülkelerde ekonomik yapı
ve performans farklı bir şekilde gelişecektir. Buna yol açan faktörlere ekonomik
entegrasyonun dinamik etkileri denir. Meselâ, ticaret engellerinin azaltılması daha rekabetçi
bir ortam meydana getirir ve mevcut tekelleşme derecesini azaltır. Ayrıca, daha geniş birlik
piyasasına erişim belli ihracat mallarında ölçek ekonomilerinin elde edilmesini mümkün
kılar.
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Farklı gelişme düzeyinde olan ülkelerin bir iktisadi birliğe katılıp mal ve faktör
hareketlerini serbest bırakmaları durumunda, serbest piyasa düzeni bu ülkeler arasında
gelişmişlik farkını artırır. Zengin ülkeler daha zengin, yoksul ülkeler daha yoksul duruma
gelirler. İsveçli iktisatçı Gunnar Myrdal tarafından ortaya atılan bu görüş kutuplaşma teorisi
olarak adlandırılır.
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6.1.

Tanım

Ülkelerin ekonomik beraberlikler oluşturması serbest ticarete doğru bir adım atma
anlamına gelmektedir ve bu şekilde her bir ülke sınırdan geçen mal ve hizmetler üzerindeki
kontrolden vazgeçmeden ve böylece, üretim ve tüketim yapıları üzerinde kontrolü
kaybetmeden daha açık bir ekonominin nimetlerinden faydalanmak istemektedir. Özel
ticaret anlaşmalarına giren ülkeler çok geçmeden fark etmektedirler ki grup üyeleri
arasındaki ticaret üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldıkça, yurtiçi ekonomi üzerindeki kontrol
de azalmaktadır. Sonuç olarak, ekonomileri bütünleştirme hareketleri aşamalar hâlinde
olmakta ve ilk aşama sonrakine göre ekonomi üzerinde daha az kontrol kaybına sebep
olmaktadır. Buna göre dört temel bölgesel ekonomik anlaşmadan söz edilebilir.

6.2.

Ekonomik Entegrasyonun Türleri

6.2.1. Serbest Ticaret Bölgesi
En yaygın ekonomik bütünleşme biçimi serbest ticaret bölgesidir. Bu tür
birleşmelerde grup üyelerinin mallarına uygulanan gümrükler kaldırılmakta fakat grup
dışındaki ülkelere karşı her bir grup üyesi kendi bağımsız dış ticaret politikasını
uygulamaktadır. Başka bir deyişle, serbest ticaret bölgesine dâhil olan ülkeler grup dışındaki
ülkelere gümrük vergileri ve diğer kısıtlayıcı politikaları uygulamaya devam ederler.
Genellikle grup üyeleri arasında bütün mallarda serbest ticaret yapılır; ama bazı mallarda
serbest ticaret uygulanırken bazılarında tercihli muamele yapılmakla birlikte korumacılık
devam edebilir. Her üye grup dışına kendi bağımsız tarifesini uygulayınca; grup dışındaki
üyeler en düşük tarifeyi uygulayan ülkeye mallarını satıp oradan yüksek tarife uygulayan
ülke pazarına girme yolunu seçebilir. En bilinen serbest ticaret bölgesi Avrupa Serbest
Ticaret Birliği’dir (EFTA).

6.2.2. Gümrük Birliği
Bu aşamada üye ülkeler arasında bütün tarifeler kaldırılmakta ve birlik dışı ülkelere
karşı ortak bir dış ticaret politikası benimsenmektedir. Ortak gümrük tarifesi birlik dışı
ülkelerin önce mallarını bir üye ülkeye sokup oradan diğerlerine satma imkânını ortadan
kaldırmaktadır. Gümrük birliğinin bir örneği Belçika, Hollanda ve Lüksemburg (Benelux)
arasında 1947’de kurulan ve daha sonra 1958 yılında Avrupa Topluluğuna katılan birliktir.

6.2.3. Ortak Pazar
Ekonomik entegrasyonun üçüncü aşaması ortak pazardır. Ortak pazarda, üye ülkeler
arasında bütün tarifeler kaldırılmakta, dışarıya karşı ortak bir ticaret politikası uygulanmakta
ve üye ülkeler arasında faktör hareketlerinin önündeki bütün engeller kaldırılmaktadır. Emek
ve sermayenin üye ülkeler arasında serbest dolaşımı bir taraftan ekonomik entegrasyonda
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bir üst seviyeyi temsil ederken bir taraftan da millî ekonomiler üzerindeki kontrolün daha da
azalması anlamına gelmektedir.

6.2.4. Ekonomik Birlik
Ortak pazarın özelliklerine ilave olarak ekonomik kurumların birliğini ve üye ülkeler
arasında ekonomik politikaların koordinasyonunu ifade etmektedir. Ayrı siyasî birimler
mevcudiyetini korusa da birkaç ulusüstü kurum oluşturulmakta ve bu kurumların kararları
bütün üye ülkeleri bağlamaktadır. Bir ekonomik birlik ortak bir parayı kabul ettiği zaman
parasal birlik hâline gelmektedir.

6.3.

Ekonomik Entegrasyonun Statik ve Dinamik Etkileri

6.3.1. Statik Etkiler
Ekonomik entegrasyon, üye ülkeler arasında serbest ticarete geçişi temsil ettiği gibi,
aynı zamanda, ticaretin düşük maliyetli üye olmayan bir ülkeden daha yüksek maliyetli bir
üye ülkeye kaymasına da yol açar. Bu iki statik (doğrudan ortaya çıkan) etkiye ticaret
yaratma ve ticaret saptırma denir. Bu terimleri ortaya atan Jacop Viner’a göre ticaret
yaratma, entegrasyonun, üretimi yüksek maliyetli yurtiçi üretici yerine daha düşük maliyetli
diğer bir üye ülkeye kaydırmasıdır. Bu, serbest ticaret yönünde bir kaynak dağılımı
olduğundan refahı artıracaktır. Ticaret saptırma, üretimin düşük maliyetli bir üye olmayan
ülkeden yüksek maliyetli bir üye ülkeye kayması hâlinde ortaya çıkar. Bu kayma serbest
ticaretin aksi yönde bir kaynak dağılımını temsil ettiğinden, refahı azaltacaktır.
Ekonomik entegrasyonla birlikte hem ticaret yaratma hem de ticaret saptırma
mümkün olduğundan, kendimizi ikinci en iyi dünyasında buluruz; çünkü ekonomik
entegrasyon serbest ticarete doğru yalnızca kısmî bir hareketi temsil etmektedir.
Bu ikinci en iyi problemine (birinci en iyi tamamen serbest ticaret) entegrasyona
katılan ülkelerden birinde (A ülkesi) bir malın piyasasında ekonomik entegrasyonun
meydana getirdiği etkileri inceleyerek yaklaşalım. Şekil 6.1’de DA A ülkesindeki talep
eğrisi, SA ise yine A ülkesindeki arz eğrisidir. A ülkesi, bir ekonomik entegrasyon birimi
(meselâ gümrük birliği) oluşturmadan önce malı hem yurtiçinde üretmekte ve hem de B
ülkesinden ithal etmektedir. Eğer malın B ülkesindeki fiyatı 1 dolarsa ve % 50 gümrük
tarifesi varsa; A ülkesinde malın fiyatı 1,50 dolar olacaktır. Tüketim miktarı 200 birim ve
yurtiçinde üretilen miktar 160 birimdir. A ülkesinin B ülkesinden yaptığı ithalat 40 birimdir.
Gümrük birliği dolayısıyla gümrük tarifeleri kaldırılırsa, malın A ülkesindeki fiyatı 1 dolara
düşer. Tüketilen miktar 250 birime çıkar, yurtiçinde üretilen miktar 100 birime düşer ve ithal
edilen miktar 150 birime çıkar.
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Şekil 0.1: Ticaret Yaratma ve Refah
Bu, Viner’ın bahsettiği anlamda bir ticaret yaratmadır. Çünkü, 60 birim (160 – 100)
malın üretimi yurtiçindeki üreticilerden daha düşük maliyetli yurtdışı üreticilere kaymıştır.
Ayrıca, tüketiciler daha fazla mal tüketme imkânına kavuşmuştur. A ülkesi üzerindeki
refah etkisinin pozitif olduğu açıktır. Tüketici rantında meydana gelen artış a, b, c ve d
alanlarının toplamına eşittir. Bunlardan a alanı üretici rantından tüketicilere yapılan
transferdir. c alanı ise eskiden gümrük vergisi olarak devlete gitmekteydi. Dolayısıyla, ülke
için net refah kazancı b ve d alanlarının toplamına eşittir. b = (1/2) (60 birim) (0,50 dolar)
= 15 dolar. d = (1/2) (50) (0,50) = 12,50 dolar. A ülkesi refahını 15 + 12,5 = 27,5 dolar
artırmıştır.
Ticaret saptırma ortaya çıktığı zaman net etki böyle açık değildir. Bu durum şekil
6.2’de gösterilmektedir. Varsayalım ki A, B ve C şeklinde üç ülke vardır. A ele alınan
ülke, B potansiyel birlik ülkesi ve C de üye olmayan ülke olsun. C ülkesinde üretim
maliyeti 1 dolar, B ülkesinde ise 1,20 dolardır. A ülkesinde malın fiyatı 1,5 dolardır, çünkü
A ülkesi mala % 50 gümrük vergisi koymaktadır. Bu durumda A ülkesi malı C ülkesinden
satın almaktadır.
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Şekil 0.2: Ticaret Saptırma ve Refah
Şimdi A ülkesinin B ülkesi ile gümrük birliği oluşturduğunu ve B’nin mallarından
vergi almadığını varsayalım. A ülkesi şimdi malı 1,20 dolara B ülkesinden alacaktır. Çünkü
C ülkesi hâlâ en düşük maliyetli ülke olmasına rağmen malının gümrüklü fiyatı 1,50 dolardır.
Sonuç olarak, A ülkesi, bu ürünün kaynağı olarak C ülkesinden B ülkesinde kaymaktadır.
Bu durumun A ülkesindeki etkisi malın yurtiçi fiyatının 1,20 dolara düşmesi olup b ve d
alanları kadar bir refah kazancı oluşturmaktadır.
Ancak, refah etkisinin tamamı b ve d’den ibaret değildir. A ülkesi şimdi malı B
ülkesinden ithal ettiği ve gümrük vergisi almadığı için devlet gelir elde edememektedir.
Eskiden malı 1 dolara C ülkesinden almakta ve % 50 vergi uygulamaktaydı. Bu vergi miktarı
c ve e alanlarının toplamına eşitti. c alanı yurtiçi fiyatın düşmesi sonucu yurtiçindeki
tüketicilere giden kısmı göstermektedir. e alanı ise düşük maliyetli C ülkesi ile daha yüksek
maliyetli birlik üyesinin maliyetleri arasındaki farktır. Devlet gelirinden vazgeçmekte ve bu
kısım yüksek maliyetli daha az etkin üretim yapan B üreticilerine gitmektedir. Ekonomik
entegrasyonun net etkisi (b + d – e) toplamına eşittir. b + d’nin e alanından daha büyük
olacağının garantisi yoktur.
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6.3.2. Dinamik Etkiler
Statik etkilere ek olarak, muhtemeldir ki, birlik oluşturan ülkelerde ekonomik yapı
ve performans farklı bir şekilde gelişecektir. Buna yol açan faktörlere ekonomik
entegrasyonun dinamik etkileri denir. Meselâ, ticaret engellerinin azaltılması daha rekabetçi
bir ortam meydana getirir ve mevcut tekelleşme derecesini azaltır. Ayrıca, daha geniş birlik
piyasasına erişim belli ihracat mallarında ölçek ekonomilerinin elde edilmesini mümkün
kılar. Bu ölçek ekonomileri, ihracat firmasının ölçeğinin büyümesiyle içsel olarak ortaya
çıkabilir ya da firma dışındaki ekonomik değişiklikler sonucu girdi maliyetlerinin
düşmesiyle ortaya çıkabilir. Her iki durumda da bunları tetikleyen, birliğe katılma sonucu
piyasanın genişlemesidir. Ölçek ekonomilerinin gerçekleşmesi bir malın belirli türlerinde
uzmanlaşmayı içerebilir ve ticaret giderek bir endüstri-içi ticaret hâline gelebilir.
Entegrasyon üye ülkelerde hem iç hem de dış yatırımları teşvik edebilir. Yatırım;
yapısal değişmeler, içsel ve dışsal ekonomiler ve talepte ve gelirde beklenen artışların bir
sonucu olabilir. Ayrıca, daha büyük bir pazarın üreticilere açık olması sebebiyle belirsizlik
ve riskte meydana gelen azalma sebebiyle de entegrasyonun yatırımları teşvik edeceği
söylenmektedir. Bundan başka, yabancılar, yüksek ortak gümrük tarifeleri sebebiyle
pazardan dışlanmaktan kaçınmak için üye ülkelerden birinde yatırım yapmayı tercih
edebilirler.
Son olarak, ortak pazar seviyesindeki bir ekonomik entegrasyon, artan faktör
hareketliliğinden doğan dinamik faydalara yol açabilir. Eğer sermaye ve emek fazla
oldukları bölgelerden kıt oldukları bölgelere hareket ederlerse; bütünleşen bölgede
ekonomik etkinlik artacak ve faktör gelirleri yükselecektir.

6.4.

İkinci En İyi Teorisi

Viner yukarıda açıklanan gümrük birliğinin etkilerine dair görüşlerini ortaya
koymadan önce, serbest ticaretin dünya refahı açısından en iyi politika olduğuna, dolayısıyla
bir grup ülkenin kendi aralarında ticareti serbestleştirmeye dönük adımlarının da serbest
ticaret yönünde bir adım olduğundan dünya refahını artıracağına inanılıyordu. Ancak,
gümrük birliği analizleri göstermiştir ki ülkelerin kendi aralarındaki ticareti
serbestleştirirken dışarıya karşı gümrük duvarlarını korumaları hâlinde; birliğe dâhil
ülkelerin refahındaki net değişme pozitif olmayabilir. Bu fikir daha sonraları ikinci en iyi
teorisinin temelini oluşturmuştur.
Tam rekabet ve serbest ticaret dünya refahı bakımından en iyi politikalardır. Bu
yüzden bunlara birinci en iyi denilmiştir. Tam rekabetin önemli varsayımlarından birisi özel
maliyet – sosyal maliyet (ve özel fayda – sosyal fayda) arasında bir fark bulunmamasıdır.
Diğer bir ifadeyle, piyasa fiyatları bir mal veya hizmet üretiminin hem onu üreten özel
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kişilere hem de topluma olan maliyetini (ve sağladığı faydayı) gösterir; bunlar arsında bir
fark söz konusu değildir.
Ancak bu varsayım çoğu kez gerçeklere ters düşer. Çünkü, uygulamada özel
monopoller, hükûmet müdahaleleri veya üretimdeki dışsallıklar sebebiyle özel maliyet ve
sosyal maliyet (özel fayda ve sosyal fayda) eşitliliği sağlanamamaktadır. Tam rekabetin
geçerli olmadığı böyle durumlarda yalnızca ticareti serbestleştirmek suretiyle Pareto
optimumunu yani birinci en iyiyi sağlamak mümkün olmaz. Bu durumda hâlen mevcut olan
kısıtlamaları dengeleyecek yeni kısıtlamalar konulması ülke refahı açısından daha iyi
olabilir. Buna ikinci en iyi politikalar adı verilir.
İkinci en iyi teorisine şöyle bir örnek verebiliriz: Diyelim ki bir malın yurtiçi
üretiminden KDV alınırken, aynı malın ithali bu verginin dışında tutulmuştur. Bu durumda
yerli mallar nisbî olarak pahalılaşacağı için ithalat artar. İthalattaki artışın finansmanında
kullanılan dövizin ekonomiye bir maliyeti vardır. Bu maliyet, o dövizleri kazanmak için
kullanılan kaynaklara eşittir.
İthalat yerine söz konusu mallar ülke içinde üretilseydi yine bir maliyet söz konusu
olacaktı. Ancak, bu maliyet ithalata kıyasla daha düşük olabilir. Bu durumda, ithalattan da
yerli mallar üzerindeki KDV kadar bir vergi almak ülke refahına olumlu etki yapar.
Görüldüğü gibi, hükûmet müdahalelerinin uygulanmakta olduğu (yerli üretimden KDV
alındığı) durumda dengeleyici yeni bir müdahaleci tedbir alınması (ithalata vergi konulması)
ülke refahını artırabilmektedir.
İkinci en iyi teorisinin en yaygın uygulama alanlarından biri gümrük birlikleridir.
Burada bazı kısıtlamalar kaldırılırken (üyeler arasında gümrük vergilerinin kaldırılması)
diğer engeller sürdürülmektedir (dışa karşı ortak tarife). Dolayısıyla, yalnızca bir kısım
engellerin kaldırıldığı bir ortamda refahtaki net değişme her zaman pozitif yönde
olmayabilir.
İkinci en iyi teorisinin her zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi dış ticarette
koruyuculuğu savunmaya yönelik bir teori olduğu düşünülmemelidir. Çünkü teoriye göre,
belirli şartlar altında (toplumsal maliyetin özel maliyetten büyük olması) ithalat kısıtlamaları
toplumsal refahı artırırken; bazı durumlarda ise (toplumsal maliyetin özel maliyetten küçük
olması) ithalat kısıtlamalarının kaldırılması ülke yararınadır.

6.5.

Kutuplaşma Teorisi

Farklı gelişme düzeyinde olan ülkelerin bir iktisadi birliğe katılıp mal ve faktör
hareketlerini serbest bırakmaları durumunda, serbest piyasa düzeni bu ülkeler arasında
gelişmişlik farkını artırır. Zengin ülkeler daha zengin, yoksul ülkeler daha yoksul duruma
gelirler. İsveçli iktisatçı Gunnar Myrdal tarafından ortaya atılan bu görüş kutuplaşma teorisi
olarak adlandırılır.
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Bunun bir sebebi azgelişmiş ülkede yeni kurulan sanayilerin gelişmiş ülkelerin
rekabetine dayanamamasıdır. İkinci bir sebep de azgelişmiş ülkedeki sermaye ve nitelikli
emek gibi kıt faktörlerin, sağladıkları yüksek getiri sebebiyle gelişmiş ülkelere göç etmek
istemeleridir. Göç eden faktörler, gittikleri ülkede üretime olumlu katkı yaparlarken,
ayrıldıkları ülkede kalkınma hızını olumsuz biçimde etkilerler. O yüzden, iktisadî
birleşmelerin benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkeler arasında yapılması gerekir.
Kutuplaşma teorisi yalnız ülkeler arasında serbest ticarette değil, aynı ülkenin farklı
bölgeleri arasında da söz konusu olur. Birçok ülkede bölgeler arasında önemli gelişmişlik
farkları vardır. Serbest piyasa ekonomisi şartlarında azgelişmiş bölgedeki kaynaklar gelişmiş
bölgelere göç etmekte ve ülkede gelişme kutupları oluşmaktadır. Bu gibi farklılıkları
önlemek için hükûmetler, piyasanın işleyişine müdahale ederek bölgesel kalkınma planları
uygulayabilirler.

6.6.

Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Az Gelişmiş Ülkeler

Azgelişmiş ülkeler de kendi aralarında çok sayıda ekonomik entegrasyon oluşturma
çabasına girişmişlerdir. Fakat bu ülkelerin iktisadî birlikler kurmalarındaki ana etken
sanayilerini geliştirme ve kalkınmalarını hızlandırma arzularıdır. Küçük piyasaların yerine
geniş bir birleşik piyasanın geçmesi, doğurduğu ölçek ekonomileri, teknolojik gelişme,
kaynak etkinliğini artırma ve yabancı sermayeyi özendirme gibi olumlu etkiler dolayısıyla
kalkınmayı hızlandırabilir.
Bununla birlikte, Viner’ın geliştirdiği geleneksel iktisadî birleşmeler teorisini olduğu
gibi azgelişmiş ülkelere uygulamak güçtür. Çünkü, teoride daha çok iktisadî birliklerin statik
etkileri vurgulanmakta ve üstü kapalı olarak tam istihdam ve kalkınmış ülke varsayımı
yapılmaktadır.
Aralarındaki farklılıklara rağmen, azgelişmiş ülkeler birbirine benzer yapıdadırlar.
Sanayileri daha çok gıda, tekstil ve dayanıklı tüketim malları gibi emek-yoğun ürünlerden
oluşur. Bu benzer özellikleri dolayısıyla azgelişmiş ülkelerin rekabetçi bir ekonomik yapıya
sahip oldukları söylenebilir. Geleneksel gümrük birliği teorisinden de hatırlanacağı gibi;
rekabetçi ekonomiler arasında kurulacak birlikler önemli derecede ticaret yaratıcı etki
yaratarak ekonomik refahı artırabilir.
Ancak, azgelişmiş ülkeler bir kısım sanayilerini yeni kurmuş ve bunları geliştirme
çabasındadırlar. Kurulacak birlik içinde sanayisini daha önce kurmuş ülkeler daha geri
durumdaki ülkelerin sanayileşmesini engelleyebilirler. Bu durum gelişme farklılıkları
bulunan ülkeler arasında kurulacak birliklerin başarısızlığına yol açan önemli bir sebeptir.
Nitekim, Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’nin (LAFTA) başarısızlığına yol açan
önemli sebeplerden birisi de bu olmuştur.
Bunlardan başka, yeni bağımsızlığına kavuşan ülkeler, başarılı bir birleşme için
gerekli olan ölçüde egemenlik haklarını uluslarüstü kuruluşlara devretmekte isteksiz
davranmaktadırlar. Ülkeler arasındaki mesafelerin çokluğu, etkin ulaştırma ve haberleşme
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imkânlarının bulunmaması ve tarım ürünlerinin ihracatı için ülkelerin aynı piyasalarda
rekabet etmeleri de başarısızlığa sebep olan diğer faktörler arasındadır.
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Uygulamalar

1) Ekonomik entegrasyon türlerinden ortak pazar ve gümrük birliğini karşılaştırmalı olarak

inceleyiniz.
2) Küreselleşmenin ekonomik entegrasyon türleri üzerindeki etkilerini tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Ortak Pazar ve gümrük birliği arasındaki farklılıklar nelerdir?
2) Küreselleşmenin ekonomik entegrasyon türleri üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ekonomik entegrasyon, ekonomik entegrasyon türleri, ekonomik
entegrasyonun etkileri konuları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli
onar adet soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyon türlerinden değildir?
A) Serbest ticaret bölgesi
B) Gümrük Birliği
C) Ortak Pazar
D) Ekonomik Birlik
E) İkili ticaret anlaşmaları
2) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyonun dinamik etkilerinden
değildir?
A) Ticaret engellerinin azaltılması daha rekabetçi bir ortam meydana getirir ve
tekelleşme derecesini azaltır.
B) Daha geniş birlik piyasasına erişim belli ihracat mallarında ölçek ekonomilerinin
elde edilmesini mümkün kılar.
C) Entegrasyon üye ülkelerde hem iç hem de dış yatırımları teşvik edebilir.
D) Ortak Pazar seviyesindeki bir ekonomik
hareketliliğinden doğan dinamik faydalara yol açabilir.

entegrasyon

artan

faktör

E) Entegrasyon ticaret yaratma ve ticaret saptırmaya yol açar.
3) Ortak pazarda, üye ülkeler arasında bütün tarifeler kaldırılmakta, dışarıya karşı
ortak bir ticaret politikası uygulanmakta ve üye ülkeler arasında faktör hareketlerinin
önündeki bütün engeller kaldırılmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Kutuplaşma teorisi yalnız ülkeler arasında değil, aynı ülkenin farklı
....................... arasında da söz konusu olur.
5) Ekonomik entegrasyonun iki statik etkisi, ticaret yaratma ve ticareti arttırma
etkileridir.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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6) İkinci en iyi teorisi belirli şartlar altında ithalat kısıtlamalarının toplumsal refahı
artırırken; bazı durumlarda ise ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasının ülke yararına
olduğunu ileri sürmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Grup üyelerinin mallarına uygulanan gümrükler kaldırıldığı fakat grup dışındaki ülkelere
karşı her bir grup üyesinin kendi bağımsız dış ticaret politikasını uyguladığı ekonomik
entegrasyon modeli ……………………’dir.
8) EFTA, ekonomik entegrasyon türlerinden ekonomik birliğin bir örneğidir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9) Gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkelerin bir iktisadi birlik kurmaları hâlinde zengin
ülkelerin daha zengin fakir ülkelerin daha fakir hâle geldiğini ileri süren teori kutuplaşma
teorisidir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10) Bir ekonomik birlik ortak bir parayı kabul ettiği zaman ……………. hâline gelmektedir.
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***
Cevap Anahtarı:
1) E 2) E

3) Doğru 4) Bölgeleri 5) Yanlış 6) Doğru

ticaret bölgesi

8) Yanlış 9) Doğru

7) Serbest

10) Parasal birlik
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7. AVRUPA BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Avrupa Birliği, oluşum süreci, ekonomik yapısının gelişimi ve ortak
politikaları üzerinde yoğunlaşarak öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Avrupa Ekonomik Topluluğundan Avrupa Birliği’ne Birliğin gelişimini

değerlendiriniz.
2)

Avrupa Birliği’nin ortak politika alanları nelerdir?

3)

Avrupa komşuluk politikasını tarihsel gelişimi ve sonuçlarını da içerecek şekilde

açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği

Avrupa
Birliği’nin Oluşumu
ve Gelişimi

Avrupa
Birliği
Ortak
Politika Alanları

Avrupa
Komşuluk Politikası

Avrupa
Birliği’nin
ekonomik yapısı üzerinde
durularak oluşumunu ve
gelişimini öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Ortak tarım politikası,
ortak rekabet politikası, ortak
ulaştırma politikası gibi
Avrupa Birliği ortak politika
alanlarını öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Avrupa
komşuluk
politikasının
oluşumu,
gelişimi
ve
sonuçlarını
öğrenmek ve tartışmak.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar



Avrupa Birliği



Serbest Dolaşım



Ortak Politika



Komşuluk Politikası
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Giriş
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi, Avrupa Birliği’nde ortak politika
alanları ve Avrupa komşuluk politikası konuları ele alınmaktadır.
Avrupa Birliği’nin temeli 1950 tarihinde, bütün Fransız ve Alman kömür ve çelik
üretiminin, dağıtımının kurulacak bir birliğin denetimine verilmesini öngören bir bildiriyle
atılmıştır. Buna Schuman planı denmektedir. 18 Nisan 1951 tarihinde Almanya, Fransa,
İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tan oluşan altı Avrupa ülkesi Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nu kuran anlaşmayı imzaladılar ve Schuman planı gerçekleşmiş oldu.
Üye sayısı 1973’te İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılmasıyla 9’a, 1981’de
Yunanistan’ın katılmasıyla 10’a, 1986’da İspanya ve Portekiz’in katılmasıyla 12’ye, 1994’te
Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın katılmasıyla 15’e çıkmıştır. 2004 yılında, on yeni üyenin
(Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Malta, Polonya, Slovenya ve Slovak Cumhuriyeti) katılımıyla üye sayısı 25’e yükselmiş;
daha sonra Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla 27’ye çıkmıştır.
Roma Anlaşması’na göre, gümrükler yavaş yavaş indirilerek 12 yıl sonra
sıfırlanacaktı. Altı ülke arasında gümrük tarifelerinin kaldırılmasından sonra aynı yıl
dışarıya karşı bir ortak gümrük tarifesi (OGT) kabul edildi. Böylece gümrük birliği
oluşturulmuş oldu.
Yapılan uygulamalı çalışmalar, ticareti saptırıcı etkiler de doğurmakla birlikte,
AET’nin ticaret yaratıcı etkisinin daha yüksek olduğunu, yani net statik etkisinin refah
artırıcı yönde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu araştırmalar, statik etkilerin % 1-2 gibi
düşük düzeylerde olduğunu, dinamik etkilerin çok daha yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır.
Roma anlaşmasının amacı basit bir gümrük birliği olmayıp ileri düzeyde bir
ekonomik birlik kurmaktı. Bunun için içerde tarifelerin kaldırılıp dışarı karşı ortak bir tarife
belirlemenin yanında üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlanması da gerekiyordu.
Buna ek olarak, üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin, özellikle ürün standartlarındaki
farklılıkların giderilmesi gerekmekteydi.
31 Aralık 1992 tarihinde Tek Avrupa Senedi’nin imzalanması ile birlikte, AET ileri
düzeyde bir “Ortak Pazar” durumuna gelmiş oluyordu. Nitekim o tarihten sonra AET’nin
ismi de Avrupa Ortak Pazarı biçiminde değişmiştir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu Maastricht Anlaşması ile birlikte ekonomik
bütünleşmenin son aşaması olan ekonomik ve parasal birlik aşamasına geçmiştir. Resmî adı
“Avrupa Birliği Anlaşması” olan Maastricht Anlaşması 7 Şubat 1992’de imzalandı ve üye
ülkelerin parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra ertesi yıl yürürlüğe girdi. Bu
anlaşmadan sonra Topluluğun adı da Avrupa Topluluğu oldu.
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7.1.

Avrupa Birliği’nin Kuruluş Süreci

Avrupa Birliği’nin temeli 1950 tarihinde, bütün Fransız ve Alman kömür ve çelik
üretiminin, dağıtımının kurulacak bir birliğin denetimine verilmesini öngören bir bildiriyle
atılmıştır. Diğer Batı Avrupa ülkeleri de isterlerse bu kartele katılabileceklerdi. Buna
Schuman planı denmektedir.
18 Nisan 1951 tarihinde Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg’tan oluşan altı Avrupa ülkesi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran
anlaşmayı imzaladılar ve Schuman planı gerçekleşmiş oldu.
Altı üye ülke dışişleri bakanlarının 1955 yılında İtalya’nın Messina kentinde
yaptıkları toplantı sırasında daha ileri düzeyde bir birlik oluşturulması için çalışmalar yapma
konusunda zamanın Belçika dışişleri bakanı Paul-Henri Spaak başkanlığında bir komitenin
kurulması kararlaştırıldı. Komite hazırladığı raporu ertesi yıl sundu ve bu rapor altı ülke
tarafından 25 Mart 1957’de Roma’da imzalanarak 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girdi.
Roma anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (Euratom) kuruldu. Kuruluşun daha ilk aşamasında birçok önemli güçlüklerle
karşılaşılmıştı. Görüş ayrılıklarının başında kurulacak Avrupa Birliğinin niteliği konusunda
İngiltere ile Fransa arasındaki ayrılık geliyordu. İngiltere’nin ABD ve İngiliz Uluslar
Topluluğu ülkeleri ile özel ilişkileri vardı ve bu tercihli ilişkileri sürdürmek istiyordu. Bu
yüzden, kurulacak birliğin gümrük birliği değil de bir serbest ticaret bölgesi olmasını
istiyordu.
Bu görüş Danimarka, Norveç, İzlanda, Avusturya, Portekiz ve İsviçre gibi ülkeler
tarafından da destek görmesine rağmen; Altılar, özellikle Fransa tarafından reddedildi ve
İngiltere topluluğun dışında kaldı.
Üye sayısı 1973’te İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılmasıyla 9’a, 1981’de
Yunanistan’ın katılmasıyla 10’a, 1986’da İspanya ve Portekiz’in katılmasıyla 12’ye, 1994’te
Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın katılmasıyla 15’e çıkmıştır. 2004 yılında, on yeni üyenin
(Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Malta, Polonya, Slovenya ve Slovak Cumhuriyeti) katılımıyla üye sayısı 25’e yükselmiş;
daha sonra Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla 27’ye çıkmıştır. Ekonomisi ağırlıklı
olarak turizme dayanan 4,3 milyonluk Hırvatistan ise 1 Temmuz 2013’te Avrupa Birliği’nin
28. üyesi olmuştur.

7.2.

AET’de Gümrük Birliği’nin Kurulması

Roma Anlaşması’na göre, gümrükler yavaş yavaş indirilerek 12 yıl sonra
sıfırlanacaktı. Bu konuda bir güçlükle karşılaşılmadı. Tarifelerde en son indirim 1968
yılında, yani öngörülen süreden 18 ay önce gerçekleştirildi. Altı ülke arasında gümrük
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tarifelerinin kaldırılmasından sonra aynı yıl dışarıya karşı bir ortak gümrük tarifesi (OGT)
kabul edildi.
OGT oranları üye ülkelerin gümrük oranlarının basit (ağırlıksız) ortalaması alınarak
hesaplanmıştı. Bu şekilde belirlenen oranlar sanayi ürünlerinde % 9 civarında idi. Bugün
OGT oranları daha düşüktür. Çünkü, 1968’den beri gerek AB Bakanlar Konseyi’nin tek
taraflı kararlarıyla gerekse GATT görüşmeleri çerçevesinde bu oranlarda birçok kez indirim
yapılmıştır. 1975 yılında başlatılan bir uygulama ile üye ülkeler tarafından tahsil edilen
gümrük vergileri topluluğa devredilmekte, yani topluluk bütçesine gelir kaydedilmektedir.
AET sözleşmesi gümrük tarifelerinin indirilmesinin yanında kotaları da
yasaklamıştır. Böylece, topluluk içi ticaret tarifelerden ve kotalardan arındırılmıştır. Buna
karşılık, topluluk içi ticaret yine de önemli ölçüde “eşdeğer etkili önlemler” veya “görünmez
engeller” denilen kısıtlamaların etkisinde bulunuyordu. Nihayet, AET sözleşmesi gümrük
tarifelerinin indirilmesinin yanında kotaları da yasaklamıştır.
Yapılan uygulamalı çalışmalar, ticareti saptırıcı etkiler de doğurmakla birlikte,
AET’nin ticaret yaratıcı etkisinin daha yüksek olduğunu, yani net statik etkisinin refah
artırıcı yönde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu araştırmalar, statik etkilerin % 1-2 gibi
düşük düzeylerde olduğunu, dinamik etkilerin çok daha yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır.

7.3.

AET’den Avrupa Ortak Pazarına Geçiş

Roma anlaşmasının amacı basit bir gümrük birliği olmayıp ileri düzeyde bir
ekonomik birlik kurmaktı. Bunun için içerde tarifelerin kaldırılıp dışarı karşı ortak bir tarife
belirlemenin yanında üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlanması da gerekiyordu.
Buna ek olarak, üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin, özellikle ürün standartlarındaki
farklılıkların giderilmesi gerekmekteydi.

7.3.1. Üretim Faktörlerinin Serbest Dolaşımı
7.3.1.1.

İşçilerin Serbest Dolaşımı

Roma Anlaşması’nda topluluk içinde işgücünün serbest dolaşması öngörülmektedir.
Yani üye ülkelerden birinde yaşayan insanlar önceden izin almaya gerek olmaksızın diğer
üye ülkelere göç etme ve oralarda çalışabilme hakkında sahip olacaklardır. Anlaşmaya göre,
ev sahibi ülke; işe giriş, ücretler ve diğer çalışma şartları bakımından göçmen işçilere bir
ayırım yapamazlar.
Zamanla birlik içinde işgücünün serbest dolaşımı bir ölçüde sağlanabilmiştir. Ancak
yasal imkânlara karşılık, yabancı işçilerin ev sahibi ülkelerin çalışma ve sosyal hayatına
uyumlarını engelleyen birçok kısıtlama mevcuttur. Dil farklılıkları, sosyal ve kültürel
farklılıklar sebebiyle, işçiler için tam bir serbest dolaşım sağlanamamaktadır.
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7.3.1.2.

İş Yeri Açma ve Hizmet Sağlama Hakkı

Kendi adına çalışanlarla serbest meslek sahiplerine de topluluk içinde istedikleri
yerde işletme kurma ve mesleklerini yürütme hakkı tanınmıştır. Başka bir ülkede işyeri
açacaklarda aranacak şartlar kendi vatandaşlarında aranacak şartlardan farklı olmayacaktır.
Bu konuda en önemli ilerleme doktor, ebe, hemşire gibi sağlık görevlilerinde ortaya
çıkmıştır. Bankacılık, sigortacılık ve avukatlık gibi mesleklerde de sınırlı bir serbestlik
gerçekleştirilmiştir.
7.3.1.3.

Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Ödemelerin Serbestleşmesi

Geçmişte menkul değer alım satımı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ticarî
kredilerin serbestleştirilmesi yönünde ilerlemeler sağlanmıştır. Bugün ise bu ülkelerin
bazıları arasındaki sermaye borsaları birleştirilmiş bulunmaktadır. 1999 yılı başında tek para
sistemi Avroya geçilmesi ile birlikte sermaye hareketlerinin serbestliği konusunda çok daha
büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

7.3.2. Tek Avrupa Pazarının Oluşturulması
Gümrük birliğinin oluşturulmasından sonra, 1960’larda, bütün dünya ticaretinde
olduğu gibi üye ülkeler arasındaki ticaret de hızlı bir şekilde arttı. Ticaretteki artışa ek olarak,
1961 – 1970 döneminde topluluğun reel GSMH’si yılda ortalama % 4,8 oranında büyüdü ve
kişi başına GSMH artışı yüzde 4 oldu. Çoğu yazarlar bu hızlı artışı AET’nin kurulmasına
bağlıyordu.
1970’lerdeki ve 1980’lerdeki büyüme oranları ise hayal kırıklığı yarattı. 1973-74 ve
1979-80 petrol krizleri ciddi boyutlarda enflasyon ve işsizlik ile büyüme hızında düşme gibi
problemlere sebep olmuştu. Büyüme oranları yönünden ABD ve Japonya’nın gerisine
düşülmesi Topluluk üyelerinde büyük bir endişe doğurdu. Bazıları bunu tam bir ekonomik
birleşme için bütün engellerin kaldırılmamış olmasına bağlıyordu. Gümrük tarifeleri
kaldırılmıştı; ama tarife dışı engeller devam ediyordu. Bu içsel piyasa engelleri arasında
özellikle şunlar dikkati çekiyordu:
i- Teknik Standartların Farklı Olması: Bu farklılıklar malların piyasanın bir
bölümünden diğerine serbestçe hareket etmesini engelliyor, ticarette ek masraflar
doğuruyordu.
ii- Gümrük kapılarındaki gecikmeler; şirketler ve kamu idareleri için zaman ve
kaynak kayıplarına sebep oluyordu.
iii- Kamu ihalelerinde diğer üye ülkelere ait işletmelerin dışlanması satın alım
işlemlerinin yüksek maliyetle yapılmasına yol açıyordu.
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iv- Hizmet işlemleri, özellikle de finans hizmetleri ile taşımacılık alanında
faaliyetler büyük kısıtlamalara tâbi idi. Yabancıların bu alanlarda piyasaya girmeleri ciddi
ölçüde engellenmekteydi.
Bu ortamda AET ülkeleri iç engellerin kaldırılmasına olumlu yaklaştılar. Bakanlar
Konseyi de bu doğrultudaki tedbirlerin uygulanması için Tek Avrupa Senedi’ni (Single
European Act) benimsedi. İç engellerin kaldırılması için 31 Aralık 1992 tarihi belirlendi.
Tek Pazar uygulaması ile birlikte, AET ileri düzeyde bir “Ortak Pazar” durumuna gelmiş
oluyordu. Nitekim o tarihten sonra AET’nin ismi de Avrupa Ortak Pazarı biçiminde
değişmiştir.

7.4.

Avrupa Birliği’nin Ortak Politikaları

Roma Anlaşması’nda AET’nin belirli alanlarda ortak politikalar takip etmesi
öngörülmüştür. Bu ortak politikalar şunlardır: Tarım politikası, rekabet politikası, ulaştırma
politikası ve ticaret politikası. Bunlara ek olarak, topluluğun enerji, bilimsel araştırma,
teknoloji, çevre korunması, vergi vs. alanlarında da ortak politikalara sahip olması
öngörülmüştür. 1992 yılında Maastricht Anlaşması ile parasal birliğin gerçekleştirilmesi ve
bütün diğer malî, ekonomik ve sosyal politika alanlarında da benzer politikaların takip
edilmesi kabul edilmiştir.
Ortak politikaları yürütme yetkisi topluluk kuruluşlarına devredilmişti. Bir başka
ifadeyle, üye ülkeler, bu politikaların uygulanması konusunda topluluk kuruluşlarını
yetkilendirmişler ve ulusal yetkilerinin bir kısmını onlara devretmişlerdi.

7.4.1. Ortak Tarım Politikası
Tarım topluluk politikaları içinde merkezî bir yere sahiptir. Topluluğun bütçe
harcamalarının üçte ikisinden fazlası tarımla ilgilidir. Yasama faaliyetlerinin de en büyük
bölümü tarım konusundadır.
Tarıma verilen bu önemin iki sebebi vardır. İlk olarak, halkın gıda ihtiyaçlarını
karşılamak hükûmetlerin başta gelen amaçları arasında yer almaktadır. Bu ise tarımsal
üretim bakımından az çok kendi kendine yeterli olmayı gerektirmektedir. İkincisi de tarım
kesiminin üretim özellikleriyle ilgilidir. Tarımsal üretim; iklim, hava, toprak gibi pek
denetim altına alınamayan faktörlerin etkisi altındadır. Bu da üretim miktarında ve
dolayısıyla çiftçi gelirlerinde büyük dalgalanmalara yol açabilmektedir. Çiftçinin toprağını
terk etmesini önlemek için ona dengeli bir gelir sağlamak gerekir. Bu açıdan bakıldığında,
izlenen tarımsal politikalar; gelir, istihdam, yapısal uyum politikaları ile nüfus politikasına
hizmet eder.
Ortak tarım politikalarının ana özellikleri AET sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden
hemen sonra 1958 Temmuz’unda Stresa’da toplanan bir konferansta belirlenmiştir. Bu
konferansta, sanayi ürünlerinde olduğu gibi, tarım ürünleri alanında da üye ülkeler arasında
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tarifelerle diğer dış ticaret kısıtlamalarının kaldırılması ve bir “yeşil pazar” oluşturulması
kabul edildi. Buna ek olarak, bütün üye ülkelerde tarım ürünlerine aynı fiyat düzeyini garanti
etmek için ortak bir fiyat sistemi kuruldu.
Oluşturulan sisteme göre, ortak tarım politikası üç ayrı fiyatı kapsamaktadır.
Öncelikle, sistemin temelini oluşturan “hedef fiyatlar” söz konusudur. Bunlar topluluk
çiftçilerinin eline geçmesi hedeflenen ideal fiyatlardır. Topluluk konseyince her yıl
belirlenen hedef fiyatlar dünya fiyatlarının bir hayli üzerindedir. Bu fiyatların topluluk içinde
verimi en düşük üreticilerin maliyetini yansıttığı varsayılır.
Piyasada fiilen geçerli olan fiyat hedef fiyattan belirli oranda farklı olabilir.
Piyasadaki fiyatın, meselâ, hedef fiyatın yüzde 10 altında veya üstünde oluşmasına izin
verilir. Bu sınırlar “müdahale fiyatları”nı oluşturur. Piyasadaki fiyatların alt sınıra düşmesi
hâlinde üye ülkelerdeki görevli kuruluşlar piyasadan mal satın alarak stok yaparlar. Fiyatlar
üst sınıra çıktığında ise stoklardan mal satışı yapılır.
Topluluğun belirlediği destekleme fiyatlarını ve tarımsal üretimi çok daha düşük olan
dünya fiyatları karşısında korumak üzere belirlenen üçüncü bir fiyat daha vardır ki buna da
“eşik fiyat” adı verilir. Eşik fiyatlar yabancı ürünlerin topluluğa girmesine izin verilecek en
düşük fiyatlardır. Topluluğun destekleme fiyatları serbest dünya fiyatlarının çok üzerinde
olduğu için bunların düşük fiyatlı yabancı mallara karşı korunması gerekir. Bunun için, ithal
mallarının fiyatlarını eşik fiyatlar düzeyine çıkartmak amacıyla, bu mallardan değişken
oranlı bir vergi alınır.
Eşik fiyatlar, malları giriş limanından Topluluk içindeki başlıca tüketim merkezlerine
ulaştırmak için gerekli taşıma giderlerinin müdahale fiyatından çıkarılmasıyla bulunur. Bu
şekilde sağlanan vergiler Topluluk bütçesine gelir olarak kaydedilir.
Serbest piyasa şartlarında, doğal olarak, yüksek destekleme fiyatına sahip tarım
ürünlerinin ihraç edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden Topluluk, tarım ürünlerini ihraç
edecek olanlara yüksek maliyet farkını karşılayacak şekilde bir geri ödeme yapar.
Topluluk ayrıca, kendi üreticilerini korumak üzere bir kısım tarım ürünlerinde ithalat
takvimleri ve referans fiyatları belirlemektedir. Birincisinde, kendi ürünlerinin yetiştiği
mevsimlerde benzer malların ithalinden alınan vergiler yükseltilir; diğerinde ise belirli bir
fiyatın altında yapılan ithalata izin verilmez.
Bu politikalar birçok önemli probleme yol açmıştır. Yüksek destekleme fiyatları
yoluyla üreticilere verilen sübvansiyonlar aşırı üretime, dolayısıyla mal stoklarına sebep
olmaktadır. Bu da önemli stoklama giderlerine yol açmaktadır. Yüksek destekleme
politikaları ile AB içinde gelir dağılımı üreticiler lehine değiştirilirken; ödemek zorunda
bırakıldıkları yüksek fiyatlar sebebiyle tüketicilerin refahı feda edilmektedir.
Ortak tarım politikası doğurduğu bu olumsuz sonuçlar sebebiyle Topluluk
kamuoyunda büyük eleştirilere konu olmuş ve üye ülkeler arasında programın finansmanı
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konusunda zaman zaman önemli görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Topluluğun uyguladığı
yüksek fiyatlı destekleme politikası tarım ürünlerinin dünya ticaretini büyük ölçüde
kısıtlamaktadır. GATT’ın Uruguay görüşmelerinde ABD ile AB arasında en büyük görüş
ayrılıklarından birisi tarımsal sübvansiyonlar konusunda ortaya çıkmıştır.

7.4.2. Ortak Rekabet Politikası
Ortak pazarın düzenli bir biçimde işleyebilmesi her şeyden önce rekabet şartlarının
aynı olmasını gerektirir. Bu, üreticiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak ve kamu ya da özel
kesim işletmelerinin rekabet eşitliğini bozan faaliyetlerini önleyebilmek bakımından zorunlu
bir şarttır.
Toplulukta firmalar arasında rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla Roma
anlaşmasında yer alan bazı kurallar mevcuttur. Topluluk tarafından bu ilkeler doğrultusunda
yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Meselâ tröstleşmeler, işletmeler arasında rekabeti
kısıtlayan gizli ve açık anlaşmalar vb. uygulamalar yasaklanmıştır. Bu konuda komisyon,
para cezasına çarptırmak gibi bazı yetkilerle donatılmıştır.

7.4.3. Ortak Ulaştırma Politikası ve Diğer Ortak Ekonomik
Politikalar
Bir hayli karmaşık olan bu sektörde ortak politikalar oluşturma çalışmaları çok yavaş
ilerlemektedir. Karayolu demiryolu ve iç suyolu ile yük ve yolcu taşımacılığı hemen hemen
tamamıyla üye ülkelerin özel düzenlemelerine tâbi olmaya devam etmektedir.
Ayrıca, iktisadî birleşme yolunda yeni adımlar atmak veya üye ülkelerin
karşılaştıkları problemlere ortak çözümler bulmak için topluluğun yürütmekte olduğu diğer
bazı çalışmalar vardır. Bunlar arasında, meselâ, enerji politikası, araştırma ve teknoloji
politikaları ile tek para biriminin uygulanması yer almaktadır.
Topluluk ortak bir para sistemi oluşturmak üzere 1979 yılında Avrupa Para Sistemini
(EMS) uygulamaya koymuştur. Bu sistem çerçevesinde Avrupa Hesap Birimi (ECU) adı
verilen bir hesap birimi oluşturulmuş ve üye ülke paraları sabit kurlardan ECU’ye
bağlanmıştır. Avrupa Parasal İşbirliği Fonundan ödeme sıkıntısı içine düşen üye ülkelere
kısa süreli fon sağlanması öngörülmüştür. Maastricht Anlaşması ile benimsenen tek Avrupa
parası Avro ise 1999 yılının başında uygulamaya konmuştur.
Katma değer vergisinin uygulanmasıyla, toplulukta dolaylı vergilerde uyum
sağlanmıştır. Ancak, diğer vergilerde bu ölçüde bir işbirliği gerçekleştirilebilmiş değildir.
1973 ve 1979 yıllarındaki petrol krizlerinden sonra Topluluk ortak bir enerji
politikası benimsemiştir. Bu yeni politikayla, petrol ithalatının azaltılması, büyüme ile enerji
arasındaki bağın azaltılması, kömürden elde edilen enerji ile nükleer enerjinin payının
artırılması vs. amaçlanmıştır.
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Toplulukta baştan beri araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verilmiştir.
Teknoloji yarışında ABD ve Japonya’nın gerisinde kalmamak için bu alanda ortak
programlar izlenmesi üzerinde önemle durulmuş ve Temmuz 1985’te, Paris’te, kısaca
“Euroka” diye bilinen “Avrupa Teknolojik İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.

7.4.4. Sosyal Politikalar
Avrupa Topluluğu’nda ağırlık ekonomik birleşmeye verilmiş ve bir anlamda sosyal
amaçların kendiliğinden gerçekleşeceği varsayılmıştır. Bu sebeple, ortak bir sosyal politika
belirlenmesi konusundaki ilerlemeler daha sınırlı kalmıştır.
Topluluk içinde özellikle genç nüfus arasındaki işsizliğin önlenmesi daima ön planda
gelen bir amaç olmuştur. Bunun yanında, çeşitli iş kollarında işçilerin çalışma şartlarının
iyileştirilmesi de önemli bir sosyal amaçtır. Topluluğun sosyal politikasının temel aracı
kuruluşu Avrupa Sosyal Fonu’dur. Bu fon işsizliği azaltmak, coğrafî ve meslekî hareketliliği
artırmak ve işgücünün eğitimine kaynak sağlamak gibi amaçlarla kurulmuştur.
Bunlar yanında, bölgesel kalkınma da üzerinde önemle durulan konulardan biridir.
Birlik içinde bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla 1975 yılında Avrupa
Bölgesel Kalkınma Fonu kurulmuştur. Bu fondan geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasıyla
ilgili projelere finansman sağlanmaktadır. Söz konusu fondan yapısal sorunlarla karşılaşan
sektörler (başta kömür, çelik, gemi yapımı ve tekstil olmak üzere) de önemli ölçüde yardım
alabilmektedir.
Bunlara ek olarak, Topluluğun bir çevre ve tüketiciyi koruma politikası da vardır. Bu
konulara Roma Anlaşmasında yer verilmemişti; fakat zamanla ortaya çıkan zorunluluklar
sonucunda tüketicinin korunmasından başka, sağlık, çevre, güvenlik vs. gibi konulara yer
verilmiş ve bunlarla ilgili çeşitli standartlar belirlenmiştir.

7.5.

AET’den Avrupa Birliği’ne Geçiş: Maastricht Antlaşması

Avrupa Ekonomik Topluluğu Maastricht Anlaşması ile birlikte ekonomik
bütünleşmenin son aşaması olan ekonomik ve parasal birlik aşamasına geçmiştir. Resmî adı
“Avrupa Birliği Anlaşması” olan Maastricht Anlaşması 7 Şubat 1992’de imzalandı ve üye
ülkelerin parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra ertesi yıl yürürlüğe girdi. Bu
anlaşmadan sonra Topluluğun adı da Avrupa Birliği oldu.
Ekonomik ve parasal birlik mal, hizmet, insan ve sermayenin serbest dolaşımını ve
tek bir para biriminin kabulünü, bu amaçla da ortak para politikası uygulaması ile ekonomik
ve malî politikaların yakınlaştırılmasını öngörmektedir. Anlaşmada belirtildiği biçimde,
ekonomik ve parasal birliğe kademeli bir biçimde geçilmiştir. Bu aşamalar, 1989
Haziranında yapılan Madrid zirvesinde kabul edilen Delors planında belirlenmiştir.
Maastricht Anlaşmasında kademeli olarak gerçekleştirilecek temel aşamalar şunlardı:
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a. Ekonomik ve parasal birlik: Anlaşmaya göre, üye ülkeler, para politikası
alanındaki yetkilerini 1999’da kurulmuş bulunan Avrupa Merkez Bankası’na
devredeceklerdi. Bu ise parasal alanda üye ülkeler arasında işbirliği aşamasından ülkelerüstü bir kuruluşa yetki devrine geçiş anlamı taşımaktaydı. Ortak ekonomi politikaları ise
konseyde belirlenecek ilkeler çerçevesinde üye ülkelerin denetimine bırakılmıştır.
Parasal birlik 1999 yılı başında Avro’nun tek Avrupa parası olarak kullanılmaya
başlamasıyla gerçekleştirildi ve parasal birliğe İngiltere, Danimarka, Yunanistan ve İsveç
dışındaki on bir AB üyesi katıldı. Parasal birliğe girmek için üye ülkelerde enflasyon
oranları, kamu açıkları, kamu borçları ve faiz oranlarının belirlenmiş olan sınırların üzerinde
olmaması gerekmekteydi. 2002 yılında Yunanistan da Maastricht kriterlerini karşılayarak
tek para sistemine katıldı.
b. Avrupa Yurttaşlığı: AB yurttaşlarına, tüm üye ülkelerde oturma ve serbestçe
dolaşma, belirli şartlar altında Avrupa Parlamentosu ve belediye seçimlerinde seçme ve
seçilme, Avrupa Parlamentosu’na dilekçe ile başvurma hakları verilmiştir.
c. Ortak Güvenlik ve Dış Politika: Bu madde ile topluluğun gerek kendi içinde
gerekse üçüncü ülkelerle işbirliğini geliştirmesi, adâlet ve polisle ilgili olaylarda ortak
hareket edilmesi öngörülmüştür.
d. Değişik alanlarda ortak programlar: Bunlar arasında örneğin, sanayi politikası,
haberleşme, enerji ve ulaştırma, tüketicinin korunması, sağlık, meslekî eğitim, kültür gibi
konularda Topluluk yetkilerinin artırılması yer almaktadır.

7.6. Avrupa Birliği’nin Organları
Avrupa Birliğinin kurucuları bunu bir siyasî birlik olarak düşünmüşler ve yasama,
yürütme, yargı görevi yapacak organlarla donatmışlardır. Birliğin başlıca organları aşağıda
verilmektedir.

a. Avrupa Komisyonu: Bu komisyon günlük işleri yapmakla yükümlüdür. AB
Bakanlar Konseyi’nin aldığı kararları uygular ve uygulamalar konusunda ona bilgi verir.
Komisyon faaliyetlerini AB’nin merkezi olan Brüksel’de sürdürür ve yalnızca Avrupa
Parlamentosuna karşı sorumludur. Görevleri ekonomik, malî, toplumsal vb. konuları
kapsadığından, faaliyetleri küçük çapta bir hükûmet faaliyetine benzetilebilir.
b. Bakanlar Konseyi: Her üye ülkeden bir bakanın katılmasıyla oluşur. Konsey
toplantılarına genellikle dışişleri bakanları katılır; ama konunun özelliğine göre diğer
bakanlar da katılabilir. Konseyin kararları genellikle birbiriyle çelişen milli çıkarları
uzlaştırıcı mahiyettedir.
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Konseyin görevleri üye ülkelerin ekonomi politikalarının koordinasyonu ve Roma
Anlaşması’nın yürütülmesiyle ilgilidir. Temel kararlar Bakanlar Konseyi’nde alınır; günlük
işler ise komisyon tarafından yürütülür.
c. Avrupa Konseyi: Birliğin devlet ve hükûmet başkanlarıyla Avrupa Komisyonu
başkanından oluşur. Yılda dört toplantı yapmaktadır. Konsey toplantılarında AB’nin uzun
vadeli hedefleri ve diğer kritik kararlar tartışılmakta ve karara bağlanmaktadır.
Konsey toplantılarının başkanlığını bu görevi elinde bulunduran ülkenin devlet veya
hükûmet başkanı yerine getirir. Konsey başkanı bir devlet başkanı gibi olmayıp diğer Avrupa
devlet başkanları karşısında eşitler arasında birinci durumdadır. Avrupa Konseyi için
dönüşümlü başkanlık sistemi geçerlidir. Başkanlık her altı ayda bir üye ülkeler arasında el
değiştirir.
d. Avrupa Parlamentosu: Beş yılda bir yapılan seçimlerle oluşur. Her ülkeye Avrupa
Parlamentosu’nda belli bir kontenjan ayrılmıştır. Parlamento üyeleri kendi ülkelerinin
çıkarlarını değil Birliğin çıkarlarını savunmakla görevlidirler. Bu yüzden, parlamentoda ülke
temsilcileri olmak yerine çeşitli siyasal gruplara bağlı olarak faaliyet gösterirler. Avrupa
Parlamentosu, AB’nin yürütme organı durumunda olan Bakanlar Konseyi ile Avrupa
Komisyonu’nu denetler. Ayrıca, bütçeyle ilgili görev ve yetkileri vardır.
e. Troika: Troika; konsey başkanlığını elinde bulunduran üye devlet ile ondan önce
bu görevi yapan ve ondan sonra yapacak olan üye devletlerden oluşur. Komisyon başkanının
da hazır bulunduğu Troika, ortak dış politika ve güvenlik politikası konularında AB’yi temsil
eder. Sonraları (Amsterdam Anlaşması 2000) bu konuda yeni bir uygulama başlatılmıştır.
Buna göre Troika, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstlenen ülke ile daha sonra bu
görevi üstlenecek ülke ve ortak dış politika ve güvenlik politikasından sorumlu temsilci
sıfatıyla da Konsey genel sekreterinin katılımından oluşur.
f. Adâlet Divanı: Üye ülkelerin anlaşmalarıyla atanmış yargıçlardan kuruludur. Roma
Anlaşması’nın hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemekle görevlidir. Üyelerden
birinin bu hükümlere uymadığı görülürse; Avrupa Komisyonu önce bu üye devlete
önerilerini bildirir. Üye devlet bu önerilere aldırmazsa, bu kez adâlet divanında aleyhine
dava açtırır. Adâlet divanı üye devletleri ve şirketleri para cezasına çarptırma yetkisine de
sahiptir.

7.7. Avrupa Komşuluk Politikası
Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa Topluluğu dönüşüm sürecine girmiştir. 1992
de imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması (ABA) ile birçok alanda reformlar geliştirilmiştir.
ABA’nın 49.maddesi uyarınca Avrupa ülkeleri AB’ye üyelik için başvurabileceklerdir.
2004 yılında genişleme ile on ülke birliğe üye olmuş ve yeni komşular ile ilişkiler
dönemi başlamıştır. İlk defa 2003 yılı mart ayında Komisyon “Daha Geniş Avrupa”
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bildirimini yayınlamıştır. 12 Mayıs 2004’de ise “Avrupa Komşuluk Politikası (AKOPO)
Stratejisi” belgesi yayınlanmıştır.
Komşuluk politikasının amacı; AB’nin yeni koşularının istikrar, güvenlik ve refahına
destek olarak, tarafların çıkarlarına da uygun faaliyetler yürütmektir. Bu kapsamda
komşulara AB’nin eylemlerine katılma, işbirliği faaliyetleri yürütme imkânlarını tanıyarak
bir yerde dış sınırları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
AKOPO, AB ve her bir partner ülke arasında bölgesel ve çok taraflı işbirlikleriyle
zenginleştirilen ikili (bilateral) politikalardır. AKOPO ile ülkelere ticarette kolaylıklar
tanınması ve AB’nin teşvik programları ile ekonomik ve toplumsal reformların
desteklenmesi planlanmıştır. AKOPO kapsamında 2009 Mayısı’nda Doğu Ortaklığı, 2008
Temmuz da tekrar başlatılan Akdeniz için Birlik ve 2008 Şubatı’nda Karadeniz Sinerjisi
bulunmaktadır. Bu ülkeler Cezayir, İsrail, İşgal Altındaki Filistin toprakları, Ermenistan,
Ürdün, Suriye, Azerbaycan, Lübnan, Tunus, Beyaz Rusya, Libya, Ukrayna, Mısır, Moldova,
Gürcistan ve Fas’dır.
AKOPO’ya Irak ve İran’ın dahil edilmemesi şu şekilde
açıklanmaktadır: Türkiye üye olduğu takdirde, AB Irak ve İran ile komşu olur. Dolayısıyla,
adayın komşusu politika kapsamında bulunmamaktadır. Türkiye’nin sınır komşuları söz
konusu olduğunda AKOPO sadece Avrupa idealini paylaşan, reformlarını Avrupa kimliğine
dayandıran, ortak bölgesel kimliğe sahip olan ve ayrıca Gürcistan örneğinde görüldüğü gibi
Bulgaristan ve Romanya ile deniz sınırı olan Güney Kafkasya’yı (Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan) kapsamaktadır. Türkiye’nin AKOPO kapsamında olmamasının sebebi ise
adaylık statüsünde olmasından dolayıdır.
Lizbon Antlaşması’nda komşuluk ilişkilerine önem verilmekte, iyi komşuluk
ilişkilerinin tesis edilmesi gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Komşularla kurulan bu faklı
platformda ele alınan ilişkilerde hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı,
azınlık haklarına saygı, pazar ekonomisi yani kısaca ortak değerlerin karşılıklı güvence
altına alınması esastır.
Komşuluk politikası kapsamında ele alınan projelerdeki ortak amaçlar ise şunlardır:
▪

Özgürlük ve demokrasiyi yayma,

▪

Komşu ülkelerde refah düzeyini arttırmak: Ekonomik alanda bütünleşme

ve ekonomik reform süreçlerini desteklemeye bu bağlamda ağırlık verilmesi,
▪

İstikrar ve güvenliğin arttırılması: Avrupa Güvenlik Stratejisi’yle paralel

bir şekilde komşu ülkelerle kalkınma, çevre, silahsızlanma ve terörizm konularında
ortak çalışmalar yürütme.

AB ve her bir partner ülke arasında ikili eylem planları yapılır. Bu eylem planları 35 senelik dönemler için (kısa veya uzun vadeli) bir takvim belirler, bu takvimde yerine
getirilmesi gereken ve önceliği bulunan siyasi ve ekonomik reformlar bulunmaktadır. Eylem
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planlarının temel özelikleri: ortak değerlere bağlılık, daha etkili ve siyasi diyalog, ekonomik
ve sosyal kalkınma politikası, ticaret ve iç pazar, enerji ve ulaşımdır. AB, reformların
gerçekleştirilme sürecinde programlar yoluyla teknik destekte de bulunur.
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (European Neighbourhood and Partnership
Instrument-ENPI), somut destek eylemleri aracılığıyla Komşuluk Politikası’nı destekleyen
finansal araçtır. Politik, sosyal ve kültürel anlamda farklı özelliklere sahip coğrafyalarda “iyi
komşuluk” ilişkileri kurma amacına yönelik oluşturulmuştur. ENPI ile TACIS (Technical
Assistance to the Commonwealth of Independent States-Bağımsız Devletler Topluluğu ve
Moğolistan için Teknik Destek) ve MEDA (Mediterranean Economic Development AreaAkdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı Programı: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde
1995 yılında oluşturulan mali destek programı) gibi programlar kalkmıştır. ENPI’nin iki
amacı bulunmaktadır: Partner ülkeler ile AB arasında hem politik işbirliğini hem de
kademeli bir şekilde ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi; AB ve komşu ülkeler
arasında bölgesel yakınlık sebebiyle ortaya çıkan fırsat ve güçlüklere dikkat çekilmesi.
ENPI’nin özelde AKOPO Aksiyon Planlarının uygulanması için kullanılmakta, bunun yanı
sıra söz konusu ülkelerin AB iç pazarına dahil etmeye yönelik önlemlerin desteklenmesinde
kullanılmaktadır.
AB’nin 2011-2013 dönemi için doğu ve güney komşularını içeren “Komşuluk
Politikası” bütçesi 5.7 milyar € olarak belirlenmiştir. Rusya, fon ihtiyacı olmadığı için
yararlanmıyor. Mart 2011’den itibaren 19 yeni finans programı kabul edilmiştir. Cathrine
Ashton, söz konusu bütçe artışı ile ilgili “Biz komşu ülkelere politik bir birlik ve ekonomik
entegrasyon sunuyoruz. Bu amacımıza ulaşabilmek için bütçede artırıma gitmek bizim için
çok önemli” demiştir.
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Latincesi “mediterraneus” olan Akdeniz “iç kara”
anlamına gelmektedir. Türkçe ve Arapça’da “Akdeniz”, Romalılar döneminde “Mare
Nostrum” yani “Bizim Deniz” denilmiştir. Hem kültürel, hem tarihi hem de coğrafi açıdan
önemli olan bu gölge tarihi boyunca güç oyunlarına neden olmuştur.
AT-Akdeniz ilişkileri 1960’larda ikili anlaşmalar çerçevesinde gelişmiştir; ama,
Akdeniz politikası diye politika yoktur. Fransa ve İtalya’nın girişimleriyle 1972 Paris
Zirvesi’nde “Küresel Akdeniz Politikası” oluşturulmuştur. Bu çerçevede Akdeniz ülkeleri
ile ikili antlaşmalar imzalanmış ve sanayi mallarında serbest ticaret alanı, tarımda ise bazı
ürünlerde kısıtlı gümrük indirimlerine gidilmiştir.
1973 de Arap-İsrail Savaşı, OPEC Krizi, topluluğun ortak tarım politikasını
uygulamaya başlaması gibi etkenler sebebiyle ilişkiler zarar görmüştür. Topluluk 1980’lerde
yaşadığı genişlemeler ile Akdeniz ülkelerinden Yunanistan, Portekiz ve İspanyayı bünyesine
almıştır. Yeni üyeler ile birlikte yeni komşular kazanan topluluk için Akdeniz’in yıldızı
tekrar parlamıştır.
Aralık 1989’da, Avrupa Konseyi, “Yenileştirilmiş Akdeniz Politikasını”
açıklamıştır. Oluşturulan bu yeni çerçevede Ortadoğu ülkelerine yönelik mali yardımlar
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1992-1996 arası dönemde yaklaşık iki kat arttırılmıştır. 1992’de ise AT ile Akdeniz ülkeleri
arasında MED programları (Akdeniz ülkeleriyle yerel düzeyde işbirliğini geliştirmek
amacıyla oluşturulan program, birçok alanda proje bazında mali destek sağlanmaktadır)
olarak bilinen yatay işbirliği projesi başlatılmıştır.
AT’nin yapmış olduğu girişimler ve verilen destekler var olan problemleri
çözmemiştir. Bölgede yüksek işsizlik, sosyo-ekonomik zorluklar, siyasi istikrarsızlık hala
bir sorundur, topluluk açısından bölgeden gelen göç engellenememektedir. Artık Akdeniz
havzasında zengin ve fakir ülkeler arasında refah farklılıkları artmış, buda topluluğun var
olan politikayı tekrar gözden geçirmesine sebep olmuştur. 27-28 Kasım 1995 tarihlerinde
gerçekleştirilen Barselona Konferansı sonucu, Barselona Deklarasyonu’yla “AvrupaAkdeniz Ortaklığı” kurulmuştur. Taraf ülkeler Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Fas, Tunus,
Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye, Kıbrıs ve Malta’dır. Artık ülkeler bir
bütün olarak ele alınıyor, tek tek veya gruplar halinde değil. Akdeniz bölgesinde barış,
istikrar ve refah alanı oluşturma hedefi ile çıkılan bu yolda en önemli hedeflerden biri
bölgede 2010 a kadar Serbest ticaret alanı oluşturmaktır, ama bu gerçekleştirilememiştir.
Barselona sürecinin başarısızlık sebepleri şunlar olmuştur:


Petrol ve enerjide çıkarların ön plana geçmesi.



Ekonomik istikrarın arkasında göçü engelleme ana hedefi.



Serbest ticaret alanı hedefi için gereken anlaşmaların 2010 itibarıyla

tamamlanmaması.


AB tarafından vaat edilen yatırımların küçük bir kısmının gerçekleşmiş



Avrupa-Akdeniz İstikrar Paktı, Akdeniz ülkelerinin talebi üzerine şart

olması.
olmuş; ama, ilan
edilememiş olması.


Cezayir, Filistin iç kargaşaları, uyuşturucu ve göç dalgası gibi etkenler.



Bu süreçte ekonomik sorunlardan ziyade, güvenlik sorunlarının ön

planda olması.
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin girişimleriyle 13 Temmuz 2008’de
“Akdeniz için Birlik” kurulmuştur. AB ve Akdeniz’e komşu ülkeleri bir çatı altında
toplamak amaçlanmıştır. Oluşturulan bu yeni birliğe bir takım eleştiriler getirilmiştir.
Bunlar:
▪

Detaylı bir kurumsal yapısının olmaması.

▪

Akdeniz İçin Birlik ile mevcut Euro-Med arasındaki ilişki.
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▪

Akdeniz Birliği’nin Euro-Med çerçevesinde geliştirilen politikalara

olumsuz etkisi.
▪

Bölgesel ilişkilerin değişik kurumsal yapılar çerçevesinde tekrarlanması.

Akdeniz için Birlik ve Barselona sürecinin ortak yanı ve farklılıklar ise şunlardır:
▪ Temel hedefi tanımlama şekli ortaktır. Yani mali işbirliği, barış ve güvenlik.
▪ Barselona’da, siyasal ortaklık, güvenlik, serbest ticaret alanı oluşturma ve
insani-kültürel konuları ele almakta, alt yapısını çizmektedir. Akdeniz Birliği’nde ise
göç politikası, ekolojik strateji, su kaynakları, terörizm, suç gibi konularda yapılanma
içinde
▪ Akdeniz, Barselona’dan daha fazla üye içeriyor.
▪ Her ikisinde de ticaret var ama güvenlik ön planda.
▪ Barselona’da Avrupa Yatırım Bankası ve MEDA (Akdeniz Ekonomik
Kalkınma Alanı Programı) oluşan mali alt yapı var. Akdeniz Birliği’nde ise bu yok
(Akdeniz Yatırım Bankası kurulması düşünülmüş; ama, hayata geçirilmemiş).
▪ İkisinde de Birliğin kota, tarife, ortak tarım politikasından kaynaklanan
kotalardan dolayı ticaret hacmi istendiği kadar arttırılamamış.
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Uygulamalar

1) Avrupa Birliği ekonomi politikalarının tarihsel gelişimini inceleyiniz.
2) Avrupa Birliği ortak politikalarını açıklayarak tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Avrupa Birliği’nde ekonomi politikalarının gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?
2) Avrupa Birliği’nde ortak politika alanları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin tarihsel süreçte gelişimi, yapısı, ortak politika
alanları ve Avrupa komşuluk politikası konuları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin başlıca organlarından değildir?

A) Avrupa Komisyonu
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Parlamentosu
D) Üye devletlerin kendi parlamentoları
E) Adalet Divanı
2) Aşağıdakilerden hangisi Maastricht
gerçekleştirilecek temel aşamalardan değildir?

Anlaşması’nda

kademeli

olarak

A) Ekonomik ve parasal birlik
B) Avrupa yurttaşlığı
C) Gümrük tarifelerinin azaltılması
D) Ortak güvenlik ve dış politika
E) Değişik alanlarda ortak programlar
3) Aşağıdakilerden hangisi komşuluk politikası bağlamında ele alınan projelerin
ortak amaçlarından değildir?
A) Özgürlük ve demokrasiyi yaymak
B) Komşu ülkelerde refah düzeyini arttırmak
C) Ekonomik reform sürecini desteklemek
D) İstikrar ve güvenliği arttırmak
E) Komşu ülkeler ile ortak pazar oluşturmak
4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ortak politikalarından biri değildir?
A) Tarım politikası
B) Güvenlik politikası
C) Ticaret politikası
D) Rekabet politikası
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E) Ulaştırma politikası
5) Avrupa Birliği’nde Bakanlar Konseyi ile birlikte Avrupa Komisyonu’nunu
denetleme görevi hangi kurumundur?
A) Adalet Divanı
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Merkez Bankası
D) Avrupa Parlamentosu
E) Üye devletlerin kendi parlamentoları
6) Aşağıdakilerden hangisi Barcelona sürecinin başarısızlık sebeplerinden biri
değildir?
A) Cezayir, Filistin iç kargaşaları, uyuşturucu ve göç dalgası gibi etkenler
B) AB tarafından vaat edilen yatırımların küçük bir kısmının gerçekleşmiş olması
C) Serbest ticaret alanı hedefi için gereken anlaşmaların 2010 itibarıyla
tamamlanmaması
D) Akdeniz İçin Birlik sürecinin başlaması
E) Serbest ticaret alanı hedefi için gereken anlaşmaların 2010 yılı itibarıyla
tamamlanmaması
7) Avrupa Ekonomik Topluluğu aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kurulmuştur?
A) Paris Antlaşması
B) Roma Antlaşması
C) Tek Avrupa Senedi
D) Lizbon Antlaşması
E) Amsterdam Antlaşması
8) Avrupa Birliği üyesi devletler arasında ortak pazara geçilmesi kararı
aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde alınmıştır?
A) Amsterdam Antlaşması
B) Nice Antlşaması
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C) Maastricht Antlaşması
D) Tek Avrupa Senedi
E) Lizbon Antlaşması
9) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa yurttaşlığının sağladığı haklardan biri değildir?
A) Serbest dolaşım ve ikamet hakkı
B) Avrupa Parlamentosunda seçme ve seçilme hakkı
C) Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı
D) Avrupa Parlamentosuna veya Avrupa Ombudsmanı’na dilekçe ile başvurma
hakkı
E) Ulusal parlamentolarda seçme ve seçilme hakkı
10) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği’ne 2004 yılında üye olmuştur?
A) Portekiz
B) Yunanistan
C) Romanya
D) Estonya
E) Bulgaristan
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***
Cevap Anahtarı
1) D 2) C 3) E 4) B

5) D 6) D 7) B

8) D

9) E

10) D
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8. AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olan 1999
Helsinki Zirvesi’nden müzakerelerin başlamasına değin olan süreçte Avrupa Birliği-Türkiye
ilişkileri öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Helsinki Zirvesi’nin Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri için önemi nedir?

2)

Avrupa Birliği tam üyelik şartları nelerdir?

3)

Avrupa Birliği genişlemesinin araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne
Aday Ülke İlan
Edilmesi

1990’lı
yıllardan
itibaren Avrupa BirliğiTürkiye
ilişkilerinin
gelişimini öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Avrupa
Birliği Tam Üyelik
Şartları

Türkiye
üzerinden
Avrupa Birliği tam üyelik
şartlarını
tartışarak
öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Avrupa
Birliği Genişlemesi
Araçları ve Türkiye

Katılım
Ortaklığı
Belgesi ve Ulusal Program
gibi genişleme araçlarını
öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar



Helsinki Zirvesi



Katılım Ortaklığı Belgesi



Ulusal Program
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Giriş
Bu bölümde 1999 Helsinki Zivresi’nden Müzakerelerin başladığı tarihe kadar olan
dönemde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ele alınmaktadır.
10-11 Aralık 1999 yılında Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü resmen
tanınmıştır. Yani Türkiye alınan bu karar doğrultusunda katılım öncesi stratejiden
yararlanabilecektir. Bu, Türkiye’nin Topluluk program ve ajansları toplantıları ile katılım
sürecinde yapılan toplantılara katılma imkânına sahip olması demektir.
Zirvede; Türkiye, genişleme süreci ve Kıbrıs konuları hakkında alınan kararlar şu
şekildedir:




Türkiye hakkında: “12. Avrupa Konseyi (AB Devlet/Hükümet Başkanları),
Komisyon’un İlerleme Raporu’nda işaret edildiği üzere, Türkiye’de son zamanlarda
yaşanan olumlu gelişmeleri ve ayrıca, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum
yönündeki reformlarını sürdürme niyetini memnuniyetle karşılar. Türkiye, diğer aday
devletlere uygulananlarla aynı kriterler temelinde Birliğe katılması mukadder bir aday
devlettir. Diğer aday devletler gibi Türkiye de, mevcut Avrupa Stratejisi’ne istinaden,
reformlarını teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik bir katılım öncesi stratejisinden
istifade edecektir. Bu çerçevede, insan hakları ile 4 ve 9(a) sayılı paragraflarda belirtilen
konular başta olmak üzere, üyeliğin siyasi kriterlerini karşılama yönünde ilerleme
kaydedilmesi üzerinde durularak, daha fazla siyasi diyalog söz konusu olacaktır.
Türkiye, Topluluk programları ile ajanslarına ve katılım süreci bağlamında aday
devletler ile Birlik arasındaki toplantılara katılma imkânına da sahip olacaktır.
Müktesebatın benimsenmesi için bir Ulusal Program’la birlikte, siyasi ve ekonomik
kriterler ve bir üye devletin yükümlülükleri ışığında üyelik hazırlıklarının yoğunlaşması
gereken öncelikleri içeren bir Katılım Ortaklığı belgesi, önceki Konsey Sonuçları
temelinde oluşturulacaktır. Uygun izleme mekanizmaları kurulacaktır. Türkiye’nin
mevzuatının ve uygulamasının müktesebatla uyumlaşmasını yoğunlaştırmak üzere,
Komisyon, müktesebatın analitik tarzda incelenmesine yönelik bir süreç hazırlamaya
davet edilir. Avrupa Konseyi, Komisyon’dan, katılım öncesi tüm AB mali yardım
kaynaklarının koordinasyonu için tek bir çerçeve sunmasını talep eder”.
Genişleme Süreci hakkında: “4.Avrupa Konseyi, şimdi 13 aday devleti tek bir
çerçevede içeren katılım sürecinin kapsayıcı mahiyetini yeniden teyit eder. Aday
devletler, üyelik sürecine eşit bir temelde katılmaktadırlar. Avrupa Birliği’nin
Antlaşmalarda ifade edilen değerlerini ve amaçlarını paylaşmalıdırlar. Bu bakımdan,
Avrupa Konseyi, anlaşmazlıkların BM Şartı’na uygun olarak barışçı yoldan
çözümlenmesi ilkesini vurgular ve aday devletleri süre giden sınır anlaşmazlıklarını ve
ilgili diğer meseleleri çözmek için her türlü gayreti göstermeye davet eder. Bunda
başarılı olunamadığı takdirde, anlaşmazlığı makul bir süre içinde Uluslararası Adalet
Divanı’na götürmelidirler. Avrupa Konseyi, süre giden anlaşmazlıklara ilişkin durumu,
özellikle üyelik süreci üzerindeki yansımalarıyla ilgili olarak ve en geç 2004 yılı sonuna
kadar Uluslararası Adalet Divanı yoluyla çözüme bağlanmalarını teşvik etmek amacıyla
gözden geçirecektir. Ayrıca, Avrupa Konseyi, Kopenhag’da belirlenmiş olan siyasi
kriterlere uyumun üyelik müzakerelerinin açılması için ön şart olduğunu ve tüm
Kopenhag kriterlerine uyumun AB’ye üye olarak katılımın temelini oluşturduğunu
hatırlatır”.
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Kıbrıs hakkında: “9.(a) Avrupa Konseyi, 3 Aralık 1999 tarihinde New York’ta
Kıbrıs meselesinin kapsamlı çözümüne yönelik olarak başlatılan görüşmeleri
memnunlukla karşılar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin bu süreci
başarıyla sonuçlandırma yönündeki gayretlerine güçlü desteğini ifade eder. (b) Avrupa
Konseyi, siyasi bir çözümün Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılımını kolaylaştıracağının
altını çizer. Üyelik müzakerelerinin tamamlanmasına kadar kapsamlı bir çözüme
ulaşılamamış olursa, Konsey’in üyelik konusundaki kararı, yukarıdaki husus bir ön şart
olmaksızın verilecektir. Bu konuda Konsey, tüm ilgili faktörleri dikkate alacaktır”.
Helsinki Zirvesi sonrası Türkiye-AB ilişkileri katılım öncesi strateji çerçevesinde
şekillenmiştir. Katılım öncesi stratejiye göre gelecekte gerçekleşebilecek kesin bir üyelik
için aday ülkeyi hazırlar ve buda aşağıdaki bir dizi mekanizmaları kapsamaktadır. Bunlar:


Avrupa anlaşmaları/Ortaklık anlaşmaları/İstikrar ve ortaklık anlaşmaları



Katılım ortaklıkları/Avrupa ortaklıkları



Katılım öncesi yardım



Uluslararası finans kuruluşlarından eş finansman



Avrupa programları, ajansları ve komitelerine katılım



Müktesebatın benimsenmesi için Ulusal Program



İlerleme raporları



Siyasi diyalog

Aday ülke müzakereler için yapacağı hazırlık önem arz etmektedir. Çünkü, aday ülke
hazırlıksız bir şekilde müzakere masasına oturduğu takdirde ülkesine, ülkesinin hem özel
hem de kamu sektörüne ve dolayısıyla da vatandaşlarına ek maliyet oluşturabilir. İşte bu
sebeple maliyeti asgari seviyeye çekmek için aday ülke hazırlığını tam yapmalıdır. AB
müktesebatının karışık, devamlı dinamik bir yapıda olduğu dikkate alındığında iyi niyetli bir
müzakereci vasfının yetmediği, aday ülkenin dersini çalışarak masaya oturması gerektiğinin
önemi daha fazla idrak edilmiş olunur. Müzakereye oturacak heyetin iş dünyası, sivil toplum
ile diyaloğunun iyi ve yoğun olması, bilgi alış verişi ve yapılacak değerlendirmeler açısından
önemlidir. Bu heyetin yapması gereken hazırlık çalışmaları Tablo 8.1’de görülmektedir:
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AB müktesebatını anlamak
1.

AB Antlaşması’nın ilgili hükümleri nelerdir?

2.

AB ikincil hukukunun ilgili hükümleri nelerdir?

3.

Bu alandaki Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) içtihadı nedir?

Kendi Durumunu Anlamak
1.

AB müktesebatı ile uyum neden sorun yaratmaktadır?

2.

Bu sorunların niteliği ve boyutu nedir?

3.

Geçiş dönemi dışında sorunu halledecek bir çözüm var mıdır?

Kurucu Antlaşmalarda veya İkincil Mevzuatta İstisna/Korunma Önlemleri
1.

Var mı?

2.

Bu hükümler geçmişte herhangi bir üye ülkeye karşı kullanılmış mı?

3.

Eğer öyleyse nasıl kullanılmış?

Geçmiş Katılım Müzakerelerindeki İstisna/Korunma Önlemleri
1.

Daha önceki adaylarda da aynı sorunlar olmuş mu?

2.

Bu aday ülkelerin katılım antlaşmalarında ne gibi istisnalara yer verilmiş?

3.

Aynı argümanlar yeniden kullanılabilir mi?

4.

Aynı müzakere gücüne sahip miyiz?

Kendi Pozisyonunu/Talebini Oluşturma
1.

Ne tip bir istisnaya ihtiyaç var: Derogasyon/geçici derogasyon/geçiş süresi?

2.

Ne kadar süreyle?

3.

İstisna yerine korunma önlemli olabilir mi?

4.

AB müktesebatının üstlenilmesi onarılamayacak ekonomik/sosyal zarara yol açıyor
mu?

5.

İstisna talebi dışında çözüm yok mu?

6.

Belirlenen ihtiyaçlar AB’nin hedefleri ile de örtüşüyor mu?

7.

Uyumun gerçekleştirileceği bir zaman belirlenebiliyor mu?

B Planını Oluşturma
1.

Asgari ne kabul edilebilir?

2.

Talep edilenden daha kısa bir geçiş süresi kabul edilebilir mi?


Derogasyon: Bir üye ülkenin AB mevzuatından geçici bir süre için muaf tutulmasıdır. Bu hak
genellikle, katılım anlaşmalarının şartlarına bağlı olarak beş veya on yıllık süreler için yeni ülkelere
tanınmaktadır (Dinan, 2005: 353).
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3.

İleride bu sürenin uzatılmasını sağlayacak somut kriterleri şimdiden oluşturmak
mümkün mü?

AB’nin Pozisyonunu Anlama
1.

AB’nin önerisi/hedefi nedir?

2.

Üye ülkeler arasında bu konuda bir görüş ayrılığı var mıdır?

3.

AB bu konuda bir istisna talebinde bulunacak mı?
Kaynak: (Ülgen, 2005: 44)
Aday ülke bazı konuları kesinlikle müzakere edemez. Bunlar: AB Müktesebatına

uyum sağlanması, uygulamaya yönelik idari yapıların oluşturulması, Kopenhag Siyasi
Kriterlerine uyulması ve Kopenhag Ekonomik Kriterleridir. Diğer taraftan AB
Müktesebatına ne zaman ve nasıl uyum sağlanacağı, istisnai durumlarda ise geçiş dönemleri,
geçici derogasyon ve ek yardım talepleri gibi konular da müzakere edilir.

8.1. Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci
AB’ye uyum süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: Katılım öncesi ve katılım
sonrası aşamalar. Katılım öncesi uyum sürecinde aday ülkenin Kopenhag Kriterleri’ni
karşılama kapasitesi AB tarafından yakından gözlemlenir ve değerlendirilir. Bu süreçte AB,
aday ülke ile ilgili İlerleme Raporları ve Katılım Ortaklığı Belgelerini yayınlar, aday ülke
tarafı ise Ulusal Programlarını sunar. Bu konuyu açacak olursak, AB’ye katılım sürecinde
Komisyon, aday ülkelerin Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde kaydettikleri
ilerlemeleri düzenli olarak izlemekte ve “İlerleme Raporu” ile ortaya koymaktadır. “Katılım
Ortaklığı Belgesi” ise aday ülkelerin üyelik yönünde gerçekleştirmeleri gereken tüm
çalışmaları önceliklerine göre bir takvim çerçevesinde ortaya koymaktadır. Her aday ülke,
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde belirtilen önceliklerin yerine getirilmesi ve AB müktesebatına
uyum sağlanması için detaylı bir “Ulusal Program” hazırlamaktadır. Bu yayınlar ile aday
ülkenin ilerleme durumu izlenir ve değerlendirilir. Katılım sonrasında yapılan uyum takvimi
ise aday ülke ile akdedilen Katılım Antlaşması’ndaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.
Türkiye’nin katılım öncesi stratejisi ise 1998 yılında geliştirilmiş olan Avrupa
Stratejisi’ne dayanmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun bu stratejiye ilişkin ilk önerileri 1998
yılında kabul edilmiştir bu çerçevede Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, Topluluk program ve kuruluşlarına katılım sağlanması, siyasi diyaloğun
arttırılması gibi öneriler getirilmiştir.

8.2. Tam Üyeliğin Temel Şartları
Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 2.
ve 49. md.çerçevesince AB’ye tam üyelik başvurusu aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
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 2. Madde: Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik,
hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere
insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk,
ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim
olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.
 49. Madde: 2. maddede belirtilen değerlere saygı gösteren ve bu değerleri
desteklemeyi taahhüt eden her Avrupa devleti, Birliğe üye olmak için başvuruda
bulunabilir. Bu başvuru Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal parlamentolara
bildirilir. Başvuruda bulunan devlet, başvurusunu, Komisyon’a danıştıktan ve üye
tam sayısının çoğunluğuyla karar verecek olan Avrupa Parlamentosu’nun
muvafakatini aldıktan sonra oybirliğiyle hareket edecek olan Konsey’e yapar.
Avrupa Birliği Zirvesi tarafından kararlaştırılan yeterlilik kriterleri dikkate alınır.
 50. Madde’de ise Birlik’ten çıkış şu şekilde ifade edilmiştir: Her üye
devlet, kendi anayasal kurallarına uygun olarak Birlik’ten çekilmeye karar
verebilir.
Dolayısıyla Birlik, 2.md’de belirtilen ilkelere saygılı olan her Avrupa ülkesine
kapısını açmaktadır. Diğer taraftan, siyasi ve ekonomik açıdan önemli olan Kopenhag
kriterleri de önem arz etmektedir. 21-22 Haziran 1993 tarihlerinde Kopenhag’da
gerçekleştirilen Zirve’de tam üyelik için gerekli siyasal ve ekonomik koşullar tespit
edilmiştir. Üyelik için gerekli kriterler şunlardır:
▪ Birinci Kriter (Siyasal Kriter): Aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan
hakları, azınlıkların korunması ve kabul görmesinin güvence altına alındığı istikrarlı bir
kurumsal yapıya kavuşmuş olmalıdır.
▪ İkinci Kriter (Ekonomik Kriter): Aday ülkede iyi işleyen bir Pazar ekonomisi ve
AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesi bulunmalıdır.
▪ Üçüncü Kriter (Topluluk Müktesebatının Kabulü Kriteri): Aday ülke, siyasi,
iktisadi ve parasal birliklerin amaçlarına uyulması dahil olmak üzere, Avrupa Birliği
mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır. Bunlar arasında
siyasi kriterler, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı AB’ye
üyelik görüşmelerinin başlaması için önkoşuldur. Bu kriterleri yerine getirmeyen bir ülke ile
müzakere süreci başlatılmamaktadır.
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Türkiye’ye ise, 1999 Helsinki zirvesinde ek özel şartlar da getirilmiştir. Bunlar: Sınır
sorunları ve Kıbrıs sorunudur. Kriterleri yerine getiren aday ülkenin üyeliği, Komisyon’un
görüşü, Avrupa Parlamentosu’nun salt çoğunlukla aldığı olumlu kararı, Konsey’in oy birliği
ile verdiği karar ile gerçekleşir. Ayrıca, Lizbon Antlaşması 49.md’de başvurunun ulusal
parlamentolara bildirilmesi hükmü de getirilmiştir. AB ise yeni bir adayın üyeliğine karar
verirken özümseme kapasitesi, ülkenin kabulu olduğunda kurumların işleyişinde sorun
oluşup oluşmayacağını göz önünde tutar.

8.3.

Müzakerelere Hazırlık

Helsinki Zirvesi’nde Komisyon’a hazırlık çalışmalarını başlatma görevi verilmiştir.
2001 Mart ayında Komisyon “Katılım Ortaklığı Belgesini” hazırlamış ve Konsey tarafından
da onaylanmıştır. Türkiye tarafı ise “Ulusal Program” hazırlamıştır. İlerleyen süreçte,
müzakerelerde kat edilen ilerlemeye göre yeni katılım ortaklı belgeleri hazırlanmakta ve
ulusal programlar kabul edilmektedir.
Müzakere hazırlık aşaması tarafların kapasitelerini, güçlü ve zayıf yanlarını detaylı
bir şekilde analiz etmeyi kapsar. Türkiye’nin 2004-2005 yılı hazırlık döneminde AB’deki
güç dengelerini ve oyunun kurallarını gerektiği gibi değerlendirmediği görülmektedir. Diğer
taraftan AB’nin ise, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dönüşümlerini kavramak için yüzeysel
analizlerin doğruluğunu kabul etmekle yetinmiş olduğu görülmektedir.

8.3.1. Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program
Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), AB müktesebatının aday ülkeler tarafından
üstlenildiği, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli alanların
değerlendirildiği bir belgedir.
Türkiye KOB, 2000 Nice Zirvesi’nde onaylanmıştır. KOB’un temel özellikleri Tablo
8.2’de verilmiştir:
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Tablo 8.2: Katılım Ortaklığı Belgesinin Özellikleri
Adaylık sürecinin temel taşıdır, yol haritasıdır.
Katılım sürecinin başlaması ile birlikte Türkiye AB’nin bazı
program ve mekanizmalarına dahil olmuştur. Dolayısıyla, süreç içi
kazandırdıkları ile önemlidir.
Belgenin hazırlanmasına taraflar arası bilgi alış verişi olmuş,
komisyon 2000 yılı ilerleme raporundan da yararlanmıştır. Belge,

Özellikleri

Türkiye’nin yapması gereken reformları, kısa ve orta vadeli
öncelikleri ve ulaşılması gereken hedefleri içerir.
Belge üç parçadan muhtevadır. Bunlar: Giriş bölümü (amaçilke); siyasal ve ekonomik ölçütlerin yer aldığı bölüm ve kısa-orta
vadeli olarak sıralanan (belli bir süre içinde yapılması gereken)
işlemlerin yer aldığı bölüm.
Amacı

KOB’un amacı: Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için gerekli
olan esasları tek bir çerçevede toplamak. Bu esaslar: 2000 yılı
ilerleme raporunda belirtilen Komisyon’un Türkiye için belirlediği
öncelikli alanlar, bu öncelikler için Türkiye’ye sağlanacak mali
olanaklar ve mali yardıma ilişkin şartlar yer almaktadır.
Üyelik için kesin gereken şartlar şunlardır: Kopenhag

AB’ye tam üyelik koşulları

Kriterleri; AB Konseyi’nin Madrid’de ve Lüksemburg’da kabul ettiği
koşullar ve AB antlaşmalarında yer alan değer ve amaçlar.
Madrid koşulu; “her aday ülke katılım ertesinde idari yapısını,
AB ile uyumlu hale getirmek zorundadır. Topluluk politikalarının
uyumlu olarak yürütülmesi, buna bağlıdır”.
Lüksemburg koşulu: Ulusal mevzuatın, AB müktesebatına
uydurulması şarttır. Bu uyumun uygulama ile desteklenmesi gerekir.
Türkiye de bunu yerine getirmelidir.
AB Konseyi’nin koyduğu değer ve amaçlar:
-BM yasasına uygun bir şekilde var olan uyuşmazlıkların
barışçık yolla çözülmesi

177

-Aday ülkenin sınır sorunlarını ve diğer sorunlarını çözmek
için elinden geleni yapması gerektiği
-Aday ülkelerin anlaşamaz ise var olan sorunlarını
uluslararası adalet divanına götürmeleri gerekir
Türkiye bu esaslara uymalıdır.
Kısa vadeli önceliklerin 12 ayda tamamlanması gerekir.
Bunlar;

Kısa ve orta vadeli öncelikler

-Siyasi ölçütler: ifade özgürlüğü, toplantı yapma ve dernek
kurma özgürlüğü, işkence ile mücadele, Kıbrıs sorununu çözmeye
destek verilmesi, güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi, vb.
-Ekonomik ölçütler: IMF ve Dünya bankası ile uzlaşılan
programların uygulanması, çocuk işçi sorunu, iç pazarda fikri
mülkiyet mevzuatına uyum, malların serbest dolaşımı, vb.
-Diğerleri: istatistik, adalet, içişleri, gümrük, vb.
Orta

vadeli

öncelikler

ise

bir

yıldan

uzun

sürede

tamamlanması gereken konuları kapsar. Bunlarda kısa vadedeki gibi
siyasi, ekonomik ve diğer ölçütlerdir.
Katılım öncesi fonlar, uluslararası mali kuruluşların kredileri

Mali
yönü

ve topluluk yardım koşulları
Diğer

öğeler

Var olan uyuşmazlıkların çözülememesi durumu; katılım
öncesi stratejiden yararlanma; Kıbrıs sorunu; ulusal program;
kurumlar; ve denetim konularını içermektedir.

Ulusal Program (UP), Katılım Ortaklığı Belgesi’ne Türkiye tarafından verilen
yanıttır. Diğer bir ifadeyle KOB’da yer alan önlemlerin nasıl ve ne zaman
gerçekleştirileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan, taahhüt ve takvimi içeren bir belgedir.
Aşağıdaki tablo 8.3’te UP hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir:

leri

zellik

Ö

Tablo 8.3: Ulusal Programın Özellikleri
-Türkiye (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği-ABGS-) tarafından
hazırlanır
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-Program, taahhüt ve takvim içerir.
-İlk UP 2001 de hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
-KOB de yer alan kısa ve orta vadeli hedefleri öncelikleri yer verilir.
-İhtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
-Üç bölümden oluşur: politik ölçütler bölümü (demokratikleşme,

İçeriği

insan

hakları,düşünce

özgürlüğü);

ekonomik

taahhütler

(vergiler,

enflasyonla mücadele politikası, sanayi politikası, bölgesel politika,
özelleştirme, tarım politikası vb); ve mevzuat bölümü (AB müktesebatına
uyum için Türkiye’nin taahhüt ettiği yasal değişiklikler).
ABGS’nin bir organ olarak kurulduğu ifadesi yer almaktadır.

8.3.2. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Teknik Komiteler
27 Haziran 2000 de ABGS kurulmuştur. Dışişlerine bağlı olarak çalışmaktadır.
“5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”da
ABGS’nin görevi 2.md de şu şekilde ifade edilmiştir:
“Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin görevi, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı
Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik
yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası
çalışmaların koordinasyonunu yürütmektir.”
ABGS teşkilatı şu hizmet birimlerinden müteşekkildir (3.md): Siyasi İşler
Başkanlığı; Katılım Politikası Başkanlığı; Sektörel Politikalar Başkanlığı; Sosyal, Bölgesel
ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı; Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı; Tek Pazar ve
Rekabet Başkanlığı; Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı; Mali İşbirliği Başkanlığı; Sivil Toplum,
İletişim ve Kültür Başkanlığı; Proje Uygulama Başkanlığı; Avrupa Birliği Hukuku
Başkanlığı; Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı; Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı;
Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı; İdari Hizmetler Başkanlığı; ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı.
Helsinki Zirvesi’nde alınan karar uyarınca, Türkiye’nin tarama sürecine hazırlık,
katılım ortaklığının öncelikleri ve mevzuatın yaklaştırılması konularındaki gelişmeleri
izlemek ve Ortaklık Komitesi’ne yardımcı olmak amaçlarıyla, 3/2000 sayılı Ortaklık Konsey
Kararı ile sekiz adet alt komite kurulmuştur. Ayrıca, alt komiteler sorumluluk alanına giren
konularda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesine yönelik önerilerde bulunurlar. Bu sekiz alt
komite 35 müzakere başlığını toplamaktadır. 8 alt komite ve sorumlu olduğu
alanlar şunlardır:
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Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi: Tarımsal işbirliği ve kırsal kalkınma;

Bitki ve hayvan sağlığı; Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi konuları dışında kalan, tarım,
balıkçılık ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticareti için uygulanacak mevzuat.


İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi: Malların Serbest Dolaşımı

(standardizasyon, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimi
konuları dahil); Kamu alımları; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları; Şirketler hukuku;
Medeni hukuk; Muhasebe ve elektronik ticaret; Tüketicinin korunması; Rekabet ve
devlet yardımları; Hizmetler (mali hizmetler-bankacılık, sigortacılık, yatırım ve
postacılık hizmetleri de dahil); Verilerin korunması; Kişilerin Serbest Dolaşımı (sosyal
güvenliğin koordinasyonu hariç; Yerleşme hakkı ve hizmet sunumu; Türkiye’nin
Topluluk programlarına katılımı;


Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi: Ticaret Konuları;

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri; Yatırım Destekleri; Küçük ve Orta Boy
işletmeler ve Türkiye’nin Topluluk KOBİ Programlarına Katılımı; Sanayi Politikası ve
İşbirliği; Turizm.


Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt

Komitesi: Ekonomik ve Parasal Konular; Cari Ödemeler ve Sermaye Hareketleri
(yatırım koruması dahil); Mali Sektör Reformu (özellikle yapısal reformlar); İstatistik.


Yenilenme Alt Komitesi: Eğitim, mesleki eğitim; Gençlik; Türkiye’nin

Topluluk programlarına katılımı; Bilim, araştırma ve teknoloji geliştirme ve
Türkiye’nin programlara katılımı; Telekomünikasyon ve enformasyon teknolojileri;
Kültürel işbirliği ve görsel-işitsel politika; Türkiye’nin Topluluk programlarına
katılımı.


Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) Alt

Komitesi: Ulaştırma; Çevre ve Türkiye’nin ilgili Topluluk programlarına katılımı;
Enerji (nükleer güvenlik dahil); Türkiye’nin ilgili Topluluk programlarına katılımı.


Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi: İş piyasası

politikaları; Aktif istihdam tedbirleri; iş hukuku; Sosyal diyalog; Kamu sağlığı; iş
sağlığı ve güvenliği; Kadın erkek eşitliği; Özürlü insanların sorunları; Ayrımcılıkla
mücadele; Bölgesel kalkınma politikaları.
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Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt

Komitesi: Gümrük işbirliği; Dolaylı vergilendirme; Vergi alanında Türkiye’nin
Topluluk programlarına katılımı; Kara para aklama; Uyuşturucu; Hesap kontrolü ve
mali kontrol.
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Uygulamalar

1) Helsinki Zirvesi sonrasında Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Helsinki Zirvesi’nin ardından Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişimi hangi yönde
ilerlemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olan
1999 Helsinki Zirvesi’nden müzakerelerin başlamasına değin olan süreçte Avrupa BirliğiTürkiye ilişkileri öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’ye adaylık statüsünün resmen tanındığı Helsinki Zirvesi hangi tarihler
arasında gerçekleştirilmiştir?
A) 1-9 Kasım 1998
B) 9-10 Aralık 1998
C) 11-13 Kasım 1999
D) 10-11 Aralık 1999
E) 20-21 Kasım 2000
2) Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Program’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Taahhüt ve takvim içermektedir.
B) İlk kez 2001’de hazırlanmıştır.
C) Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin temel taşı ve yol haritasıdır.
D) İhtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
E) Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan hedeflerin önceliklerine yer verilir.
3) Aşağıdakilerden hangisinin amacı Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için gerekli
olan esasları tek bir çerçevede toplamaktır?
A) Avrupa Komisyonu
B) Avrupa Birliği Müzakere Süreci
C) Avrupa Birliği Konseyi
D) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
E) Katılım Ortaklığı Belgesi
4) Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken
öncelikli alanların değerlendirildiği bir belgedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

5) Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye getirilen ek özel şartlar, sınır sorunları ve Kıbrıs
sorunu olmuştur.
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Doğru ( )

Yanlış ( )

6) Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 50. Maddesine göre; “Her üye devlet, kendi anayasal kurallarına uygun olarak
Birlik’ten çekilmeye karar verebilir”.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Kopenhag kriterleri; siyasi kriterler, ………………., topluluk müktesebatına
uyum olarak gruplandırılmaktadır.
8) Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi 2000 Nice Zirvesi’nde onaylanmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği hangi tarihte kurulmuştur?
A) 19 Nisan 1999
B) 27 Haziran 2000
C) 18 Nisan 2000
D) 27 Haziran 2001
E) 27 Nisan 2000
10) Aşağıdakilerden hangisi 3/2000 sayılı Ortaklık Konsey Kararı ile kurulan sekiz
alt komiteden biri değildir?
A) Tarım ve balıkçılık
B) Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri
C) Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik
D) Ulaştırma, Çevre ve Enerji
E) Dış Politika
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***
Cevap Anahtarı
1) D 2) C

3) E 4) Doğru

5) Doğru 6) Doğru

7) Ekonomik

kriterler 8) Doğru 9) B 10) E
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9. AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde müzakere süreci öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri nedir? İşleyişi nasıldır?

2)

Müzakere sürecinin aktörleri kimlerdir?

3)

Mevzuat taraması ve müzakere süreci hangi şekilde sürdürülmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği

Katılım
Müzakereleri

Avrupa
BirliğiTürkiye ilişkilerinde katılım
müzakerelerini öğrenmek ve
değerlendirmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Arupa Birliği
Müktesebatı

Avrupa
Birliği
müktesebatını öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Mevzuat
Taraması

Mevzuat
taraması
sürecini öğrenmek.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar



Katılım müzakereleri



Avrupa Birliği Müktesebatı



Mevzuat Taraması
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Giriş
Bu bölümde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde müzakerelerin başlangıç dönemi ve
ilerleyişi ele alınmaktadır.
Avrupa Birliği (AB)’ne üye olmak için başvuran ilgili ülke ile AB arasında yürütülen
müzakereler aslında müktesebat olarak bilinen AB yasaları bütününün benimsenmesi ve
uygulanmasıyla ilgilidir. Müktesebat 35 fasıldan oluşmaktadır. Yaklaşık 120.000 sayfa olup,
AB’ye üye ülkelerin uyması gereken kuralları içermektedir.
Tam üyelik müzakerelerinde her bir fasıl için bir çalışma grubu oluşturulur. Bu grup,
AB’ye üye ülke temsilcileri ve aday ülke müzakere heyetinden oluşur. Müzakerelerin
yürütülmesinden Konsey sorumludur; ama, uygulamada Komisyon yürütür. Katılım
müzakereleri; çok taraflı, iki taraflı ve hükümetlerarasıdır. Müzakereler:
 Hükümetlerarası: AB’ye üye ülkeler ile aday ülke arasında gerçekleştirildiği için
hükümetlerarasıdır.
 İki taraflı: Aday ülke ile Birlik arasında yürütüldüğü için iki taraflıdır.
 Çok taraflı: Sadece tarama aşamasının başlangıcındadır. Komisyon, tüm aday
ülkeleri AB müktesebatı ile ilgili olarak bilgilendirdiği toplantılar gerçekleştirir ve
toplantıda yapılan bu bilgilendirmenin ardından Komisyon ve tek tek aday ülkeler
arasında tarama sürdürülür.
1997 yılında Konsey müzakere prosedürü hakkında mutabakata varmıştır. Buna
göre, her bir oturum bakanlar ya da milletvekili düzeyinde yapılacak, yani katılımcılar üye
ülkelerin daimi temsilcilerinden ve aday ülkenin büyükelçi veya baş müzakerecilerinden
oluşur. Her bir müzakerenin hızı ilgili ülkenin çözmesi gereken konuların karmaşıklığına ve
yaptığı hazırlık derecesine bağlıdır. Bu sebeple, önceden müzakerenin muhtemel
uzunluğunu tahmin etmek zordur. Müzakere pozisyonu ise Konsey tarafından oybirliği ile
onaylanmışsa, müzakere sonuçları katılım anlaşmasına dahil edilir ve onay için Konsey’e,
kabul için ise Avrupa Parlamentosu’na (AP) sunulur. İmzalardan sonra katılım anlaşmasının
yürürlüğe girmesi için bazı durumlarda üye ülke ve aday ülkede referanduma sunulur.
Müzakere sürecinde, kuralların nasıl ve ne zaman uygulanacağı müzakere
edilmektedir. Dolayısıyla, katılım müzakereleri klasik anlamda müzakere olarak kabul
edilmemektedir. Aday ülkenin bu süreçte hem ulusal hem de bölgesel düzeyde olmak üzere
kurumlarını, yönetim kapasitesini, idari ve yargı sistemlerini AB standartlarına yükseltmesi
gerekmektedir. Aday ülkenin geçirdiği bu süreç, Birliğe üye olması halinde müktesebatı
daha etkili bir şekilde uygulayabilmesini sağlar ve gerektiğinde katılım öncesi dönemde
müktesebatın daha etkili uygulanabilmesine olanak sağlar.
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Bir aday ülke olarak Türkiye’nin de mevzuatının önemli bir kısmını AB yasalarına
uygun hale getirmesi gerekmektedir. Bu da; çevreden yargı sistemine, ulaştırmadan tarıma,
ülkedeki neredeyse tüm sektörleri ve halkın tüm kesimlerini etkileyecek temel toplumsal
değişikliklerin yapılması anlamına gelmektedir.
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9.1.

Katılım Müzakereleri

Aralık 2004’te geçekleştirilen Avrupa Konseyi’nde alınan kararlar doğrultusunda,
müzakereler yürütülür. Hazırlanan “Müzakere Çerçevesi”nde takip edilecek yöntem ve
kılavuz ilkeleri bulunmaktadır. Müzakere çerçevesi bir nevi yol haritasıdır. Avrupa Birliği
ile Türkiye arasında yapılan Müzakere Çerçevesi üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar:
Müzakerelerin kuralları, müzakerenin özü ve müzakere prosedürü’dür.

9.1.1. Müzakerelerin Başlaması
3 Ekim 2005’te AB ve Türkiye arasında Müzakere Çerçeve Belgesi (Negotiating
Framework) kabul edilmiştir. Böylece, Türkiye ve Hırvatistan’la başlatılan katılım
müzakereleri ile AB’nin genişleme sürecine yeni bir kapı açılmıştır.
Öncelikli olarak karıştırılan bir konuya açıklık getirmekte fayda görülmektedir.
Müzakere sürecinde, aslında AB Müktesebatı (Acquis Communautaire) müzakere
edilmemektedir. Bu süreçte, üye olmak isteyen ülkenin uyumu gerçekleştirilmektedir.
Müzakere Çerçeve Belgesi, müzakerelerin hangi usül ve esaslar çerçevesinde
yürütüleceğini düzenlemektedir. Türkiye’nin Müzakere Çerçeve Belgesi incelendiğinde;
müzakerelerin üç unsur üzerinden yürütüleceği görülmektedir. Bu unsurlar (EURACTİV,
2011a):


Kopenhag Kriterleri’ne tam olarak uyum sağlanması ve siyasi

reformların derinleştirilmesi.


AB Müktesebatı’na uyum sağlanması ve üstlenilmesi, bir diğer ifade ile

Türkiye’nin kanun ve kurumlarının, AB kanun ve kurumları ile uyumlu hale getirilmesi.


Sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi.

Türkiye, Kopenhag kriterlerini yeteri kadar sağladığı için müzakereler açılmıştır. AB
Müktesebatı, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35 başlık 1 altında
AB müktesebatı, 5. genişlemede, 31 başlık altında incelenmiştir. Ancak, Türkiye ve Hırvatistan için
fasıl sayısı 35 olarak belirlenmiştir. 2003 Mart’ında adaylık başvurusu yapan ve 18 Haziran 2004’te adaylık
statüsü verilen Hırvatistan ile Türkiye için hazırlanan ve 29 Haziran 2005 tarihinde açıklanan taslak Müzakere
Çerçevesi’nde müzakereye konu olacak AB müktesebatının 35 başlık altında inceleneceği açıklanmıştır. Bu
sayı artışının sebebi müzakere edilecek konuların artmış olması değildir. Bir önceki genişlemeden elde edilen
deneyimlerden dolayı bazı başlıklar bölünmüş ve yeni başlıklar oluşturulmuştur. Örneğin; Trans-Avrupa
Ağları, Enerji başlığı altında yer almakta iken bölünerek iki yeni bir başlık oluşturulmuştur diğer taraftan
Sanayi Politikası ve KOBİ başlıkları birleştirilerek tek başlık altında “İşletme ve Sanayi Politikası”
birleştirilmiştir. AB Komisyonu, müzakere başlıklarında bu tür değişiklikler yaparak müzakere sürecinin daha
kolay işlemesini hedeflemektedir.
1
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sınıflandırılmıştır. 35 başlığın 8’i Katma Protokol’ün G.Kıbrıs’a genişletilmemesi
nedeniyle, 5’i ise Fransa nedeniyle askıdadır. G.Kıbrıs ve Fransa nedeniyle askıya alınan 8
fasıl şunlardır: Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi,
Yerleşim ve Hizmet Sağlama Hakkı, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık,
Taşımacılık Politikası, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler. Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınma
faslı AB tarafından da askıya alınmıştır. Ekonomik ve Parasal Politika, Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler ile Kurumlar başlıklı fasıllar
ise Fransa tarafından “üyelikle doğrudan ilgili olması” gerekçesiyle engellenmektedir.
Engeller ve askıya alınan fasıllar çıkarıldığında Türkiye’nin elinde çok az fasıl kalmaktadır.
Bu fasıllar: Sosyal Politika ve İstihdam, Rekabet Politikası ve Kamu Alımları’dır. Rumlar
ise 6 başlığın
-İş gücünün serbest dolaşımı, Enerji, Hukuki ve Temel Haklar, Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve Kültür, Dış Güvenlik ve Savunma- daha askıya alınmasını
talep etmektedir. Bu 35 fasıl başlığı ve son durum aşağıdaki tabloda görülmektedir:
No

Fasıl

1

Malların

Nihai Durum

Serbest Dolaşımı

(G.Kıbrıs
açılış kriteri)

Konsey’de
Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

İşçilerin

2

Konsey’de

Serbest Dolaşımı

Görüşülmesi
Süren Fasıllar

İş

3
Hakkı

ve

Kurma
Hizmet

(G.Kıbrıs
açılış kriteri)

Sermayenin
Serbest Dolaşımı

5

Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

Sunumu Serbestisi

4

Konsey’de

Fransa: 18

Açılan Fasıllar

Aralık 2008
Konsey’de

Kamu
Alımları

Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

6

Şirketler
Hukuku

7

Fikri Mülkiyet
Hukuku

Slovenya:

Açılan Fasıllar

12 Haziran 2008
Slovenya:

Açılan Fasıllar

12 Haziran 2008
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8

Konsey’de

Rekabet
Politikası

Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

9

(G.Kıbrıs

Mali

Konsey’de

açılış kriteri)

Hizmetler

Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

10

Bilgi

Fransa: 18

Toplumu ve Medya
Tarım

11

Aralık 2008

ve

Kırsal Kalkınma

Açılan Fasıllar

(G.Kıbrıs

Konsey’de

açılış kriteri)

Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

Gıda

12

(İspanya:

Güvenliği,

30

Veterinerlik ve Bitki

2010)

Açılan Fasıllar +

Haziran

Onaylanıp

Açılış Kriteri Belirlenen

Sağlığı
13

Konsey’de
Fasıllar

Balıkçılık

Konsey’de
Görüşülmesi
Süren Fasıllar

14

Taşımacılık
Politikası

(G.Kıbrıs

Konsey’de

açılış kriteri)

Görüşülmesi
Süren Fasıllar

15

Konsey’de

Enerji

Görüşülmesi
Süren Fasıllar
16

Vergilendirme

Çek
Cumhuriyeti:

Açılan Fasıllar
30

Haziran 2009
17

Ekonomik ve
Parasal Politika

MPB:
Mart 2007

9

Müzakere
Pozisyonunu
Vermeye Davet
Edildiğimiz

ve

Müzakere Pozisyonlarını
Sunduğumuz Fasıllar
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İstatistik

18

Almanya:

Açılan Fasıllar

26 Haziran 2007
Sosyal

Konsey’de

Politika ve İstihdam

Onaylanıp Açılış Kriteri

19

Belirlenen Fasıllar
İşletme

20

ve

Sanayi Politikası
21

Almanya
28 Şubat 2007

Trans-Avrupa
Ağları

Portekiz:

Açılan Fasıllar

19 Aralık 2007
Bölgesel

22

Açılan Fasıllar

Konsey’de

Politika ve Yapısal

Görüşülmesi

Araçların

Süren Fasıllar

Koordinasyonu
Yargı

23

ve

Konsey’de
Görüşülmesi

Temel Haklar

Süren Fasıllar
24

Konsey’de

Adalet,
Özgürlük

ve

Görüşülmesi

Güvenlik
25

Bilim

Süren Fasıllar
ve

Araştırma

Avusturya:
12 Haziran 2006

Açılan ve Geçici
Olarak Kapatılan
Fasıllar

Eğitim

26

ve

Kültür

MPB:

25

Mayıs 2006

Müzakere
Pozisyonunu
Vermeye Davet
Edildiğimiz

ve

Müzakere Pozisyonlarını
Sunduğumuz Fasıllar
27

Çevre

İsveç:

21

Açılan Fasıllar

Aralık 2009
28

Tüketicinin ve
Sağlığın Korunması

Portekiz:

Açılan Fasıllar

19 Aralık 2007
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Gümrük

29

(G.Kıbrıs

Birliği

açılış kriteri)

Konsey’de
Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

Dış İlişkiler

30

(G.Kıbrıs
açılış kriteri)

Konsey’de
Görüşülmesi
Süren Fasıllar

Dış, Güvenlik

31

32

Komisyon’da

ve

Görüşülmesi Süren

Savunma Politikası

Fasıllar

Mali Kontrol

Almanya:

Açılan Fasıllar

26 Haziran 2007
33

Mali
Bütçesel Hükümler

ve

Konsey’de
Görüşülmesi
Süren Fasıllar

34

Kurumlar

35

Diğer

Tablo 9.1: Katılım Müzakereleri’nde Otuzbeş Faslın Mevcut Durumu
Kaynak: EURACTIV (2011b), “Türkiye'nin AB’ye üyelik müzakerelerinde son durum”, 4 Mayıs
2011, http://www.euractiv.com.tr/yazici-sayfasi/link-dossier/turkiyenin-abye-uyelik-muzakerelerinde-sondurum-000141, 10 Haziran 2011

İlk aşama, tarama sürecidir ve genelde bir yıl sürer. Tarama sürecinde amaç; aday
ülkelerin, müzakereler başlamadan önce, AB müktesebatının 35 politika alanında sergilediği
hazırlık düzeyinin tespitidir. Bu aşamada, her bir fasıl için ikişer adet resmi toplantı
düzenlenir. Düzenlenen ilk toplantıda Komisyon aday ülkeye o fasıl ile ilgili yerine getirmesi
gereken yükümlülükleri, belirli bir kısımdaki müktesebatın tüm anlamlarını açıklar. Birinci
toplantıdan yaklaşık bir ay sonra, ikinci toplantı düzenlenir, bu toplantıya “ülke oturumu”
da denir. Toplantıda, aday ülke konuya ilişkin ne kadar hazırlıklı olduğunu, uyumlaştırma
planlarını ve müzakere pozisyonunu açıklar. Türkiye’den ulusal uzmanlar Türkiye’deki
durumu ve tutumları sunarlar. Yapılan bu toplantıların ardından, üçüncü aşamada Komisyon
o fasıla ilişkin başlama kararını tavsiye eden bir “tarama raporunu” hazırlar ve taslak bir
Ortak Pozisyon Belgesi’ni Avrupa Birliği Konseyi’ne sunar. Son aşamada ise, Avrupa
Konseyi’nde üye ülkeler, faslın açılıp açılmayacağına karar verirler. AB Konseyi, taslak
halindeki ortak pozisyon belgesini tartışır ve varsa öngörülen değişiklikler ve yorumlar
doğrultusunda bu Taslağı oybirliği ile “Ortak AB Pozisyonu” olarak kabul eder. Kabul
edilen bu ortak pozisyon, aday ülkenin belli fasıllarda yapılacak müzakerelerin
başlamasından önce yerine getirmesi gereken veya bir faslın geçici olarak kapanması için
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gerekli olan ölçütleri içermektedir. Ayrıca, ileride çıkabilecek ve tartışılması olası konulara
açıklık getirmek için, aday ülke ile 27 üye ülke arasında üzerinde tartışılan birçok pozisyon
belgesi hazırlanabilir.
Anlaşmaya varılan her bir fasıl, geçici olarak kapanır. Ancak, Topluluk Müktesebatı
sürekli olarak değişip geliştiğinden, dinamik bir yapıya sahip olduğundan, ileri bir tarihte
fasılların yeniden açılması da gerekebilir. Bu süreç zarfında Komisyon, aday ülkenin üyelik
hazırlıklarını ve kaydettiği gelişmeleri takip eder ve yıllık “İlerleme Raporu” yayımlar.
Katılım müzakerelerindeki her bir fasıl için izlenen temel adımlar şunlardır:
 Adım 1: Aday ülke, AB müktesebatını nasıl benimseyeceği, aktaracağı,
uygulayacağı ve yürüteceği gibi konularda AB’ye, en geç katılımın birinci gününe
kadar, bir müzakere pozisyonu sunar.
 Adım 2: Komisyon bu süreci doğrular ve izler.
 Adım 3: Komisyon, adayın sunduğu müzakere pozisyonuna cevaben her
bir bölüm için “taslak ortak AB müzakere pozisyonlarını” önerir.
 Adım 4: Avrupa Bakanlar Konseyi ise, oybirliği ile bu ortak müzakere
pozisyonlarını onaylar.
 Adım 5: Akit taraflar, geçiş talepleri gibi kalan konuları müzakere eder.
Her konuda tam anlaşmanın gerçekleşmesi gerektiğinden, bir kaç defa pozisyon
belgelerinin değişimi gerekebilir.
 Adım 6: Her bir fasıl üzerinde anlaşma sağlandıkça, bölümler geçici
olarak kapanır.
 Bütün fasıllar kapandığında, genel bir mutabakat sağlandığında
müzakerelerin sonuçları bir “Katılım Antlaşmasına” dahil edilir. Katılım
antlaşmasının onayı prosedüründe, Antlaşma onay için Avrupa Devlet ve Hükümet
Başkanları Konseyi’ne, uygunluk için ise Avrupa Parlamentosu’na sunulur.
İmzadan sonra, Katılım Antlaşması onay için üye ülkelere ve aday ülkeye gönderilir.
Bazı ülkeler, antlaşmayı ayrıca referanduma da verebilir. En az bir yıl süren bu
prosedürden sonra Antlaşma yürürlüğe girer ve aday ülke kararlaştırılan bir tarihte
üye olur.
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Müzakerelerin ilerleyişi aşağıdaki şekil de görülmektedir.

Şekil 9.1. Müzakereler Nasıl İlerler?
Kaynak: Avrupa, “Türkiye İçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci”, 2006, ss.1-28,
http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Publications-2006/brochures/AccessionBooklet.pdf, 10 Şubat 2011, 16.

Süreç izlendiğinde aslında tüm işlerin %95’i evde, yani aslında Türkiye’de yapılması
gerektiği görülmektedir. Müzakerelerin her konuda hem AB’nin hem de Türkiye’nin tatmin
olduğu noktaya kadar devam eder. Dolayısıyla süreç bir yılda bitirilebilecek bir süreç
değildir, uzun da sürebilir. Her aday kendi kapasitesine, yeterliliğine göre değerlendirilir.
Komisyon’a göre Türkiye için tam üyelik 2014’den önce mümkün değildir.
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9.1.2. Müzakere Sürecinin Aktörleri
Müzakere sürecinde temel aktörler; AB kurumları, üye ülkeler ve aday ülkelerdir.
Siyasi ve stratejik temel kararlar, üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan
Hükümetlerarası Konferans bünyesinde alınmaktadır.
Tablo 9.2: Müzakere Sürecinin Aktörleri

Aktör

Görevi

- Tüm müzakere süreci boyunca görevlidir.
- Müzakere sürecinde asıl aktör Komisyon’dur.
- Aday ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi, tarama sürecinin
aday ülke bürokratları ile gerçekleştirilmesi, Katılım Ortaklığı
Belgelerinin hazırlanması, Konsey için gerekli belgelerin temin
edilmesi, müzakerelerle ilgili teknik konuların koordinasyonu ve
gerekli hukuki düzenlemelerin hazırlanmasından sorumludur.
- Aday ülkelerle süreç boyunca gerekli hallerde resmi
AB
Komisyonu

olmayan temaslar kurar, müktesebatın uygulanmasını kolaylaştırıcı
tavsiyelerde bulunur.
- Aday ülkelerle üye ülkeler arasında bir köprü vazifesi
görür.

Genellikle aday ülkelerin taleplerinin karşılanması ve

çıkarlarının korunması yönünde üye ülkelerle görüşmelerde
bulunur.
- Komisyon’un, aday ülkelerin pozisyon belgelerine karşılık
Dönem Başkanlığı’nın da katkıları ile taslak AB pozisyon
belgelerini hazırlar.
- Her yıl Konsey’e İlerleme Raporları sunar. Böylelikle,
Konsey

aday

ülkelerin

uyum

sürecindeki

gelişimini

ve
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müzakerelerde ortaya koydukları taahhütlerin hayata geçirilip
geçirilmediğini değerlendirir.

Müzakere kararının alınmasından sonra her bir aday ülke için
bir

Hükümetlerarası

Konferans

oluşturulur.

Hükümetlerarası

Konferans, üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla
gerçekleşir.

Hükümetlerarası Konferans’ta temel pozisyonlar ve

stratejiler ortaya konulur, siyasi konular ele alınır. Teknik düzeyde
yürütülen esas müzakereler ise, AB Daimi Temsilcileri (COREPER)
ve aday ülke baş müzakerecisi başkanlığındaki müzakere heyetleri
arasında yapılmaktadır.
Hüküm
etlerarası
Konferans
(HAK):

- Hükümetlerarası Konferans, müzakere aşamasında aday
ülke ve üye ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun temel aracı
konumundadır.
- Hükümetlerarası Konferans, çok sesli bir platformdur.
Çünkü, toplam katılımcı sayısı ile birlikte gündeme getirilen görüş
de fazladır. Bu sebeple Hükümetlerarası Konferans zorlu geçer.
- Hükümetlerarası Konferans’ta şu konular oybirliği ile
karara bağlanır: Tarama sürecinin başlatılması, hangi konu
başlıklarında müzakerelerin açılacağı, hangilerinin geçici olarak
kapatılacağı vb gibi temel konular.

- Konsey “Taslak Ortak Müzakere Pozisyonlarını”, “AB
AB
Konseyi

Ortak Müzakere Pozisyonu” olarak kabul eder
- İlgili bölümün resmen müzakereye açılabileceği, Katılım
Konferansı’na kadar gidilebilir.
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Avrupa
Parlamentosu
(AP)

- AP’ye,

müzakerelerdeki

ilerlemeler

hakkında

bilgilendirme yapılır.
- Katılım Antlaşmasına onayını verir.

9.1.3.

Avrupa Birliği Müktesebatı

AB müktesebatı toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte olan
hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür. Yani AB Müktesebatı, AB Hukuk Sistemi’ne verilen
addır ve “Acquis Communautaire” olarak da bilinir. Yaklaşık 120 bin sayfadan
oluşmaktadır. Kabaca müktesebat şunları içermektedir: AB’yi kuran ve daha sonra
değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin AB’ye katılırken imzaladıkları katılım
antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk
organlarının çıkardıkları tüm mevzuat. Topluluk hukukunun kaynakları ise şunlardır:
a.

Birincil Kaynaklar:



Toplulukları kuran antlaşmalar: AKÇT, EURATOM, AET ve bu antlaşmaların

ek ve protokolleri


Avrupa Toplulukları için belirli ortak organlar hakkında sözleşme (25 Mart



Birleşme Antlaşması (8 Nisan 1965).



Bütçeyle ilgili Lüksemburg Antlaşması (22 Nisan 1970)



AET ve EURATOM’a katılma antlaşmaları (İngiltere, Danimarka, İrlanda -22

1957)

Ocak 1972; Yunanistan -28 Mayıs 1979; Portekiz, İspanya -12 Haziran 1985; Avusturya, İsveç,
Finlandiya; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya, Slovenya,
Estonya, G.Kıbrıs, Malta -16 Nisan 2003; Romanya, Bulgaristan -25 Mayıs 2005)


İkinci Bütçe Antlaşması (1975)



Avrupa Parlamentosu’na doğrudan seçimle ilgili Konsey kararı (1976)
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Tek Avrupa Senedi (1986)



Avrupa Birliği Antlaşması (1992)



Amsterdam Antlaşması (1997)



Nice Antlaşması (2001)



Lizbon Antlaşması (2009)
Birincil kaynaklar doğrudan yürürlüğe girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.

b. İkincil Kaynaklar: Birincil kaynaklardan türetildiği için türev hukuk olarak da
anılır. İkiye ayrılırlar:


Bağlayıcı Kaynaklar:
i.

Tüzük (Regulation): Topluluk hukukunda en bağlayıcı ve en sert nitelikli

yasal düzenlemelerdir. Bu özelliğe sahip tüzükler, Brüksel’de kabul edilirler ve yürürlüğe
girdikleri andan itibaren üye devletlerin hukukuna doğrudan nüfuz ederler. Bunların ulusal
hukuka ayrıca transfer edilmelerine gerek yoktur. Bu durumun sonucu olarak, aynı konuda
aksi yönde bir ulusal düzenleme varsa o uygulanmaz, tüzük uygulanır. Tüzüğün
uygulanabilmesi için, o kanunun yürürlükten kaldırılmasına gerek yoktur.
ii.

Yönerge (Directive): Tüzüklere nazaran daha soft enstrümanlardır.

Yönergelerin uygulanabilmesi için iç hukuka transfer edilmesi şarttır. Ancak, bu işlem
sonrasında yönergeler somut olarak uygulanmaktadır. Sonuç olarak yönergeler, tüzüklerin
tersine doğrudan uygulanabilir özelliğe sahip değillerdir. Yönergelerin iç hukuka transfer
edilmemesi durumunda, ilgili üye devlet bir takım yaptırımlara maruz kalabilir.
iii.

Karar (Decision): Kararlar da genel nitelikli ve bireysel nitelikli olmak üzere

ikiye ayrılırlar: Bireysel nitelikli kararlar, muhatabı olan kişi, şirket ya da devleti bağlarken;
genel nitelikli kararlar daha genel bir içeriğe sahiptirler. Bununla birlikte, kararlar, tüzük ve
yönergelerin tersine (onlar yasama nitelikli) daha ziyade idari nitelikli düzenleme amacıyla
karşımıza çıkar. Ulusal hukukla olan ilişkilerinde kararlar daha çok yönergelere benzer.
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Başka bir deyişle, kararlar tıpkı yönergeler gibi doğrudan uygulanabilir değildir. İç hukuka
transfer edilmeleri gerekir ve kısıtlı olarak doğrudan etki oluştururlar.


Bağlayıcı Olmayan Kaynaklar:

i. Tavsiye (Recommendation): AT Antlaşması’nda birçok maddede değişik kurum
ve organların tavsiyesi ile karar alınacağı belirtilmektedir. Şayet antlaşmada açıkça bir
organın tavsiyesi öngörülmüşse, bu durumda prosedürel (usul) anlamda alınması zorunlu bir
tavsiyeden söz edilebilir. Tersi durumda ise, ilgili kurumun kendi inisiyatifi ile belirttiği
tavsiyeler söz konusu olabilir. Karar alacak organ da bu tavsiye ile bağlı değildir. Ancak,
antlaşmada açıkça öngörülmüşse, tavsiye istemekle yükümlüdür. Alınması zorunlu; ancak,
uyulması zorunlu değildir.
ii.Görüş (Opinion): Tavsiyeye göre bir derece daha alt konumdadır. Tavsiyeden
farkı, görüşler daha ziyade bir organ ya da kurumun herhangi bir konuda kabul ettiği
yaklaşım ya da tutumdur. Değişik kurum ve organlar, değişik vesilelerle değişik görüşler
beyan edebilirler. Şayet antlaşmalarda açıkça öngörülmüşse “zorunlu görüşler”;
öngörülmemişse “inisiyatif görüşler” olarak nitelendirilirler. Bazı görüşler, genel kuralın
tersine son derece bağlayıcıdırlar.
iii.Üçüncül Kaynaklar: Her ne kadar başlangıçta kurucu metinlerde yer almamış
olsa da, uygulamada bir takım hukuki enstrümanlar ortaya çıkmıştır. Bunlar, birçok AB
kitabında “liste dışı kaynaklar” olarak da adlandırılır. Komisyon tebliğleri, notları, kurumlar
arası yapılan mutabakatlar liste dışı kaynaklara örnektir.

9.1.4. Mevzuat Taraması ve Müzakere Süreci
Müzakere süreci altı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar:
▪ Tarama süreci
▪ Müzakere pozisyonlarının hazırlanması
▪ Pozisyon belgelerinin AB dönem başkanlığına sunulması
▪ Müzakerelerin açılması
▪ Müzakerelerin tamamlanması
▪ Katılım antlaşmasının onay süreci
Müzakere sürecinin ilk aşaması taramadır. Hükümetlerarası Konferans kararı ile
başlar. Bu aşamada AB müktesebatı analitik olarak incelenir, aday ülke müktesebat hakkında
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bilgilendirilir ve aday ülkenin mevzuatının AB müktesebatı ile ne kadar uyumlu olduğu
ölçülür. Uyum seviyesinin ölçülmesi aday ülke lehinedir. Çünkü, müktesebatın aday
ülkelerin ulusal hukuk sistemlerine aktarılması kolaylaşır ve müzakereler sırasında
çıkabilecek olası sorunlar tespit edilebilir. Tarama sürecinin bitiminden sonra, her bir
müktesebat başlığı için AB Komisyonu ayrı ayrı bir “tarama raporu” hazırlar ve bunu AB
Konseyi’ne sunar. Bu rapor, müzakere sürecinin fiilen başlatılması kararının alınmasına
temel teşkil ettiği için önemlidir (İKV, 2011). Aday ülke ise her bir fasıl için pozisyon
belgesi hazırlar ve bunu AB dönem başkanlığına sunar. AB dönem başkanlığı da bu belgeyi
AB’ye üye ülkelere ve Komisyon’a sunar. Yapılan uyum tespiti sonrası, AB Bakanlar
Konseyi müzakere tutumunu belirtir. Komisyon ise aldığı onay sonrası farklı zamanlarda
müzakere başlıklarını açar ve Konsey ile birlikte müzakereleri yürütür. Müzakereler
tamamlandıktan sonra, aday ülke için Katılım Antlaşması hazırlanır ve Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’nin onayı ile birlikte antlaşma yürürlüğe girer (Akçadağ,
2009).
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Uygulamalar

1) Ders konusu ile ilgili yapılacak tartışma, araştıma, çalışma vs..
2) Ders konusu ile ilgili yapılacak tartışma, araştıma, çalışma vs..
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Uygulama Soruları

1) Verilen uygulamalara yönelik çalışma soruları
2) Verilen uygulamalara yönelik çalışma soruları
3) Verilen uygulamalara yönelik çalışma soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde katılım müzakereleri incelenmiş
ve öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden
kaynaklarından biri değildir?

hangisi

Avrupa

Birliği

Müktesebatı’nın

ikincil

A) Yönerge
B) Karar
C) Onay
D) Tüzük
E) Tavsiye
2) Avrupa Birliği Müktesebatı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
A) Avrupa Birliği Temel Hakları
B) Avrupa Birliği Vergileme Sistemi
C) Avrupa Birliği Hukuk Sitemi
D) Avrupa Birliği Mali Hükümleri
E) Avrupa Birliği Bütçe Sistemi
3) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği müzakere sürecinin ilk aşamasıdır?
A) Ön eleme
B) Pozisyon belirleme
C) Açık müzakere
D) Ön hazırlık
E) Taram
4) Müzakere sürecinde alınan siyasi ve stratejik temel kararlar, üye ve aday
ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Hükümetlerarası Konferans bünyesinde
alınmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

5) Topluluk hukukunun kaynaklarından olan ikincil kaynaklar, doğrudan yürürlüğe
girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.
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Doğru ( )

Yanlış ( )

6) Tavsiye, Topluluk hukunun bağlayıcı olayan kaynaklarındandır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Malların Serbest Dolaşımı Güney Kıbrıs ve Fransa’nın vetoları sebebiyle askıya
alınan müzakere başlıklarından biridir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

8) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan Müzakere Çerçevesi üç

bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Müzakerelerin kuralları, …………………. ve
müzakere prosedürü’dür.
9) Katılım antlaşmasının onayı prosedüründe, Antlaşma onay için Avrupa Devlet
ve Hükümet Başkanları Konseyi’ne, uygunluk için ise Avrupa Parlamentosu’na sunulur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10) Müzakere sürecinde temel aktörler; AB kurumları, ……………… ve aday
ülkelerdir.
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***
Cevap Anahtarı
1) C 2) C
Müzakerenin özü

3) E 4) Doğru 5) Yanlış
9) Doğru

6) Doğru 7) Doğru 8)

10) Üye ülkeler
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10. DİĞER EKONOMİK BİRLEŞMELER

214

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta coğrafi temele dayanan ve coğrafi temele dayanmayan diğer ekonomik
bütünleşme örnekleri öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Coğrafi temele dayanan diğer ekonomik birleşme örnekleri nelerdir?

2)

Coğrafi temele dayanmayan diğer ekonomik birleşme örnekleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği

Coğrafi
Temele
Dayanan
Ekonomik
Birleşmeler

EFTA,
NAFTA,
MERCOSUR, ASEAN gibi
örnekler üzerinden coğrafi
temelde
oluşturulan
ekonomik
birleşmeleri
değerlendirmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Coğrafi
Temele
Dayanmayan
Ekonomik
Birleşmeler

OECD, APEC, OPEC
gibi örnekler üzerinden
coğrafi temelde oluşturulan
ekonomik
birleşmeleri
değerlendirmek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Genel
Değerlendirme

Ekonomik birleşme
örneklerinin
genel
bir
değerlendirmesini yapmak.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar



Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)



Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR)



Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)



Petrol İhraç eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC)
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Giriş
Bu bölümde coğrafi temele dayanan ve farklı temellere dayanan ekonomik birleşme
örnekleri incelenmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte, ekonomilerde dışa açılma, mal ve sermaye hareketlerinde
liberalleşme başlamıştır. GATT görüşmeleriyle, uluslar arası ticarette çok yanlı bir
serbestleşme ortaya çıkmıştır. Gümrük duvarları indirilmiş, miktar kısıtlamaları ortadan
kaldırılmaya başlamıştır. Fakat çok yanlı görüşmeler istenen hızda yürümeyince, özellikle
gelişmiş ülkeler, birbirleri arasında ve çevresindeki ülkelerle iktisadi birleşme hareketlerine
yönelmişlerdir. Böylece küreselleşme yanında bir de bölgeselleşme hareketi ortaya
çıkmıştır.
Gelişmiş ülkeler arasında oluşturulan iktisadî birleşme hareketleri arasında Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ve AsyaPasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) sayılabilir. Bunlardan başka, Amerika, Asya ve Afrika
kıtalarında çok sayıda iktisadi birleşme hareketine rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları
serbest ticaret bölgesi bazıları da gümrük birliği mahiyetindedir. Azgelişmiş ülkelerin
iktisadi birleşmelere ilgi göstermesinin sebebi daha büyük piyasalar yaratarak sanayileşmeyi
hızlandırma beklentisidir. Bu ülkeler açısından iktisadi birliklerin dinamik etkileri daha
büyük önem taşımaktadır.
Bazı iktisadî birleşme hareketleri coğrafî esasa dayanırken; bazıları da sanayileşme
çabası, kültür, din, ırk vs. esasına dayanmaktadır. Bunlar arasında OECD, İslam Konferansı
Teşkilatı, Arap Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu vb. yer almaktadır.
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10.1.Coğrafi Temele Dayalı Birleşmeler
10.1.1.

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA)

İngiltere başlangıçta AET’nin dışında kalınca, kendisi gibi topluluk dışında kalan
yedi ülke ile birlikte Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ni kurdu. 4 Ocak 1960 tarihli
Stockholm Antlaşmasıyla kurulan ve merkezi Cenevre’de bulunan EFTA’nın üyeleri
şunlardı: İngiltere, Norveç, Danimarka, Avusturya, Portekiz, İsveç ve İsviçre. 1970 yılında
İzlanda üyeliğe kabul edildi. Finlandiya ise başlangıçta ortak üye statüsü ile katılmışken
1986’da tam üye oldu.
EFTA üye ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesi temeline dayanmaktadır.
Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi ve ortak ticaret politikası yoktur. Bölge
içinde üretim faktörlerinin serbest dolaşımı da söz konusu değildir. Serbest ticaret de
yalnızca sanayi ürünlerini kapsamaktadır.
1973 yılında İngiltere ve Danimarka EFTA’dan ayrılıp AET’ye katıldılar. Bunun
üzerine AET ile geri kalan EFTA üyeleri arasında ayrı ayrı iki yanlı serbest ticaret bölgesi
anlaşmaları imzalandı. Daha sonra, Portekiz, İsveç, Finlandiya ve Avusturya EFTA’dan
ayrılıp AB’ye tam üye oldular. Bugün için geriye kalan EFTA üyeleri İsviçre, Norveç ve
İzlanda ile Liechtenstein’dan ibarettir.
AET ile EFTA arasında 1991 Ekiminde Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) anlaşması
imzalandı. Bu anlaşmada serbest ticaret yanında işgücü, sermaye ve hizmetlerin serbest
dolaşımı; eğitim, kültür, çevre korunması gibi alanlarda işbirliği yapılması vs.
amaçlanmıştır. Bu anlaşmaya İsviçre ve Liechtenstein katılmamıştır.
AET ile bu ilişkisinden başka, EFTA’nın çeşitli ülkelerle kurmuş olduğu özel ilişkiler
vardır. Meselâ, Türkiye ile EFTA arasında 1991 yılında, bir serbest ticaret ve işbirliği
anlaşması imzalandı. Ayrıca, Doğu Bloku’nun yıkılmasından sonra, Doğu ve Orta Avrupa
ülkeleriyle serbest ticaret bölgesi anlaşmaları yapıldı.

10.1.2.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)

Kanada ile ABD arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması 1 Ocak 1989’da
yürürlüğe girmiş ve iki ülke aralarındaki gümrük tarifelerini 5 veya 10 yıl içinde kaldırmayı,
1 Ocak 1999’a kadar da bu adımların tamamlanmasını kararlaştırmışlardır. Anlaşma iki ülke
arasında tarifelerin kaldırılması yanında, tarife dışı engellerin azaltılmasını ve hizmet
ticaretinin liberalleştirilmesini de öngörmekteydi. Bu çerçevede, ticaret akımlarından ayrı
olarak meselâ, muhasebeci, hukukçu, mühendis ve diğer meslek mensuplarının iki ülkede
serbestçe çalışabilmesi, enerji alışverişindeki engellerin kaldırılması, yatırımlar üzerindeki
kısıtlamaların giderilmesi vs. de kabul edilmiştir.
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Bu arada, Meksika’nın 1986 yılında GATT’a üye olmasından sonra, ABD bu ülke
ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek üzere bir anlaşma imzalamıştı. Çünkü Meksika,
ABD’nin, Kanada ve Japonya’dan sonraki en büyük ticaret ortağı durumundaydı. Nihayet
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) bu üç ülke arasında 12 Ağustos 1992
yılında imzalanan anlaşma ile kuruldu ve 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girdi.
Bir serbest ticaret bölgesi anlaşması olan NAFTA’ya göre üç ülke aralarındaki
ticarette her türlü engeli kaldırmayı taahhüt etmektedirler. Diğer ülkelere karşı ise her biri
kendi tarifesini uygulamayı sürdüreceklerdir. Anlaşma sanayi ürünleri ile tarım ürünlerini
kapsamaktadır.
AB’nin aksine NAFTA ne bir gümrük birliği ne de bir ortak pazardır. AB ile NAFTA
arasında başka bazı temel farklılıklar da vardır. AB ekonomileri NAFTA ekonomilerine göre
daha açıktırlar. Bunun anlamı iktisadî bütünleşmenin fayda ve maliyetlerinin üyeler üzerine
NAFTA ülkelerine kıyasla daha ağır bir biçimde yüklenmesidir. Bir başka fark, AB
ülkelerinin aşağı yukarı benzer gelire sahip olmalarına karşılık, NAFTA içinde ABD ve
Kanada’nın gelirinin Meksika’nın gelirine göre çok yüksek olmasıdır.
AB-içi ticaret, çoğunlukla, endüstriiçi ticaret ve ölçek ekonomilerinden
kaynaklanırken; NAFTA-içi ticaret faktör donatımı, faktör hareketliliği ve ürün devresi
teorisi ile açıklanabilir. AB-içi ticaret benzerlikler üzerine otururken, NAFTA-içi ticaret
farklılıklara dayanmaktadır.
NAFTA anlaşmasına göre, Kanada, Meksika ve ABD, aralarındaki ticarette gümrük
tarifelerini 10 yıl içinde (bazı mallarda 15 yıl) ortadan kaldıracakları konusunda mutabakata
vardılar. Daha önce de belirtildiği gibi, AB’nin aksine, NAFTA ortak bir tarife
oluşturmamaktadır. Ancak, Meksika’nın dış ticaretindeki tarifeler, tedricî olarak, Kanada ve
ABD’de yürürlükte olan en çok kayırılan ülke düzeyine indirilecektir.
NAFTA ayrıca, sınır ötesi yatırımları da liberalleştirmektedir. Yabancı şirketler artık,
üretimlerinin belirli bir yüzdesini ihraç etmelerini zorunlu kılan ihracat performans şartlarına
veya bölgesel ya da yurtiçi kaynaklardan girdi sağlama mecburiyeti getiren yurtiçi veya
bölgesel içerik kurallarına tâbi değillerdir. ABD’li, Kanadalı ve Meksikalı yatırımcılar, her
üç ülkedeki çoğu sektörlerde serbestçe yatırım yapabilmektedirler. Anlaşma, Meksika’daki
petrokimya ve mali hizmetler gibi daha önce sınırlandırılmış alanları dış yatırımlara
açmaktadır.
NAFTA, üye ülkeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözmek için bazı
bağımsız hakem kuruluşları oluşturmuştur. Bu kuruluşların görevi, küçük ticarî ihtilafların
ticaret savaşları hâline dönüşmesini engellemektir. Ayrıca anlaşma, ithalat artışı ile tehlike
altına giren sanayilere bir güvenlik ağı sağlamaktadır. İthalattaki ani artışları dengelemek
için, üç-dört yıl süresince, NAFTA-öncesi gümrük tarifelerine geri dönülebilmektedir.
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NAFTA içinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri barındırdığından,
sosyal ve çevresel damping meselesini ortaya çıkarmıştır. Sosyal damping, bir ülkenin,
işçilerin sağlık sigortası vb. haklarından kısıntı yaparak âdil olmayan bir rekabet avantajı
elde etmesidir. Benzer bir iddia çevre ile ilgili standartlar için de söz konusudur. Bir ülke
çevre kirliliğine duyarsız kalırsa; bu ülkede faaliyet gösteren firmalar, diğer ülkelerde daha
sıkı ve daha maliyetli standartlara tâbi olarak faaliyet gösteren firmalara karşı bir maliyet
üstünlüğü elde ederler.
NAFTA karşıtları ABD firmalarının ve yabancı firmaların, daha düşük işçilik
maliyetlerinden ve daha az masraflı çevre standartlarından faydalanmak için Meksika’ya göç
edeceklerini ileri sürdüler. Onlara göre, istihdam kuzeyden güneye göç etmekle kalmayacak,
aynı zamanda, bölgesel çevre standartları da bu süreçten zarar görecekti.
NAFTA’nın asıl etkisinin ABD-Meksika ticaretinde ortaya çıkması beklenmekteydi.
Serbest ticaretin başlamasıyla, bu ülkeden ABD’ye emek-yoğun mal ihracatında önemli bir
artış ortaya çıkmıştır. Yapılan hesaplamalar, bu ticaret sonucunda, ABD’de 150 bin
dolayında vasıfsız işçinin işinden olduğunu; fakat, Meksika’ya nitelikli emek-yoğun mal
ihracatının artması sebebiyle, ABD’de 325 bin dolayında vasıflı emeğe iş yaratıldığını ortaya
koymaktadır.

10.1.3. Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM)
Bölge ülkelerinin küçük olmaları, sanayileşmenin ancak birleşik, geniş bir piyasayla
mümkün olacağı düşüncesinin mevcut olması sebebiyle 1960 sonlarında Managua’da
(Nikaragua) Ekonomik Entegrasyon Genel Anlaşması imzalandı ve Orta Amerika Ortak
Pazarı kuruldu. Anlaşmaya imza koyan ülkeler Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nikaragua ve Kosta Rika’dır.
Kuruluşunu takip eden ilk on yıl içinde CACM, bölge içi ticaret akımlarında önemli
artışlar sağlamıştır. Bu, büyük ölçüde ABD ile ticaretin azalması pahasına
gerçekleştirilmiştir.
1970’ten sonraki dönemde ise bölge içi ticaret azalmaya başladı, üye ülkelerin
GSMH’daki artış yavaşladı, sanayileşme hızları geriledi. Aslında, uygulanan ithal ikamesine
dayalı sanayileşme modelinde tüketim mallarıyla ilgili aşamanın ötesine geçilemedi.
Sonunda, geleneksel içe dönük politikalar değiştirildi ve ihracata yönelik politikalar takip
edilmeye başladı.

10.1.4.

Latin Amerika Entegrasyon Bölgesi (LAIA) ve LAFTA

Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA), 1 Şubat 1960’ta, Arjantin,
Brezilya, Meksika, Şili, Paraguay, Peru ve Uruguay tarafından Montevideo anlaşması ile
kurulmuştur. 1961’de Kolombiya ve Ekvator, 1966’da Venezuella ve 1967’de Bolivya da
LAFTA’ya katılmıştır.
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Anlaşma, üyeler arasındaki ticaretin belli bir takvime bağlı olarak
serbestleştirilmesini ve bölgede tarımsal kalkınma ve sanayileşme politikalarının
uyumlaştırılmasını amaçlıyordu. İlk zamanlarda başarılı sonuçlar alındı; üyeler arasındaki
dış ticaret engellerini indirilmesindeki takvime uyuldu ve bölge içi ticaretin geliştirilmesinde
önemli ilerlemeler sağlandı. Ancak 1967’de bir duraklama ve gerileme dönemine girildi. Bu
arada, üye ülkelerden bazıları, kapsamı daha dar olan And Paktı’nı (Andean Pact) kurdular.
1980 yılında süresi dolan Montevideo anlaşmasının yenilenmesi görüşmeleri
sonuçsuz kalınca LAFTA sona erdi ve yerine Latin Amerika Entegrasyon Bölgesi (LAIA)
kuruldu. Bu, LAFTA’ya göre daha esnek bir kuruluştu. Bir takvim veya miktar hedefi
içermeden, uzun dönemde, yavaş yavaş bir Latin Amerika ortak pazarının oluşturulmasını
öngörmekteydi. Üye ülkeler gelişmiş, nisbî olarak azgelişmiş ve orta derecede gelişmiş
olarak üç gruba ayrılmış ve son iki grubu diğer grup ülkelerinin rekabetinden korumak için
bazı özel düzenlemeler öngörülmüştür.

10.1.5. And Topluluğu (ANCOM)
LAFTA’nın yavaş ilerleme göstermesi karşısında bir kısım üyeler daha etkin bir
işbirliği için 1969 yılında Cartagena anlaşması ile And Topluluğu’nu kurdular. Bugün
LAIA’nın bir alt grubu olan And Topluluğu’nu kuran ülkeler Bolivya, Colombiya, Ekvator,
Peru ve Şili olup daha sonra Venezuella örgüte katılmış Şili çekilmiştir.
ANCOM üyesi ülkeler kalkınma düzeyleri ve ideolojik yapıları bakımından
birbirleriyle daha bir uyum içindedirler. LAIA’ya göre daha gelişmiş bir durumdadırlar.
Nisbî olarak geri durumdaki Bolivya ve Ekvator’a özel bir statü tanınmıştır.
ANCOM’un amaçları arasında sanayi üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi,
bölge kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması, verimliliğin yükseltilmesi, ölçek
ekonomilerinden yararlanma ve entegrasyon yararlarının dengeli biçimde dağıtılması yer
almaktadır.

10.1.6. Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR)
1991 yılında Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay tarafından kuruldu. 1996’da
Bolivya ve Şili de katıldı. Bir gümrük birliğidir. Üye ülkeler ayrıca, aralarında bir yatırımları
karşılıklı koruma ve geliştirme anlaşması yapmışlardır (1994 Colonia Protokolü). Başka bir
protokolle de GATT’ın Uruguay görüşmelerinde sınaî ve fikrî mülkiyet hakları konusunda
kabul edilen hükümleri uygulama kararı almışlardır. 1 Ocak 2006 tarihi itibarıyla,
aralarındaki ticareti tam olarak serbestleştirmeye ve dışarıya karşı ortak dış tarife
uygulamaya karar vermişlerdir.

10.1.7. Karaib Topluluğu (CARICOM)
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1973 yılında Chaguaramas anlaşması ile kurulmuş olan Karaib topluluğu’nun üyeleri
İngiliz Uluslar Topluluğu içindeki şu Karaib ülkeleridir: Bahamalar, Barbados, Belize,
Guatemala, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Antiguana ve Barbuda, Dominik Cumhuriyeti,
Grenada, Mentserrat, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines.
CARICOM’u oluşturan ülkelerin nüfusu beş milyonun biraz üzerindedir. Bölgedeki
ülkeler gelişmişlik düzeyleri bakımından hayli geri olup ileri derecede dışa bağımlıdırlar.
Başlıca ihraç maddeleri petrol, boksit, alüminyum ve şekerdir. CARICOM, üye ülkeler
arasında bir gümrük birliği kurulmasını ve dış politikaların uyumlaştırılmasını
öngörmektedir.

10.1.8. Amerika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (FTAA)
NAFTA anlaşmasının imzalanmasından sonra ABD, 1993’te Amerika Kıtası
Girişimi (EAI) adlı bir girişim başlattı. Burada amaç, bütün Amerika kıtasını kapsayacak bir
serbest ticaret bölgesi oluşturmaktı. Bu amaçla 34 ülkenin ticaret bakanları 1995
Haziranında toplandılar. Toplantı sonucunda bir ortak bildiri ve eylem planı yayımlandı ve
çeşitli çalışma grupları oluşturuldu.

10.1.9. Arap Magreb Birliği (UMA)
Magreb üyeleri Kuzey Batı Afrika’da yer alan Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve
Moritanya’dır. Bu ülkeler arasında ekonomik, siyasî ve ticarî alanda işbirliği mevcuttur.

10.1.10. Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS)
1983 yılında, Afrika kıtasının merkezinde yer alan devletler arasında kuruldu.
Üyeleri arasında şu devletler yer almaktadır: Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad,
Kongo, Ekvator Ginesi ve Gabon. Ekonomik kalkınmaya yardımcı olmak üzere bir gümrük
birliği kurulması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi örgütün başlıca amaçlarıdır.

10.1.11. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
1975 yılında, Batı Afrika’da yer alan devletler tarafından oluşturuldu. Nijerya, Fildişi
Sahili, Gana, Senegal, Liberya ve Togo topluluğun üyeleri arasındadır. Topluluğun amacı
sanayileşme ve iktisadî kalkınmadır.

10.1.12. Mano Nehri Birliği (MRU)
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ECOWAS’ın bir alt grubu durumundadır. 1973’te kurulmuştur. Üyeleri Gine,
Liberya ve Sierra Leone’dir. Bu ülkeler daha dar kapsamlı bir grup oluşturarak aralarındaki
ilişkileri artırmak istemişlerdir.

10.1.13. Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA)
1994’te kurulmuş olup Mano Nehri Birliği ile birlikte ECOWAS’ın bir alt grubudur.
Üyeleri arasında Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, Mali, Nijer, Togo ve GuineaBissau yer almaktadır. Birliğin amacı üyelerin uyumlu bir biçimde kalkınmalarını
sağlamaktır. Bunun için birleşik bir bölgesel piyasanın oluşturulması ve dışa karşı ortak
tarife uygulanması öngörülmektedir. Amaçları arasında ayrıca, bir parasal birlik
oluşturulması ve mali politikalar, bilim, teknoloji ve sanayi yatırımları gibi alanlarda
işbirliğine gidilmesi vardır.

10.1.14. Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
Brunei Darussalem, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland tarafından
oluşturulan birlik 1967’de Bangkok deklarasyonu ile kurulmuş olup Cakarta’da bir
sekretaryaya sahiptir. İlk on yıl içinde bir varlık göstermemiştir. Vietnam’ın birleşmesinin
üye ülkeler açısından doğurduğu askerî tehdit karşısında, 1976 Şubatında Bali’de imzalanan
Güney Doğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ile yeniden işlerlik kazanmıştır. Birliğin
amaçları arasında gıda ve enerji başta olmak üzere temel mal ve hizmetlerin sağlanmasına
yönelik büyük ölçekli sanayi tesisleri kurma, ticareti serbestleştirme, üçüncü piyasalara
açılma ve diğer mali ve ekonomik konularda işbirliği sağlama yer almaktadır.

10.1.15. Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması (APTA)
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’na (ESCAP)
üye yedi ülke Temmuz 1975’te Bangkok’ta toplanarak bazı mallar üzerinde tarifeleri
karşılıklı olarak azaltmayı kabul ettiler. Böylece Bangkok anlaşması ortaya çıktı. 2001
yılında Çin de üyeler arasına katıldı. 2005 Kasımında anlaşmada bazı değişiklikler yapıldı
ve adı da Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması olarak değiştirildi. Bu, tarifeler ve tarife dışı
önlemler dahil olmak üzere ticareti serbestleştirmeye dayalı bir tercihli ticaret anlaşmasıdır.

10.1.16. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EKİT-ECO)
Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulmuş bulunan Kalkınma İçin Bölgesel
İşbirliği Teşkilatı’nın (RCD) bir uzantısı olan bu kuruluş 1985 yılında faaliyete geçmiştir.
1964 yılında kurulan RCD, bölge içi ticaretin geliştirilmesi ve hızlı sanayileşme için
ortak amaçlı yatırım tesislerinin kurulması gibi amaçlara sahipti. Ancak, İran’daki rejim
değişikliği ve İran-Irak savaşı sebebiyle uzun süre askıya alındı. 1985 yılında üç ülke
arasında yeniden başlayan görüşmeler sonunda EKİT’in (ECO) kurulması kararlaştırıldı.
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EKİT, faaliyetlerini ekonomi ve altyapı, sanayi, tarım, bilim ve teknoloji
konularındaki uzmanlık komiteleri aracılığıyla yürütmektedir. Ortak sanayi yatırımlarının
yapılması, tercihli bir ticaret sisteminin oluşturulması, bir yatırım bankası kurulması,
ulaştırma ve haberleşme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde
çalışılmaktadır.
Kasım 1992’de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan ve Türkmenistan da EKİT’e katılmış; KKTC’nin özel bir statü ile çalışmalara
katılması kabul edilmiştir. Halen bir EKİT Ticaret ve Kalkınma Bankası, Reasürans şirketi,
havayolu ve denizyolu şirketi kurulmasına ilişkin faaliyetler sürdürülmektedir.

10.2. Coğrafî Temele Dayanmayan Birleşmeler
10.2.1. İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
OECD, 1961 yılında Avrupa İktisadî İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) yerine kurulmuş
olup aslında bir iktisadi birleşme hareketi değil Batılı ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma
sağlamaya yönelik bir örgüttür.
OEEC, II. Dünya Savaşı’nın ardından, Amerika’nın, Avrupa’nın imarı için yaptığı
yardımların koordinasyonu için kurulmuştu. Avrupa kısa zamanda toparlanınca görevi sona
erdi. Fakat dağıtılmadı, tersine ABD ve Kanada’nın da katılımıyla daha da genişledi ve yeni
bir örgüt hâline geldi. Bütün Batılı demokratik ülkeler ve Japonya örgütün üyesidirler.
Türkiye de bu örgüte üyedir.
Kurulduğunda, üye ülke ekonomilerinin güçlenmesine yardımcı olmak, ekonomik
etkinliği artırmak, piyasa mekanizmasının aksaklıklarını gidermek, serbest ticareti
geliştirmek, sanayileşmiş ve azgelişmiş ülkelerde hızlı büyümeye yardımcı olmak gibi
amaçlara sahipti. Zamanla ilgi alanını üyeleri dışında da genişletmiş ve piyasa ekonomisine
bağlı hemen hemen bütün ülkelerin sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır.
OECD içinde çevre kirliliği, enerji sorunu, dünya para sistemi, sermaye hareketleri,
ticaretin serbestleştirilmesi, bilim ve eğitim, sanayi, işgücü ve istihdam gibi konularda
çalışmalar yapmak ve ortak politikalar belirlemek için kurulan komiteler vardır.
Batılı ülkelerin dış yardımları da OECD içindeki Kalkınma Yardımları Komitesi
(DAC) kanalıyla verilmektedir. OECD’nin en üst organı, üyeleri bağlayıcı kararlar alma
yetkisine sahip olan Konseydir. Konseye bağlı olarak çalışan bir yürütme komitesi vardır.
Örgütün yönetim görevi ise sekretaryası tarafından yerine getirilir.

10.2.2. Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC)
APEC’in kurulması yönündeki ilk girişim 1989 yılında Avustralya’nın Camberra
kentindeki 12 ülkeden bakanların yaptıkları toplantıdır. 1997’ye gelindiğinde kuruluşun üye
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sayısı 18’e ulaşmıştır. Üyeler arasında Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Kore, Yeni
Zelanda ve ABD gibi gelişmiş ülkelerle, Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur,
Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan gibi gelişmekte olan ülkeler yer
almaktadır. Bugün üye sayısı 21’e ulaşmıştır.
APEC, bölge ülkeleri arasında ticaretin serbestleştirilmesi, dış yatırımlar, teknoloji
transferi, enerji ve telekomünikasyon gibi alanlarda işbirliğini öngörmektedir. 2020 yılına
kadar Asya-Pasifik bölgesinde serbest ticaret ve serbest yatırım bölgesi oluşturulması için
somut adımlar atılması hedeflenmektedir. Bağlayıcı karar alma ve politika belirleme yetkisi
yoktur. Her yıl düzenlenen bakanlar toplantısı şeklinde çalışır. Bir forum niteliğindedir.
Toplantıya ev sahipliği yapan ülke yıl boyunca örgütün başkanlığını yapar. Singapur’da
daimi bir sekretaryası vardır.

10.2.3. Petrol İhraç eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC)
1960’ta kurulmuştur. Üyeleri arasında petrol ihracatçısı Arap ülkeleri ile İran,
Endonezya, Nijerya ve Venezuella gibi Arap olmayan ülkeler bulunur. Bir kartel
niteliğindedir.
Örgüt kartel gücünü kullanarak 1970’lerde petrol fiyatlarını birkaç kat artırmak
suretiyle dünya ekonomisinde ciddi bir enflasyon ve durgunluğun yaşanmasına sebep
olmuştur. Ancak, üyelerin çıkarları arasındaki çelişkiler, petrol tüketimindeki azalma ve
örgüt dışı ülkelerin (İngiltere ve Meksika gibi) petrol üretiminde sağladıkları artışlar sonucu
1980’lerden sonra OPEC’in gücü önemli ölçüde zayıflamıştır.

10.2.4. İslam Konferansı Teşkilatı (OIC)
1969 yılında kurulmuş olup İslam ülkeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve
bilimsel alanlarda işbirliği sağlama amacı gütmektedir. Üye sayısı 57’ye ulaşmıştır.
Ekonomik ve Ticarî, Sosyal ve Kültürel olmak üzere üç daimi komitesi vardır. Çalışmalarını
bu komiteler aracılığıyla sürdürür. İslam Dayanışma Fonu ve İslam Kalkınma Bankası
örgütün malî kurumlarıdır.
Örgütün iktisadi işbirliği ile ilgili komitesi Ekonomik Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi (İSEDAK) 1981 yılında kurulmuş olup İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticarî
işbirliğini geliştirme amacıyla çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve İslam
Konferansının ekonomik ve ticari konularda almış olduğu kararların uygulanmasını izlemek
gibi görevlere sahiptir.
Örgütün en yetkili organı İslam Zirvesi Konferansı da denilen İslam ülkeleri devlet
ve hükûmet başkanları konferansıdır. Bu konferans üç yılda bir üye ülkelerden birinde
toplanır. Diğer organlar ise yılda bir kez toplanan dışişleri bakanları konferansı ile genel
sekreterliktir. Gerek zirve gerekse dışişleri bakanları konferansında alınan kararlar genel
sekreterlikçe yerine getirilir. Örgütün merkezi Suudî Arabistan’ın Cidde şehrindedir.
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İSEDAK, üye ülkeler arasında tercihli ticaret sistemi ve ticaret enformasyon ağı
kurma, standartları uyumlaştırma gibi projeler üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu
çalışmaları sırasında İslam Kalkınma Bankası ile de sıkı bir işbirliği yapmaktadır. Nitekim,
İSEDAK’ın tavsiyesi üzerine İslam Kalkınma Bankası’na bağlı bir Uzun Süreli Ticaret
Finansmanı Mekanizması kurulmuştur. Yine İSEDAK tarafından kararlaştırılan işbirliği
projelerinden, İhracat Kredi Sigortası ve Yatırımların Garantisi Kurumu 1994 yılında, İslam
Kalkınma Bankası’nın bünyesinde faaliyete geçmiştir. Ayrıca, çok yanlı bir İslam Kliring
Birliği kurulması yolundaki çalışmalar hâlen sürdürülmektedir.

10.2.5. D-8 Zirvesi
Gelişmekte olan sekiz ülkenin oluşturduğu zirve Türkiye’nin girişimleri sonucu
1996’da kurulmuş olup merkezi İstanbul’dadır. Türkiye’den başka Bangladeş, Endonezya,
İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan üyeler arasındadır. En yüksek karar alma organı
zirvedir ve iki yılda bir devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıyla toplanır. Ayrıca, dışişleri
bakanlarının katılımıyla oluşan bir konsey ve üye ülke uzmanlarından oluşan ve
koordinasyon çalışmalarını yürüten komisyon toplantıları vardır. Sekretarya hizmeti veren
İcra Direktörlüğü İstanbul’dadır.
D-8 grubu; sanayi ve sağlık, ticaret, kırsal kalkınma, insan kaynaklarını geliştirme,
telekomünikasyon ve teknoloji, finans, bankacılık ve özelleştirme, enerji ve tarım gibi
alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu faaliyetlerden her birinin
koordinasyonu üye ülkelerden birine verilmiştir. Bir Uluslararası Pazarlama ve Ticaret
Şirketinin kurulması öngörülmektedir. Ortak bir tarımsal amaçlı uçak yapımı ve KOBİler
konusunda etkin işbirliği gibi projeleri vardır. Üye ülkeler arasında ticaretin artırılması için
çalışmalar yapılmaktadır.

10.2.6. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
SSCB’nin dağılmasından sonra, 1991 yılında, eski Sovyet Cumhuriyetleri,
Rusya’nın önderliğinde bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kurdular.
Topluluk şu ülkelerden oluşmaktadır: Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldovya,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan, Ermenistan ve
Gürcistan. BDT, bugün için, güçlü ekonomik ilişkilere sahip bir kuruluş niteliğinde değildir.

10.2.7. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)
Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla
başlatılmış bir inisiyatif olmakla birlikte kapsam geniş tutulmuş ve Karadeniz’e kıyısı
olmayan bölge ülkeleri de dahil edilmiştir. Kuruluş sözleşmesini oluşturan Boğaziçi
deklarasyonu 25 Haziran 1992 tarihinde, İstanbul’da, şu on bir ülke tarafından
imzalanmıştır: Türkiye, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk,
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna.
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Kuruluştan sonra, KEİ’ye üye ülkelerin özel sektörlerini bir araya getiren bir KEİ
konseyi kurulmuştur. Bulgaristan ve Yunanistan dışındaki üye ülkelerin parlamento
başkanlarının katılımlarıyla KEİ Parlamenter Asamblesi oluşturulmuştur. Ayrıca, Mayıs
1993’te, İstanbul’da, bir KEİ Daimi Sekretaryası faaliyete geçmiştir.
Mevcut hükûmetler arası işbirliği mekanizmasını tam bir bölgesel işbirliği örgütüne
dönüştürecek olan KEİ kurucu anlaşması ise 5 Haziran 1998’de, Yalta’da toplanan 4. zirve
toplantısında imzalanmıştır.
KEİ’nin temel felsefesi uyarınca, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler öncelikle
özel kesim tarafından geliştirilmelidir. Ayrıca, kamu kesiminin ve özel kesimin katılmasıyla
ülkeler arasında işbirliği ve ortak projeler geliştirilecektir. İşbirliği konusunda öncelik
taşıyan bazı alanlar şunlardır: Haberleşme ve ulaştırma, bilişim, ekonomik ve ticarî bilgi
alışverişi, mal standardizasyonu, enerji, madencilik, turizm, tarım, veterinerlik hizmetleri,
sağlık, bilim ve teknoloji.
Ortak yatırım projeleri için kredi sağlamak üzere merkezi Selanik’te olan Karadeniz
Ticaret ve Kalkınma Bankası kurulmuştur. Banka, 1999 başında finansman işlemlerine
başlamıştır. KEİ üyesi ülkelerle AB arasında serbest ticaret anlaşmaları yapılmaktadır. KEİ
üyesi ülkelerin kendi aralarında aşamalı olarak bir serbest ticaret bölgesi kurulması yönünde
de çalışmalar bulunmaktadır.
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Uygulamalar

1) Küreselleşmenin bölgesel ekonomik birleşmeler üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkilerini tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Küreselleşmenin bölgesel ekonomik birleşmeler üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde coğrafi temele dayanan ve coğrafi temelden farklı temellere dayanan
ekonomik birleşme örnekleri incelenmiş ve öğretilmiştir.

232

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi temele dayalı birleşmelerden biri değildir?

A) NAFTA
B) EFTA
C) CACM
D) OPEC
E) LAIA
2) Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in açılımıdır?
A) Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
B) İslam Konferansı Teşkilatı
C) Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu
D) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
E) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
3) EFTA 4 Ocak 1960 tarihli Stockholm Antlaşması’yla kurulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 1960 yılında Arjantin, Brezilya, Meksika,
Şili, Paraguay, Peru ve ................................. tarafından Montevideo anlaşması ile
kurulmuştur.
A) Küba
B) Ekvador
C) Honduras
D) Uruguay
E) Venezuela
5) APEC 1961 yılında Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü’nün yerine kurulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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6) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EKİT-ECO) Türkiye, İran ve Pakistan arasında
kurulmuş bulunan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’nın (RCD) bir uzantısıdır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA), üyeler arasındaki ticaretin
belli bir takvime bağlı olarak serbestleştirilmesini ve bölgede tarımsal kalkınma ve
sanayileşme politikalarının uyumlaştırılmasını amacıyla kurulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

8) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ABD, Kanada ve …………
arasında 12 Ağustos 1992 yılında imzalanan anlaşma ile kurulmuştur.
9) Karaib topluluğu’nu (CARICOM) oluşturan ülkeler gelişmişlik düzeyleri
bakımından hayli geri olup ileri derecede dışa bağımlıdırlar.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10) İslam Konferansı Teşkilatı’nın Ekonomik ve Ticarî, ……….ve Kültürel olmak
üzere üç daimi komitesi vardır.
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***
Cevap Anahtarı
1) D

2) A

3) Doğru 4) D 5) Yanlış 6) Doğru 7) Doğru

8) Meksika 9) Doğru 10) Sosyal
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11. İKTİSADİ KALKINMA VE DIŞ TİCARET (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta iktisadi kalkınma kavramı, az gelişmişlik sorunu ve kalkınma teorileri
öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

İktisadi kalkınma nedir?

2)

Az gelişmiş ülkelerin genel özellikleri nelerdir?

3)

Kalkınma teorileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
İktisadi
Kalkınma

İktisadi
tanımlayarak
açıklamak.

kalkınmayı
önemini

Az
Gelişmişlik

Az
gelişmişlik
sorununu tanımlayarak, az
gelişmiş ülkelerin genel
özelliklerini açıklamak.

Okuyarak,
Araştırarak.

Kalkınma
Teorileri

Kalkınma teorilerini
açıklamak ve tartışmak.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.

Okuyarak,
Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar



İktisadi Kalkınma



Az Gelişmişlik



Kalkınma Teorileri
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Giriş
Bu bölümde iktisadi kalkınma tanımlanmakta, az gelişmiş ülkelerin genel özellikleri
ve kalkınmayı engelleyen özellikleri açıklanmakta ve kalkınma teorileri incelenmektedir.
Ülkelerin az gelişmişlikten kurtularak yüksek gelir düzeylerine ulaşmaları,
devletlerin kurulduğu ilk zamanlardan günümüze kadar siyasi, sosyal ve ekonomik
politikaların temel amacı olmuştur. Günümüz dünyasında ülkelerin çoğunluğunu az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadır. Buna göre sanayileşme sürecini halen
tamamlayamamış olan bu ülkeler; kişi başına düşen gelir miktarını ve üretimi artırmanın
yanı sıra iktisadi, sosyal ve kültürel yapılarının da değiştirilmesi ve geliştirilmesi için iktisadi
kalkınmalarına imkân tanıyacak politikalar uygulamaktadır.
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11.1. İktisadi Kalkınma: Tanımı ve Önemi
İktisadi kalkınma kavramını tanımlamadan önce, çoğu kez bu kavramla
karıştırılmakta sanılan iktisadi büyüme olgusunu açıklamak faydalı olacaktır. İktisadi
büyüme; bir ülkede üretim kapasitesinin, üretimin ve dolayısıyla milli gelirin artırılmasını
ifade eder. Buna göre, bir ülkenin kişi başına düşen reel gelirinin bir yıldan diğer yıla artması
halinde söz konusu ülkenin ekonomik açıdan büyüdüğü kabul edilir. Bu büyüme aynı
zamanda ilgili ülkedeki üretim olanaklarının ne kadar arttığını ve dolayısıyla, üretim
imkanları eğrisinin bir önceki yıla göre ne kadar sağa kaydığını ifade etmektedir. Bu yönüyle
iktisadi büyüme olgusu sayısal bir anlam ifade etmekte ve ülkede üretilen mal ve hizmet
miktarındaki artışa paralel olarak kişi başına düşen milli gelirin artış oranını göstermektedir.
İktisadi kalkınma ise; iktisadi büyümenin yanında söz konusu ekonominin iktisadi
ve sosyo-kültürel yapısında meydana gelen değişimleri de içermektedir. Bu doğrultuda
iktisadi kalkınma; bir ülkede fert başına düşen milli gelirdeki artış oranı yanında, aynı
zamanda ekonomide üretim faktörlerinin etkinlik derecesi ile sanayinin ülke ekonomisi ve
ihracatı içindeki payının artması gibi ekonomideki yapısal değişmelerle ilgili olduğu gibi,
aynı zamanda söz konusu ülkenin sosyal (doğum artış oranı, kentleşme oranı vb.) ve kültürel
(okullaşma oranı, sanat faaliyetleri vb.) yapısının iyileşmesi ile de ilgilidir.
İktisadi büyüme, ülke ekonomileri için sayısal-nicel anlamda büyümeyi ifade
ederken, iktisadi kalkınma, bu sayısal büyümeyi de içermesinin yanında yaşam standardını
iyileştiren ve sayı ile ölçülemeyen değişme ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Bir örnek ile
ifade edilecek olursa; büyüme bir çocuğun boyunun 1 yılda 4 cm uzamasını ifade ediyorsa,
kalkınma ve gelişme ise bu boy uzamasının yanında davranışlarında, becerilerinde, yetenek
ve zekasında meydana gelen gelişimi de içermektedir denilebilir.
İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma kavramlarının hitap ettiği ülkeler de ekonomik
ve sosyal açıdan farklı yapısal özelliklere sahiptir. Buna göre iktisadi büyüme ekonomik
kalkınmasını sağlamış olan ülkeler için üretim kapasitesinin artırılmasını ifade etmektedir.
Bu konu ise bir önceki ünitede işlemiş olduğumuz iktisadi büyüme modellerinin inceleme
alanına girmektedir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içinse sorun, gelişmiş ülkelerin erişmiş
olduğu milli gelir düzeyine erişme yanında, aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik ve
kültürel yapısının da iyileştirilmesi gerekliliğidir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin
sorunlarının çözümü kalkınma teorilerinin inceleme alanına girmektedir. Dolayısıyla
iktisadi kalkınma konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle az gelişmişlik kavramı
ve gelişmemiş ülkelerin özellikleri ile ilgili bilgi vermek faydalı olacaktır.

11.2.

Az Gelişmişlik Sorunu ve İktisadi Kalkınma

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke kavramı, günümüzde, sanayileşme sürecini
tamamlayamamış ülkeler için kullanılmaktadır. Ülkeler arasındaki az gelişmişlik ve
242

gelişmişlik farkının oluşmasında tarihsel süreçte kırılma noktası ise sanayi devrimi olmuştur.
Buna göre sanayi devriminin meydana geldiği 1850–1930 yılları arasındaki dönemden
günümüze, sanayi devrimini gerçekleştirmeyi başaran ülkelerin giderek geliştiği ve
zenginleştiği; sanayi devrimini başlatamayan ülkelerin ise ekonomik açıdan geri kaldıkları
görülmüştür. Gelişmiş ülkelerle az gelişmekte olan ülkelerin bir arada bulunduğu dünyada
sınırların kalkması ve uluslar arası ticaretin yaygınlaşması ile birlikte; ülkeler arasındaki bu
gelişmişlik farkı da çoğu zaman kalkınmış ülkeler lehine gelişmektedir.
İktisadi kalkınma konusu bu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma
sorunlarının çözülerek, yapısal olarak daha üst seviyelere çıkmalarını ifade etmektedir.
Dolayısıyla bu gibi ülkelerin, az gelişmiş kalmalarının hem nedeni olan, hem de bu az
gelişmişliklerinin sonucu olan çeşitli özellikleri ve sorunları vardır. Bunlar aşağıda ifade
edilecektir.

11.2.1. Az Gelişmiş Ülkelerin Genel Özellikleri
11.2.1.1. Ekonomik Özellikler
Az gelişmiş ülkelerin ekonomik yapılarına bakıldığında en dikkat çeken olgu; tarım
sektörünün ekonomide başat sektör olmasıdır. Nüfusun ülkeden ülkeye değişmekle birlikte
% 60 ila % 90’ı arasında ki kısmı tarım sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Milli geliri
oluşturan kalemler içinde tarım sektörü ve zirai faaliyetler ön plana çıktığı gibi; oluşan milli
gelirden en büyük payı da doğal olarak bu sektör almaktadır. Tarım sektörünün yapısı gereği
istihdam edilen işgücü arasında gizli işsizlerin çok sayıda olması da; ülke açısından hem
işgücünden etkin bir şekilde yararlanılamamasına ve kaynakların israf edilmesine, hem de
çalışanların verimliliklerinin çok düşük olmasına neden olmaktadır.
Bu tarz ülkelerde tarımsal alanın sınırlı olması; ekim faaliyetlerinin toprağa zarar
verecek şekilde yapılması ve tüm bu ekonomik gelişmemişliğe rağmen nüfusun ise önemli
oranlarda artması nedenleriyle kişi başına düşen ekilebilir alanlar da sürekli azalmaktadır.
Bu durum en önemli sektör olmasına rağmen tarımın ülke ekonomisi için bir sermaye
birikimi yapamamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda ekilebilir alanların azalması ile
tarımdan geçinmenin zorlaşması, kırsal alanlardan şehirlere doğru sağlıksız bir göç akınının
yaşanmasına neden olmaktadır. Şehirlerde bu göçe karşılık gelebilecek sanayi tesisleri ve
çalışma alanlarının olmaması ise işsizlik ve konut problemi gibi çok önemli sorunlar
doğurmaktadır. Dolayısı ile önceden tarım sektöründe gizli işsiz olan kişilerin şehirlerde açık
işsiz haline geldikleri tehlikeli bir süreç de başlamış olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin sanayi sektörleri ise çok gelişmemiş olup, ücretli işçi sınıfının
oluşumunun da daha ilk aşamalarda seyrettiği görülmektedir. Sanayi sektörünün
gelişmemesinin nedenleri; yeterli sermaye birikiminin olmaması, pazara yönelik olarak
yapılan üretim yerine halen ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak yapılan geleneksel
üretimin yoğun olması, rasyonel bir planlama ve organizasyon sürecinin yokluğu, yasal ve
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siyasi eksiklikler, iş gücünün yeterince kalifiye olmaması ve vasıflı işgücü eksikliği olarak
sayılabilir.
Bunun yanında gelir dağılımı açısından da az gelişmiş ülkelerde adaletsiz bir durum
söz konusudur. Buna göre nüfusun çok küçük bir kısmının gelirin çok büyük bir kısmına
sahip olduğu bu ülkelerde, nüfusun neredeyse tamamına yakınını oluşturan çok büyük bir
kısmı ise ancak yaşamlarını sürdürmelerine yetecek kadar bir gelir elde edebilmektedirler.
Hatta nüfusun önemli miktarının bu kadar bir gelir elde edememesi ve açlık sınırının altında
yaşaması dahi çok yaygın görülen bir olgudur.
Dış ticaret yapısına bakıldığında ise ihracat ve ithalat arasında hem niceliksel hem de
niteliksel açıdan önemli sorunların mevcut olduğu görülmektedir. Buna göre ithalatın
ihracattan fazla olması nedeni ile sürekli bir dış ticaret açığı oluşmakta ve ülke kaynakları
dış ülkelere aktarılmaktadır. Bunun yanında ihraç edilen mallar genellikle doğal kaynaklar,
hammadde gibi mallar yanında, çok sınırlı ölçekte de olsa tarımsal ürünlerdir. Buna karşın
ithalatın içeriğini ise daha çok tüketim maddeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle yurtdışından
sanayileşmeye imkan sağlayacak ara malı veya sanayi malzemeleri de getirilememekte ve
kısır bir döngü içine girilmektedir.
Tüm bu nedenler az gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olmaktan kaynaklanmakla
birlikte; daha da olumsuzu, bu az gelişmiş yapıyı da desteklemekte ve siyasi, sosyal ve
ekonomik alanların tamamını kapsayacak şekilde radikal bir yapısal dönüşüme
geçilemedikçe ekonomik olarak daha da geri gidilmesi söz konusu olmaktadır.

11.2.1.2. Demografik Özellikler
Çocuk ölüm oranlarının gelişmiş ülkelere göre daha fazla olmasına rağmen, az
gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının dünya ortalamasına göre çok yüksek olması nedeni ile
nüfus artış hızının yüksek olduğu görülmektedir. Ortalama yaşam süresinin gelişmiş ülkelere
göre daha kısa olduğu bu ülkelerde genç nüfusun toplam nüfus içinde yüksek bir orana sahip
olduğu görülür. Ekonomik gelişme için de önemli bir potansiyel arz eden bu genç nüfus
fazlalığı, eğitim sistemleri ve istihdam kurumlarının yetersizliği nedeni ile
değerlendirilememektedir.
Hızlı nüfus artışı ve gelir yetersizliği nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenme
görülen az gelişmiş ülkelerde; devletin ekonomik gelişmemişliği nedeni ile sağlık
hizmetlerinin de yeterince sunulamaması söz konusudur. Bu nedenle hastalıklardan
ölenlerin, sakat doğan çocukların, salgın hastalıkların ve doğumda ölen çocukların sayısı
gelişmiş ülkelere göre az gelişmiş ülkelerde oldukça fazladır.

11.2.1.3. Sosyo-Kültürel Özellikler
Eğitim sisteminin gelişmemiş olduğu az gelişmiş ülkelerde, mevcut eğitim
kurumlarının da nüfus artışı karşısında yetersiz kalması nedeni ile nüfus içinde okur-yazar
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oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Halkın eğitim düzeyinin yetersiz olduğu bu
toplumlarda, devletin eğitime ayırdığı bütçe de yetersiz kalmaktadır. Halkın fakir ve
bilinçsiz olması, bunun yanında sosyal sorumluluk sahibi büyük milli şirketlerin sayıca
eksikliği de, devlet dışında eğitime yatırım yapan kurumların yetersiz olmasına neden
olmaktadır. Eğitim kurumlarının yetersizliği nedeni ile çocuklar, okul çağı sayılan yaşlarda
çalışmaya başlamaktadırlar. Bunların çalıştıkları ortamlar da çocuklar için hiç elverişli
şartlar barındırmayan, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerine zarar verecek tarzda
yerlerdir.
Kadınlar ise toplum hayatında genel de ikinci planda yer almakta, çalışma hayatında
kendileri için nadiren fırsatlar bulabilmekte, çalışanlar ise gayet ağır şartlar altında istihdam
edilmektedirler. Çalışma hayatında işçi sınıfının geneli için, özellikle de korunmaya daha
fazla muhtaç olan çocuk ve kadın işçiler için koruyucu yasal düzenlemelerin olmayışı da
ağır çalışma şartlarının önlenebilmesini imkansız kılmaktadır.
Eğitim seviyesinin genel düşüklüğü nedeniyle, bu ülkelerde sivil toplum
kuruluşlarının da gelişemediği görülmektedir. Toplumun genel yapısı; geleneklere, örf ve
adetlere bağlı, sosyal ilişkileri zayıf, yeniliklere karşı açık olmayan, her şeyi devletten
bekleyen bir anlayış hakim olduğu kendi içine kapanmış bir toplum biçimindedir.

11.2.2. Az Gelişmiş Ülkelerde İktisadi Kalkınmayı Engelleyen
Faktörler
Az gelişmiş ülkelerin yukarıda saydığımız özellikleri doğrultusunda iktisadi
kalkınmalarını ve ekonomik olarak gelişmelerini engelleyen faktörleri aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz:
- Hızlı nüfus artışı: Milli gelirdeki artışın sınırlı derecede olduğu az gelişmiş
ülkelerde, nüfus artışının yüksek olması nedeniyle kişi başına düşen gelir de artış ya hiç
olmamakta, ya da çok az olmaktadır. Bu nedenle bazı iktisatçı ve düşünürler iktisadi
kalkınmalarını sağlayabilmeleri için az gelişmiş ülkelerin nüfus artışını kontrol altına
almaları gerektiğini savunmaktadırlar.
Ancak bu görüşü eleştiren birçok iktisatçı ve düşünürün olduğunu da belirtmek
gerekir. Buna göre karşıt görüştekiler, nüfusun artış hızının düşürülmesinin ve doğum
planlaması gibi yöntemlerin gelişmiş ülkeler tarafından bilinçli şekilde ortaya atılan
politikalar olduğunu iddia etmektedirler. Bu görüştekileri artan nüfusun emek arzını
artıracağını, bunun da ekonomide mal ve hizmetlere olan talebi artıracağını ve böylece daha
fazla ekonomik büyüme sağlanacağını iddia etmektedirler.
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-Yetersiz İnsan Kaynakları: Hızlı nüfus artışına rağmen eğitim sisteminin yetersizliği
nedeni ile bu nüfusun eğitilememesi, çalışma hayatında bu emek potansiyelinden de
yararlanılamamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla vasıflı işgücü açığı az gelişmiş ülkelerin
önemli sorunlarından biri haline gelmektedir.
-Doğal Kaynakların Yetersizliği: Tarım için elverişsiz iklim, yetersiz bitki örtüsü,
hayvancılığa uygun olmayan coğrafi koşullar ve yetersiz yer altı kaynakları gibi nedenler de
az gelişmiş ülkelerin kalkınma için gerekli önemli bir üretim faktöründen yoksun kalmasına
neden olmaktadır.
-Yetersiz Sermaye Birikimi: Üretim artışını ve beraberinde ekonomik büyümeyi
sağlayacak yatırımların yapılabilmesinin en önemli koşulu sermaye birikimi olmasıdır.
Sermaye birikimi aynı zamanda emeğin daha etkin olarak üretimde kullanılması, yani
verimliliğinin artırılması için de birincil gerekliliklerdendir. Ancak az gelişmiş ülkeler
yeterli sermaye birikimini sağlayamadıkları için ekonomik gelişmişliklerini de
sağlayamamaktadırlar.
-Mali Kurumlar ve Kredi-Finans Piyasasının Yetersizliği: Finans piyasası ile
bankalar vb. mali kurumların gelişmediği az gelişmiş ülkelerde, üretim ve yatırım
yapılmasını maddi açıdan destekleyecek bir sermaye ve kredi piyasasının eksikliği de önemli
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
-Teknoloji Yetersizliği: aynı miktar kaynak kullanımı ile daha fazla üretim
yapılabilmesine, üretim faktörlerinin verimliliğinin artırılmasına imkan sağlayan teknoloji
faktöründen yoksun olmaları da, az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını önleyen
engellerden biridir.

11.3. Kalkınma Teorileri
İktisadi kalkınma teorileri, az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını engelleyen
sorunlar konusunda analizler yapan ve buna yönelik olarak alternatifler sunan modellerdir.
Bu doğrultuda dengeli ve dengesiz kalkınma modelleri ile Rostow’un kalkınma modeli
aşağıda açıklanacaktır.

11.3.1. Dengeli Kalkınma Modeli
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında; ekonomik gelişmenin temelinde
dengesizlik olduğu için sadece bazı sektörlerin geliştirilmesine öncelik veren ve
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ekonomideki tüm sektörlerin geliştirilmesi gerekliliğini savunan 2 karşıt görüş vardır.
dengeli ve dengesiz kalkınma olarak adlandırılabilecek bu iki görüş, yatırımlarda hangi
sektörlere öncelik verilmesi üzerinde tartışmaktadırlar.
Dengeli kalkınma modeli; ekonomide tüm sektörlerin birbirlerini destekleyerek, aynı
zamanlı ve birbirleriyle uyumlu olacak şekilde iktisadi olarak büyümesini ifade etmektedir.
Bu kalkınma modelini savunan R. Nurkse, G. Myrdal, A. W. Lewis vb. ekonomistler, planlı
kalkınma sürecinde özel sektör ve piyasa mekanizmasının yetersiz kalacağını, bu nedenle
kamu sektörünün de aktif rol almasını ve devletin piyasaların işleyişini düzenlemesi
gerektiğini öne sürmektedir. Az gelişmiş ülkelerde zaten sınırlı miktarda bulunan
kaynakların dağıtılması ve kullanımında sektörler ve bölgeler arasında bir uyumluluk ve
destekleyicilik bulunması kalkınma için önemli bir gerekliliktir. Bu doğrultuda yapılacak
yatırımların, gelecekte yeni yatırımları da uyaracak şekilde alt yapı yatırımları ve verimli
yatırımlar olarak dağıtılması gerekmektedir. Bu durum da, alınacak önemli kararların tek
başına piyasa aktörlerine bırakılmamasını ve kamu sektörünün de aktif rol oynamasını
önemli hale getirmektedir.
Dengeli kalkınma modeli, talep yetersizliği varsayımına dayanmaktadır. Bu
varsayıma göre, az gelişmiş ülkelerde bireylerin satın alma güçlerinin düşük olması toplam
talebin de düşük kalmasına neden olmakta ve bu nedenle piyasa gelişememektedir. Yeni
yatırımlar sonucunda ortaya çıkarılabilecek ek üretimin pazar bulma imkanları da, piyasanın
gelişmemişliği nedeni ile çok zor olacaktır.
Dengeli kalkınma modelini savunan iktisatçılar, bu pazar yetersizliği fikrinden
hareket ederek, yatırımların ayarlanarak farklı sektörlere dağıtılması halinde, pazar bulma
güçlüklerinin en azından ilke olarak ortadan kalkacağını belirtmektedirler. Yatırımların
birbirlerini tamamlayacak şekilde sektörler arasında dağıtılması halinde, bu gelişmek isteyen
ülkelerin içinde bulundukları çıkmazdan kurtulabilecekleri ifade edilmektedir. Farklı iş
alanlarında çalışan kişilerin birbirlerinin müşterisi olacağı varsayımından hareket eden bu
denge fikrinde, “üretimdeki her artış, kendi talebini yaratır” şeklindeki Say Kanunu vardır.
Dengeli kalkınma modeli birçok yönden eleştirilmektedir. Buna göre, tüm
sektörlerde eş-zamanlı olarak gerçekleştirilecek ekonomik gelişme ve büyüme için lazım
olan kaynakların nereden bulunacağı hususu en önemli eleştirilerden birisidir. Bir diğer
eleştiri ise, mevcut kıt kaynakların eş-zamanlı dağıtılması halinde her sektörün daha az pay
alabileceği ve bunun da verimliliği olumsuz etkileyeceğidir.

11.3.2. Dengesiz Kalkınma Modeli
Dengeli kalkınma modelinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde durgunluğa
yol açacağı ve gelişme hızının düşmesine neden olacağı eleştirileri üzerine dengeli kalkınma
modeline alternatif olarak A. Hirschman, P. Scitovsky ve P. Streeten gibi iktisatçılar
tarafından dengesiz kalkınma modeli geliştirilmiştir. Bu modelde, söz konusu ülkelerin
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kalkınabilmesi için sıçramalara, dalgalanmalara ihtiyacı olduğu belirtilmekte ve ancak bu
şekilde ekonomik dinamizm kazanabilecekleri ileri sürülmektedir.
Dengesiz kalkınma, büyüme sürecinde ekonomide sektörlerin tamamına değil de, bir
kısmına öncelik verilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre iç piyasanın gelişmemiş olması,
gelişmek isteyen ülke ve ekonomilerde çok sayıda sektörün birden gelişmesine imkan
tanımayacaktır. Her ekonominin kendine özgü yapıları çerçevesinde, bazı sektörler daha
fazla gelişme potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle başlangıçta sürükleyici sektör olarak
nitelendirilebilecek gelişme potansiyeli daha yüksek olan sektörlere öncelik verilmesi
halinde, ekonomiye dinamizm kazandırılacak ve böylece tüm ekonominin de hızla gelişmesi
sağlanabilecektir.
Dengesiz kalkınma modelinde, sürükleyici bir sektöre yapılacak yatırımların, diğer
sektörlere de yansıyarak ekonominin geneline dinamizm ve büyüme kazandırması, dışsal
ekonomilere dayandırılarak açıklanmaktadır. Buna göre belli bir sektöre yapılacak
yatırımlar, dışsal ekonomilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu dışsal ekonomiler de
yeni yatırımları uyaracak; uyarılmış olan yeni yatırımlar da ayrıca ekonomide yeni dışsal
ekonomilerin ortaya çıkmasına imkan sağlayacaktır. Böylece birbirini destekleyecek bir
sürecin başlamasıyla, ekonomik kalkınma da dalgalar halinde gelecek ve ekonominin bir
sıçrama yapması mümkün olacaktır.
Dengesiz kalkınma modeli ile az gelişmiş ülkelerde piyasanın önderliği ve
belirleyiciliği ön plana çıkarılmaktadır. Etkin ve rasyonel işleyen bir piyasa mekanizmasının,
planlamadan daha çok fayda sağlayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, dengeli kalkınma
modelinde planlı kalkınmaya önem verilmekte; dengesiz kalkınma modelinde ise planlı
kalkınma minimum düzeye indirilmektedir.
Dengesiz kalkınma modeline karşı öne sürülen en önemli eleştiri, sürükleyici olarak
belirlenen birkaç sektöre yapılacak yatırımlar sonrası bu sektörlerdeki gelişmenin,
ekonomide hızla darboğazlar ortaya çıkaracağı yönündedir. Bu eleştiriye karşı dengesiz
kalkınma modelini savunanlar, darboğazlardan korkulmaması gerektiğini, çünkü bu
darboğazların teknik ilerlemenin de en etkin uyarıcısı oldukları yanıtını vermektedirler.
Kalkınma ve ekonomik gelişmeyi hedefleyen ülkeler açısından dengeli ve dengesiz
kalkınma modelleri arasında yapılacak bir değerlendirmede, az gelişmiş ülkelerde son
derece sınırlı olan üretim faktörlerinin üretime koşulması esnasında optimal dağılımın
sağlanabilmesi ancak dengesiz kalkınma modeli ile gerçekleştirilebilecektir denilebilir. Kıt
üretim faktörlerinin öncelikle belirli sektörlere yansıtılmasıyla, bu sektörlerin diğer
sektörlerle olan etkileşimi, tüm ekonomi üzerinde etkili olabilecek bir ekonomik gelişim
yaratma potansiyeline sahip olacaktır. Böylece sayısız dengesiz kalkınma girişimleri uzun
vadede dengeli kalkınmanın da gerçekleşmesi ile sonuçlanacaktır.

11.3.3. Rostow’un Kalkınma Modeli
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Amerikalı iktisatçı Whitman Rostow’a göre, iktisadi gelişme süreci beş aşamadan
oluşmaktadır. Bugünün gelişmiş ekonomileri de söz konusu aşamalardan geçerek bugünkü
konumlarını elde edebilmişlerdir. Söz konusu aşamalar şunlardır:
-

Geleneksel toplum,

-

Hazırlık aşamasındaki toplum,

-

Harekete geçme aşamasındaki toplum,

-

İktisadi olgunlaşma yolundaki toplum,

-

Kitle tüketim çağındaki toplum.

Geleneklerin ve adetlerin hakim olduğu geleneksel toplum aşamasında üretim
fonksiyonları sınırlı sayıda olup, kişi başına düşen gelir de belli bir sınırı aşamamaktadır.
Modern bilimsel ve teknik gelişmelere yeterince sahip olunamamasından ve bu faaliyetlerin
içselleştirilememesinden kaynaklanan bu yetersizlik, ülkenin iktisadi kaynaklarının önemli
bir bölümünün tarım sektörüne aktarılmasına neden olmaktadır. Tarımın hakim ekonomik
sektör olduğu bu aşama, daha çok Newton öncesindeki dönemi ifade etmektedir. Buna göre
Çin’deki hanedanlıklar, Orta Doğu ve Akdeniz Medeniyeti ve Ortaçağ Avrupa’sı bu
aşamadaki geleneksel toplumlara birer örnektir.
Geçiş toplumu ve kalkışa hazırlık dönemi olarak da nitelendirilebilecek hazırlık
aşamasındaki toplumlarda ise, ekonomide tarım sektörünün payı azalırken sanayi
sektörünün payı artmaya başlanmaktadır. Bu aşamada gelişmenin başlayabilmesi için
gerekli şartlar da hazırlanmaktadır. Örneğin modern bilimin ortaya koyduğu yeni buluş ve
icatlar sanayi ve aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu aşamanın en önemli şartı ise siyasi
bütünlüğün sağlanarak, merkezi ve ulusal bir devletin kurulmasıdır. Ekonomik açıdan da
risk üstlenmeye hazır olan müteşebbis sınıfı doğmaya başlamakta, banka ve benzeri
kurumlar da ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bunun yanında ulaşım, haberleşme ve
hammadde yatırımlarında bir artış gözlemlenmesi söz konusu olmaktadır.
Harekete geçme aşaması, modern toplumların tarihlerindeki büyük değişimi ifade
etmektedir. Bu aşamada, iktisadi gelişmeye engel olan tüm faktörler ortadan kalkar ve
iktisadi gelişmenin itici güçleri topluma hakim olmaya başlar. Bu aşamada yeni sanayi
alanları genişlemeye başlamakta, şehirler büyümekte ve özel sektöre akan sermaye
artmaktadır. Tarımsal üretim de daha çok pazarlar ve piyasa için yapılmaya başlanmakta ve
modernleşmektedir. Harekete geçme aşamasında iktisadi, sosyal ve siyasi yapıda ortaya
çıkan tüm değişiklikler, iktisadi kalkınma açısından gerekli olan top yekun bir kalkışa yol
açmaktadır.
İktisadi olgunlaşma yolundaki toplum aşamasında ise, zaman zaman ortaya
çıkabilecek bazı dalgalanmalara rağmen, güçlü bir iktisadi gelişme performansı
yakalanmaktadır. Gelir artış hızının nüfus artışını geçtiği bu aşamadaki ekonomilerde, milli
gelirin % 10-20’lik bölümü sürekli olarak yeni yatırımlara aktarılmaktadır. Dış ticaret
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hacminde de önemli bir artış yaşanmakta, ayrıca daha önceden ithal edilmek zorunda kalınan
mal ve ürünlerin bir kısmı ülke içinde yerel piyasalarda üretilmeye başlanmaktadır. Bu
aşamadaki toplumlarda yeni teknolojilerin kullanılması da sürekli artmaktadır. Buna göre
ekonominin, ilk sanayi faaliyetlerinden öteye geçerek modern teknolojik gelişmeleri takip
edip kullanmaya başlaması söz konusu olmaktadır. Rostow, harekete geçmenin
başlamasından 60 yıl sonra olgunlaşma denilen aşamaya ulaşılacağını ileri sürmüştür.
Beşinci ve son aşama olan kitle tüketim çağındaki toplum aşamasında ise, ekonomide
arz cephesinden çok talep cephesi ön plana çıkmakta, toplumun ilgisi üretimden ziyade
tüketime kaymaktadır. Şehir nüfusunun toplam nüfusa oranının arttığı bu aşamada, refah
artışı önem kazanmaktadır. Bu aşamadaki toplumların temel hedefleri; refah devletinin tesis
edilmesi, tüketim düzeyinin temel gıda, konut ve giyim maddeleri tüketimini aşacak şekilde
artırılması, kaynakların askeri harcamaların yanı sıra dış politikaya aktarılması. Dünyada
olgunlaşma aşamasından kitle tüketimi aşamasına ilk geçen ülke Amerika olmuştur.
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Uygulamalar

1) Az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını engelleyen sorunlar konusunda analizler
yapan ve buna yönelik olarak alternatifler sunan modelleri değerlendiriniz.
2) İktisadi kalkınma modellerinin argümanlarını küreselleşme bağlamında tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını engelleyen sorunlar konusunda oluşturulan
teoriler nelerdir?
2) Küreselleşmenin iktisadi kalkınma modelleri üzerindeki etkisi nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisadi kalınma kavramı ve önemi, az gelişmişlik, az gelişmiş ülkelerin
genel özellikleri, kalınmaya engel olan özellikleri ve kalkınma teorileri öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İktisadi kalkınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İktisadi kalkınma sayısal bir değer ifade eder.
B) İktisadi kalkınma iktisadi büyüme ile aynıdır.
C) İktisadi kalkınma gelişmiş ülkeler için daha önemlidir.
D) İktisadi kalkınma ekonomik yapı dışında sosyal yapıdaki gelişmeleri de kapsar.
E) İktisadi kalkınma kişi başına düşen milli geliri etkilemez.
2) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Tarım sektörü hakim sektördür.
B) Gelir dağılımı dengelidir.
C) Eğitimde yapısal sorunlar vardır.
D) İktisadi büyüme oranları düşüktür.
E) Kadınların iş hayatına katılma oranları yüksektir.
3) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin demografik özelliklerinden birisi
değildir?
A) Çocuk ölüm oranları yüksektir.
B) Nüfus genç bir yapı arz eder.
C) Nüfusun geneli tarımsal işlerle uğraşır.
D) Mesleki eğitim gelişmiştir.
E) Sağlık hizmetlerinden yararlanma sınırlıdır.
4) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarının önündeki
engellerden biri değildir?
A) İhracatın ithalattan fazla olması
B) Sermaye birikimi yetersizliği
C) Doğal kaynak yetersizliği
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D) Hızlı nüfus artışı
E) Finans piyasanın yetersizliği
5) Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un kalkınma modelindeki aşamalardan birisi
değildir?
A) Geleneksel toplum
B) İktisadi büyüme aşaması
C) Hazırlık aşamasındaki toplum
D) Kitle tüketim çağındaki toplum
E) Harekete geçme aşamasındaki toplum
6) Dengesiz kalkınma modeli A. Hirschman, P. Scitovsky ve P. Streeten gibi
iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir?
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) Dengeli ve dengesiz kalkınma modelleri iktisadi kalkınmada ülkelerin
yatırımlarda hangi sektörlere öncelik verilmesi üzerinde tartışmaktadırlar.
Doğru ( )

Yanlış ( )

8) Günümüzde, sanayileşme
……………….kavramı kullanılmaktadır.

sürecini

tamamlayamamış

ülkeler

için

9) Ülkelerin kalkınabilmesi için sıçramalara, dalgalanmalara ihtiyacı olduğu
belirtilen ve ancak bu şekilde ekonomik dinamizm kazanabilecekleri ileri sürülen kalkınma
modeli …………….’dir.
10) Dengesiz kalkınma modeline karşı öne sürülen en önemli eleştiri, sürükleyici
olarak belirlenen birkaç sektöre yapılacak yatırımlar sonrası bu sektörlerdeki gelişmenin,
ekonomide hızla darboğazlar ortaya çıkaracağı yönündedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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Cevap Anahtarı
1) D

2) E

3) D

4) A

5) B

6) Doğru 7) Doğru

8) Az

gelişmiş/Gelişmekte olan 9) Dengesiz kalkınma modeli 10) Doğru
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12. İKTİSADİ KALKINMA VE DIŞ TİCARET (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta sanayileşme kavramı ve iktisadi kalkınma ile sanayileşme arasındaki ilişki
öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Sanayileşme nedir?

2)

Sanayileşme ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

3)

Dış ticaret ile olan ilişkileri bakımından sanayileşme veya kalkınma stratejilerini

açıklayınız.

259

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Sanayileşmeİktisadi
Kalkınma
İlişkisi

Sanayileşme
ile
iktisadi kalkınma arasındaki
ilişkiyi açıklamak.

Okuyarak,
Araştırarak.

Kalkınma
Stratejileri

Dış ticaret ile olan
ilişkisi
bakımından
kalkınma
stratejilerini
açıklamak.

Okuyarak,
Araştırarak.

Sanayileşmenin
Farklı Sektörler ile
İlişkisi

Sanayileşmenin
tarım sektörü gibi diğer
sektörler
ile
ilişkisini
açıklamak.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar


Sanayileşme



Kalkınma Stratejisi



İthal İkamesi.
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Giriş
Bu bölümde sanayileşme ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişki, dış ticaret ile olan
ilişkisi bakımından kalkınma stratejileri ve sanayileşmenin diğer sektörler ile ilişkileri
konuları ele alınmaktadır.
Sanayileşme, doğurduğu içsel ve dışsal ekonomiler, hızlı teknolojik ilerleme ve
insanları eğitici etkileriyle kalkınmada itici bir güçtür. Bu yüzden, kalkınmayı
sanayileşmeyle özdeşleştirme yönünde bir eğilim vardır.
Azgelişmiş ülkelerde kalkınma çabalarının amacı tarıma dayalı ekonomik yapıdan,
sanayiye dayalı bir yapıya geçmektir. Aynı şey dış ticaret için de söz konusudur. Bu ülkeler
gıda, hammadde ve maden ihracatından ileri teknoloji içeren sanayi ürünleri ihracatına
geçmeye çalışmaktadırlar.
Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi geleneksel biçimiyle ele alınırsa; buna göre,
azgelişmiş ülkelerin gıda, maden, tarımsal hammadde üretiminde uzmanlaşıp bunları ihraç
etmeleri ve sanayi mallarını gelişmiş ülkelerden ithal etmeleri gerekecektir. Bu yüzden,
karşılaştırmalı üstünlükler teorisine yoğun eleştiriler getirilmiştir. Bununla birlikte, teorinin
dayandığı varsayımların değiştirilmesi ile bu çelişki de ortadan kalkar. Diğer bir deyişle,
karşılaştırmalı üstünlükler teorisi azgelişmiş ülkeler bakımından statik değil dinamik açıdan
ele alınmalıdır. Buna göre, önemli olan bugünkü değil gelecekteki karşılaştırmalı
üstünlüklerdir. Bu da uzun vadeli politika veya planlarla mevcut ekonomik yapının
değiştirilmesini gerektirir.
Dış ticaretle olan ilişkileri açısından sanayileşme veya kalkınma stratejileri; ithal
ikamesi ve ihracata yönelik sanayileşme diye ikiye ayrılmaktadır. Gerek Büyük Depresyon
gerekse II. Dünya Savaşı sırasında bazı kritik sanayi ürünleri ithalat yoluyla sağlanamayınca;
Latin Amerika’da ve başka bazı yerlerde bunlar yerli üretimle karşılanmaya çalışıldı. Bu
şekilde başlayan içe-dönük sanayileşme yaygınlaşarak bir kalkınma stratejisi durumuna
geldi.
1960’lı ve 1970’li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaygın biçimde uygulanan ithal
ikamesi daha sonra ülkeler tarafından terk edilmiş ve ihracata yönelik stratejiye geçilmiştir.
Küreselleşmenin yaygınlaştığı günümüzde ise ithal ikamesinin gerektirdiği biçimde dışa
kapalı bir ekonomi hemen hemen hiç kalmamıştır.
İthalat ikamesi ithalatla karşılanan yurtiçi talebin koruyucu ve özendirici tedbirler
sayesinde yurtiçi üretimle karşılanmaya başlamasını öngören bir kalkınma ve sanayileşme
stratejisidir. Yoğun bir devlet müdahalesini gerektirir. Bu sanayileşme modelinde kaynaklar
karşılaştırmalı üstünlüklere göre tahsis edilmez. Seçici değil dengeli sanayileşme söz
konusudur. Yalnız ileride gelişip rekabetçi duruma gelecek sanayiler seçilip geliştirilmez;
bütün sektörlere dengeli bir biçimde yatırım yapılır.
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Bu, dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere uygun bir sanayileşme modelidir. Seçicilik
esastır. Bütün sanayiler değil ileride gelişip dış dünya ile rekabet edebilecek sanayiler
desteklenir. Üretimde amaç dış piyasalara yönelmek olduğundan, iç piyasa darlığı engeli
ortadan kalkar, dolayısıyla üretim tesisleri optimum teknik kapasiteyle kurulabilir ve ölçek
ekonomilerinde faydalanılır.
İktisadi kalkınma sanayileşmeye dayansa da tarımın rolü ihmal edilemez. Çünkü bir
ülkenin sanayileşmesi ile tarımın geliştirilmesi arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bazı
istisnalar dışında (petrole veya diğer bir madene sahip olmak gibi) hızlı sanayileşme tarımın
da geliştirilmesini gerektirmektedir.
Kalkınmada asıl hedef insanın hayat standardını yükseltmektedir. Bu yüzden,
günümüzde, ne pahasına olursa olsun hızlı kalkınma yerine uzun dönemli sürdürülebilir bir
kalkınma anlayışı geçerlidir. Sürdürülebilir bir kalkınma ise çevreyi en az kirleten bir
sanayileşmeyi öngörmektedir.
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12.2. Sanayileşme ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki
Ekonomi politikalarını belirlerken, azgelişmiş ülkeler, gelişmiş sanayi ülkeleri ile
aralarındaki hayat standardı bakımından oluşan farkı ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bu
amaçla sanayileşmeye özel bir önem verirler. Bir başka ifadeyle, sanayileşme, azgelişmiş
ülkelerde iktisat politikasının başta gelen amaçlarından biridir.
Sanayileşme, doğurduğu içsel ve dışsal ekonomiler, hızlı teknolojik ilerleme ve
insanları eğitici etkileriyle kalkınmada itici bir güçtür. Bu yüzden, kalkınmayı
sanayileşmeyle özdeşleştirme yönünde bir eğilim vardır.
Azgelişmiş ülkelerde kalkınma çabalarının amacı tarıma dayalı ekonomik yapıdan,
sanayiye dayalı bir yapıya geçmektir. Aynı şey dış ticaret için de söz konusudur. Bu ülkeler
gıda, hammadde ve maden ihracatından ileri teknoloji içeren sanayi ürünleri ihracatına
geçmeye çalışmaktadırlar.
Uluslararası ticaretin kalkınmaya etkileri konusunda geçen asırdan beri farklı
görüşler mevcuttur. Bu konudaki tartışmaların bir bölümü, uluslararası ticareti açıklamak
için ortaya atılan Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’nin azgelişmiş ülkeler açısından
geçerliliğiyle ilgilidir.
A. Smith ve D. Ricardo’dan beri karşılaştırmalı üstünlüklerin yararlarından ve
devletin uluslar arası ticarete müdahale etmekten uzak durmasının faziletlerinden söz edilir.
Buna karşılık ileri sürülen korumacılıkla ilgili tezlerin birçoğu teorik açıdan yeterince
sağlam temellere dayanmamaktadır. Ancak, azgelişmiş ülkeler serbest ticaretin yararları
konusunda tam tatmin olmuş değildirler. Bu bakımdan, bu bölüme geleneksel ticaret
teorisinin kalkınma açısından değerlendirmesi ile başlamakta fayda vardır.

12.2. İktisadî Kalkınma Açısından Geleneksel Dış Ticaret Teorisi
Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi geleneksel biçimiyle ele alınırsa; buna göre,
azgelişmiş ülkelerin gıda, maden, tarımsal hammadde üretiminde uzmanlaşıp bunları ihraç
etmeleri ve sanayi mallarını gelişmiş ülkelerden ithal etmeleri gerekecektir. Ancak, böyle
bir model, kısa dönemde refah artışı sağlasa da uzun dönemde kalkınmaya hizmet etmez.
Başka bir ifadeyle bu yaklaşım, mevcut dengesizliklere süreklilik kazandırılması demektir.

Bu yüzden, karşılaştırmalı üstünlükler teorisine yoğun eleştiriler getirilmiştir.
Bununla birlikte, teorinin dayandığı varsayımların değiştirilmesi ile bu çelişki de ortadan
kalkar. Diğer bir deyişle, karşılaştırmalı üstünlükler teorisi azgelişmiş ülkeler bakımından
statik değil dinamik açıdan ele alınmalıdır. Buna göre, önemli olan bugünkü değil
gelecekteki karşılaştırmalı üstünlüklerdir. Bu da uzun vadeli politika veya planlarla mevcut
ekonomik yapının değiştirilmesini gerektirir.
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Meselâ, bir ülke uzun vadede makine üretim ve ihracatını hedef almışsa, geçici bir
korumadan faydalanarak o sektörü geliştirmek gerekir. Bu bakımdan, kalkınan ülkeler
sürekli olarak gelecekte hedefledikleri karşılaştırmalı üstünlük yapısını gerçekleştirmek
üzere toplumsal ve ekonomik yapıda değişiklik yapmaya çalışmalıdırlar. Bu konuda dış
ticaretin kendilerine sağlayacağı önemli fırsatlar olduğu gibi bazı ciddi güçlükler de
bulunabilir.

12.3. Dış Ticaretin Ekonomik Büyümenin Motoru Olduğu Tezi
On dokuzuncu yüzyılda İngiltere, dünya sanayi üretiminin büyük kısmını
gerçekleştiriyordu. Sanayi üretimindeki ve nüfustaki hızlı artışlar, İngiltere’nin gıda ve
hammadde talebini artırdı. İhtiyacı olan bu maddeleri ABD, Kanada, Avustralya, Yeni
Zelanda, Arjantin, Güney Afrika gibi o günkü yeni yerleşim alanlarından karşılıyordu.
Dolayısıyla, İngiltere’deki büyümenin etkisiyle, zengin kaynaklara sahip söz konusu
ülkelerin gıda ve hammadde ihracatında da önemli artış meydana gelmişti.
İngiltere’deki bu büyüme, çoğaltan-hızlandıran mekanizmasıyla yeni yerleşim
alanlarına ve diğer ülkelere doğru yayıldı. Sonuç olarak, ihracat artışları yeni gelişen bu
ülkelerde büyüme ve kalkınmayı hızlandıran bir etken durumuna geldi.
Bazı iktisatçılar, on dokuzuncu asırdaki bu hızlı kalkınmayı yeni yerleşim
alanlarının sahip oldukları zengin doğal kaynaklara bağlamışlardır. Bunlara göre, dış ticaret
yalnızca kalkınmayı destekleyici bir rol oynamıştır. Hâlbuki bugünkü azgelişmiş ülkelere
bakıldığında, bu ülkelerin geçmişteki yeni yerleşim alanlarının tersine, doğal kaynakların
hem talebi hem de arzı yönünden önemli derecede elverişsiz şartlarla karşı karşıya oldukları
görülür.
Meseleye talep yönünden bakıldığında, bugün gıda ve hammaddelerin talebi geçmiş
asırlara göre çok daha yavaş artmaktadır. Yapay hammaddelerin doğal olanların yerine
kullanılması, gelir arttıkça gıda talebinin nisbî olarak azalması, hurda metallerin yeniden
işlenmesi vs. etkenler doğal hammadde talebini azaltıcı yönde etkide bulunmaktadır.
Arz yönünden bakıldığında ise bugünkü azgelişmiş ülkelerin çoğunda önemli bir
doğal kaynak yetersizliği yaşanmaktadır. Ayrıca bu ülkeler, hızlı nüfus artışı sebebiyle gıda
ve hammadde üretiminin önemli bir kısmını içerde tüketmekte, ihracata küçük bir pay
ayırabilmektedirler. Bundan başka, bugün, eskiden yeni yerleşim alanlarına giden türden
önemli miktarda bir sermaye girişi azgelişmiş ülkeler için söz konusu değildir.
Bütün bu sebeplerle, on dokuzuncu asırda yeni yerleşim alanları için öne sürülen
kalkınmanın motoru olarak dış ticaret modelinin bugünkü azgelişmiş ülkeler için
geçerliliğini savunmak güçtür.
Bununla birlikte, bugün, aşağıda belirtilen kalkınma stratejilerinden hangisi
benimsenirse benimsensin, uluslararası ticaretin katkıları olmadan azgelişmiş bir ülkenin
kalkınması düşünülemez.
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12.4. Sanayileşme Stratejileri ve Dış Ticaret Politikaları
Dış ticaretle olan ilişkileri açısından sanayileşme veya kalkınma stratejileri; ithal
ikamesi ve ihracata yönelik sanayileşme diye ikiye ayrılmaktadır. Gerek Büyük Depresyon
gerekse II. Dünya Savaşı sırasında bazı kritik sanayi ürünleri ithalat yoluyla sağlanamayınca;
Latin Amerika’da ve başka bazı yerlerde bunlar yerli üretimle karşılanmaya çalışıldı. Bu
şekilde başlayan içe-dönük sanayileşme yaygınlaşarak bir kalkınma stratejisi durumuna
geldi.
1960’lı ve 1970’li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaygın biçimde uygulanan ithal
ikamesi daha sonra ülkeler tarafından terk edilmiş ve ihracata yönelik stratejiye geçilmiştir.
Küreselleşmenin yaygınlaştığı günümüzde ise ithal ikamesinin gerektirdiği biçimde dışa
kapalı bir ekonomi hemen hemen hiç kalmamıştır.
Tarihsel açıdan ilk sanayileşme hamleleri genellikle ithal ikamesine dayalı olarak
ortaya çıkmıştır. Kalkınmalarına ithal ikamesi ile başlayan ülkelerin daha sonraları ihracata
dönük sanayileşme modeline geçmek durumunda kaldıkları da yine tarihî bir gerçektir.
Ayrıca, ithal ikamesine tüketim malları endüstrileri ile başlandığı görülmektedir.
Bunun sebebi, bu alanlarda hazır bir piyasanın bulunmasının yanı sıra, tüketim malları
üretiminin yoğun sermaye ve çok ileri teknoloji gerektirmemesidir.

Bir ülkede büyümeyi harekete geçiren kaynaklar ithal ikamesi, ihracat ve iç talepteki
artışlar olmak üzere üçe ayrılır. İlk ikisi dış ticaretten doğan etkilerdir. Üçüncüsü ise
tamamen yurtiçi nitelikteki harcamalarla ilgilidir. İthal ikamesine dayalı kalkınma, toplam
yurtiçi talebin ithal mallarından yerli mallara kaydırılmasını esas alır. İhracata dönük
sanayileşmede ise itici güç dış talepten kaynaklanır.
İhracata yönelik büyümenin önemli bir göstergesi ihracatın GSMH içindeki payının
artmasıdır. Bir yandan milli gelir hızla artırılırken bir taraftan da ihracatın daha yüksek
oranda artması sağlanmaya çalışılacaktır. Buna bağlı olarak, ihracata dönük sanayileşmenin
bir başka amacı da ihracatta sanayi ürünlerinin payının yükseltilmesidir. Bir yandan ihracat
artırılırken bir yandan da ihracatın yapısı sanayi ürünleri lehine değiştirilecektir.

12.4.1. İthalat İkamesi
İthalat ikamesi ithalatla karşılanan yurtiçi talebin koruyucu ve özendirici tedbirler
sayesinde yurtiçi üretimle karşılanmaya başlamasını öngören bir kalkınma ve sanayileşme
stratejisidir. Yoğun bir devlet müdahalesini gerektirir. Devlet müdahalesi yüksek gümrük
tarifeleri, kotalar ve dış ticaret kısıtlaması gibi tedbirler yanında döviz kurları, faizler, temel
mal ve girdi fiyatlarının da devlet tarafından belirlenmesi şeklinde olur. Bütün bunlar yoğun
bürokratik mekanizma gerektirir.
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Bu sanayileşme modelinde kaynaklar karşılaştırmalı üstünlüklere göre tahsis
edilmez. Seçici değil dengeli sanayileşme söz konusudur. Yalnız ileride gelişip rekabetçi
duruma gelecek sanayiler seçilip geliştirilmez; bütün sektörlere dengeli bir biçimde yatırım
yapılır.
İthal ikamesi politikaları genellikle sabit döviz kuru sistemleriyle birlikte
uygulanmıştır. Hükûmet tarafından belirlenen döviz kurları genellikle denge değerlerinde
olmaz, milli para aşırı değerlenir, bu da dış ticaret bilânçosunu olumsuz biçimde etkiler. Bu
yüzden, ithal ikamesi politikaları uygulayan ülkelerde yaygın biçimde kambiyo kontrollerine
başvurulur. Döviz kurları gibi faiz oranları da devletçe belirlenir ve faizler piyasa denge
değerinin altında tutulur. Bu şekilde yatırım maliyetleri ucuzlatılarak sanayileşme
desteklenmek istenir.
Kısacası, ithalat ikamesinde izlenen iktisat politikaları ülkeyi dış dünyadan soyutlar;
fiyatlar, faiz oranları ve kurlar baskı altında tutulur. Uygulanan yüksek koruma önlemleri
dolayısıyla iç fiyatların dünya fiyatlarıyla ilişkisi kalmaz.
İthal ikamesi stratejisinde korumanın geçici olacağı belirtilir. Korunan sektör
geliştikçe önce iç piyasanın ihtiyaçları karşılanacak daha sonra, üretilen mallar ihraç
edilecektir. Fakat uygulamada ihracatla ilgili beklentilerin gerçekleşmediği görülmüştür.
Rekabet edebilir endüstrilerin seçilmemesi korumacılığı sürekli hâle getirmiştir.
Bununla birlikte, ithal ikamesinin kalkınmakta olan ülkelere cazip gelen tarafları
vardır. Meselâ, burada üretimin amacı iç piyasada hâlen var olan bir talebin karşılanmasıdır.
Bu kolaydır. Hâlbuki dış piyasalar için üretim kolay değildir. Çünkü dış piyasalara açılmak
belirli bir bilgi, beceri ve tecrübe gerektirir. Ayrıca üretim maliyetlerinin yüksekliği de bu
imkânı sınırlar. Dış piyasada yabancı mallarla rekabet edebilmek için yerli üretimin
uluslararası fiyat ve standartlara uygun olması gerekir. Hâlbuki iç piyasa için yapılan
üretimde böyle bir rekabet endişesi yoktur.
Bu politikaların en çekici görünen yönlerinden birisi ithal edilen malların yurtiçinde
üretilmesiyle döviz giderlerinden tasarruf sağlanacağı beklentisidir. Böylece dış açık
problemlerinin çözüleceği umulur. Ancak, uygulamada bu gerçekleşmemiş, arzu edilen
döviz tasarrufunun gerçekleşmediği, dışa bağımlı sanayiler oluştuğu görülmüştür.
İthal ikamesi, birçok azgelişmiş ülkede ekonomik yapıyı modernleştirmenin ve
gelişmiş ülkelerdekine benzer ileri bir sanayi yapısı oluşturmanın etkili bir aracı olarak
görülmüştür. Uygulamaya tüketim malları endüstrisi ile başlanır ve daha sonra, giderek, ara
ve yatırım malları da ithal ikamesinin kapsamına dâhil edilir. Bu yapısal değişim ile birlikte,
sanayinin ileri teknoloji ve daha yoğun sermaye gerektiren mallar yönünde geliştirilmesi
amaçlanır.
İthal ikamesinin, özellikle tüketim malları sanayiinde yabancı yatırımları uyarıcı bir
etki yapacağı düşünülebilir. Tüketim mallarının yurtiçindeki üretimi yüksek gümrük
duvarları ile korununca, daha önce ülkeye ihracat yapan yabancı üreticiler pazarlarını
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kaybederler. Kaybettikleri pazarı geri almak için de üretimin son aşamasını azgelişmiş
ülkeye kaydırabilirler. Sanayileşmeye çalışan azgelişmiş ülkelerde nihaî mallar yoğun bir
şekilde korunurken, ara malları ve hammaddelerin gümrüksüz veya düşük gümrük vergisiyle
ithalatına izin verilmesi de bu eğilimi hızlandırır. Fakat yabancı sermaye şirketlerinin ara ve
yatırım mallarını dışarıdan getirerek montaj ve ambalajlamayla ilgili son aşamayı azgelişmiş
ülkede gerçekleştirmesi aslında ev sahibi ülkeye beklenen katkıyı sağlamaz.

Bununla birlikte, ithal ikamesi politikalarının yine de özellikle geniş iç piyasaya
sahip azgelişmiş ülkelerde, kalkınmanın ilk aşamalarında yararlı olduğu söylenebilir.
Sonraki aşamalarda ise bu politikaların terk edilerek ihracata dönük sanayileşme politikasına
geçilmesi gerekir. Dolayısıyla, bu stratejilerin birbirini takip eden ve birbirini tamamlayan
stratejiler olduğu söylenebilir.

12.4.2. İhracata Dönük Sanayileşme
Bu, dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere uygun bir sanayileşme modelidir. Seçicilik
esastır. Bütün sanayiler değil ileride gelişip dış dünya ile rekabet edebilecek sanayiler
desteklenir. Üretimde amaç dış piyasalara yönelmek olduğundan, iç piyasa darlığı engeli
ortadan kalkar, dolayısıyla üretim tesisleri optimum teknik kapasiteyle kurulabilir ve ölçek
ekonomilerinde faydalanılır.
Bu sanayileşme modelinde dış ticaret politikasının temel fonksiyonu kurulan
endüstrileri ilerde dış piyasanın rekabetine hazırlamaktır. Bu yüzden, genç endüstriler bir
süre korunsa bile zamanla korumacılık azaltılır ve endüstri dış rekabetle karşı karşıya
getirilir. Dış rekabet monopolleri kırar, işadamlarını fiyatları düşürüp kaliteyi yükseltecek
şekilde yenileştirmeler yapmaya zorlar. Bu da ekonomiye daha büyük dinamizm kazandırır
ve gelişmeyi hızlandırır. İthal ikamesi ise iç piyasayı dış rekabete karşı sıkı bir biçimde
koruyarak teknolojik gelişme için en önemli dürtüyü ortadan kaldırır.
İhracattaki artış döviz gelirlerini artırır; ancak liberal bir ithalat rejimi ile birlikte
uygulandığından ithalat da artar ve dış açıklarda bir iyileşme görülmeyebilir. İhracatı
özendirme politikaları serbest ticaret ve uluslar arası uzmanlaşmanın yararlarına dayanan
uygulamalardır. Bu politikalar milli ekonomiyi dünya ekonomisi ile bütünleştirerek
ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlar.

12.5. Sanayileşmeye Tarım Sektörünün Katkıları
İktisadi kalkınma sanayileşmeye dayansa da tarımın rolü ihmal edilemez. Çünkü bir
ülkenin sanayileşmesi ile tarımın geliştirilmesi arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bazı
istisnalar dışında (petrole veya diğer bir madene sahip olmak gibi) hızlı sanayileşme tarımın
da geliştirilmesini gerektirmektedir. Bugünün başlıca sanayileşmiş ülkeleri olan İngiltere,
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Almanya, ABD ve Japonya’nın tecrübeleri kalkınmada tarımın önemini açıkça ortaya
koymaktadır. Bu ülkelerde sanayinin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli kaynaklar
tarımda yaratılmış ve daha sonra sanayiye aktarılarak bu sektörün gelişmesi sağlanmıştır.
Günümüzde bazı azgelişmiş ülkelerde ise bu konuda bir çelişki yaşanmaktadır. Bu
ülkelerde sanayiyi korumaya aşırı bir ağırlık verilirken, tarım ya ihmal edilmiş ya da sanayiyi
özendirici tedbirlerin tarıma yaptığı caydırıcı etkilere göz yumulmuştur. Tarım aleyhine
ortaya çıkan bu ayırım, gerçekte azgelişmiş ülkelerde sanayileşme hızlarının istenilen
düzeye çıkarılamamasında önemli bir etkendir.
Kalkınma ekonomisi açısından tarımın sanayinin gelişmesine yapacağı katkıları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
(a) Tasarruf kaynağı: Sanayiyi kurmak ve geliştirmek için gerekli olan yatırımlar
tarımdan aktarılan fonlarla gerçekleştirilir. Bunun için önce tarımda verimliliği artırmak
sonra da sağlanan üretim artışını vergilerle veya gönüllü tasarruflarla sanayiye yönelterek
bu kesime kaynak yaratmak gerekmektedir.
(b) Döviz kaynağı: Sanayiyi kurmak için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ve daha
sonra gerekli olan ara malları yurtdışında ithal edilecektir. Bunun için başlangıçta gerekli
olan dövizler ancak tarım ürünleri ihracıyla sağlanabilir.
(c) Gıda ve hammadde kaynağı: Sanayinin kullandığı hammadde ile bu kesimde
çalışan işgücünün ve kentlerde yaşayan halkın gıda maddeleri ihtiyacı da tarım kesiminde
üretimin artırılması ile karşılanabilir.
(d) İşgücü kaynağı: Sanayide çalışacak işgücünün ana kaynağını kırsal kesimden
gelen insanlar oluşturur.
(e) Piyasa yaratılması: Sanayinin gelişebilmesi için, üretilen mallara içeride veya
dışarıda pazar bulunması gerekir. Kırsal nüfus, sahip olduğu satın alma gücü ölçüsünde
sanayi için vazgeçilmez bir piyasa durumundadır.
(f) Diğer etkiler: Tarım kesimindeki nüfus sosyal açıdan toplumun geleneksel ve
istikrarlı bir kesimidir. Sosyal ortamda çalkantı olmaması ise sanayileşme için gerekli bir
şarttır.

Sanayileşme azgelişmiş ülkeler açısından yapısal değişme demektir. Sanayileşme ile
birlikte GSMH içinde tarımın payı azalırken sanayinin payının artması hedeflenir.
Sanayileşme sonucunda ülkenin dış ticaretinde de tarımın payı azalırken sanayinin payı
artar.
Uzun dönemde, olgun bir sanayi toplumu durumuna gelindikten sonra, kişi başına
reel gelir artışı sürmekle birlikte, sanayinin GSMH içindeki payının azalması beklenir.
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Bunun sebebi hizmet sektörünün payında meydana gelen artıştır. Bu aşamadaki ülkeye
sanayi ötesi toplumu denir.
12.6. Sanayileşme, Doğal Çevrenin Korunması ve Serbest Ticaret
Doğal çevrenin korunması günümüzün en önemli sorunlarından birisini
oluşturmaktadır. Sanayileşme ve ona bağlı olarak ortaya çıkan hızlı kentleşme ile hava ve
suyun kirlenmesi, ormanların ve yeşil alanların bozulması, fiziki kaynakların tükenmesi
insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.
Kalkınmada asıl hedef insanın hayat standardını yükseltmektedir. Bu yüzden,
günümüzde, ne pahasına olursa olsun hızlı kalkınma yerine uzun dönemli sürdürülebilir bir
kalkınma anlayışı geçerlidir. Sürdürülebilir bir kalkınma ise çevreyi en az kirleten bir
sanayileşmeyi öngörmektedir.
Aslında çevre sorunları yalnızca sanayileşmenin bir sonucu değildir. Yetersiz
kalkınma da çevre sorunlarına yol açabilir. Meselâ, sağlıklı içme suyunun olmaması,
ormanların kesilip tarla yapılması, aşırı kullanım dolayısıyla toprağın veriminin azalması vs.
de hızlı nüfus artışının ve geri kalmışlığın sonuçları olarak kabul edilebilir.
Çevre sorunları günümüzde ülkelerin kendi iç sorunları olmaktan çıkmış küresel
sorunlar hâline gelmiştir. Bir ülkedeki kirlilik kendisini olduğu kadar komşu ülkeleri hatta
bütün insanlığı etkileyebilmektedir. Deniz, göl ve akarsu kirliliği bunlara kıyısı bulunan
ülkelerin ortak sorunudur. Sera etkisi yaratarak dünyanın ısınmasına yahut ozon tabakasının
incelmesine ya da delinmesine yol açan gazlar, dünyanın akciğerleri durumundaki tropikal
yağmur ormanlarını azaltan ağaç kesimleri vb. tüm insanlığa ait ortak varlıkların yok olması
anlamına gelir. Bütün bunlar çevre kirliliği konusunda uluslar arası işbirliğinin önemini
ortaya koyar.
Gelişmiş ülkelerin kamuoylarında çevre konusunda büyük bir duyarlılık vardır. Bu
duyarlılık ve bunun sonucunda oluşan baskı sonucunda, söz konusu ülkelerde bir hayli ileri
düzeylerde çevre standartları konulmuştur. Çevre standartları bir yandan kirliliği azaltırken
diğer yandan da firmaların üretim maliyetlerini yükseltebilir. Bu bakımdan, konu
uluslararası ticaretle de yakından ilgilidir. Bu konuyla ilgili şikâyetler özellikle gelişmiş
ülkelerdeki ihracatçılardan gelmektedir. Bunlar, sanayileşmiş ülkelerdeki ileri çevre
standartlarına karşılık azgelişmiş ülkelerde bu standartların geri olması veya hiç
bulunmamasının, uluslararası ticarette kendileri aleyhine nisbi bir maliyet artışı
doğurduğunu belirtmekte ve bunun da bir tür haksız rekabet olduğunu öne sürmektedirler.
Gelişmiş ülke temsilcileri bu haksız rekabetin yalnız azgelişmiş ülkelerdeki düşük
çevre standartlarından değil, aynı zamanda işyeri çalışma şartlarındaki farklılıktan da
kaynaklandığını savunmaktadırlar. Azgelişmiş ülkelerde çalışma saatlerinin uzun ve
işyerlerinin sağlıksız olmasının, yaygın olarak çocuk ve kayıtsız işçi çalıştırmanın da bir
rekabet eşitsizliği yarattığını belirtmektedirler. Problemin çözümü için azgelişmiş ülkelerde
çevre standartlarını yükseltmenin, daha doğrusu, uluslararası alanda tüm ülkeler tarafından
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ortak standartlar benimsemenin gerekli olduğunu savunmaktadırlar. Bu sağlanıncaya kadar
da azgelişmiş ülkelerin kendi piyasalarına ihraç edecekleri mallardan aradaki farkı telefi
etmek amacıyla ek bir gümrük vergisi alınması konusunda taleplerde bulunmaktadırlar.
Kamuoyunda çevreci olarak bilinen sivil toplum kuruluşları maliyetleri düşürmek
amacıyla üreticileri çevreyi kirleten yöntemler kullanmaya sürükleyebileceği gerekçesiyle
serbest ticareti yoğun biçimde eleştirmektedirler. Aynı eleştirileri serbest ticareti ana ilke
olarak benimseyen dünya ticaret örgütüne de yöneltmektedirler.
Bütün ülkeler için ortak çevre standartlarının belirlenmesi bugün için gerçekçi bir
çözüm olarak görünmemektedir. Çünkü yüksek çevre ve çalışma standartlarının belirlenmesi
azgelişmiş ülkelerde üretimi ve ihracatı önemli ölçüde azaltır. Bu da bu ülkelerde geri
kalmışlığı ve yoksulluğu daha da artırır. Azgelişmiş ülkelerde yoksulluğun azalması, gelir
seviyesinin artması ile birlikte daha temiz bir çevreye olan talebin de artacağı söylenebilir.
Bu sürecin hızlandırılması ise sanayileşmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere sağlanacak mali
ve teknik yardımların artırılmasına bağlıdır.
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Uygulamalar

1) Dış ticaretle olan ilişkileri açısından sanayileşme veya kalkınma stratejilerini tarihsel

gelişim sürecinde, küreselleşmeyi de göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

1) Tarihsel süreç içinde belirlenen sanayileşme veya kalkınma stratejileri nelerdir?
2) Küreselleşme süreci ülkelerin sanayileşme ve kalkınma stratejilerini nasıl etkilemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanayileşme ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişki, dış ticaret ile olan
ilişkisi bakımından kalkınma stratejileri ve sanayileşmenin diğer sektörler ile ilişkileri
konuları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ithal ikamesinin özelliklerinden biri değildir?

A) İthal ikamesinde fiyatlar, faiz oranları ve kurlar baskı altında tutulur.
B) İthal ikamesi stratejisinde korumanın geçici olacağı belirtilir.
C) İthal ikamesinde uygulanan yüksek koruma önlemleri nedeniyle iç fiyatların
dünya fiyatlarıyla ilişkisi kalmaz.
D) İthal ikamesi stratejisi yoğun bir devlet müdahalesini gerektirir.
E) İthal ikamesinde yurtiçindeki endüstriler dış rekabetle karşı karşıya getirilir.
2) Aşağıdakilerden hangisi tarımın sanayinin gelişmesine yapacağı katkılardan biri
değildir?
A) Sanayinin kurulması ve geliştirilmesi için gereken yatırımlar tarımdan aktarılan
fonlarla gerçekleştirilir.
B) Sanayi için gerekli olan ithalat tarım ürünleri ihracıyla elde edilen dövizlerle
yapılır.
C) Sanayinin kullandığı hammaddeler tarım sektöründen sağlanır.
D) Sanayide çalışacak işgücünün ana kaynağını kırsal kesimden gelen insanlar
oluşturur.
E) Tarım sektörünün gelişimi sanayi sektöründe üretilen malların fiyatlarını
arttırarak, bu sektörde üretim yapmayı cazip kılar.
3) Bir ülkede büyümeyi harekete geçiren kaynaklar ithal ikamesi, ihracat ve iç
talepteki artışlar olmak üzere üçe ayrılır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Dış ticaretle olan ilişkileri açısından sanayileşme stratejileri, ithal ikamesi ve
................................... olarak ikiye ayrılmaktadır.
5) İthal ikamesi politikasının özellikle geniş iç piyasaya sahip az gelişmiş
ülkelerde, kalkınmanın ilk aşamalarında yararlı olduğu söylenebilir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

6) Günümüzde geçerli olan çevreyi koruyan sanayileşme anlayışı, ………………..
olarak adlandırılmaktadır.
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7) İleride gelişip dış dünya ile rekabet edebilecek sanayilerin desteklendiği
sanayileşme modeli ihracata yönelik sanayileşme olarak adlandırılmaktadır..
Doğru ( )

Yanlış ( )

8) On dokuzuncu asırda yeni yerleşim alanları için öne sürülen kalkınmanın motoru
olarak dış ticaret modeli bugünkü azgelişmiş ülkeler için de geçerlidir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9) Tarihsel açıdan ilk sanayileşme hamleleri genellikle ithal ikamesine dayalı
olarak ortaya çıkmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10) 1960’lı ve 1970’li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaygın biçimde
uygulanan…………………… daha sonra ülkeler tarafından terk edilmiş ve ihracata yönelik
stratejiye geçilmiştir.

***
Cevap Anahtarı
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1)E 2) E 3) Doğru 4) İhracata yönelik sanayileşme 5) Doğru
6) Sürdürülebilir kalkınma 7) Doğru

8) Yanlış

9) Doğru

10)

İthal ikamesi
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13. KÜRESELLEŞME, FİNANSAL KRİZ VE İSTİKRAR (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta küreselleşme kavramı finansal boyutu ve finansal krizler ile ilişkileri
bağlamında ele alınacak ve öğretilecektir.

,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Küreselleşme nedir?

2)

Küreselleşmenin finansal boyutunu tartışarak açıklayınız.

3)

Finansal krizleri farklı örnekler üüzerinden oluşum nedenleri ve küreselleşme ile

ilişkileri bağlamında tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği

Küreselleşme

Finansal
Küreselleşme

Finansal Kriz

Küreselleşme
kavramını tanımlamak ve
oluşum
nedenlerini
açıklamak.

Okuyarak,
Araştırarak.

Küreselleşmeyi
finansal boyutu açısından ele
almak.

Okuyarak,
Araştırarak.

Finansal
küreselleşme ve finansal kriz
arasındaki ilişkiyi tartışarak
açıklamak ve yorumlamak.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar



Küreselleşme



Finansal Küreselleşme



Finansal Kriz
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Giriş
Bu bölümde küreselleşme finansal boyutu ve finansal kriz ile ilişkisi bağlamında ele
alınmaktadır.
Temelde son dönemde politik, teknik-ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan büyük
değişimlerin bir sonucu olan küreselleşme; finansal boyutu itibarıyla, akışkan fonlar halinde
mali piyasalar arasında hareket eden parasal sermaye ile dolaysız yabancı sermaye
hareketlerinin her türlü devlet denetiminden arındırılarak serbestleştirilen sermayeyi
kapsamaktadır. Finansal küreselleşmenin; Piyasalarda Oynaklık (Volatilite) ve Bulaşma
Etkisi, Yapısal Sorunlar: Sistemik Risk
ve Finansal Güç Dengesinde Kayma,
Makroekonomik Politikalar Üzerindeki Etkiler, Döviz Kurlarının Yönetimi açısından önemli
sonuçları olmuştur.
Uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu küresel bir dünyada finansal
krizlerin sayısı, sıklığı ve yıkıcı etkileri artmıştır. Özellikle 1990’lardan bu yana, Avrupa
Para Krizi (1992-93), Meksika Krizi (1994-95), Türkiye Krizi (1994), Asya Krizi (1997-98),
Rusya Krizi (1998), Brezilya Krizi (1999), Türkiye Krizi (2001), Arjantin Krizi (2002),
Küresel Finansal Kriz (2008) gibi art arda çok sayıda finansal krizle, hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler karşı karşıya kalmışlardır.
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13.1. Küreselleşme Kavramı
Kökeni aslında çok eski dönemlere gitmesine karşılık, küreselleşmeyi yeni kılan,
onun nitel ve nicel boyutlarındaki değişim olmuştur. Niteliksel boyutta, ekonomik, politik
ve sosyal süreçleri kapsayan küreselleşme, niceliksel boyutta sermaye akımları, ticaret,
yatırımlar ve insanların ülkeler arasındaki dolaşımında gözlenen artışı ifade etmektedir.
Başka bir ifadeyle, küreselleşmede yeni olan şey, dünya genelindeki birbirine bağımlı
ağların daha belirgin ve kompleks olması, çeşitli bölgelerden ve toplumsal sınıflardan daha
fazla insanı kapsaması olmuştur. Dünyayı derinden etkilemeye devam eden küreselleşmenin
bu yeni yüzü, aynı zamanda onu çok tartışılır da kılmaktadır.
Küreselleşme, temelde son dönemde politik, teknik-ekonomik ve toplumsal alanda
yaşanan büyük değişimlerin bir sonucudur (Tablo 13.1). Bunlar ya küreselleşmeyi doğuran
ya da güçlendiren etkenler olarak, küreselleşmenin bir özelliğini oluşturmaktadırlar.
Küreselleşme radikal anlamda, yalnızca mevcut ekonomik ilişkiler kapsamında daha fazla
uluslararası ticaret ve yatırıma yönelik konjonktürel bir değişiklik değil, yeni bir ekonomik
yapının ortaya çıkmasıdır.
Tek bir sürecin değil, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir olgular kümesi olan
küreselleşmeyle yaşanan değişikliklerin itici güçleri arasında ekonomik etkilerin, özellikle
de küresel finansal sistemin özel bir yeri vardır. Bu itici güçler, teknolojisiyle ve kültürel
yayılmayla, ayrıca, hükümetlerin ulusal ekonomilerini liberalleştirme ve mevcut düzeni
bozma kararlarıyla biçimlenmiştir.
Tablo 13.1: Küreselleşmenin Nedenleri
Politik Alandaki
Teknik-Ekonomik Alandaki
Toplumsal Alandaki
Değişimler
Değişimler
Değişimler
-Politik
-Dünya çapındaki
-Aile kavramının
liberalleşme
ve
nakliye
kapasitelerinin
gitgide
deregülasyon
artması
çözülmesi/esnekleşmesi
-Uluslararası anlaşmalar
-Bilgi
ve
iletişim
-Dînî
ve
-Piyasaların genişlemesi teknolojisinin gelişmesi
geleneksel örf ve adetlerin
-Üretim yerlerinin başka
gitgide değer yitirmesi
yerlere
kaydırılmasındaki -Eğitimin artan önemi
kolaylıklar
-Artan rekabet
Politik, teknik ve ekonomik alandaki değişimlerin beraberinde getirdiği dinamik bir
süreç olarak Küreselleşme, ulusal sınırların ekonomik açıdan taşıdığı önemi azaltmaktadır.
Uluslararası rekabet ortamının yoğunlaşması, uluslararası işbölümünün olanaklarından daha
güçlü bir şekilde faydalanmayı beraberinde getirmekte ve böylelikle, kaynakların dünya
çapındaki kullanımında bir düzelme söz konusu olmakta, bu da yeni imkânlar ve riskler
doğurmaktadır. Aynı zamanda, ulusal düzenlemelere gitgide uluslararası anlaşmalar ilave
edilmekte ki, bu da ulusal alandaki politik aktörlerin uluslararası kuruluşların lehine önem
kaybetmelerine yol açmaktadır.
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İlk olarak, Coca Cola ya da BMW gibi markaların küreselleşmesinden bahsedildiği
dönemlerde pazarlama ile ilgili literatürde kullanım görmeye başlayan küreselleşme
kavramı, sonraları gitgide daha çok güçlü evrensel ekonomik iç içeliği anlatan bir süreç
olarak görülmeye başlanmıştır.
Ulusal ekonomilerin gittikçe artan ölçüde birbirine bağımlılığı anlamını taşıyan
küreselleşme, dünya piyasasındaki güçlerin ortaya çıkması ve devletin ekonomiden elini
çekmesi olarak da algılanmakta ve birçok ulusun çekinmesine rağmen girdiği bir süreç
olarak görülmektedir. Bununla birlikte, küreselleşmeyi uygarlaşmanın yeni formu olarak
gören görüşler de vardır Bu açıdan, ülkelerin ve dünya halklarının bütünleşmesi olan
küreselleşme, ulaşım ve iletişim maliyetlerini inanılmaz boyutta azaltacağı için ortaya
konulmuştur ve küreselleşmenin ardında yatan temel düşünce; iletişim arttıkça, yatırımlar
daha hızlı hareket ettikçe, demokrasi ve serbest piyasaya ilişkin kültürel önermeler
yayıldıkça, ülkelerin, insanların ve ekonomilerin zorunluluktan değil de kendi istekleriyle
daha da yakınlaşmakta olduğudur. Bu süreç oldukça karmaşık olduğundan, aşama aşama
gerçekleştirilecektir.
1980’li yılların başından itibaren adım adım devreye giren serbest piyasa
ekonomisiyle küreselleşme hareketi, yeni ekonomik düzenin adı olmuştur. Bu düzenin temel
öğretisi ise:
- Evrensel düzeyde serbest piyasa ekonomisine geçiş,
- Bütün ülkelerin dünya pazarıyla bütünleşmesi,
- Mal-hizmet-sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesi,
yoluyla küreselleşmenin gerçekleştirilmesi olmuştur.
Tanımı gereği, kâra yönelik üretim ve piyasa ilkelerine göre düzenlenmiş kapitalist
bir küresel ekonomiyi ifade eden ve üretim faktörleri kadar, mallar ve hizmetlerin de dünya
üzerinde hareket ettiği bir ekonomi olan küresel ekonomiyi oluşturmada, işbirliği
politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, kurumsallaşma yoluyla küresel ekonomiye
karar vermek, ulusal egemenliğin bir kısmından vazgeçmek demektir. İşbirliği,
hükümetlerin kendi ekonomik çevreleri içindeki bağımsızlıklarını kesin olarak
sınırlamaktadır. Faiz oranlarının ve bütçe açıklarının, ülkelerin aralarındaki anlaşmalara
uygun olması ve hükümetlerin düzenledikleri mikroekonomik sistemlerin uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Yapılan anlaşmalar da tek taraflı olarak değiştirilememektedir.
Buna karşılık, ulusların ekonomik düzenlemelerinin yerini alacak küresel kurallar dönemi
henüz oturmamıştır. Bununla birlikte, devletler artık paranın ülkeden kaçışını
engelleyemeseler ve isteseler de yabancı parayı dışarıda tutamasalar da, sermayenin gereken
yerlere akmasını sağlayacak standartlar belirleyerek, bunu teşvik edebilmektedirler.
Serbest ticaret kurallarının şartsız ve engellenemez bir şekilde yayılması, sermaye ve
finansın serbest hareketi dolayısıyla, ekonomi tedrici olarak politik kontrol dışına
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çıkmaktadır. Yeni küresel hareket özgürlüğünün kayda değer sonucu olarak da, toplumsal
meseleleri etkili kolektif eyleme dökme gittikçe zorlaşmakta, belki de tamamen imkansız
hale gelmektedir.
Küreselleşme süreci iki temel grup (küresel piyasalara açılma kabiliyet ve
mobilitesine sahip olanlar ile olmayanlar ya da sahip olsalar da piyasaların kontrolsüz
yaygınlaşmasını sosyal istikrar bakımından zararlı bulup, kurallara sıkıca bağlı olanlar)
arasındaki ayrılığı gittikçe derinleştirmektedir. Sonuçta, söz konusu piyasa güçleri ile işçiler,
emekliler, çevreciler gibi grupları içinde barındıran toplumsal güçler arasındaki ciddi gerilim
gittikçe artmakta ve hükümetler de bu iki grup arasında sıkışmaktadırlar.
Önceleri ne Batı’yla ne de Sovyetler Birliği’yle ittifak yapmayarak, bağımsızlıklarını
koruyan ülkeler için kullanılan; sonraları ise geri, yoksul, az gelişmiş anlamlarını yüklenen
Üçüncü Dünya Ülkeleri’ni değiştiren (teknoloji ve sermayenin yüksek ücret veren
ülkelerden düşük ücret veren ülkelere transferi ve sonuçta emek yoğun ihracatının artışı),
küreselleşme olmuştur. Ancak, ülkelerin hızlı büyüyebilmeleri için önemli fırsatlar sağlayan
küreselleşme süreci, gerek ülkeler arasında, gerekse aynı ülkede çeşitli sosyal gruplar ve
bölgeler arasında önemli gelir farklılaşmalarına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla,
küreselleşme sürecinin dengesiz bir şekilde geliştiği gerçeği unutulmamalıdır. Ekonomide
küreselleşmenin en yoğun biçimde geliştiği alan ise, finansal küreselleşme olmuştur.
Ekonomilerin birbirleriyle bütünleşmeleri açısından ticaret alanında da önemli gelişmeler
olmasına karşın, bu gelişme süreci finansal faaliyet ve doğrudan yatırım alanlarındaki kadar
yüksek bir hız göstermemektedir. Bu alanda halen önemli sayılabilecek korumacılık
eğilimleri mevcuttur. Emeğin dolaşımı konusu ise, küreselleşmenin en sınırlı seviyede
gerçekleştiği alan olmaktadır. Özellikle vasıfsız ya da yarı vasıflı işçilerin dolaşımı, ulusal
sınırlar içersinde gerçekleşmektedir. Küreselleşme sürecinin dengesiz bir biçimde
gelişmesinde ise, önemli ölçüde farklı alanlardaki bütünleşme sürecinin farklı hızlarda ve
boyutlarda oluşu rol oynamaktadır. Dünya ekonomisinde ortaya çıkan bu dönüşümle
kurgulanan modelde finansal sistemin ana işlevi, iktisadi birimleri verimli yatırımlara
yöneltecek alternatifler türetmek olmuştur.

13.2. Finansal Küreselleşme ve Sonuçları
Finansal boyutu açısından bakıldığında küreselleşme, akışkan fonlar halinde mali
piyasalar arasında hareket eden parasal sermaye ile dolaysız yabancı sermaye hareketlerinin
her türlü devlet denetiminden arındırılarak serbestleştirilen sermayeyi kapsamaktadır.
Dolayısıyla küreselleşme kavramı, sermayenin uluslararasılaşmasındaki hızlanmanın ve
genişlemenin artık uluslararasılaşma kavramına sığmayan bir seviyeye geldiğinin ifadesi
olarak kullanılmaktadır.
Özellikle sermaye akımlarındaki artışın, europara piyasalarının gelişiminin, finansal
yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu finansal küreselleşmenin önemli
sonuçları [piyasalarda oynaklık (volatilite) ve bulaşma etkisi; sistemik risk ve finansal güç
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dengesinde kayma; makroekonomik politikalar üzerindeki etkiler ve döviz kurlarının
yönetimi] olmuştur (Tablo 13.2).
Finansal liberalizasyon, devlet düzenlemelerinin azalması sonucunda, hem finansal
piyasaların ve finansal kurumların liberalleşmesi, hem de ödemeler bilançosunda sermaye
hesabının liberalleşmesi şeklinde, iki yönlü olarak gerçekleşmektedir.
Hükümetlerin, yurt içi borçlanmalarını finanse etmek için yurt dışı sermaye
piyasalarına yönelmesi ihtiyacı, başlangıçta finansal liberalizasyonun ardında yatan güdüyü
oluşturmuştur. Yurt içi borçlanma, faiz oranlarını yükselttiği için, küresel piyasalardan
borçlanma düşünülmüş; ancak, piyasalar borçları artan ülkeler üzerine risk pirimi koyduğu
için, söz konusu ülkeler döviz kurundaki düşüşe karşılık, faiz oranlarında artışla
karşılaşmışlardır. Borcunu ödeyememe riski artan ülkeler, aynı miktarda yabancı sermayeyi
gittikçe yükselen faiz oranları karşılığında elde edebilmişlerdir. Düşük kur-yüksek faiz
politikası, kısa vadeli spekülatif sermayenin bu ülkelere yönelmesini sağlamış; ancak,
beklentiler mevcut durumun devam edemeyeceği yönünde olduğunda, büyük ölçekli, ani
sermaye çıkışları krizlere neden olmuştur.
Tablo 13.2: Finansal Küreselleşmenin Sonuçları
Piyasalarda Oynaklık (Volatilite)
ve Bulaşma Etkisi
Finansal
piyasalardaki
fiyatlarda ve miktarlarda oynaklık ve
ayrıca,
ortaya
çıkan
etkilerin
uluslararası düzeyde yaygınlaşma
eğilimi söz konusu olmaktadır.
Uluslararası düzeyde menkul
kıymetler piyasasının oluşması ve
teknolojik
gelişmeler
sonucunda,
finansal piyasalar arasında karşılıklı
bağımlılığın oluşması nedeniyle, bir
piyasada yaşanan dalgalanma, ulusal
sınırları aşarak diğer piyasalara
bulaşmaktadır.
Piyasadaki oynaklık, iktisadi
etkinliği azaltmakta ve bu riskten
korunmayı sağlayan birçok araç olsa da,
sermaye
birikiminin
maliyeti
yükselmektedir.
Bu
olumsuz
gelişmeler, tüm sistemi tehlikeye atacak
biçimde yayılma eğilimi göstermekte
ve otoriteleri önlemler (likidite enjekte
etmek, finansal garantiler sağlamak vb.)

Yapısal Sorunlar: Sistemik Risk
ve Finansal Güç Dengesinde Kayma
Finansal piyasalar, döviz kuru
dalgalanmaları gibi risklere karşı firmaların
ve finansal kuruluşların korunmalarına
yönelik çeşitli finansal araçlar sunsa da,
bunlar, riskleri yok etmek veya azaltmak
yerine, sadece dönüştürmekte ve yeniden
dağıtmaktadır. Ancak, bunu yaparken
sistemik riskin artmasına neden olmaktadır.
Uluslararası finansal işlemlerin
büyük oranda az sayıda banka arasında
yapılması, bunlardan biri ya da daha
fazlasının karşılaştığı finansal güçlüklerin,
diğerlerini
de
etkilemesine
neden
olmaktadır.
Finansal
kuruluşların,
işlemlerin
finansmanını
sağlayacak
miktarları zamanında ödeyememeleri de,
likidite sorunlarına yol açabilmekte ve
sağlam durumdaki kuruluşlar likidite
kriziyle, dolayısıyla iflasla karşı karşıya
kalabilmektedir. Bir bankanın karşılaştığı
likidite krizi, tüm sistem üzerinde sistemik
etkilere yol açabilmektedir. Bu sistemik
riski ülkeler tek başlarına çözme gücüne
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almaya zorlamaktadır. Bu önlemler,
özel kesim kuruluşlarının karşılaştıkları
risklerin, toplam sosyal riske göre
düşük
kalması
sonucunu
doğurmaktadır. Bu durum, aşırı risk
alma hususunda özel kuruluşları
özendirerek, ahlâkî tehlike (moral
hazard) sorununa neden olmaktadır.

Makroekonomik Politikalar Üzerindeki
Etkiler
Temel etki, hükümetlerin para
politikasını
diledikleri
gibi
kullanabilmeleri imkânını ortadan
kaldırmasıdır.
Piyasalardaki
oynaklık
ve
bağımlılık nedeniyle, hükümetlerin
ekonomide
düşündükleri
bir
değişikliğin, öngörülemez yansımaları
olmakta ve özellikle para arzı ve faiz
oranları üzerinden uygulanacak ince
ayar politikalar etkinsizleşmektedir.
Sermaye hareketleri, liberalleşme ve
finansal yenilikler, hükümetlerin yurt
içi para arzı ve enflasyon düzeyini
belirlemede,
yeteneklerini
yok
etmektedir. Ulusal otoriteler, kısa
vadeli
faiz
oranlarını
kontrol
edebilirken, yatırım kararlarında etkili
olan uzun vadeli faiz oranlarında,
hükümetlerin dolaylı şekilde ve gittikçe
azalan düzeylerde etkileyebildikleri
küresel piyasalar belirleyici olmaktadır.

sahip olamamakla birlikte, kendilerini bu
riskten tecrit edecek bir imkânı da
olmamaktadır.
Giderek artan sistemik riskle
birlikte, hükümetler ile piyasalar arasındaki
güç dengesindeki yapısal kayma da
gözlenmektedir. Finansal liberalizasyonla
beraber, küresel finans sisteminde otorite,
piyasalara ve özel finansal kurumlara
kaymaktadır.
Döviz Kurlarının Yönetimi
Finansal küreselleşmeyle, merkez
bankalarının ulusal düzeyde kontrol
gücünün azalması dolayısıyla, örneğin para
arzında ya da faiz oranlarında değişiklik
yapmaya yönelik politikalar, tüketim,
yatırım ve istihdam gibi reel ekonomik
değişkenler üzerinde çok az etkiliyken,
döviz kurları üzerinde çok daha hızlı ve
öngörülemeyen etkiler oluşturabilmektedir.
Ülkeler, döviz kuru politikası veya
para politikası uygulayabilmekte; ancak,
her ikisini birlikte uygulama imkanına
sahip olamamaktadır.
Yurt içi faiz oranları, söz konusu
politikaların biri için uygun bir araç
olurken, her ikisi için aynı anda
kullanılamamaktadır.
Uluslararası rekabet gücü düşük
olan bir ülke, ithalatını daraltıp, ihracatını
artırmak için faiz oranlarını düşürmek ya da
piyasadan döviz satın alarak (piyasaya
kendi parasını satarak), parasının dış
değerini düşürmek durumundadır. Her iki
durum da, para arzının gevşetilmesi
anlamına gelmektedir.

Büyük ölçekli ani sermaye
çıkışlarıyla krizlerin yaşandığı bir
ortamda, bir ülkede bütçe açıkları ve
kamu borç miktarı ne oranda yüksekse,
uzun vadeli faiz oranları da o oranda
yüksek olmaktadır.
Bu olumsuz gelişmeler neticesinde, son yıllarda, tarihsel süreç içerisinde gitgide
büyüyen dünya çapındaki ekonomik bağımlılığın, yarardan ziyade zarar getirdiği düşüncesi
yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin bir istikrarsızlık
kaynağı olabilmesi (kısa vadeli sermayeden oluşan istikrarsız sermaye piyasası), özellikle
son dönemlerde küresel kriz niteliğindeki finansal/ekonomik krizlerin tüm dünyayı derinden
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etkilemesi ve hükümet politikalarını etkisiz kılması, küreselleşmeyi sorgulanması gerekli
önemli bir olgu kılmıştır.

13.3. Küreselleşme ve Finansal Kriz Olgusu
Herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü ya da döviz piyasasındaki fiyat ve/veya
miktarlarda, kabul edilebilir değişme sınırının dışında gerçekleşen şiddetli dalgalanmalar
olarak tanımlanabilen ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve finansal krizler şeklinde
sınıflandırılabilir (Şekil 13.1). Reel sektör krizleri, mal- hizmet ve işgücü piyasalarında
üretimde ve/veya istihdamda yaşanan önemli daralmalarla ortaya çıkmaktadır. Finansal
krizler ise, finans piyasalarındaki şiddetli fiyat dalgalanmaları ya da bankacılık sisteminde
geri dönmeyen kredilerin aşırı ölçüde artması nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlardır.
Krizler, reel sektör kaynaklı olabileceği gibi, doğrudan doğruya finansal sektörden de
kaynaklanabilmektedir.

Ekonom
ik Krizler
Reel
Sektör Krizleri
İşgücü
Piyasalarında
İşsizlik Krizi

Mal ve Hizmet
Piyasalarında
Kriz
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Krizi

Finansal
Krizler

D
urgunlu
k Krizi

B
ankacı
lık
Krizi
Ödemeler
Dengesi Krizi*

D
öviz

orsa
K

rizi

B

K
Döviz
riziKuru
Krizi**

* Sabit kur sistemi uygulanan ülkelerdeki döviz krizleri.
** Esnek kur sistemi uygulanan ülkelerdeki döviz krizleri.
Şekil 13.1: Ekonomik Krizler
Ulusal devletler tarafından düzenleme dışı bırakılmış, yirmidört saat çalışan,
elektronik bir sistem olan küresel finans ile küresel üretim alanları, potansiyel anlamda
birbirleriyle çelişkilidir. Küresel üretimde artış, finansal istikrara ve aynı zamanda siyasî
istikrara bağlıdır. Buna karşılık, günümüzde finans piyasaları istikrarlı değildir. Sahip
olduğu kredi yaratma fonksiyonuyla küresel finans sistemi, gelecekteki üretimi de kontrol
etmektedir. Ancak, finans alanının hükümetlerin siyasî kontrol alanı dışında tutulmuş olması
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ve en güçlü hükümetlerin bile finans piyasalarını etkileyememesi nedeniyle, finansal bir
krizin reel alanda bir krize yol açma ihtimali, bugün önceki dönemlerden daha yüksektir.
Modern ekonomilerde finansın üç faydalı rolü ayırt edilebilir. Bunlar:
-İlk olarak, finans, reel ekonomik kaynakların farklı aktiviteler arasında ve özellikle
zaman içinde etkin bir şekilde tahsisini teşvik eder. Bunu, tüketim harcamalarını ertelemekle
ilgilenen tasarruf sahipleri ve üretici faaliyetlerde kullandıkları sermaye temellerini
genişletmek isteyen yatırımcılar arasında aracılık yapmak suretiyle yerine getirir. Ölçek
ekonomileri ne kadar büyük olursa, finansta asimetrik bilgi ne kadar çok olursa, bu aracılığın
sağlayacağı fayda da o kadar büyük olur.
-İkinci olarak, borç verenlerle borç alanların likidite tercihleri genellikle farklı
olduğu için, finans, vadelerin dönüşümünü kolaylaştırır. Özellikle borç verenler likiditelerini
korumaya çalışırken, borç alanlar ise likidite risklerini çoğunlukla sınırlandırmaya çalışırlar
ve bu yüzden, uzun vadeli kredileri tercih ederler. Finansal sistem, farklı vade tercihleri
arasında köprü görevi görür.
-Modern finansın, küresel olarak bütünleşmiş bir ekonomi ve finans sistemi içinde
gittikçe daha önemli hale gelen üçüncü bir rolü, ekonomik ve finansal risklerin
fiyatlandırılması ve yönetimidir. Özellikle finans, risksiz faiz oranı seviyesi ve vade yapısı
yanında, ilgili risk pirimini de oluşturur. Finans, risklerin sahipliği, ayrıştırılması, toplanması
ve transferi konusunda fırsatlar sağlar. Böylece, riskler ekonomi boyunca yayılabilir ve
karşılanabilir. Riskler, onu en iyi yönetebilecek ve en istekli kişiler tarafından üstlenilebilir.
Finansın özel ve sosyal faydalarının elde edilebilmesi için, finansal sistemi oluşturan
üç temel parçanın iyi bir şekilde işlemesi gerekir. Bu parçalar şunlardır: Finansal altyapı
(özellikle yasal sistemler, ödeme, denkleştirme ve muhasebe sistemleri), finansal kurumlar
(özellikle bankalar, menkul kıymet şirketleri, kurumsal yatırımcılar ve ihtisaslı finans
şirketleri) ve finansal piyasalar (özellikle hisse senedi, tahvil, para ve türev piyasalar). Bu
sistem sağlıklı olduğunda finans, bireylerin, şirketlerin ve hükümetlerin servet birikim
süreçlerini teşvik eder. Bu önemlidir. Çünkü, servet birikimi bir toplum için büyüme ve
gelişme yanında, beklenmedik ve kaçınılamayan olumsuz olaylara dayanma kabiliyeti
açısından da temel bir gerekliliktir.
Finans sektörünün sanayi ve reel yatırımın önüne geçtiği bir yapıda, mevcut
değerlerin el değiştirmesiyle sağlanan gelir, yatırımla sağlanandan daha kolay ve kazançlı
gelmekte ve dolayısıyla, sanal üretim, reel üretimin önüne geçmektedir. Bu süreç de, küresel
bir krize neden olabilecek özellik taşımaktadır.
Reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkilere yol açabilen ve piyasaların etkin işleyiş
gücünü bozan, finansal piyasalardaki çöküşler olan finansal krizler, banka veya banka dışı
finansal kesimdeki şirket veya şirketlerin borç sorunlarını içerir. Bu krizler, bankacılık
kesimiyle ilgili bir ödeyememe durumundan kaynaklanabileceği gibi, bir bankacılık krizini
teşvik de edebilmektedir ve çoğunlukla da aktif fiyatlarında yaşanan bir çöküşle belirgin hale
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gelebilmektedir. Döviz kurunun özünde mevcut olan oynaklık ve finansal piyasaların farklı
doğaları, finansal krizin iki temel unsurunu oluşturmaktadır.
1990’ların öncesi ve sonrasında, dünyada ortaya çıkan çok sayıda krizin nitelikleri
birbirinden farklılık göstermiş ve farklı modellerle açıklanmıştır. Modellerin her biri, söz
konusu krizlerin farklı bir boyutunu ortaya koymuştur.
Günümüzde üç tür kriz modelinden bahsedilmektedir. Bu modeller şunlardır:
-Birinci nesil kriz modelinde, krizin nedeni olarak daha çok sabit kurlarda temel
makroekonomik verilerin kötüleşmesi görülür.
-İkinci nesil kriz modelinde, özellikle para politikası ve diğer politikaların
inandırıcılığında yaşanan sorunlar ve kendiliğinden oluşan beklentilerin rolü büyüktür.
İnandırıcılığın yetersizliği, söz konusu ülkelerin sabit kur sisteminin korunmasında
piyasaların iyimser olmaması, krize neden olmaktadır. Çok sayıda yatırımcının artan sürü
psikolojisi dolayısıyla da, kriz hız kazanmaktadır.
-Üçüncü nesil kriz modelinde ise, aşırı ve riskli yurt dışı borçlanmalar ve söz konusu
borçlu ülkenin mali sisteminin sağlıksız bir yapıda olması, önemli nedenleri oluşturmaktadır
(Asya, Latin Amerika ve Türkiye ekonomik krizleri). Malî ve parasal krizler ile borç krizinin
iç içe olması, bu kriz modelinin temel özelliği olarak dikkatleri çekmektedir.
İkinci nesil modeller, küresel finans piyasalarının yapısına daha iyi uymakla beraber,
bu modellerin, analizin temel taşını oluşturan güven kaybının ve beklentilerdeki kaymanın
nedenleri konusunda açıklayıcılığı yetersiz kalmaktadır. Bu tür finansal krizler, döviz krizi
ve bankacılık krizi şeklinde ortaya çıkmaktadırlar.
Döviz krizlerinin belirleyicileri şu şekilde sıralanabilir: -Finansal alt yapının yeterli
olmaması, -Zayıf makroekonomik göstergeler ve hatalı iktisat politikaları, -Ahlâkî tehlike
ve asimetrik enformasyon olgusu, -Piyasada yer alan kredi verenlerin ve uluslararası
finansal kurumların hatalı his ve önsezileri, -Beklenmedik olaylar ve tesadüfler. Döviz krizi
öncesinde, söz konusu belirleyicilerin bir veya birkaçı, değer kaybetmesi gerektiği halde,
henüz değer kaybetmemiş ya da yeterince değer kaybetmemiş bir ulusal paraya karşı,
ekonomik aktörlerce spekülatif bir saldırı başlatılmasına neden olmaktadır. Sonrasında,
ulusal paradan dövize doğru kaçışla beraber, mevcut döviz kurunda kendini gösteren bu
baskı, söz konusu ülkenin iktisat politikası kararı alıcılarınca, ya Merkez Bankası
rezervlerinde önemli bir erime göze alınarak, ya büyük bir devalüasyonla veya yurt içi faiz
oranları ciddi ölçülerde artırılarak, ya da bu üç politikanın ikisi veya üçünün makul bir
bileşiminin tercihi yoluyla karşılanmaktadır. Güçlü bir spekülatif saldırı karşısında,
hükümetin yürürlüğe koyacağı ilgili politika kararı geciktikçe, finansal baskı gittikçe artacak
ve dolayısıyla, döviz krizi daha da derinleşecek, yani daha yüksek oranlı bir devalüasyon,
faiz artışı ve/veya rezerv kayıpları yaşanacaktır.
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Döviz krizleri, genel olarak sabit kura dayalı dezenflasyon programlarının
neticesinde gerçekleşmektedir. Döviz kuru çıpasına dayanan söz konusu sistemde,
enflasyonda sağlanan olumlu gelişmeyle beraber, yerli paranın değer kazanması dolayısıyla,
cari işlemler dengesindeki açık artmaktadır. Buna karşılık, sabit döviz kurundan ayrılmayan
ülkeler, finansal krizle karşı karşıya kalmaktadır.
1980’lerin ortalarından itibaren artan bankacılık krizleri ise, genellikle; -Bankaları
yükümlülüklerini ifa edemeyip ertelemeye zorlayan banka başarısızlıkları ve iflasları
durumunda, -Mudilerin, mevduatlarının kendilerine geri ödenemeyeceğine ilişkin algıları ve
korkuları nedeniyle bir ya da daha çok bankadan kaçışları/panikleri durumunda,
Hükümetlerin bunu önlemek için kurtarma ve kamulaştırma şeklinde müdahalelerde
bulunduğu durumlarda, -Geniş oranda dönmeyen kredilerin varlığı durumunda ortaya
çıkabilmektedir. Verilerdeki eksiklikler ve sorunun doğası gereği, bankacılık krizlerinin
somut olarak tespiti ve teşhisi güçtür. Bu bakımdan pek çok araştırmacı, iki tip olguyla
bankacılık krizlerini tahmin etmeye çalışmaktadır: Bu olgular, bir ya da daha çok finansal
kurumun kapatılması, birleştirilmesi veya kamu tarafından el konulması ile banka
paniklerinin olduğu durumda, gündemde yoğun bir kamu müdahalesinin olmasıdır.
Özellikle mudilerin panikleri, tüm bankacılık sisteminin çöküşünde etken olabilmektedir.
Bankacılık krizi, tüm ekonomiyi, özellikle de reel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği
için, sistemin istikrarı ve yeniden işlerlik kazanması, belirli düzenleme ve denetlemeleri
gerekli kılacaktır. Şüphesiz ki, yetersiz özkaynaklar, yüksek likidite riski, dövizde aşırı
pozisyon açığı gibi olumsuz niteliklere sahip bir bankacılık sistemi, krizin de habercisidir.
Bankacılık sektörü, ahlâkî tehlike yoluyla para krizlerine yol açabilmektedir.
Devletin banka yükümlülüklerine kefil olması dolayısıyla, bankaların ahlâkî zafiyetle kötü
ödünç vermeleri mümkün olabilmektedir. Bu da sonuçta, tüm sektörün zarar etmesine sebep
olmakta ve yabancı ödünç vericiler de fonlarını geri çekmektedirler.
Bir bankacılık sorununun bilinmesi, gelecek bir ödemeler dengesi krizini öngörmeyi
kolaylaştırırken,
para
krizleri
bankacılık
krizlerini
tetikleyebildiği
gibi,
derinleştirebilmektedir de. Bununla birlikte, genellikle bankacılık krizinin zirvesi, paranın
çöküşünün ardından gelebilmektedir. Dolayısıyla, bir kısır döngü söz konusudur. Ayrıca,
bankacılık krizlerinin maliyeti, para krizlerinden daha fazla olup, bu durum, üretim kaybının
ve finansal sektörün yeniden yapılandırılması için gereken finansal desteğin büyüklüğünden
kaynaklanmaktadır.
Bu açıklamalar da göstermektedir ki, döviz krizi ve bankacılık krizi olarak, iki farklı
şekilde meydana çıkan finansal krizler aynı nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler,
makroekonomik yapıda sürdürülemeyen dengesizlik, ters seçim ve ahlâkî yapıdaki bozulma,
finansal serbestleşme, sürü psikolojisi olarak sıralanabilir.
Finansal krizler, iktisadî faaliyeti ve etkinliği düşüren bir gelişme şeklinde
düşünülürse, iktisadî birimlerin krize karşı davranış şekillerinin daha da önemli hale gelmesi
nedeniyle, öncelikle kriz sürecinin başlangıcında meydana çıkan belirtilerin bilinmesi
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gerekmektedir. Finansal krizlere ilişkin olarak, ülke şartlarının yatırım riskinin arttığını
gösteren ve dolayısıyla finansal bir krizin doğacağı konusundaki beklentileri besleyen ön
göstergeler (reel kurun aşırı değerlenmesi, M2 para arzının uluslararası rezervlere olan
oranında ve/veya cari açıkların GSMH’ye oranında aşırı yükselmeler vb.) ve krizin boyutları
hakkında bilgi veren temel göstergeler (döviz kurlarındaki büyük dalgalanmalar, gecelik
faizlerde yaşanan aşırı yükselmeler ve döviz rezervlerindeki önemli miktarda azalmalar vb.)
şeklinde iki tür gösterge söz konusudur.
Finansal krizlere ilk etkiyi yapan faktörler ise; faiz oranlarındaki artış, aktif
piyasasının bilançolar üzerindeki etkileri, bankacılık sektöründeki sorunlar ve
belirsizliklerde artış olarak dört grupta toplanabilir.Bankaların bilançolarındaki kötüleşme,
faiz oranlarında yükseliş, borsada düşüş ve belirsizlikteki artış nedeniyle gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizlerin izlediği yol, ekonomik faaliyetteki
düşüşle sonuçlanmaktadır (Şekil 13.2).
Uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu küresel bir dünyada finansal
krizlerin sayısı, sıklığı ve yıkıcı etkileri artmıştır. Özellikle 1990’lardan bu yana, Avrupa
Para Krizi (1992-93), Meksika Krizi (1994-95), Türkiye Krizi (1994), Asya Krizi (1997-98),
Rusya Krizi (1998), Brezilya Krizi (1999), Türkiye Krizi (2001), Arjantin Krizi (2002),
Küresel Finansal Kriz (2008) gibi art arda çok sayıda finansal krizle, hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler karşı karşıya kalmışlardır.
Büyük ölçüde finansal serbestleşme sürecini yaşamış ülkelerde (özellikle Arjantin,
Brezilya, Endonezya, Malezya, Meksika, Tayland, Türkiye gibi yükselen piyasalarda)
krizler ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerin, ayarlanabilir-sabit döviz kuru veya tam sabit döviz
kuru uygulamasına geçmeleri, bir diğer ortak yönlerini oluşturmuştur. Malezya dışında krize
giren diğer ülkeler, dalgalı kura geçmişlerdir. Malezya’da ve bir ölçüde de Şili’de, kısa
vadeli sermaye hareketlerine önemli sınırlamalar getirilmiştir. Kriz yaşayan ülkelerde sıkı
para ve maliye politikaları uygulanmıştır.
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Şekil 13.2: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Örneklerinde Finansal Krizlerin İzlediği Yol

Son otuz yıldır piyasa ekonomileri, yüzün üzerinde krizle karşı karşıya kalmıştır.
2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal kriz, piyasanın kendiliğinden işleyişini devam
ettirmeye yeterli olmadığını ve devletin rol almasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Önceki
yıllarda yükselen piyasalarda söz konusu olan çöküşler (Meksika Krizi, Asya Krizi gibi),
2008 Krizi dolayısıyla, ABD Hazinesi’nin sıkıntı içinde bulunan finansal kurumlara
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yardımcı olmak adına sisteme enjekte etmek zorunda kaldığı yaklaşık 1 trilyon Dolar’ın
yanında önemsiz kalmıştır.
2008 Finansal krizi, tarihin en büyük kaldıraçlanmış varlık ve kredi balonundan
kaynaklanmıştır ki bu, sadece ABD konut piyasasıyla sınırlı olmayıp, diğer ülkelerdeki
konut piyasaları da, benzer niteliğe sahip olmuştur. Ayrıca, pek çok ülkede finansal
kurumlarla birlikte, özel ve kamu kesiminin bazı segmentleri aşırı borçlanmışlardır ve
dolayısıyla da, eş zamanlı olarak konut, mal piyasası, hisse senedi, kredi, ipotek, özel
sermaye ve risk değerleme balonları patlamıştır. Tarihinin en büyük cari açıklarını veren;
ancak, büyük miktarlı fon çekerek cari açığını finanse eden, dolayısıyla da, dış dengesi de
bir balon üzerine oturan ABD’de, balonlar oluşmuşken, petrol, gıda ve metal fiyatlarında
yaşanan artışlar, finansal kesimde mevcut kötümser havaya yeni olumsuz beklentileri
eklemiştir. Dolayısıyla, 2008 Krizi büyük ölçüde marjinal alanlara, kişi ve kurumlara verilen
mortgage kredileriyle sınırları belli olmayan türev ürünler bileşiminin neden olduğu finansal
bir krizdir. Söz konusu sorunlu alanın bu denli büyümesinin esas sebebi ise, kuralların
yetersizliği ve denetim eksikliği olmuştur. 2008 Eylül’ünde ABD’de yaşanan bu kriz, tüm
dünyaya yayılarak, küresel bir nitelik kazanmıştır.
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Uygulamalar
1) Finansal küreselleşmenin sounçlarını Avrupa’da yaşanan finansal krizleri de dikkate

alarak tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Küreselleşmenin finansal krizler üzerindeki etkisi nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşme kavramı finansal boyutu ve finansal krizler ile ilişkileri
bağlamında öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar
adet soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlere ilk etkiyi yapan faktörlerden biri

A) Borsada düşüş
B) Banka bilançolarında kötüleşme
C) Ekonomik faaliyette düşüş
D) Faiz oranlarında yükselme
E) Belirsizlikte artış
2) Aşağıdakilerden hangisi finansal küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?
A) Sistemik risk
B) Piyasalarda oynaklık
C) Finansal güç dengesinde kayma
D) Düzeltici hareket
E) Bulaşma etkisi
3) Küreselleşmeyi yeni kılan, onun nitel ve nicel boyutlarındaki değişim olmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Döviz krizleri, genel olarak esnek kura dayalı dezenflasyon programlarının
neticesinde gerçekleşmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

5) Ekonomik krizler, reel
sınıflandırılabilir.
Doğru ( )

sektör krizleri

ve finansal

krizler şeklinde

Yanlış ( )
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6) Finansal krizlerin temel nedenleri; makroekonomik yapıda sürdürülemeyen
dengesizlik, ters seçim ve ahlâkî yapıdaki bozulma, finansal serbestleşme, sürü psikolojisi
olarak sıralanabilmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7) 2008 Finansal krizi, tarihin en büyük kaldıraçlanmış varlık ve kredi balonundan
kaynaklanmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

8) 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal kriz, piyasanın kendiliğinden
işleyişini devam ettirmeye yeterli olmadığının ve devletin rol almasının gerekliliğinin
göstergesidir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9) …………. Krizi büyük ölçüde marjinal alanlara, kişi ve kurumlara verilen
mortgage kredileriyle sınırları belli olmayan türev ürünler bileşiminin neden olduğu finansal
bir krizdir.
10) Finans, reel ekonomik kaynakların farklı aktiviteler arasında ve özellikle zaman
içinde etkin bir şekilde tahsisini teşvik etmektedir.
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***
Cevap Anahtarı
1)C
Doğru

2)D

8) Doğru

3) Doğru
9) 2008

4) Yanlış

5) Doğru 6) Doğru

7)

10) Doğru
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14. KÜRESELLEŞME, FİNANSAL KRİZ VE İSTİKRAR (2)

302

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta finansal istikrar karvramı tartışılacak olup finansal istikrarın sağlanmasına
ilişkin çerçeve açıklanarak öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Finansal istikrar nedir?

2)

Finansal istikrar çerçevesinin temel unsurları nelerdir?

3)

Finansal istikrarın karşılaştığı risk kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Finansal
İstikrar

Finansal
istikrar
kavramını açıklamak.

Okuyarak,
Araştırarak.

Finansal
İstikrar Çerçevesinin
Temel Unsurları

Finansal
istikrar
çerçevesinin
temel
unsurlarını belirlemek.

Okuyarak,
Araştırarak.

Finansal
İstikrar Çerçevesinin
Risk Kaynakları

Finansal
istikrarın
karşılaştığı risk kaynaklarını
belirleyerek tartışmak.

Okuyarak,
Araştırarak, Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar



Finansal İstikrar



Finansal İstikrarı Koruma Çerçevesi



İçsel ve Dışsal Risk Kaynakları
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Giriş
Bu bölümde finansal istikrar kavramı, finasal istikrarı etkileyen faktörler, finansal
istikrar çerçevesini oluşturan unsurlar ve finansal istikrarın risk kaynakları ele alınmaktadır.
Finansal sistemin istikrarını ve şoklara karşı dayanıklılığını ifade eden finansal
istikrar kavramı, makroekonomik istikrarın merkezinde yer almaktadır. Bu bakımdan tüm
dikkatler, finansal küreselleşme dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri
derinden sarsan finansal krizleri önleyici ve onarıcı mekanizmalara yönelmiştir. Doğal
olarak, finansal sistemin bir istikrar alanı içinde olması da, bu tür mekanizmaların varlığına
ve etkinliğine bağlı olacaktır.
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14.2. Finansal İstikrar Kavramı
Ülkeler ve bölgeler arasında ortaya çıkan ekonomik, ticarî, malî ve siyasî ilişkilerde
istikrarın yeni bir mahiyet ve boyut kazanmış olması, küreselleşmenin önemli bir yönünü
oluşturmaktadır. Hemen hemen her alanda sınırların kalktığı küreselleşme hareketi içinde,
herhangi bir konjonktürel hareket veya dalgalanmayı ve onun etkilerini, belirli sınırlar içinde
tutmak mümkün olamamaktadır. Özellikle son dönemde dünya genelinde görülen krizlerin
bulaşma etkisi ve derin-yaygın olumsuz sonuçları, bu gerçeği açıkça göstermiştir. Finansal
istikrarsızlıkların küresel finans sisteminin işleyişi üzerinde önemli problemlere neden
olması dolayısıyla, istikrarlı bir finansal sistemin sağlanabilirliği konusu önem kazanmıştır.
Finansal piyasalar, kurumlar ve araçlardan oluşan finansal sistemin etkinliği ve
istikrarı, ekonomik kalkınma ve büyüme potansiyelinin gerçekleşmesi bakımından oldukça
önemlidir. Finansal sistemin etkinliğinin devamında, sistemin istikrarı önemli bir rol
oynadığı için, para ve finans otoriteleri kalkınma ve büyümeye ilişkin geliştirdikleri
politikalarda, finansal istikrarın korunmasını ara hedef olarak belirlemektedirler.
Dolayısıyla, istikrarlı bir finansal sistem, ekonominin etkin işleyişi ve büyümenin sürekliliği
için bir ön koşul durumundadır.
Finansal piyasaları diğer piyasalardan ayıran özellikler; işlem maliyetlerinin daha
düşük ya da uyarlanma hızının daha yüksek olması; piyasa beklentilerinin, söylentilerin ve
kredibilitenin fiyatları etkilemesi; ödünç alanlarla ödünç verenler arasında, finansal piyasa
katılımcıları ve yetkili kurumlar arasında bilgi asimetrisinin yaygın olması; ahlâkî tehlikenin
güçlü olması; finansal aracılığı hiçbir şeyin ikame edememesi şeklinde sıralanabilir. İlk üç
özellik, küresel finansal piyasaların entegrasyonuyla daha da güçlü bir konuma gelmektedir.
Özellikle, ahlâkî tehlikeyi ve asimetrik bilgiyi sınırlamak da, finansal krizlerin hafifletilmesi
için gerekmektedir.
Bir ülkenin finansal sisteminin istikrarlı ve etkin olmasında, üç önemli şartın
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar: Önemli kurumsal aracıların etkin ve ihtiyatlı bir
biçimde işlem yapmaları; söz konusu aracıların işlem yaptıkları piyasaların (hisse senedi,
sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve mal piyasaları) açık ve şeffaf olmaları; finansal
işlemlerin gerçekleştiği altyapının (sözleşme hukuku, muhasebe kuralları, kurumsal
yönetişim, mülkiyet haklarının korunması, iflas düzenlemeleri vs.) sağlam ve anlaşılır
nitelikte olması.
Finansal sistemin istikrarı, makroekonomik istikrarın merkezinde yer alan bir
kavramdır. Bu kavram, finansal kurumların temel fonksiyonlarını -yurt içi ve uluslararası
aracılık, servet ve risk yönetimi- kesintisiz ve dış yardımsız yerine getirebildikleri, sağlam
temellere dayanan bir güveni ifade eder. İstikrarlı bir finansal sistem, riskin olmadığı,
bulaşma ve yayılma etkilerinden uzak tutulmuş ve sorunsuz şekilde büyüyen bir sistemden
ziyade, etkin risk yönetim enstrümanlarıyla donanmış, bulaşma etkileri karşında kendini
çabuk toparlayan ve piyasa temelleri doğrultusunda evrimleşen bir sistem demektir. Finansal
sistemin istikrarı, genel politik durumdan bireylerin bankacılık risklerini algılayışlarına
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kadar uzanan çok sayıda faktörün etkisi altındadır. Sistemik ve ekonomik açıdan önemli olan
bu faktörler (makroekonomik yönetimin sağlamlığı, ekonominin yapısal sağlamlığının
düzeyi ve finansal sektöre hükümet müdahalelerinin basiret derecesi), hükümet
müdahalelerinin konusu olma eğilimindedirler. Böyle bir kontrolün uygulanmasına sevk
eden geleneksel tedbirler, ulusal bütçeleme süreci, para ve döviz kuru politikaları ve basiretli
gözetim ve düzenlemeler gibi, esas olarak yurt içi tedbirlerdir ve finansal piyasalar üzerine
katı ve dayatılabilir bir disiplin empoze etmiştir.
Genel olarak, finansal piyasalar içinde faaliyette bulunan temel finansal kurumların
müşterek istikrarı ile bu piyasaların istikrarı anlamına gelmektedir. Finansal kurumlar için
bu, normal ve bazen anormal kayıpları massedecek yeterli sermayeye sahip olma ve normal
zamanlarda faaliyetleri ve oynaklığı yönetebilecek yeterli likiditeye sahip olma anlamında
sağlam olmaları demektir. Piyasa istikrarı ise, genel olarak, durağan varlık fiyatları anlamına
gelmez; istikrarlı piyasalar da, varlık fiyatlarında yüksek oynaklığa sahip olabilirler. Ancak,
genel olarak şiddetli reel iktisadî sonuçlar doğurabilecek türde oynaklığın olmaması
anlamına gelir. “Çok fazla oynaklık” ile neyin kastedildiği de tartışma konusudur. Bir başka
tartışma konusu da, hangi varlık fiyatlarının, oynak olduklarında genel finans piyasası
oynaklığını veya istikrarsızlığını meydana getireceğidir.
İşe yarar bir finansal istikrar tanımı geliştirmek için, az sayıda bazı temel prensipler
tanımlanabilir. Bu prensiplerden daha ayrıntılı olarak ifade edilmesi gereken, finansal
istikrarı statik bir durumdan ziyade, sürekli bir şekilde meydana gelen bir durum olarak
düşünmenin faydalı olacağıdır. Finansal istikrarın söz konusu temel prensiplerini şunlar
oluşturur:
-İlk prensip: Finansal istikrar, finansın (ve finansal sistemin) farklı cephelerini (alt
yapı, kurumlar ve piyasalar) kapsayan geniş bir kavramdır.
-İkinci prensip: Finansal istikrar, yalnızca finansın, tasarrufları harekete geçirerek ve
servet birikimi, kalkınma ve büyümeyi kolaylaştırarak, kaynakların ve risklerin tahsisinde
rolünü yeterli bir şekilde yerine getirmesini ima etmez; aynı zamanda, ödeme sistemlerinin
bütün ekonomi içinde (resmi ve özel, perakende ve toptan, formel ve enformel ödeme
mekanizmaları) düzgün bir şekilde işlemesini de ima eder.
-Üçüncü prensip: Finansal istikrar kavramı yalnızca, fiilen finansal krizlerin mevcut
olmamasıyla ilişkili değildir; aynı zamanda, finansal sistemin dengesizlikleri, kendisine ve
ekonomik süreçlere bir tehdit oluşturmadan önce sınırlandırma, kontrol altına alma ve
üstesinden gelme kabiliyeti ile de ilişkilidir.
-Dördüncü prensip: Finansal istikrarın, reel ekonomi için potansiyel sonuçları
açısından ifade edilmesidir.
-Daha önceki prensiplerle ve finansın fiili dinamizmi ile tutarlı olan beşinci prensip,
finansal istikrarın sürekli bir zaman düzlemi içerisinde ortaya çıktığının düşünülmesidir.
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Süreklilik kavramı konu ile bağlantılıdır. Çünkü, finans temel olarak belirsizlik
içerir, dinamiktir (hem zamanlar arası hem yenilikçi anlamda) ve birbirlerine bağlı ve
evrimsel nitelikte bir çok parçadan (altyapı, kurumlar, piyasalar) oluşur. Bu doğrultuda
finansal istikrar, beklenti temelli, dinamik ve sistemin iyi işleyen birçok parçasına
bağımlıdır. Herhangi bir anda istikrarı temsil eden bir durum, ekonomik sistemin (teknolojik,
politik ve sosyal gelişmeler gibi) farklı açılarına bağlı olarak, başka bir zamanda daha çok
veya daha az istikrarlı olabilir. Dahası, finansal istikrar, finansal piyasaların şartları, finansal
kurumların sağlamlığı ve finansal altyapıyı oluşturan çeşitli parçaların etkinliği gibi,
kendisini oluşturan parçaların durumlarının çeşitli kombinasyonlarıyla tutarlı olarak
görülebilir.
Bu prensipler kapsamında, finansal istikrar tanımına gidilebilir. Buna göre; finansal
istikrar geniş anlamda, finansal sistemin şu kabiliyetleri açısından düşünülebilir: -Ekonomik
kaynakların hem etkin bir şekilde (hem alansal olarak hem de özellikle zamanlararası olarak)
tahsisini, hem de diğer ekonomik süreçlerin (servet birikimi, ekonomik büyüme ve bunun
sonucunda sosyal refah gibi) etkinliğini kolaylaştırma, -Finansal risklerin
fiyatlandırılmasını, tahsisini ve yönetimini değerlendirme, -Bu temel fonksiyonları, dış
şoklardan ve kendi içinde ortaya çıkan dengesizliklerden etkilendiği zaman bile, esas olarak
kendi kendini düzeltme mekanizmaları vasıtasıyla yerine getirme kabiliyetini muhafaza
etme. Bu geniş bakış açısıyla tutarlı bir tanım şu şekildedir:
Finansal bir sistem, bir ekonominin performansını engelleyici olma yerine,
kolaylaştırıcı olma ve endojen (içsel) olarak veya önemli ters ve beklenmeyen olayların
sonucunda ortaya çıkan finansal dengesizlikleri yatıştırma kabiliyetine sahip olduğu zaman,
bir istikrar alanı içindedir.
Finansal istikrarın bu tanımının geniş yapısını gösterme açısından, iki birbirine
paralel tanım faydalı olacaktır:
-Bir finansal sistem, bir ekonominin işleyişini engelleme yönünde bir tehdit
oluşturmaya başladığı zaman, bir istikrarsızlık alanına girmeye başlar.
-Bir finansal sistem, performansı engelliyor veya engellemeye devam etme yönünde
tehdit oluşturuyorsa, bir istikrarsızlık alanı içindedir.
Finansal sistemin nelerden oluştuğu üzerine bir tanımlamayı gerektirmeyen, daha
genel bir tanım ise şu şekildedir: Finansal istikrar, ekonominin finansal riskleri (kredi,
likidite, piyasa vb.) fiyatlandırma, tahsis ve yönetme mekanizmalarının, ekonominin
işleyişine yeterli katkıyı sağlayacak kadar iyi işlediği bir durumdur.
Finansal istikrarsızlık, ödemeler dengesindeki ve yurt içi kurumsal gelişmelerdeki
dengesizlikler vasıtasıyla ortaya çıkar. Son zamanlardaki önemli finansal istikrarsızlık
olaylarının, içsel ve dışsal olarak iki boyutu vardır. Örnek olarak, her ne kadar yurt içi
makroekonomik sorunlar, büyük ölçüde zayıf ve devlet düzenlemelerinin az olduğu
bankacılık sistemi, Asya finansal krizinin kökeninde yatmaktaysa da, bazı yurt içi sermaye
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sahipleri yanında, riskleri isabetli bir şekilde hesaplayamayan uluslararası yatırımcıların
davranışlarının da sermaye kaçışında sorumluluğu vardır ki, neticede bu sermaye kaçışı, para
krizlerine yol açmıştır. Bu nedenle, zor dönemlerde, finansal istikrarsızlık analitik olarak beş
farklı alanla ilişkilendirilebilinir: -Tasarruf-yatırım dengesindeki yanlış makroekonomik
düzenlemeleri yansıtan cari işlemler hesabı, -Finansal akımların olağandışı oynaklığı olarak
sermaye hesabı, -Tepkinin etkinliğini engelleyen güçsüzlüklerin açık bir ifadesi olarak,
bankacılık sektörünün denetimi ve gözetimini de içeren yurt içi düzenlemeler, -En etkin
yasaların ve düzenlemelerin uygulanmasındaki zayıflık, -Keskin döviz kuru dalgalanmaları
ve devamlılık gösteren bankacılık problemleri.
Pozitif bir bakış açısından finansal istikrar, finansal sistemin şu kabiliyetlere sahip
olduğu bir durum olarak tanımlanır: -Kaynakların faaliyetler arasında ve zaman içinde etkin
bir şekilde tahsisi, -Finansal risklerin değerlendirilip yönetilmesi, -Şokların massedilmesi.
Buna göre, istikrarlı bir finansal sistem ekonomik performansı ve servet birikimini arttırırken
(ilk iki kabiliyetin sonucu olarak), ortaya çıkan olumsuz gelişmelerin aşırı bozucu etkilere
sahip olmasını engelleyebilmektedir (üçüncü kabiliyet). Finans, zaman dönemleri arasındaki
işlemleri ve yenilikleri içeren dinamik bir kavram olduğundan, finansal istikrar, bir zaman
düzlemi boyunca ortaya çıkagelen, zaman içinde değişebilen ve onu oluşturan unsurların
çeşitli kombinasyonlarıyla uyumlu bir durum olarak görülebilir.
Finansal istikrar tanımı, aynı zamanda finansal sistemin iyi işlemesi ve kamu
politikasının finansal istikrarı sağlama konusunda yapabileceği katkı ile ilgili risklerin
değerlendirilmesi bakımından pratik öneme sahip bazı karmaşıklıklar içermektedir. Bunlar
aşağıda yer almaktadır:
-Finansal istikrar alanındaki gelişmeler, tek bir niceliksel gösterge altında
özetlenemez. Örneğin, fiyat istikrarının aksine, finansal istikrarın ölçülmesinde henüz kesin
bir ölçüm birimi yoktur. Bu durum, finansal istikrarın hem finansal kurumların istikrarı ve
direnci, hem de finansal piyasaların ve ödeme sistemlerinin düzgün işleyişi ile ilişkili
olmasından kaynaklanan çok yönlü doğasını yansıtmaktadır.
-Finansal istikrar alanındaki gelişmelerin öngörülmesi, doğal olarak zordur. Finansal
istikrarın durumunu değerlendirirken, yalnızca ortaya çıkan rahatsızlıkları ele almamalı,
aynı zamanda ilerde bu tip rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilecek riskler ve
zayıflıklar da gösterilmelidir. Bu yüzden, risklerin ve dengesizliklerin birikimini belirlemek
ve politika enstrümanlarındaki aktarım gecikmelerini hesaba katmak için, ileriye dönük bir
yaklaşım gereklidir. Buradaki zorluk, bulaşıcı etkiler, finansal sistemi oluşturan parçaların
birbirleriyle doğrusal olmayan ilişkileri gibi birçok faktörün varlığından ötürü, finansal
krizlerin öngörülmesindeki doğal güçlüktür.
-Finansal istikrar alanındaki gelişmeler, ancak kısmen kontrol edilebilir. Finansal
istikrarı korumada kullanılabilecek politika enstrümanları, genellikle mevduat sahiplerinin
menfaatlerini koruma (basireti sağlamaya yönelik araçlar söz konusu olduğunda), fiyat
istikrarını teşvik etme (para politikası söz konusu olduğunda) veya finansal işlemlerin hızla
denkleştirilmesini sağlama (ödeme ve denkleştirme sistemlerini düzenleyen politikalar söz
311

konusu olduğunda) gibi, başka temel hedeflere sahiptir. Zamanlama gecikmeleri yanında
bu politika enstrümanlarının finansal istikrar üzerindeki etkisi de, bu sebeplerle çoğu zaman
dolaylıdır, hatta bazı durumlarda enstrumanın başlangıç hedefiyle bir uyuşmazlık bile ortaya
çıkabilir. Buna ek olarak, finansal istikrar alanındaki gelişmeler dışsal şoklara (doğal
afetlerden piyasa duyarlılığında ani değişimlere kadar) hayli duyarlıdır. Bu da, bunların
kontrol edilebilirliğini daha da sınırlandırır.
-Finansal istikrarı hedefleyen politikalar, çoğu zaman etkinlik ve dirençlilik arasında
bir değiş-tokuş içerir. Finansal istikrarı arttırmaya yönelik önlemler çoğu zaman, finansal
sisteme yönelik şokları dışarıda tutma veya massetme kabiliyetinin aleyhine olarak, finansal
kaynakların etkin bir şekilde tahsisini öne çıkarmayı içerir. Bu durum, tamamen objektif bir
tarzda yapılması zor bir risk/getiri değerlendirmesini ima eder. Örneğin, basiretli politikalar
çerçevesinde yüksek ödeme gücü gerekliliği, bir bankanın bir negatif şoku massedememe
riskini azaltacaktır. Ama, aynı zamanda bu, sermaye maliyetleri ve vazgeçilen yatırım
fırsatları anlamına gelecektir. Benzer şekilde, kur kısıtlamaları da uluslararası sermaye
akımlarıyla ilgili belirli riskleri azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir. Fakat, aynı zamanda
yurt içi finansal piyasanın etkinliğini sınırlandırabilir.
-Finansal istikrara yönelik politika gereklerinde zaman tutarsızlığı olabilir. Finansal
istikrarı korumaya yönelik bazı kamu politikası araçlarının kullanımı, piyasa güçlerini
kösteklediğinden, kısa dönemli istikrar, uzun dönemli istikrar kaybı pahasına elde edilebilir.
Özellikle, son borç merci finansmanı sağlama veya mevduata verilen garanti gibi önlemler,
piyasa disiplinini ortadan kaldırabilir ve bu şekilde ahlâkî tehlike veya ters seçim yaratabilir.
Üretim miktarının para krizlerine nasıl tepki verdiği, büyük ihtimalle birçok faktöre
bağlı olacaktır: Reel, dışsal ve finansal sektörlerdeki mevcut şartlar, kriz sırasında uygulanan
maliye ve para politikaları ve ekonominin yapısal özellikleri. Bu konuda, kriz literatüründe
çeşitli etki kanallarını ortaya koyan açıklamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-Yükümlülüklerin dolarizasyonu ve dış borç yükü: Yerli firmaların finansal
yükümlülükleri döviz cinsinden olduğunda, gerçekleşen bir devalüasyon borç yüklerini
arttırır. Sonuçta, firmalar mevcut borçlarını ödemede veya yeni borç bulmada güçlükle
karşılaşırlar. Bütün bunlar da yatırımda ve ekonomik faaliyette bir azalma olarak ortaya
çıkar. Gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanması olağandışı bir durum olmadığı için, bu
ülkeler söz konusu etki karşısında özellikle savunmasızdırlar.
-Dışarıdan sermaye akışının aniden durması veya bu akışın tersine dönmesi: Parasal
krize, dış sermaye akışının aniden durması veya tersine dönmesi eşlik ederse ve bununla
paralel olarak, yurt içi projeler için alınan krediler, projelerin kendilerinden daha kısa bir
vadeye sahipse, bu durum, geri dönmeyen kredi olaylarını arttırır ve verimli faaliyetleri
azaltır. Bu sebeple, büyük miktarda sermaye girişi olan ülkelerin, bir para krizi sonunda
ekonomik daralma yaşama ihtimalleri yüksektir.
-Dış ekonomik ilişkilerin liberalizasyonu: Ülkelerin sermaye hareketleri açısından
dışa açık olması, yetkililerin sermayenin dışarı kaçmasını engelleme veya para krizleri
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sırasında konjonktürün aksi yönde politikalar uygulama kabiliyetlerini ortadan kaldırır.
Eğer, yurt içi düzenlemeler yeterince güçlendirilmeden ve mali kurumların denetimi ve
gözetimi sağlanmadan, sermaye hareketleri bakımından ülke dışa açılmışsa, krizin şiddeti
daha büyük olur.
-Bankacılık krizi: Para krizleri sırasında, bankacılık sektörünün olumsuz etkilenmesi
yaygın bir durumdur. Müşterilerinin bilançoları üzerinde olumsuz etkiler doğuran ve geri
dönmeyen kredi miktarını arttıran bir devalüasyonla birlikte, bankalar kredi faaliyetlerini
azaltırlar ve böylece, bir kredi daralmasına sebep olurlar.
-Devalüasyon ve dış ticaret: Bir devalüasyon, ekonominin rekabet gücünü arttırabilir
ve dış ticarete konu olan üretimde bir artışa sebep olabilir (Marshall-Lerner şartının yerine
gelmesi halinde). Ancak, nominal devalüasyonun, döviz kurunda bir reel devalüasyonu
ortaya çıkarması halinde, diğer rakip ülkelerin paralarının değerini düşürerek misilleme
yapmaması durumunda ve devalüasyonun etkisinin negatif bir dış ticaret haddi şoku
tarafından dengelenmemesi halinde, rekabet gücünde artış meydana gelir. Buna ilave olarak,
dış ticaret rejiminin, devalüasyonun faydalı etkilerini gerçekleştirmeye yetecek ölçüde açık
olması gerekir.
-Kısa vadeli borç ve likidite krizi: Para krizleri sırasında, kısa vadeli borçların
çevrilmesinde yaşanan güçlükler, ekonomide likiditeyi daraltarak, ekonomik faaliyet
seviyesinin azalmasına sebep olabilir.
-Para ve maliye politikaları: Paraya yönelik spekülatif atakların şiddetini azaltmak
ve döviz rezervlerindeki hızlı düşüşü engellemek amacıyla, çoğu zaman sıkı bir para
politikası takip edilir. Benzer şekilde, kriz sırasında yetkililerin problemi çözme ve krizin
ardından kaçınılmaz olarak ortaya çıkan mali yükü telafi etme konusunda, güçlü bir politik
iradeye sahip olduğunu göstermek üzere, sıkı bir maliye politikasına başvurulabilir. Yerli
paranın değer kaybetmesini durdurmak ve sermaye çıkışlarını engellemek için, sıkı
makroekonomik politikalar uygulamak gerektiği savunulabilir. Ama, bu politikaların üretim
artışı üzerinde etkisinin ne olduğu açık değildir.
14.2. Finansal Sistem İstikrarının Korunmasına İlişkin Çerçeve
Finans, ekonomik sisteme kaynakları tahsis etme, riskleri yönetme ve şokları
massetme konusunda yardım ederken, piyasa başarısızlıklarının varlığı, kamu sektörü
politikasının oynayabileceği bir rolün bulunduğunu ima eder. Finansal sistem performansını
etkileyen faktörleri gösteren Şekil 14.1’de bu durum, finansal sistem ile reel ekonomi ve
politika arasındaki bağlantılarla gösterilmektedir. Finansal sistem içinde, içsel olarak ortaya
çıkan ve sistem dışından gelen dışsal problemler tarafından ortaya çıkarılan veya
şiddetlendirilen dengesizlikler arasında kesin bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım, temel
olarak muhtemel politika uygulamalarındaki farklılıklarca motive edilir. Finansal istikrar
çerçevesinin hayati bir parçası da analizler ve politika formülasyonu arasındaki karşılıklı
etkileşimdir.
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Şekil 14.1: Finansal Sistem Performansını Etkileyen Faktörler
Çerçeveyi faaliyete
Etki geçirmede doğal hareket noktası, finansal istikrarı bir süreklilik
olarak gören tanımının ışığında, finansal sistem içindeki potansiyel risklerin ve zayıflıkların
analizidir. Bu analiz, kapsamlı ve sürekli olmalı, finansal sistemin işleyişini etkileyen tüm
faktörleri (makroekonomiyi, finansal piyasaları, finansal kurumları ve finansal altyapıyı)
incelemeli ve finansal zayıflıkların erken tanımlanmasını hedeflemelidir. Bunu takiben, bu
zayıflıkların finansal istikrar üzerinde hangi boyutta tehdit içerdiğini ve hangi politika
tepkilerinin uygun olabileceğini gösteren bir değerlendirme yapılır.
Finansal sistemin süreklilik dahilindeki pozisyonu ve muhtemel politikalarla ilgili üç
durum ayırt edilebilir: -Birincisi, finansal sistem genel olarak istikrar alanı içinde görülebilir
ve yakın bir gelecekte de böyle kalacağı düşünülebilir. Bu durumda uygun politika esas
olarak önleyici olup, özel sektör piyasasının disiplin sağlama mekanizmalarına ve resmi
gözetim ve denetime dayanarak, istikrarı korumayı amaçlar. -İkinci olarak, finansal sistem
bir istikrar koridoru içinde olabilir; fakat, örneğin ortaya çıkmaya başlayan dengesizlikler
veya finansal sistemin dışında meydana gelen değişiklikler sebebiyle, koridorun sınırına
doğru yaklaşıyor olabilir. Bu durumda, sistemin istikrarını korumak için, örneğin manevi
telkin ve daha yoğun gözetim vasıtasıyla düzeltici hareket gerekli olabilir. -Üçüncü olarak,
finansal sistem istikrarsız olabilir. Yani, finansal istikrar koridorunun dışında olabilir ve bu
sebeple, fonksiyonlarını gerektiği gibi yerine getiremeyebilir. Bu durumda, politikalar
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tepkisel olmalı, krizin çözümünü de içerebilecek şekilde istikrarı yeniden sağlamayı
amaçlamalıdır.
Bu finansal istikrar çerçevesinin temel unsurları (gözlemleme ve analiz,
değerlendirme ve üç muhtemel politika duruşu) Şekil 14.2’de özetlenmektedir. Açıktır ki,
finansal istikrarın çok yönlü tabiatı nedeniyle, politika kategorileri arasındaki ayrım, nadiren
belirgin olacaktır. Finansal istikrarın sağlanmasında, gözlemleme ve analiz; değerlendirme
ve üç muhtemel politika duruşu (önleme, düzeltici hareket, çözüm) şeklindeki bir çerçeve
kapsamında finansal istikrara ulaşmaya çalışılmalıdır.
Finansal istikrarın analizi, finansal sisteminin ekonomik faaliyetinin sağlığını tehdit
edebilecek potansiyel risklerin ve zayıflıkların sürekli olarak incelenmesini içerir. Şekil
14.1’de de belirtildiği gibi, bu risk ve zayıflıklar finansal sistemin içinden gelişebildiği gibi,
aynı zamanda reel ekonomi içinde ortaya çıkabilmekte ve finansal sisteme
aktarılabilmektedir. Bu farklı risk kaynakları, farklı politika uygulamalarını işaret etme
eğilimindedir. İçsel dengesizliklerin büyüklüğü ve ortaya çıkma ihtimali, finansal otoriteler
tarafından düzenleme, gözlem ve denetleme ya da yeterli kriz yönetimi vasıtasıyla
etkilenebilir. Tersine, uzun, değişken ve belirsiz gecikmelere maruz kalan makroekonomik
politikalar bir yana bırakılırsa, dışsal problemler çok az etkilenebilir. Daha ziyade,
politikanın alanı, çoğunlukla dışsal problemlerin finansal sistem üzerindeki etkisini
azaltmakla, örneğin, şokları massetme kapasitesini ve hayati bilgileri koruyan destek
sistemlerini muhafaza etmekle sınırlıdır.
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Şekil 14.2: Finansal Sistem İstikrarının Korunmasına İlişkin Çerçeve
Finansal sistemin üç ana parçasıyla paralel olarak, içsel kaynaklar, kurum temelli,
piyasa temelli ve altyapı temelli riskler olmak üzere üç gruba da ayrılabilir. Böylelikle, içsel
ve dışsal risk kaynakları ile zayıflıklar (Tablo 14.1) aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-İlk olarak, zayıflıklar finansal kurumlar içerisinde gelişebilir. Örnek olarak,
problemler ilk başta tek bir kurumda ortaya çıkabilir ve sonrasında finansal sistemin diğer
parçalarına da yayılabilir veya benzer zaaflardan ötürü birkaç kurum aynı anda etkilenebilir.
Geleneksel finansal krizler, kredi, piyasa, likidite, faiz oranları ve döviz konularındaki
zayıflıklarla ilişkilidir. Fakat, kurumlar aynı zamanda işletme risklerine, yasal risklere ve
itibar risklerine de açıktırlar. Dahası, iş stratejisi ve zayıflıklardaki bir yoğunlaşma, finansal
kurumları belli alanlardaki negatif gelişmelere duyarlı hale getirebilir. Aynı zamanda,
ekonomik sermayedeki bir düşüş kurumların massetme kapasitelerini azaltır.

316

Tablo 14.1: Finansal İstikrarın Karşılaştığı Risk Kaynakları











Endojen (İçsel)
Kurum Temelli:
Finansal Riskler
o
Kredi
o
Piyasa
o
Likidite
o
Faiz oranı
o
Para
İşletme Riski
Bilişim Teknolojisi Zayıflıkları
Yasal/Finansal Bütünlük Riski
İtibar Riski
İş Stratejisi Riski
Yoğunlaşma Riski
Sermaye Yeterliliği Riski

Egzojen (Dışsal)
Makroekonomik Rahatsızlıklar:
 Ekonomik-Çevre Riski
 Politika Dengesizlikleri
Olay Riski:
 Doğal Afet
 Politik Olaylar
 Büyük Şirket Başarısızlıkları

Piyasa Temelli:
 Karşı Taraf Riski
 Varlık Fiyatının Yanlış Ayarlanması
 Piyasalara Hücum (Akın)
o
Kredi
o
Likidite
 Bulaşma
Altyapı Temelli:
 Hesaplaşma, Ödeme ve Denkleştirme
Sistemleri Riski
 Altyapı Kırılganlıkları
o
Yasal
o
Düzenlemeyle İlgili
o
Muhasebe
o
Gözetim
 Hücumlara Yol Açan Güven Çöküşü
 Domino Etkileri
-Piyasalar, ikinci bir içsel risk kaynağıdır. Bariz örnekler, finansal bir işlemde karşı
taraf riskinin ve varlık fiyatının yanlış ayarlanmasıdır. Finansal piyasalar aynı zamanda
hücumlara ve salgınlara açıktır. Finansal sistem son zamanlarda daha piyasaya dönük hale
gelmiştir. Bunun vasıtaları, finansal kurumların piyasa faaliyetlerindeki artış ve daha
korunmasız hale gelmeleri yanında, finansal olmayan kurumların ve hane halklarının
piyasalara daha fazla katılımı gibi gelişmeleri içermektedir. Bu yüzden, piyasa temelli riskler
finansal istikrar açısından daha önemli hale gelmiştir. Aynı anda, güvenlik ağlarının rolü ve
317

nispi önemi de değişmektedir. Geleneksel olarak mevduat sigortası ve son borç merci
kolaylıkları, bireysel kurumlardan kaynaklanan problemlerin ele alınmasına ve bunların
finansal sistem içerisinde yayılmasını önlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Piyasa temelli
zayıflıklar, finansal sekörün önemli bir kısmını anında etkilediği için, uygun enstrümanlar
da, daha genel hale gelmektedir. Örneğin, finansal sisteme likiditenin şırınga edilmesi.
Piyasa zayıflıklarının eksiksiz bir şekilde anlaşılması, bu enstrümanların etkin bir şekilde
uygulanması açısından önemlidir.
-Altyapı temelli zayıflıklar üçüncü bir risk kaynağıdır. Ödemeler sisteminde, ödeme
ve denkleştirme ile ilgili bazı riskler ortaya çıkabilir. Bunun çıkış noktası, genellikle sisteme
katılan finansal kurumlardır ve bu anlamda, kurum temelli zayıflıklarla ilişkilidir. Örnekler,
işletme başarısızlıkları, yoğunlaştırma riski ve domino etkisi şeklindedir. Bunun yanında,
finansal altyapının bizzat genel olarak bir finansal kurum tarafından yönetiliyor olması
ölçüsünde, altyapısal zayıflıklar kurumlara özgü finansal risklerden kaynaklanıyor olabilir.
Altyapı temelli diğer risk örnekleri ise, yasal zayıflıklar ve muhasebe sistemindeki
zayıflıklardır. Bu tip zayıflıklar, finansal sektörün büyük bir kısmını doğrudan etkileyebilir.
-Son olarak, zayıflıklar dışsal olabilir, yani, kaynağı finansal sistemin dışında
olabilir. Örneğin, petrol fiyatı şokları, teknolojik yenilikler ve politika dengesizliklerinde
olduğu gibi, sorunlar makroekonomik seviyede ortaya çıkabilir. Özellikle, dengeli bir para
ve maliye politikası karışımının finansal istikrar açısından önemli olduğu düşünülebilir.
Ayrıca, büyük bir şirketin başarısızlığı gibi mikroekonomik olaylar, piyasa güvenini sarsıp,
bütün finansal sistemi etkileyecek dengesizlikler yaratabilir. Dışsal rahatsızlıklara
verilebilecek diğer örnekler ise şunlardır: Aniden uygulamaya konulan ticari kısıtlar veya
bunların kaldırılması, politik olaylar (terör ve savaşlar dahil) ve doğal felaketler (depremler,
seller vs.).
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Uygulamalar

1) Küreselleşme sürecinde finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak geliştirilen

argümanları tartışınız.
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Uygulama Soruları

1) Günümüzde, finansal istikrarın sağlanmasının ve korunmasına yönelik olarak
geliştirilen öneriler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde finansal istikrar karvramı tartışılarak, finansal istikrarın sağlanmasına
ilişkin çerçeve açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarın temel prensiplerinden biri değildir?

A) Finansal istikrarın, sürekli bir zaman düzlemi içerisinde ortaya çıktığının
düşünülmesi
B) Finansal istikrarın, reel ekonomi için potansiyel sonuçları açısından ifade
edilmesi
C) Finansal istikrarın, ödeme sistemlerinin ekonomi içinde düzgün işlemesini de
ima etmesi
D) Finansal istikrarın, finansal sistemin farklı cephelerini kapsayan geniş bir
kavram olması
E) Finansal istikrarın, sadece fiilen finansal krizlerin mevcut olmamasıyla ilişkili
olması
2) Aşağıdakilerden hangisi
kaynaklarından biri değildir?

finansal

istikrarın

karşılaştığı

endojen

risk

finansal

istikrarın

karşılaştığı

egzojen

risk

A) Politika dengesizlikleri
B) Altyapı kırılganlıkları
C) Domino etkileri
D) Finansal riskler
E) İşletme riskleri
3) Aşağıdakilerden hangisi
kaynaklarından biri değildir?
A) Doğal afet
B) Politika dengesizlikleri
C) Politik olaylar
D) Büyük şirket başarısızlıkları
E) Altyapı kırılganlıkları
4) Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarın korunmasına ilişkin çerçevede yer
alan üç muhtemel politika duruşundan biridir?
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A) Finansal altyapı
B) Finansal piyasalar
C) Finansal kurumlar
D) Değerlendirme
E) Önleme
5) Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarın korunmasına ilişkin çerçevenin temel
unsurlarından biri değildir?
A) Gözlemleme
B) Analiz
C) Değerlendirme
D) Üç muhtemel politika duruşu
E)

İstatistik

6) Aşağıdakilerden hangisi kriz literatüründe çeşitli etki kanallarını ortaya koyan
açıklamalardan biri değildir?
A) Yükümlülüklerin dolarizasyonu ve dış borç yükü
B) Dış ekonomik ilişkilerin liberalizasyonu
C) Para ve maliye politikaları
D) Devalüasyon ve dış ticaret
E) İşsizlik

7) Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrar kavramının tanımında yer alan finansal
sistem unsurlarından biri değildir?
A) Finansal risklerin değerlendirilmesi
B) Şokların massedilmesi
C) Kaynakların faaliyetler arasında ve zaman içinde etkin bir şekilde tahsisi
D) Finansal risklerin yönetilmesi
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E) İşsizliğin kontrol edilmesi
8) Finansal sistemin içsel risk kaynakları, piyasa ve altyapı temelli riskler olmak
üzere iki gruba ayrılabilir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

9) Bir finansal sistem, bir ekonominin işleyişini engelleme yönünde bir tehdit
oluşturmaya başladığı zaman, bir istikrarsızlık alanı içindedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10) Para krizleri sırasında, kısa vadeli borçların çevrilmesinde yaşanan güçlükler,
ekonomide likiditeyi daraltarak, ekonomik faaliyet seviyesinin azalmasına sebep olabilir.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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***
Cevap Anahtarı
1) E 2) A

3) E

4) E

5) E

6) E 7) E 8) Yanlış 9) Yanlış

10) Doğr
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