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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Uluslararası İktisadi İlişkiler” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır.
Bu derste uluslararası iktisadi ilişkiler temel konuları genel hatlarıyla ele alınacaktır.
Çalışmada ilk olarak uluslararası iktisadi ilişkiler kavramı ve kapsadığı konular üzerinde
durulacaktır. Ardından uluslararası iktisadi ilişkilerin en eski ve en yoğun alanını oluşturan dış
ticaret kavramı ve dış ticaretin nedenleri ele alındıktan sonra geleneksel ve yeni dış ticaret
teorileri açıklanacaktır. Daha sonra yeni dış ticaret teorileri kapsamında devlet müdahalesi ve
stratejik ticaret politikası incelenecektir. Ayrıca uluslararası rekabet gücü ve bunu açıklayan
teorilere değinilecektir. Sonraki aşamada dış ticaret politikalarının amaçları ve araçları
açıklanacaktır. Ardından reel ekonomik, parasal ve finansal entegrasyon kavramları
açıklanacaktır. Son olarak ödemler bilançosu incelenecek ve döviz kuru kavramı ile döviz kuru
sistemleri açıklanacaktır.
Konuyla ilgili yararlanılan kaynaklar kitabın sonunda belirtilmiştir.
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KISALTMALAR
AB: Avrupa Birliği
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
$: ABD Doları
€: Euro
GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla
GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla
TCMB: TC Merkez Bankası
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü
IMF: Uluslararası Para Fonu
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YAZAR NOTU
Sevgili öğrenciler, uluslararası iktisadi ilişkiler konusunda ülkemizde az sayıda eser
bulunması ve bu başlık altında çok fazla konuya yer verilebiliyor olması bu çalışmanın ve dersin
kapsamının belirlenmesinde belirli güçlükler doğurmaktadır. Bu nedenle Kamu Yönetimi
Bölümü öğrencileri için daha gerekli olduğunu düşündüğümüz konulara ağırlık verilmiştir.
Öncelikli amacımız mümkün olduğunca karmaşık matematiksel çözümlemelere başvurmadan
günümüz uluslararası iktisadi ilişkilerinin en önemli boyutlarını açıklamak olmuştur.
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1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İLİŞKİLERE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak uluslararası iktisadi ilişkiler kavramının tanımlanması ve
kapsamının belirlenmesi konusu üzerinde durulacaktır. Ardından uluslararası ilişkilerin
konuları belirlenecektir. Daha sonra uluslararası işbölümü kavramı ve serbest ticaret anlayışı,
ortyaya çıkış süreçleri ve gelişimleri çerçevesinde açıklananacaktır. Son olarak uluslararası
iktisadi işlemlerin, ulusal ekonomik işlemlere göre ayırt edici özellikleri açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası iktisadi ilişkiler kavramını açıklayınız.

2)
Uluslararası iktisadi işlemler ile ulusal ekonomik işlemler arasında benzerlikler
ve farklılıklar nelerdir?
3)

Uluslararası iktisadi ilişkilerin konuları nelerdir?

4)

Serbest ticaret kavramını ve hangi gerekçelerle savunulduğunu açıklayınız.

5)

Uluslararası işbölümü nedir ve hangi avantajlar sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası İktisadi İlişkiler
Kavramı

Uluslararası iktisadi ilişkiler
kavramı kavranacaktır.

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.

Uluslararası İktisadi
İlişkilerin Konuları

Uluslararası iktisadi
ilişkilerin konularının neler
olduğu anlaşılacaktır.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Uluslararası İşbölümü
Kavramı

Uluslararası işbölümünün
anlamı, gelişimi ve önemi
kavranacaktır.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Serbest Ticaret Kavramı

Serbest ticaret kavramının
ortaya çıkışı, gelişmi ve
önemi annlaşılacaktır.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Ulusal ve Uluslararası
İktisadi Arasındaki
Farklılıklar

Ulusal ve uluslararası
iktisadi arasındaki
farklılıklar ve benzerlikler
anlaşılacaktır.

Kazanım okuyarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası iktisadi ilişkiler



Uluslararası işbölümü



Uzmanlaşma



Serbest ticaret



Korumacılık



Uluslararası iktisat
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Giriş
İlk bölümde Uluslararası İktisadi İlişkiler hakkında genel bilgiler verilecektir.
Uluslararası iktisadi ilişkilerin kapsadığı konular belirlendikten sonra uluslararası işbölümü ve
serbest ticaret kavramları avantaj ve dezavantajlarıyla açıklanacak ve tartışılacaktır.
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1.1. Uluslararası İktisadi İlişkilerin Tanımı ve Kapsamı
Uluslararası iktisadi ilişkiler kavramı ile ülkelerin ulusal sınırlarını aşan mal, hizmet,
sermaye, emek ve bilgi akımları kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle uluslararası iktisadi
ilişkiler, ekonomik aktörlerin ulusal sınırları aşan ekonomik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin
düzenlenmesinde etkili olan devletler ve devletler üstü kararlarla devreye sokulan önlemlerin
ve ilişkilerin tamamı ifade etmektedir. Günümüzde ise, bu kısmi piyasaların bir araya gelmesi
suretiyle oluşan bütünleşik bir dünya ekonomisinden bahsedilmektedir.
Yeni bir alanla ilgilendiğimizde öncelikle o konuların ilgi alanımızdaki öncelik
sıralaması hakkında bir fikir sahibi olmamızda yarar vardır. Günlük hayatımızda karşı karşıya
geldiğimiz, ekonomik sorunlar arasında uluslararası ekonomik ilişkiler hiç kuşkusuz
gündemimizin ön sıralarında yer almaktadır. Bu nedenden ötürü öncelikle uluslararası
ekonomik ilişkilerin ne ölçüde bir gerçeklik olarak karşımıza çıktığını ortaya koymak faydalı
olacaktır. Daha sonra söz konusu küresel ekonomik akımların tek tek ülkelere özgü
bileşenlerine ve göstergelere nasıl ayrılabileceği ve ülkelere yönelik bu akımların nasıl
ölçülebileceği sorununa odaklanmamız gerekecektir. Sonuç itibariyle tüm bu çabalar belirli
teorik araçların güncel anlam ve önemini ortaya koymamızı sağlayacaktır. Uluslararası iktisadi
ilişkiler temelini esas olarak mal akımları ve finansal işlemler oluşturmaktadır. Söz konusu
karmaşık yapıdan öncelikle mal ticaretine yönelik iktisadi ilişkilerin bileşenlerini ayrıştırmak
faydalı olacaktır. Bunun nedeni dış ticaret akımlarının, uluslararası ekonominin temel
ekonomik unsurunu oluşturmasıdır.
Yaşadığımız yüzyılda gerek iktisadi gerekse siyasi koşullar, yeryüzündeki herhangi bir
ülkenin kendi kendisine yetebilecek kuvvette olduğunu düşünmemizi neredeyse imkânsız hale
getirmektedir. Türkiye ekonomisi de anlaşılacağı üzere, dünya ekonomisinden tamamen
soyutlanmış ve yalıtılmış bir şekilde varlığını sürdürmemektedir. Ülkemizde, diğer ülkeler gibi
dünyanın geri kalanı ile çok çeşitli uluslararası ilişkilere girmekte ve dünya toplumunun bir
üyesi olarak faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli nedenini iktisat biliminin en çok atıf
yapılan tanımından çıkarmak mümkündür. Lionel Robbins’e göre iktisat, çeşitli alternatif
alanlarda kullanılabilecek sınırlı kaynaklar ile tatmin edilmek istenen sınırsız ihtiyaçlar
arasındaki ilişkilere ait insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.
İnsanların bu sınırsız ihtiyaçlarını hiçbir ülkenin tek başına karşılaması mümkün olmayacağı
için kaçınılmaz olarak uluslararası ticarete yönelmek gerekmektedir.
Uluslararası ilişkiler politik, sosyal, iktisadi, kültürel ve askeri konular gibi çok farklı
konulara ilişkin olabilmektedir. Uluslararası iktisadi ilişkiler ise, söz konusu farklı uluslararası
ilişkilerden sadece iktisadi alana giren konuları kapsamaktadır. Bu çerçevede sadece bir ülkenin
iç ekonomisi ile ilgili olan ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesine rağmen iktisadi özellik
taşımayan veya parasal bir neticesi olmayan olaylar uluslararası iktisadi ilişkilerin kapsamına
girmeyecektir. Bu noktada uluslararası ekonomik olayların her zaman iktisadi olmayan diğer
olaylardan ayrılmasındaki zorluklara dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Bu zorluğun en
önemli nedeni uluslararası alanda cereyan eden iktisadi ve iktisadi olmayan olaylar arasında
karşılıklı bir etkileşimin olabilmesidir. Zaman zaman ilk bakışta politik veya askeri nitelikteki
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bir ilişkinin arka planında iktisadi nedenler yatabilmektedir. Diğer yandan iktisadi olmayan
uluslararası ilişkilerinde pek ala iktisadi olaylara zemin hazırlaması da mümkün olmaktadır.
Birbirine yakın kültürel değerlere sahip olan ülkeler arasında iktisadi ilişkilerinde yoğun olması
buna örnek verilebilecektir. Günümüzde uluslararası ekonomik ilişkilere sadece ekonomik bir
bakış açısı ile yaklaşmak, ilişkilerin bütünsel bir şekilde açıklanabilmesi için yeterli
olmayacaktır. Küreselleşen dünya ekonomisi, ülkeler arasında karşılıklı bağımlılıkların
bulunması ve birçok ülke giderek siyasi, ekolojik ve ekonomik bir birim haline gelmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte Uluslararası iktisadi ilişkiler giderek daha karmaşık bir yapıya
bürünmüştür. Bu nedenle uluslararası mal, işgücü, sermaye ve finans piyasalarında
gerçekleştirilen işlemlerde sadece ekonomik sınırların değil, aynı zamanda hukuksal, siyasal ve
kültürel sınırlarında aşılması söz konusu olmaktadır
Uluslararası iktisat; ülkeler arasındaki ekonomik, mali ve ticari ilişkilerin tüm hatlarıyla
analiz edildiği bir bilim dalı olarak ifade edilmektedir. Uluslararası iktisadi ilişkiler kavramı
sadece devletler arasındaki iktisadi ilişkileri kapsıyor görünse de günümüzde özel piyasalar,
finansal kuruluşlar ve şirketler de bu analiz kapsamında ele alınmaktadır. Bir bilim dalı olarak
uluslararası iktisat denildiğinde devletlerin yanı sıra uluslararası örgütlerin, uluslararası
şirketlerin para ve finans kurumlarının faaliyetleri ve bu faaliyetleri düzenleyen kurallar
bütününü anlamak gerekmektedir. Uluslararası iktisadi ilişkiler de aynı şekilde devlet ve devlet
dışı örgütlerin ve grupların tüm iktisadi ilişkilerini kapsamaktadır. Uluslararası iktisadi ilişkileri
düzenleyen kuralların konması, iş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla kurulmuş
uluslararası iktisadi ve mali kuruluşlar söz konusu ilişkilerin kurallara göre işleyişini
sağlamaktadır. Önceki adı GATT olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bu çerçevede uluslararası
iktisadi ilişkilerin temel kurallarını belirleyen ve bunlara uyulmasını denetleyen bir örgüt
niteliğindedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC) ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) gibi örgütler ise bu
alandaki iş birliğini teşvik etmek ve iş birliği ihtiyacına cevap vermek amacıyla kurulmuşlardır.
Uluslararası ekonomik ilişkiler teorisi, iktisat biliminin diğer alanlarının da kullandığı
temel analiz yöntemlerini kullanmaktadır. Bunun temel nedeni iç piyasada işlem yapan
birimlerle, dış ticaret yapan ekonomik birimlerin güdüleri ve davranış biçimlerinin aynı
olmasıdır. Diğer bir ifadeyle uluslararası ekonomik ilişkilere yönelmemizin temel nedenleri ile
aslında bir köyün, bir bölgenin ve ya bir ülkenin içerisinde ticaret ve parasal işlemler
yapmamızın nedenleri birbirinin aynıdır. İstanbul’da bir market hem Ekvator’dan gelen muzu
hem de Alanya’dan gelen muzu satmaktadır. Her iki muz türü de benzer yollarla marketlere
ulaşmaktadır. Ancak uluslararası ekonomik ilişkiler veya uluslararası iktisat teorisi dış ticaretin
ve dış yatırımların bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilmesi nedeniyle daha yeni ve farklı
sorunları dikkate almak zorundadır. Ekvator’un muz ihracatı, Türkiye’nin muz ithalatına bir
kota uygulamaya koyması durumunda olumsuz yönde etkilenebilecektir. Diğer yandan
Ekvator’un ulusal para biriminin yabancı paralar karşısındaki değeri düştüğü takdirde
Türkiye’deki tüketiciler için Ekvator muzu ucuzlayabilecektir. Ancak tüm bu uygulamaların ve
sınırlamaların Türkiye’de olduğu gibi her hangi bir ulus devletin içerisindeki ticarette devreye
sokulması mümkün değildir. Sonuç olarak Türkiye yabancı ülkeler mal satarken, aynı zamanda
dünyanın geri kalanından da mal almaktadır. Büyük firmalar ve bankalar yabancı firmaların
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hisselerine sahip olabilmekte, onlarla ortaklıklar oluşturabilmektedir. Diğer yandan
yabancılarda Türkiye’ye yönelik finansal yatırımlara yönelebilmektedirler. Tüm bu saydığımız
ekonomik işlemler “Uluslararası İktisadi İlişkiler” ya da “Uluslararası İktisat” kavramı
kapsamında incelenmektedir. Bu durumda uluslararası ekonomik ilişkilerin konusunu,
bağımsız devletler arasındaki ekonomik etkileşimlerden kaynaklanan özel sorunların
oluşturduğunu söylemek mümkündür.
Pazarların genişlemesi ile birlikte, mal arzı da çeşitlenmekte ve genişlemektedir.
Küreselleşen piyasaların bu çerçevede, kaynakların dünya çapında daha etkin bir şekilde
kullanılmasının yolunu açtığı düşünülmektedir.
Ülkeler arasında iktisadi ilişkilerin oluşmasında vazgeçilmesi olanaksız zorunluluklar
başrolü oynamıştır. İnsanlığın tarihsel gelişim sürecinde gerçekleşen ilk uluslararası iktisadi
işlemlerin önemli bir kısmı az sayıdaki mal ve hizmetlerin değişiminden ibarettir. İnsanlığın
gelişimiyle birlikte yeni gereksinimlerin ortaya çıkması, teknolojik keşifler, iletişim ve ulaşım
imkânlarının artması uluslararası işlemlerinde hacim ve nitelik olarak artmasına yol açmıştır.
İnsanlık yaklaşık olarak 500.000 yıldır dünya üzerindeki varlığını sürdürmektedir.
İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesinin temelini teşkil eden tarımsal üretimin başlaması
yaklaşık olarak 12.000 yıl öncesinde gerçekleşmiştir. İlk kurulan uygarlıkların geçmişi 6.000
yıl öncesine kadar izlenebilmektedir. Antony Giddens’ın ifadesiyle, insanların var olduğu
tarihten günümüze kadar geçen tüm süreyi 24 saat olarak kabul ettiğimizde tarımsal yaşam gün
bitimine 4 dakika kala, uygarlıklar gün sonuna 3 dakika kala ortaya çıkmıştır. Çağdaş
toplumların gelişimi ise gün bitiminden 30 saniye gibi çok yakın bir zamanda meydana
gelmiştir. Toplumlar refahlarını arttırabilmek için çaba sarf etmekte ve ihtiyaçlarını sağlarken
giriştikleri ekonomik faaliyetler sürekli olarak değişim ve dönüşüm sergilemektedir.
İlkel ekonomi M.Ö. 50.000’lerde oluşmuş ve bugünkü anlamda bir üretim söz konusu
olmamıştır. Geçimlik ekonominin ve göçebe yaşamın hâkim olduğu bu dönemde ticaret
gelişmemiştir. Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce insanoğlu tarım toplumunun oluşmaya
başlaması ve yerleşik hayata geçilerek önce köylerin sonrada kentlerin kurulması söz konusu
olmuştur. Tarımsal ekonomik yapıda işbölümü gelişmeye başlamış insanlar kendilerinin
üretemediği mallarla ellerindeki malları mübadele etmeye başlamış ve trampa ekonomisi ortaya
çıkarak ticaret yapılmaya başlanmıştır.
İnsanlığın gelişim sürecinde yakın tarihe kadar ülkelerin birbiriyle olan borç ilişkileri
dış ticaret değil savaşlardaki yenilgilerden doğmuştur. Kazanan ülkeler kaybedenlerin varlığını
sürdürmelerine fırsat sunmak için tazminat veya haraç almayı tercih edebilmekteydi. Oysa
ülkelerin karşılıklı olarak dış ticarete yönelerek iki taraflı kazanç sağlamaları ancak yakın
geçmişte yakalanan bir uygarlık aşaması olmuştur. Yakın dönemlerde savaşların neden olduğu
zararların artması devletleri sorunları anlaşmalarla çözüme kavuşturacak mekanizmalara
yönelmelerine yol açmıştır. Uluslararası ticaretteki en önemli artış eğilimi İngiltere’deki sanayi
devrimi sonrasında 19. yüzyılda gözlemlenmiştir.
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18. yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere’de ortaya çıkan sanayi devrimiyle birlikte
tarımsal ekonomi yerini sanayi ekonomisine bırakmıştır. Sanayi toplumunda işbölümü ve
uzmanlaşmanın öneminin giderek artmasıyla birlikte dış ticaretin ve uluslararası ekonomik
ilişkilerin ön plana çıkması söz konusu olmuştur. Ekonomik gelişme aşamaları iktisat biliminin
oluşmasında ve gelişmesinde belirgin bir rol oynamıştır. Sanayi devrimi sonrasında ülkeler
arasındaki karşılıklı bağımlılık artarken uluslararası iktisadi ilişkilerinde giderek yoğunlaşması
söz konusu olmuştur. Bunun neticesinde iktisat biliminin bir alt disiplini olan uluslararası iktisat
bilimi doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. İngiltere sanayi devrimini gerçekleştiren ilk ülke
olarak hammadde gereksinimi artarken, sanayi mallarına pazar bulma gereksinimi de artmıştır.
Aynı dönemde Adam Smith ve David Ricardo Klasik Dış Ticaret Teorilerini ortaya atmış ve
böylece uluslararası iktisat bir bilim dalı olarak kendisinden söz ettirmeye başlamıştır.
Yukarıda ifade ettiğimiz hususlardan anlaşılacağı üzere, uluslararası iktisadi ilişkiler
çok farklı alanlar ve farklı boyutlar çerçevesinde karşımıza çıkabilmektedir. Sanayileşmiş
ülkeler, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve merkezi planlamacı ülkeler uluslararası
ilişkilerin taraflarını oluşturmaktadırlar. Bu ülkeler arasında hammaddelerin, işlenmiş ürünlerin
hizmetlerin ticareti yapılmaktadır. Diğer yanan uluslararası düzlemde ülkeler arasında
uzmanlaşmış veya yabancı işgücü akımları, kredi, doğrudan yatırım, kalkınma yardımları gibi
sermaye akımları ve patent, lisans, uzman işgücünün eğitimi gibi teknik bilgi mübadelesi
gerçekleştirilmektedir. Döviz temini, yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin
düşmesi gibi çok sayıda ülke arasında ortaya çıkan uluslararası parasal sorunlarda uluslararası
iktisadi ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Ayrıca çevre sorunlarının da çoğu
zaman ulusal düzeyde sınırlı kalmayıp, uluslararası boyuta taştığını da göz önünde
bulundurmak gerekir.
Uluslararası iktisadi ilişkiler ister gelişmiş bir ülke olsun isterse gelişmekte olan bir ülke
olsun neredeyse yeryüzündeki tüm ülkeler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Söz konusu
ilişkiler ülkelerin yurtiçinde ihtiyaç duydukları hammadde ve nihai malları ithal edebilmeleri
için gerekli bir koşul oluşturur. Bu ilişkiler olmadığı takdirde kalkınmakta olan ülkelere dış
borç, kalkınma yardımı, doğrudan yatırım yapılması, teknik ve girişimcilik bilgilerinin
aktarılması mümkün olmayacaktır. Uluslararası iktisadi ilişkilerin olmadığı durumda gelişmiş
ülkelerdeki tüketiciler kahve, çay, kakao gibi bazı mallardan feragat etmek zorunda kalırken,
tekstil, deri ürünleri, ayakkabı ve elektronik ürünler gibi diğer bazı ürünleri de göreceli olarak
daha yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kalabileceklerdir.
Yakın geçmişe baktığımızda çok az sayıda ülkenin tamamen veya kısmen uluslararası
iktisadi ilişkilerden vazgeçtiği görülmektedir. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti 1970’li yılların
sonuna dek yabancı ülkelerle ekonomik ilişkilerini mümkün olan en düşük düzeyde tutma
eğiminde olmuştur. Ancak 1970’lerin sonunda dışa açılma kararı alınmıştır. Bu karar
değişikliğinin arka planında hiç kuşkusuz sermaye malları, teknik bilgi, dış krediler ve
doğrudan yatırımlar olmaksızın Çin’in ekonomik kalkınma sürecinin durgunlaşacağı veya
belirgin biçimde politika otoritelerinin arzularının gerisinde kalacağı düşüncesi yatmaktadır.
Sınırlı dış ekonomik ilişkilere yönelmeyi tercih eden diğer bir ülkede Küba’dır. Ancak yakından
bakıldığında Küba’nın dahi Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi’nin (Council for Mutual
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Economic Assistance: COMECON) bir üyesi olarak uluslararası iktisadi ilişkilere bir şekilde
dâhil olabildiği görülmektedir.
Uluslararası ilişkiler sürekli değişmekte ve dünya giderek daha yakınlaşmakta,
bütünleşmektedir. Bunun en belirgin yansımasını da uluslararası iktisadi ilişkilerde
gözlemlemek mümkündür. Uluslararası iktisadi ilişkilerin gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu
ve gelişmiş ülkeler açısından büyük bir önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Buna
karşın uluslararası iktisadi ilişkilerin üçüncü dünya ülkelerinin geri kalmışlığının ana nedeni
olduğuna dair eleştirilerinde zaman zaman gündeme geldiği görülmektedir. Ancak bu
eleştirilerin, tek yanlı olduğunu da belirtmekte yarar vardır. Oysa uluslararası iktisadi ilişkilerin
taraf ülkeler açısından hem avantajlı hem de dezavantajlı yönlerinin olabileceği daha gerçekçi
bir yaklaşım olacaktır. Teknolojik yenilikler, modern iletişim yöntemleri ve politik kararlar
özellikle 1990 yılından itibaren hızlı ve köklü gelişmelere yol açmıştır. Mal, hizmet ve finans
piyasalarının giderek artan bütünleşme süreci beraberinde fırsatlar getirdiği gibi riskler de
getirmektedir. Tüketiciler küreselleşen dünya pazarları sayesinde daha büyük ve çeşitlenmiş
arz olanaklarından avantaj elde etmektedirler. İhracat olanakları artan sektörlerin ülke
içerisinde iş yerlerini güvence altına alması söz konusu olurken, bazı sektörlerde ise işsizlik
artmaktadır. Dolayısıyla daha yakın dış ekonomik ilişkilerin lehine ve aleyhine görüşler ortaya
atılmasını doğal karşılamak gerekir. Ayrıca gerek ulusal gerekse uluslararası iktisat
politikalarının en önemli görevleri arasında, uluslararası ekonomik ilişkilerin dezavantajlı
etkilerinin azaltılması ve avantaj yaratan etkilerinin güçlendirilmesi olduğunu da unutmamak
gerekir.
Uluslararası iktisadi ilişkilerin gelişmekte olan ülkeler açısından önemine bir örnek
vermek suretiyle açıklık getirmeye çalışalım. Bir ülkenin üretimini artırması ve böylece iktisadi
kalkınmasına hız kazandırması için yatırımların arttırılması en önemli unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yatırımlar için daha fazla kaynağın tahsis edilmesi temel olarak iki farklı yoldan
gerçekleştirilebilir. Yatırımlar için daha fazla kaynak sağlamanın birinci yolu ülke içerisinde
daha az tüketim harcaması yapılması ve daha fazla tasarruf edilmesinden geçmektedir. Ancak
gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğunda tasarruf yetersizliği bulunmaktadır. Tasarruf
yetersizliği nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla, gerçekleşen yatırımlar (tasarruflar) ile
iktisadi büyüme hedeflerine ulaşmak için gerekli yatırımlar arasında bir fark oluşmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde düşük bir tüketim düzeyi olması nedeniyle tüketimi kısmak suretiyle
tasarrufları arttırmanın ve böylece yatırımlara hız vermenin imkânı oldukça kısıtlıdır. Yurtiçi
tasarrufları arttırılmaya yönelik önlemlerin kısa vadede etkili olması ihtimalinin düşük
olmasına rağmen, uzun vadede doğru iktisat politikalarıyla başarı şansının yakalanması
mümkün olabilecektir.
Gelişmekte olan ülkelerin yatırımlar için daha fazla kaynak sağlamasının ikinci bir yolu
ise yabancı ülkelerin kaynaklarına (tasarruflarına) müracaat etmekten geçmektedir. Bunun için,
o ülkenin ithalatının ihracatını aşması ve böylece yurtiçinde üretilenden daha çok malın
kullanıma sunulması gerekli olmaktadır. Yurtdışından sağlanan söz konusu malların tamamen
veya kısmen yatırım amacıyla kullanılması mümkün olacaktır. Ancak bir ülkenin dış ticaret
açığı (ithalat fazlası) vermesinin ön koşulu, başka ülkelerin dış ticaret fazlası vermeye ya da
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tasarruf fazlası vermeyi arzu etmesidir. Bu şekilde yurtiçi tasarruf açığının, yurtdışı tasarruflarla
azaltılması söz konusu olacaktır. Diğer bir yönüyle dış ticaret açığı (İthalat fazlası)
görünümünde bir reel transfer gerçekleşmektedir. Bu transferin finanse edilmesi için dış
krediler, özel doğrudan yatırımlar veya kalkınma yardımları gündeme gelmektedir.
Ancak gelişmekte olan bir ülkede, gerekli görülen yatırımları finanse edebilecek
kaynakların bulunup, bir tasarruf açığının olmaması halinde dahi söz konusu yatırımların
realize edilmesi garantisi bulunmamaktadır. Çoğu zaman bu gibi ülkelerde gerekli yatırım
mallarının, ara malların ve teknik bilginin yurtiçinden temin edilmesi imkânı bulunmamaktadır.
Dolayısıyla bu girdilerin yurt dışından ithal edilmesi gerekebilecektir. Ancak bu girdilerin ithal
edilebilmesi için döviz gerekli olacaktır. Yurt içinde üretilen malların ihracatından sağlanan
döviz gelirlerinin, yatırım malları ithalatı için gerekli döviz miktarını karşılayamaması
durumundaysa bir döviz açığı oluşacaktır. Bu durumda o ülkede bir tasarruf açığının
bulunmamasına rağmen karşılaşılabilecek bir döviz açığı, gerekli yatırım mallarının ithalatını
engelleyebilecektir. Başka bir ifadeyle gelişmekte olan ekonomilerde sıklıkla döviz gelirlerinin
iktisadi gelişmeyi yakından izleyememesi ve sürükleyici olmaktan çok sınırlayıcı bir nitelik
sergilemesi söz konusu olmaktadır.
Döviz açığına muhatap olan ülkenin döviz rezervlerine başvurarak yatırım malı
ithalatını yapması yolu bulunmaktadır. Ancak rezervleri yetersiz olan ülkenin döviz açığını
kapatması için çıkış yolu, ihracatı arttırmak veya diğer malların ithalatını azaltmak veya dış
borç, doğrudan yatırım ve kalkınma yardımı gibi yurt dışından sağlanan finansal transferlere
başvurmaktan geçecektir. Dış finansman araçları veya dış borçlar tasarruf açığını kapatabilecek
ve kalkınma için gereken ithalatın yapılabilmesine imkân tanıyacaktır. Bir ülkenin döviz açığı
sorununu kalıcı bir şekilde çözebilmesinin en sağlıklı yolu ise, ihracat olanaklarını arttırmaktan
geçmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkeler ihracatı arttırma konusunda önemli zorluklarla
karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler ihracatlarını çeşitlendirmeye ve
arttırmaya ve döviz gelir gider dengesini yüksek bir dış ticaret düzeyinde dengelemeye yönelik
politikalara başvurmaktadırlar.
Sonuç itibariyle ihracat, ithalat ve yabancı sermaye transferi, tasarruf ve döviz açığının
kapatılması iktisadi büyüme ve kalkınma için temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Ancak
bir ülkenin uluslararası iktisadi ilişkilere entegre olması, hiçbir şekilde o ülkenin otomatik
olarak iktisadi kalkınmayı başaracağı anlamına da gelmemektedir. İktisadi kalkınmanın
sağlanması uluslararası iktisadi ilişkilerin getirdiği fırsatların etkin bir şekilde kullanılmasını da
gerektirmektedir. Yine de gelişmekte olan ülkelere dair çok sayıda örnek, uluslararası iktisadi
ilişkilere entegre olmanın iktisadi kalkınma için önemli bir ön koşul teşkil ettiğini gözler önüne
sermektedir. Ülkelerin uygulamaya koyduğu dış ticaret politikalarının temel unsuru ise
uluslararası iş bölümünün ve uzmanlaşmanın sunduğu fırsatlardan optimal şekilde
yararlanmaktır.
Uluslararası iktisadi ilişkiler ve dış ticaret gelişmiş ülkeler açısından da çok önemli
unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunun iktisadi canlılığı
uluslararası iktisadi ilişkilere bağlıdır. Diğer yandan dışa bağlılığı en düşük düzeyde olan
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gelişmiş ülkelerde dahi dış ticaret vasıtasıyla ulaşılan piyasa genişliği ciddi bir önem arz
etmektedir. Bu çerçevede dünya ticaretinin büyük bir kısmının gelişmiş ekonomilerin kendi
aralarında yapılmasına şaşırmamak gerekir. Sonuç olarak, uluslararası iş bölümü ve
uzmanlaşmanın gelişmiş ekonomiler açısından daha büyük bir önem taşıdığı görülmektedir.
Yakın zamanda gözlemlenen en önemli olgulardan bir tanesi dünya ekonomisinin
giderek daha hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci sergilemesidir. Ulusal sınırlar dünya çapında
faaliyet gösteren ekonomik aktörler için önemini ciddi ölçüde kaybetmiştir. Firmalar küresel
oyuncu haline gelmiş ve küresel ağlar oluşturmuşlardır. Devletler bölgesel bütünleşmelere
yönelmekte ve böylece iktisat ve finansal politikaları alanındaki sorunları küresel ölçekte
çözmeye çalışmaktadırlar. Ulusal finans piyasalarının yerini adeta, tüm katılımcılar için giriş
serbestisi sağlanan küresel finans piyasaları almaktadır. Bu küresel piyasalarda işlem yapan
katılımcılar oldukça büyük boyutlardaki fonları adeta ışık hızıyla farklı ulusal para birimlerine
dönüştürülebilmekte ve hisse senedi borsa endekslerinde ve döviz kuru paritelerinde meydana
gelen güçlü dalgalanmalarda hızlı kazançlar ve zararlar elde edebilmektedirler.
Piyasaların küreselleşmesiyle işlem ve bilgi maliyetleri düşmekte, ancak piyasaların
kırılganlığı da ne yazık ki yükselmektedir. Uluslararası işbirliklerinin, ortaklıkların ve
birleşmelerin sayısı ve yapısı giderek karmaşıklaşmakta ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.
Ülkeler ve bölgeler giderek artan bir şekilde tek bir dünyada bütünleşmektedirler. Ekonomik
işlemlerin ulusal sınırları aşan bir şekilde gerçekleştirildiğine dair farkındalık giderek azalırken,
uluslararası iktisadi ilişkilerin artık bir anlamda küresel iktisadi ilişkiler halini alması söz
konusudur. Günümüzde tek tek ulusal devletlerin artık sadece bölgesel ya da dünya çapındaki
bir iktisadi ağın içerisindeki mekânsal bir alt birimi oluşturduğu iddia edilmektedir.
Küreselleşme olgusu iktisadi, politik ve toplumsal süreçleri derinden etkilemektedir.
Küreselleşme süreci ülkeler, çeşitli gruplar, kurumlar ya da bireyler için yeni fırsatlar yarattığı
gibi yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Küreselleşmeye atfedilen sonuçların çoğu ancak
dolaylı olarak bu süreçten kaynaklanmaktadır. Küreselleşme çoğu zaman güçlü bir katalizör ya
da hızlandıran vazifesi görmektedir. Ülkeler tek başlarına küreselleşmenin istenmeyen
sonuçlarını etkisiz hale getirmekte yetersiz kalabilmektedirler. Küreselleşen iktisadi faaliyetler
giderek daha az kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir hale gelmektedir. Buna karşın ekonomik
aktörlerin ulusal devletlerin kararlarına olan duyarlılığı ise giderek zayıflamaktadır. Bu nedenle
uluslararası alanda küresel ekonomik faaliyetlerde bulunan aktörler için küresel kuralların
oluşturulmasına yönelik çok çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Böylece küresel kuralların,
ulusal kuralları tamamlaması ve hatta ikame etmesi amaçlanmaktadır.
Günlük kullanımda uluslararası iktisadi ilişkilerden söz edildiğinde genelde dış ticaret
kavramının ön plana çıktığı görülmektedir. Oysa uluslararası iktisadi ilişkilerin kapsamının
sadece dış ticaret ile sınırlı tutulması, kavram açısından oldukça daraltıcı olacaktır.
Unutulmamalıdır ki dış ticaret kavramı sadece mal ve hizmet ithal ve ihracını kapsamakta,
işgücü, sermaye ve teknoloji gibi diğer faktörlerin akımını dışarıda bırakmaktadır. Uluslararası
iktisadi ilişkiler kavramını dış ticarete indirgeyecek şekilde kullanımı kısmen bilgi eksikliğine
kısmen de alışkanlıklara bağlanabilecektir. Bunu diğer bir nedeni de, ülkelerin çoğu açısından
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dış iktisadi ilişkiler içerisinde tarihsel süreçte ilk ve en önemli yeri dış ticaret işlemlerinin
tutmasıdır. Bu yüzden öncelikli amacımız geniş bir perspektifte dış ticaret kavramının analiz
edilmesi olacaktır.

1.2. Uluslararası İktisadi İlişkilerin Konuları
Uluslararası iktisadi ilişkiler, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin dayandığı
nedenlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı ve bunların sadece ekonomik alanla da sınırlı kalmayan
önemli sonuçları nedeniyle her zaman ilgi uyandırmakta ve tartışmalara yol açmaktadır.
Uluslararası işbölümünün ve uzmanlaşmanın ülkelerin kalkınmasında, refah seviyelerinin
artmasında önemli katkılarda bulunacağı anlayışı günümüzde genelde kabul gören bir düşünde
olarak öne çıkmaktadır. Buna rağmen uluslararası işbölümünün kazanımlarının ülkeler arasında
eşit dağılmadığı, bir takım ülkelerin zaman zaman problemlerle karşılaştığı eleştirilerinin de
göz ardı edilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak problemlerin, sadece uluslararası
ekonomik ilişkilerden değil ulusal politikalardan da kaynaklanması mümkündür. Erdoğan
Alkin’in ifadesiyle son derece iç içe geçmiş çetrefil bir yapı arz eden uluslararası iktisadi
ilişkilerin bir kitabın veya dersin kısıtlı çerçevesi kapsamında nasıl analiz edileceği sorusunu
cevaplamak kolay olmasa gerektir. İktisat biliminin mikro iktisat, makro iktisat gibi hemen
hemen her dalında yayınlanan esrelerde, o alanın kapsamına dâhil edilen konuların tanıtılması
ve tartışılmasında takip edilecek sırayı belirleyen neredeyse standart hale gelen fihristler
bulunmaktadır. Ne var ki, uluslararası iktisadi ilişkilerin karmaşık yapısı sebebiyle bu alanda
ne yurtiçi ne de yabancı yayınlarda bu tür bir standart anlatım planının oluştuğunu görmek
mümkün olmamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak her yazarın en tutarlı anlatım yolunu
kendisinin takip ettiği düşüncesiyle ayrı bir anlatım kalıbını kullandığı görülmektedir.
Uluslararası ekonomik ilişkilerin konularının, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen
karşılıklı iktisadi ilişkilerin ortaya çıkarttığı soru ve sorunlar çerçevesinde belirlenmesi
mümkündür.

1.3. İşbölümü ve Serbest Ticaret Kavramının Gelişimi
İnsanlık tarihi açısından bakılacak olursa ekonomik faaliyetlerin temel unsuru olarak
ticaretin ve işbölümünün gelişmesi çok fazla geriye gitmemektedir. İnsanlar yaklaşık 12000 yıl
önce yerleşik hayata geçmiştir. Böylece avcılar, toplayıcılar tüm ihtiyaçlarını tek başlarına
üretmekten vazgeçmiş, tarım ve hayvancılık gelişmeye ve ilk pazarlar oluşmaya başlamıştır.
Daha sonra yavaş yavaş küçük el zanaatları işletmeleri kurulmaya başlamış ve önce köyler
sonrada şehirler oluşmuştur.
Friedrich A. von Hayek pazarların oluşumundan söz ederken, her hangi bir dış baskı
olmaksızın bireylerin ekonomik faaliyetlerini koordine eden kendiliğinden oluşan bir düzenden
bahsetmektedir. İnsanlar gönüllü olarak mübadele ve ticaret yapmaktadırlar. Bunun temel
nedeni mübadelenin tüm taraflar için avantajlı olmasında yatmaktadır. Ticaretin amacı alım ve
satım neticesinde her iki tarafında bu işlemden bir fayda sağlamasıdır. Böyle bir amacın
olmaması durumunda insanlar mal ve hizmet alım ve satımına yönelmeyeceği açıktır. Diğer
yandan söz konusu gelişmelerin tüm kültürlerde ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Mübadeleye
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dayalı ekonomik sistemlerde herkes kendi işine her şey den önce en iyi yaptığı işe
odaklanmaktadır. Ürettiği malı diğer mallarla mübadele ettiğinde, tüm bu malları kendisi
ürettiği takdirde elde edebileceği faydadan daha fazla fayda elde etmektedir. Çünkü işbölümü
ve uzmanlaşma ekonomide verimliliği ve üretimi artırmaktadır. Mevcut kaynaklarla daha fazla
mal üretilmekte ve mübadeleye katılan bireylere yönelik mal tedariki iyileşmektedir.
Günümüzden yaklaşık olarak 2400 yıl önce Sokrat, insanlar arasında yetenek ve ehliyet
farkları olduğuna ve bu yüzden her bireyin yetenek ve ehliyetine uygun bir alanda üretime
katılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Sosyal bilimlerde işbölümü kavramıyla adlandırılan bu
düşünce insanlığın gelişim sürecinde üretimde ortaya çıkan hızlı artışın temel unsuru olarak
karşımıza çıkmaktadır. İktisadi hayatta her birey en çok üretimde bulunabileceği alanlarda çaba
sarf edip kendisine yetecek olandan fazla ürettiği miktarı gereksinimini karşılayacak mallarla
mübadele etmelidir. Bu sayede birey hem kendi gereksinimlerini karşılayabilecek hem de diğer
bireylerin gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır. Bireyler bu davranışlarıyla
sosyal refahın artmasın yol açacaklardır. Bireyin sadece kendi üretimi ile maksimum fayda
sağlaması olanağı bulunmamaktadır. Muayene ücreti 300 TL olan uzman bir doktorun aynı
zamanda çok iyi bir berber ve otomobil tamircisi olduğunu düşünelim. Asıl işi doktorluk olan
bu kişinin zaman zaman günün çeşitli saatlerinde diğer işlerle uğraşması nedeniyle kaybedeceği
her saat ona 300 TL’ye mal olacaktır. Doktor ya tüm zamanını en iyi yaptığı işe verecek ve saç
kesme, otomobil tamiri gibi işlerini başkalarına yaptıracak ya da günde iki üç saatini
doktorluktan başka işlere ayırıp belirli miktarda gelirden vazgeçecektir. Rasyonel olan ise,
sadece en iyi yaptığı ve en çok kazandığı iş olan doktorluk mesleğinde uzmanlaşması olacaktır.
Günümüzde iktisadi hayatın temel özelliği, son derece gelişmiş ve hala gelişmekte olan
bir işbölümünün var olmasıdır. İnsanlar, makine ve teçhizatlar, genel olarak sermaye donanımı,
yaptıkları işler bakımından, uzmanlaşmaya yönelmişlerdir. İşgücünün tek bir özel iş için
etkinliğinin yoğunlaştırılmasına ve geliştirilmesine uzmanlaşma adı verilmektedir. Bu karşın
farklı çalışan grupların, üretimin çeşitli kısımlarında uzmanlaşmasına ise iş bölümü
denmektedir. Başka bir ifadeyle İşbölümü, ülkelerin sadece etkin oldukları malların üretimine
yönelmesi ve bunları ihraç etmesidir. Böyle bir yaklaşım kaçınılmaz olarak beraberinde o
malların üretiminde uzmanlaşmayı getirecektir. İşbölümü ve uzmanlaşmada serbest ticareti
gerekli kılacaktır. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin diğer ülkelere göre daha düşük maliyetle
ürettiği malları ihraç edip karşılığında daha pahalıya ürettiği malları ithal edebilmesi mümkün
olacaktır. Üretimde işbölümüne gidilmesiyle birlikte, mübadeleler artmış, bu da kaşınılmaz bir
şekilde para kullanımının gelişmesine zemin hazırlamıştır. İnsanlar eski devirlerde olduğu gibi,
ürettikleri mal ve hizmetleri bir biriyle değiştirirken para kullanmayıp malların mallarla
mübadele edildiği trampa (takas) yöntemini kullanmaya devam etselerdi, günümüz modern
ekonomilerindeki işbölümü ve uzmanlaşma mümkün olmayacaktı. Trampa yönteminin zorluk
ve aksaklıkları ticaret hacmini ciddi ölçüde sınırlayacak ve bunun sonucunda üretimde düşük
bir düzeyde kakacaktı.
Günümüzde işbölümünün tüm kıtalara yayıldığını görmekteyiz. Dünyanın her yerinden
gelen malların günlük hayatımızın bir parçası olması artık çok doğal bir durumdur. Çin’den
gelen cep telefonları, Vietnam’dan gelen spor ayakkabıları, Ekvatordan gelen muz,
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Japonya’dan gelen otomobil, Rusya’dan gelen buğday, ABD’den gelen bilgisayar programları
verebileceğimiz neredeyse sayısız örnekten sadece birkaçıdır. Dünya ticareti 20. yüzyılın ikinci
yarısında yüz kattan fazla artış göstermiştir. Dış ticaretteki bu artışı olanaklı kılan en önemli
etkenler ise, lojistikte sağlanan ilerlemelerle taşıma maliyetlerinin ciddi ölçüde düşmesi ve
devletlerin dış ticaret kısıtlamalarının büyük ölçüde azaltılması olmuştur. Tüm bu gelişmelerin
sonucunda köyler ve şehirler arasındaki ticaret giderek gerçek anlamda bir dünya ticaretine
dönüşmüştür. Dünya çapında yaygınlık kazanmaya başlayan serbest ticaret genel olarak tüm
tarafların hayat standartlarının yükselmesine katkıda bulunmaktadır.
Piyasaların küreselleşmesi için, devletler arasında 50 yıla yakın bir süre yürütülen
müzakere süreci gerekli olmuştur. Ülke sınırında gümrük vergileri salmak her bağımsız
devletin egemenlik haklarından biri olarak kabul edilmiş ve sınır geçişlerinde alınan gümrük
vergileri devlet hazinesini doldurduğu için hükümetlerde her zaman bu haklarını kullanma
eğilimi sergilemişlerdir. Yabancı ülkelerle ticaretin sınırlanmasının bir ülke ekonomisine
sağladığı faydadan çok zarar getirdiği düşüncesi oldukça yavaş bir şekilde kendisini kabul
ettirebilmiştir. Serbest ticaret düşüncesinin temel felsefesi 18. Ve 19. yüz yıl İngiliz
iktisatçılarına dayanmaktadır. Bu düşünceye göre, serbest ticaret tüm ülke ve ekonomiler için
avantajları beraberinde getirecektir. Söz konusu iktisatçılar, dış ticaret engellerinin
kaldırılmasının büyük mal akımlarını serbest bırakacağına ve ilgili ülkelerin gelişmesini teşvik
edeceğine yönelik tam bir güven beslemişlerdir. Uygulamaya baktığımızda bu iktisatçıların
haklı çıktığını söylemek mümkündür. Altın standardının finans piyasalarında üst düzey bir
istikrarı sağlaması ve gümrük duvarlarının düşük seviyede olması nedeniyle 19. yüz yılda dış
ticaret sürekli artmıştır.
Serbest ticaret düşüncesinin gelişiminde Adam Smith’in 1776 yılında “Milletlerin
Zenginliği” adlı şah eserini yayımlaması önemli bir kilometre taşı teşkil etmektedir. Smith
İngiltere’de bir toplu iğne imalathanesini ziyaret etmiş ve oradaki üretim sürecini analiz
etmiştir. Bu sırada toplu iğne üretiminde üst düzey bir işbölümünün oluğunu ve üretim
aşamalarında makinelerin devreye sokulduğunu gözlemlemiştir. İşbölümüne dayalı yeni üretim
biçiminin, geleneksel üretim biçimine göre verimlilikte yüz kattan fazla bir artışa yol açtığını
belirlemiştir. Bu nedenle bir üretim sürecinin işbölümü çerçevesinde tek tek üretim aşamalarına
ayrılması durumunda verimliliğin yükseleceği olgusu başından itibaren iktisat teorisinin temel
unsurlarından olmuştur. Bu olgu endüstriyel üretimin iş planlamasının temelini oluşturmuş ve
bir anlamda Henry Ford’un otomobil fabrikalarında en üst düzeye ve hatta abartılı bir seviyeye
ulaşmıştır. Günümüzdeyse şirket içi işbölümünün maksimize değil, optimize edilmesi gerektiği
anlaşılmıştır. Ancak yine de Adam Smith’in temel bulgusu günümüzde de geçerliliğini
korumaktadır. O da yüksek verimliliğin ve dolayısıyla aynı kaynaklarla daha yüksek çıktı
düzeyine ulaşabilmenin temel faktörünün işbölümü olduğu gerçeğidir.
Yaklaşık 200 yıl önce İngiliz iktisatçı David Ricardo, Adam Smith’in düşüncelerini
uluslararası ticarete uyarlamıştır. Buna göre her ülke uzmanlaşmalı ve öncelikle en iyi koşullara
sahip olduğu malları üretmelidir. Bir ülke bu şekilde ürettiği malları diğer ülkelerden gelen
mallarla mübadele ettiğinde, mal arzı artmaktadır. Tüm ülkeler bu şekilde hareket ettiğinde
uluslararası bir işbölümü oluşmaktadır. Uluslararası işbölümü sayesinde toplamda mal
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üretiminde verimlilik yükselmekte ve böylece mevcut kaynaklarla üretilen çıktı artmaktadır.
Sonuç itibariyle dış ticarete açılan tüm ülkelerde mal arzı artış göstermektedir. David
Ricardo’nun serbest ticarete yönelik talepleri İngiltere hükümeti tarafından ancak kısmen
benimsenmiştir. 19. yüzyılda Birleşik Krallık dünyanın dörtte birini kontrol etmekte ve
imparatorluk içerisinde son derece tek yönlü bir ticarete izin vermekteydi. Kolonilerden
hammaddeler gelmekte anavatanda işlenerek nihai mallara dönüşme ve bunların bir kısmı
kolonilere gönderilmekteydi. İngiliz sanayii, sanayi devriminin öncüsü olmuş ve kolonileriyle
kurulan eşit olmayan işbölümü ilişkisi İngiltere’yi dünya ekonomisinin tartışmasız bir numarası
haline getirmiştir.

1.4. Uluslararası Ekonomik İşlemlerin Ayırt Edici Özellikleri
Ulusal ve uluslararası piyasalar ilke olarak hemen hemen aynı şekilde işlemektedir. İlk
bakışta zihnimizde, uluslararası iktisadi ilişkilerin anlaşılması için farklı ve özel bir teoriye
gereksinim duyulmayacağı gibi bir düşünce belirebilir. Ancak bu noktada ulusal ve uluslararası
iktisadi ilişkilerin analizini farklılaştıran iki önemli özelliğe dikkat çekmekte yarar
bulunmaktadır. Bu ayırıcı özelliklerin ilki uluslararası işlemlerde ulusal sınırların ve ulusal
kısıtlamaların var olması ile her ülkede farklı ulusal paraların kullanılmasıdır.
Ulusal sınırlar birçok piyasayı az veya çok uluslararası rekabetten koruma işlevi
görmektedir. Ancak günümüzde dış ekonomik işlemlerdeki devlet kısıtlamaları ya önemini
kaybetmekte ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan taşımacılık ve iletişim
maliyetleri de sürekli azalmakta ve böylece eski rakiplere ek olarak birçok yeni ülke rekabete
girmektedir. Bu şekilde ülkeler kaçınılmaz bir şekilde, özellikle mal ve sermaye piyasalarında
giderek keskinleşen bir uluslararası rekabetle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Ülkeler kendi ulusal paralarını kullanmakta ve hemen hemen her ülkenin kendine özgü
para politikalarını uygulayan kendi merkez bankaları bulunmaktadır. Oysa uluslararası
ekonomik işlemlerde ülkelerin sadece kendi ulusal paralarını kullanarak işlem
gerçekleştirmeleri pek mümkün değildir. ABD’den bir mal satın aldığımızda, biz her ne kadar
TL ile ödeme yapmak istesek de, ABD’liler bizden ABD Doları talep edecektir. Dolayısıyla
uluslararası ticaretin işleyebilmesi için TL’nin ABD Dolarına değişimini sağlayacak bir
sistemin oluşması gerekecektir.
Ulusal sınırları aşan ekonomik faaliyetlerin, ulusal ekonomik işlemlere göre ayırt edici
özellikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Uluslararası iktisadi işlemler kural olarak iki veya daha fazla ulusal paranın
işlem gördüğü parasal alanla ilişkilidir. Buda uluslararası işlemlerde döviz kuru riskinin ortaya
çıkmasına yol açar.

Ulusal ekonomik işlemlerde söz konusu olmayan tarifeler ve diğer bir takım
tarife dışı engeller bulunmaktadır,
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Vergisel konular özel tüketim vergisi veya katma değer vergisinde faklı
uygulamalar dış ticaretin muhasebeleştirilmesinde komplikasyonlara yol açabilmektedir,

Yurt dışına yapılacak belirli işlemlerin özel yasalara tabi olması söz konusudur.
Bunlara örnek olarak yüksek teknoloji ve silah ticaretine ilişkin kısıtlamaları ve bazı ülkelerde
döviz kontrollerini göstermek mümkündür.

Üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki seyyaliyeti, ülke içindeki seyyaliyettine
göre belli düzeyde kısıtlanmıştır. Özellikle işgücünün ülkeler arsında serbestçe dolanması söz
konusu değildir. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu göç, yerleşme, çalışma izni gibi konuları
yasalarla düzenlemeleri ve kısıtlamaları söz konusudur.

Uluslararası işlemlerde yabancı kültürel çevrelerle ilişkiler kurulmakta, ancak
bu sadece ürünlerin pazarlanmasında sorunlar yaratmakla sınırlı kalmayabilmekte aynı
zamanda lisan engellerinin de dikkate alınması gerekebilmektedir. Dolayısıyla ülkeler
arasındaki kurumsal, sosyal, kültürel ve siyasi yapı farklılıkları uluslararası işlem yapan
ekonomik aktörlerin, ülke içinde faaliyet gösterenlere göre daha heterojen ekonomik çevre
şartları altında çalışmak durumunda kalmalarına neden olmaktadır.

İştirakler ve ortak girişimler (joint ventures) yoluyla yapılan yurtdışı üretim
süreçlerinde, ana şirket ile yurtdışında görevlendirilen yönetim kademesi arasında kültürlerarası
yönetim sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Yurtdışı faaliyetlerde birden fazla ulusal mali kurumların devreye girme
potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda farklı vergi yasalarından yararlanılması
vergiden kaçınma imkanlarını da doğurabilmektedir.

Ekonomik faaliyetlerin yurtdışına kaydırılması yurtiçindeki değer yaratma
düzeyini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu yüzden ulusal devletler mal ve faktör
piyasalarının serbestleştirilmesi sürecinde giderek keskinleşen bir kuruluş yeri rekabetiyle karşı
karşıya kalmaktadırlar.
Yukarıda özetlediğimiz özellikler karar verici konumundaki özel ekonomik aktörler için
olduğu kadar ulusal iktisat politikalarını uygulayan otoriteler içinde spesifik sorunlar
doğurabilmektedir. Bu gibi sorunlar aslında uluslararası iktisadi ilişkilerin giriş kısmında
konuyu kavramamızı kolaylaştıran temel başlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır Uluslararası
iktisadi ilişkiler çerçevesindeki faaliyetler istatistiksel ifadesini aşağıdaki başlıklarla
özetlenebilir:


Mal ve hizmet ihracı ve ithalatı



Teknoloji transferi



Uluslararası organizasyonlara yapılan transferler ve katkı payları



Sermaye ithal ve ihracı
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Sermaye akımlarına ilişkin faiz ve kar transferleri

Yukarıda ifade ettiğimiz verilerin bir araya getirilmiş toplu istatistiksel ifadesi bir
ülkenin Ödemeler Bilançosunda ayrıntılı bir şekilde yayınlanmaktadır.
Uluslararası iktisadi ilişkiler kavramı ve kapsamına ilişkin giriş niteliğindeki
açıklamalarımızdan sonra artık ele alacağımız konulara daha yakından bakmakta fayda
bulunmaktadır. Bir sonraki bölümde, uluslararası iktisadi ilişkilerin başlangıcını ve en önemli
kısmın ifade eden dış ticareti açıklamaya yönelik teorileri inceleyeceğiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası iktisadi ilişkiler, ekonomik aktörlerin ulusal sınırları aşan ekonomik
faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin düzenlenmesinde etkili olan devletler ve devletler üstü
kararlarla devreye sokulan önlemlerin ve ilişkilerin tamamı ifade etmektedir. Uluslararası
ilişkiler politik, sosyal, iktisadi, kültürel ve askeri konular gibi çok farklı konulara ilişkin
olabilmektedir. Uluslararası iktisadi ilişkiler ise, söz konusu farklı uluslararası ilişkilerden
sadece iktisadi alana giren konuları kapsamaktadır. Bu çerçevede sadece bir ülkenin iç
ekonomisi ile ilgili olan ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesine rağmen iktisadi özellik
taşımayan veya parasal bir neticesi olmayan olaylar uluslararası iktisadi ilişkilerin kapsamına
girmeyecektir.
Uluslararası iktisadi ilişkiler çok farklı alanlar ve farklı boyutlar çerçevesinde karşımıza
çıkabilmektedir. Sanayileşmiş ülkeler, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve merkezi
planlamacı ülkeler uluslararası ilişkilerin taraflarını oluşturmaktadırlar. Bu ülkeler arasında
hammaddelerin, işlenmiş ürünlerin hizmetlerin ticareti yapılmaktadır. Diğer yandan
uluslararası düzlemde ülkeler arasında uzmanlaşmış veya yabancı işgücü akımları, kredi,
doğrudan yatırım, kalkınma yardımları gibi sermaye akımları ve patent, lisans, uzman
işgücünün eğitimi gibi teknik bilgi mübadelesi gerçekleştirilmektedir. Döviz temini, yabancı
paralar karşısında ulusal paranın değerinin düşmesi gibi çok sayıda ülke arasında ortaya çıkan
uluslararası parasal sorunlarda uluslararası iktisadi ilişkilerin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
Sonuç itibariyle ihracat, ithalat ve yabancı sermaye transferi, tasarruf ve döviz açığının
kapatılması iktisadi büyüme ve kalkınma için temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. İktisadi
kalkınmanın sağlanması uluslararası iktisadi ilişkilerin getirdiği fırsatların etkin bir şekilde
kullanılmasını da gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkelere dair çok sayıda örnek, uluslararası
iktisadi ilişkilere entegre olmanın iktisadi kalkınma için önemli bir ön koşul teşkil ettiğini
gözler önüne sermektedir.
Mübadeleye dayalı ekonomik sistemlerde herkes kendi işine her şey den önce en iyi
yaptığı işe odaklanmaktadır. Ürettiği malı diğer mallarla mübadele ettiğinde, tüm bu malları
kendisi ürettiği takdirde elde edebileceği faydadan daha fazla fayda elde etmektedir. Çünkü
işbölümü ve uzmanlaşma ekonomide verimliliği ve üretimi artırmaktadır. Mevcut kaynaklarla
daha fazla mal üretilmekte ve mübadeleye katılan bireylere yönelik mal tedariki iyileşmektedir.
Günümüzde iktisadi hayatın temel özelliği, son derece gelişmiş ve hala gelişmekte olan
bir işbölümünün var olmasıdır. İnsanlar, makine ve teçhizatlar, genel olarak sermaye donanımı,
yaptıkları işler bakımından, uzmanlaşmaya yönelmişlerdir. İşgücünün tek bir özel iş için
etkinliğinin yoğunlaştırılmasına ve geliştirilmesine uzmanlaşma adı verilmektedir. Bu karşın
farklı çalışan grupların, üretimin çeşitli kısımlarında uzmanlaşmasına ise iş bölümü
denmektedir. Başka bir ifadeyle İşbölümü, ülkelerin sadece etkin oldukları malların üretimine
yönelmesi ve bunları ihraç etmesidir. Böyle bir yaklaşım kaçınılmaz olarak beraberinde o
malların üretiminde uzmanlaşmayı getirecektir. İşbölümü ve uzmanlaşmada serbest ticareti
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gerekli kılacaktır. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin diğer ülkelere göre daha düşük maliyetle
ürettiği malları ihraç edip karşılığında daha pahalıya ürettiği malları ithal edebilmesi mümkün
olacaktır. Üretimde işbölümüne gidilmesiyle birlikte, mübadeleler artmış, bu da kaşınılmaz bir
şekilde para kullanımının gelişmesine zemin hazırlamıştır
Ulusal ve uluslararası piyasalar ilke olarak hemen hemen aynı şekilde işlemektedir. İlk
bakışta zihnimizde, uluslararası iktisadi ilişkilerin anlaşılması için farklı ve özel bir teoriye
gereksinim duyulmayacağı gibi bir düşünce belirebilir. Ancak bu noktada ulusal ve uluslararası
iktisadi ilişkilerin analizini farklılaştıran iki önemli özelliğe dikkat çekmekte yarar
bulunmaktadır. Bu ayırıcı özelliklerin ilki uluslararası işlemlerde ulusal sınırların ve ulusal
kısıtlamaların var olması ile her ülkede farklı ulusal paraların kullanılmasıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası iktisadi ilişkiler kapsamında analiz
edilmesi söz konusu değildir?
a)

Döviz Kurları

b)

Ödemeler Bilançosu

c)

Dış Ticaret Dengesi

d)

Para Birliği

e)

Firma kar maksimizasyonu

2)
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iktisadi işlemlerin,
işlemlere göre ayırt edici özelliklerinden biri değildir

ulusal ekonomik

a)

Uluslararası işlemlerde döviz kuru riski vardır.

b)

Uluslararası ekonomik işlemlerde tarifeler ve diğer bir takım tarife dışı engeller

c)

Üretim faktörlerinin uluslararası seyyaliyeti belirli kısıtlamalara tabi tutulabilir.

d)

Uluslararası işlemler para kullanılarak yapılır.

e)

Yurtdışı faaliyetlerde birden fazla ulusal mali kurum devreye girebilir.

vardır.

3)
Bir ekonomide işgücünün belirli bir özel iş için etkinliğinin yoğunlaştırılmasına
ve geliştirilmesine ne ad verilmektedir?
a)

Verimlilik

b)

Uzmanlaşma

c)

Üretkenlik

d)

İstihdam

e)

Üretim
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4)
Bir ekonomide farklı çalışan grupların, üretimin çeşitli kısımlarında
uzmanlaşmasına ne ad verilmektedir?
a)

Verimlilik

b)

Üretkenlik

c)

Uzmanlaşma

d)

İşbölümü

e)

Rekabet

5)
Serbest ticaret düşüncesinin gelişiminde en önemli katkıyı sunan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

A. Smith

b)

J. M. Keynes

c)

H. Ford

d)

F. Quesnay

e)

F. List

6)

Ödemeler bilançosu aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

a)

Uluslararası iktisadi faaliyetlerin tümünün istatistiklerini

b)

Dış borç stokunu

c)

Devletin dış borç stokunu

d)

Özel kesim dış borç stoku

e)

Kamu harcamalarını ve gelirlerini

7)

Sanayi devrimini ilk kez gerçekleştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Almanya

b)

İngiltere

c)

Fransa

d)

Rusya

e)

Amerika Birleşik Devletleri
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8)
beklenmez?

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin David Ricardo tarafından savunulması

a) Dış ticarette korumacılık gereklidir.
b) Yüksek verimlilik için işbölümü gereklidir.
c) Dış ticaret tüm ülkeler için faydalıdır.
d) Gümrük duvarlarının kaldırılması yararlıdır.
e) Dış ticaret sıfır toplamlı bir oyun değildir.
9)
Bir ülkenin diğer ülkelerle gerçekleştirdiği mal ihracatı ve ithalatı hangi
kavramla ifade edilmektedir?
a) Cari işlemler
b) Sermaye hareketleri
c) Net hata ve noksan
d) Dış ticaret
e) Ödemeler bilançosu
10)
Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası iktisadi ilişkiler kapsamında analiz
edilmesi söz konusu değildir?
a) Döviz Kurları
b) Ödemeler bilançosu
c) Fiyatlar genel düzeyi
d) Dış ticaret hadleri
e) Dış ticaret kısıtlamaları

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)d, 5)a, 6)a, 7)b, 8)a, 9)d, 10)c
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2. DIŞ TİCARET TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak dış ticaret kavramı ve dış ticaret teorileri kavramları
tanımlanacaktır. Daha sonra dış ticaretin yapılmasına yol açan nedenler üzerinde durulacaktır.
Bir sonraki aşamada merkantilistlerin ve fizyokratların dış ticarete yaklaşımları açıklanacaktır.
Daha sonra Adam Smith’in mutlak, David Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dış ticaret teorileri neyi açıklamak iddiasındadırlar?

2)

Dış ticaretin başlıca nedenleri nelerdir?

3)

Merkantilistler ve Fizyokratların dış ticarete farklı önem atfetmelerinin nedeni

4)

Mutlak üstünlükler teorisi dış ticareti nasıl açıklamaktadır?

5)

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre ülkeler neden dış ticaret yapmaktadır?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Dış Ticaret Kavramı

Dış ticaret kavramının
tanımı ve içeriği
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Dış Ticaret Teorileri

Dış ticaret teorilerinin neyi
açıklamayı hedeflediği
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Dış Ticaretin Nedenleri

Dış ticaretin hangi
nedenlerle yapıldığı
kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Merkantilizm ve Fizyokrasi
Yaklaşımlarının Dış
Ticarete Bakışları

Merkantilizm ve Fizyokrasi Okuyarak ve araştırma
yaklaşımlarının dış ticarete
yaparak geliştirilmesi
bakışları kavranacaktır.
mümkündür

Mutlak Üstünlükler Teorisi

Mutlak Üstünlükler
Teorisinin dış ticareti nasıl
açıkladığı kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisinin dış ticareti nasıl
açıkladığı kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar
•

Dış Ticaret

•

Dış Ticaret Teorileri

•

Klasik Dış Ticaret Teorileri

•

Mutlak Üstünlükler Teorisi

•

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

•

Merkantilizm

•

Fizyokrasi

•

Smith

•

D. Ricardo
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2.1. Dış Ticaret ve Dış Ticaret Teorisi Kavramı
Dış ticaret teorisi genel olarak ülkelerarasında yapılan ticaretin nedenlerini ve ülkelere
sağladığı faydaları, dış ticarette fiyatların nasıl belirlendiğini açıklamaya çalışan iktisat
biliminin bir alt dalını ifade etmektedir. Dış ticaret, uluslararası ekonomik ilişkilerin sadece mal
ihracatı ve mal ithalatı ile ilgili kısmını oluşturmaktadır. Dış ticarete ek olarak uluslararası
hizmet akımlarını ve sermaye akımlarını da kapsayacak bir analiz yaptığımızda uluslararası
iktisadın veya uluslararası ekonomik ilişkilerin kapsamına ulaşırız. Bu bölümün çerçevesi ise
dış ticaret ile sınırlı tutulacaktır.
Dış ticaret teorisinin temel amacı ülkeler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının
nedenlerini açıklamaktır. Bu alanda yapılan bilimsel analizlerle asıl olarak söz konusu amaç
doğrultusunda teorilerin oluşturulmasına yönelik çabalar sergilenmektedir. Dış ticaret teorisi
kapsamında yapılan analizleri, bazı aşırı basitleştirici varsayımlar altında ülkelerin birbirleriyle
gerçekleştirdikleri ticaretin temelini, dış ticaretten sağlanan kazançları, dış ticaretin bileşimi ve
nispi reel fiyat ilişkilerini ortaya koymaya yönelik bir bilimsel faaliyet alanı olarak tanımlamak
mümkündür. Bu çerçevede dış ticaret teorisinin cevaplamak iddiasında olduğu üç temel soru
bulunmaktadır:

Ülkelerin dış ticaret yapmalarının nedeni nedir veya bir ülkenin hangi malların
ihracatını, hangi malların ithalatını yapacağı kararlarının nasıl belirlenmektedir?

Dış ticarette nispi fiyatlar veya dış ticaret hadleri nasıl belirlenmektedir? Başka
bir ifadeyle, uluslararası piyasalarda mallar hangi fiyatlardan mübadele edilmektedirler?

Üretim ve tüketim açısından dış ticaretin yol açtığı kazançlar nelerdir? Başka bir
ifadeyle, bir ülkenin dış ticarete yönelmesinin kapalı ekonomiye göre getirdiği kazanımlar
nelerdir?
Uluslararası iktisadi ilişkilerin veya uluslararası iktisadın yukarıda ifade ettiğimiz
konularla ilgilenen bölümüne Dış (Uluslararası) Ticaret Teorisi veya Soyut Uluslararası İktisat
Teorisi adı verilmektedir.
Dış ticarete yönelik bilimsel bir yöntemle yapılan ilk analiz 1776 yılında Adam Smith
tarafından yayımlanan Milletlerin Zenginliği isimli kitabı ile başlatılmaktadır. Milletlerin
Zenginliği aynı zamanda iktisadın bir bilim haline gelmesini sağlayan ve Klasik İktisat
Yaklaşımının da temelini oluşturan eser olarak kabul edilir.
Ticaretin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin uygarlığın yayılmasında da önemli bir işlevi
olmuştur. Ticaretin tarihi, insanlar arası ilişkilerin başladığı zamanlara kadar geriye
götürülebilir. Ticaret bireylerin veya toplumların kar elde etmek amacıyla giriştikleri ve bir
yerden diğer bir yere taşımak zorunda oldukları her türlü ham ya da işlenmiş mal, hizmet, değer,
gıda gibi şeylerin alımını ve satımını, mübadele edilmesini kapsayan ekonomik bir faaliyeti
ifade eder. Ticaret insanlar ve milletler arasındaki en eski ve en önemli ilişki olmuştur.
Savaşlarla birlikte ticaret, uluslararası ilişkilerin gelişiminde temel bir rol üstlenmiştir. Ticaretin
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vergilendirilmesi yüzyıllar boyunca devletler açısından en önemli gelir kaynaklarından biri
haline gelmiştir. Tarihte birçok imparatorluk ticaret yolları üzerinde kurulmuş ve bu ticaret
yollarını kontrol altına alabilmek amacıyla savaşlar yapılmıştır. Ticaret hemen hemen her
dönemde gelişme göstermiştir. Bunun en temel nedeni toplumların kendilerinde mevcut
olmayan malları talep etmiş olmalarıdır. Dünya ticaretinin gelişmesi, dünya ekonomisindeki
büyümeyi hızlandırmış ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle paralel bir çizgi izlemiştir.
Ağırlıklı olarak serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu günümüz dünya ekonomisinde, ülke
ekonomilerinin karşılıklı bağımlılığı söz konusu olmakta ve dış ticaretin önemi de giderek
artmaktadır.
Ticaretin, kültürel alanda değerler, düşünceler ve toplum üzerinde de etkileri olduğu
düşünülmektedir. Liberal düşünceyi benimseyenler ticaretin kültürel etkilerinin olumlu yönde
olduğunu savunmaktadırlar. Çünkü ticaret toplumlar arasındaki ilişkilerin, yeni düşüncelerin
ve teknolojik gelişmelerin yayılmasına neden olmakta ve sosyal ilerlemeyi hızlandırmaktadır.
Buna karşın ekonomik milliyetçiler ise ticaretin kültürel etkilerine olumsuz açıdan
bakmaktadırlar. Çünkü onlara göre ticaret, geleneksel değerlerin yıpranmasına, materyalizmi
teşvik ederek yozlaşmaya ve lüks mallar peşinde koşan bireylerde ve toplumda zararlara neden
olmaktadır. Bu görüşte olanlar ticarete çoğu zaman olumsuz yaklaşmışlardır. Bazı yazarlar
uluslararası ticareti, çok sıkı bir şekilde denetlenmesi gereken bir kültürel emperyalizm olarak
değerlendirmişlerdir.
Ticaretin uluslararası politika üzerindeki etkisi de diğer bir tartışma konusunu
oluşturmaktadır. Liberal düşünceyi benimseyenler iktisadi bağımlılığın insanlar ve toplumlar
arasında olumlu bağlar kurulmasını sağladığını ve devletlere statükonun korunmasında bir
destek olduğunu düşündükleri için ticareti bir barış unsuru olarak değerlendirmektedirler. Buna
karşın ekonomik milliyetçiler ise ticareti, iktisadi uzmanlaşma ve bağımlılığın devletleri daha
güvensiz, daha bağımlı ve dış gelişmelere daha duyarlı duruma getirdiği için zararlı bir unsur
olarak bakmaktadırlar. Bunlara göre ticaret, politik gerilimlerin ve iktisadi baskıların kaynağı
ve toplumdan kendi işlerini yönetme yetkisinin alınma vasıtası olarak değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere zaman içerisinde dış ticaret teorisinde bir
birine karşıt iki düşünce akımı oluşmuştur. İlki, liberal yaklaşımı benimseyen, Adam Smith,
David Ricardo’dan Faktör Donatım Modeli ve diğer Neo-klasik modellere kadar gelen
Ortodoks ticaret anlayışıdır ve bu anlayış yeni dış ticaret teorilerinde de sürmektedir. İkinci
grupta ise, Merkantilistler, 19. yüzyılın Alman Tarihçi Okulu ve 20. Yüzyılın ekonomik
milliyetçileri ile tanımlanabilecek milliyetçi gelenek temsil edilmektedir. Bu iki düşünce akımı,
dış ticaretin amaç, neden ve sonuçları konularında farklı yaklaşımlar sergilemektedir.
Günümüzde küreselleşmeyle dünya ülkeleri birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Bu süreç
teknolojinin ilerlemesi, ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ve Bölgesel-Küresel Ekonomik
Entegrasyon olgularıyla hızlanmaktadır. Uluslararası İktisat bilimi Adam Smith’den günümüze
kadar geçen sürede yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde gerek teorik, gerekse politik
alanda oldukça hızlı bir gelişme sergilemiştir.
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2.2. Dış Ticaretin Nedenleri
Ülkelerin uluslararası ticarete katılmayı faydalı bulmalarının temel nedenlerini
aşağıdaki başlıklarda ele almak mümkündür:


Fiyat Farklılıkları



Ürün Farklılaştırma



Tüketici zevk ve tercihlerindeki farklılıklar



Ölçek Ekonomilerinden Yararlanma



Üretim Farklılıkları ve Ülke İçindeki Üretimin Yetersiz Olması



Yurtiçi Tekelleri Engellemek

Dış ticaretin temel nedenlerinden belki de en önemlisi ülkeler arasında var olan fiyat
veya maliyet farklılıklarıdır. Fakat ülkelerin malların üretiminde sahip oldukları fiyat avantajı
her üründe farklı olabilmektedir. Bir ülke fiyat avantajına sahip olmadığı bir malı, yurtiçinde
imal etmek yerine, başka bir ülkeden ithal etmeyi tercih edebilir. Eğer fiyat üstünlüğü olmayan
bu malın yurtiçi üretimi için kıt kaynaklar istihdam edilirse, kaynaklar etkin kullanılmamış olur.
Dolayısıyla bu gerçeği göz önünde bulundurmamanın bedeli fırsat maliyetlerinin yükselmesi
olarak karşımıza çıkar. Ülkeler arası fiyat farklılıklarının açıklanmasında söz konusu mallardaki
mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler belirleyici olmaktadır.
Uluslararası ticaret sadece ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarından doğmamıştır. Bazı
ülkeler arasında nispi mal fiyatlarının farklılık göstermemesine rağmen, dış ticaret hacimlerinde
artış görülebilmektedir. Bunun önemli bir nedeni dünya piyasalarında farklılaştırılmış ürünlerin
bulunmasıdır. Günümüz dış ticaretinde ürün farklılaştırmasından kaynaklanan nedenler, belirli
sektörlerde fiyat farklılıkları kadar önemli olabilmektedir. Endüstri içi ticaret ABD gibi
otomobil endüstrisinde öncü ülkelerden birindeki tüketicilerin, Volkswagen ve BMW gibi
Alman otomobil markalarını satın alabilmelerini sağlamaktadır. Buna karşın otomobil
endüstrisinin önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya’da da tüketiciler Ford ve Chrysler gibi
ABD otomobil markalarının ürünlerini satın alabilmektedirler. Günümüzde dünya ticaretinin
üçte ikisinden fazlasını endüstri içi ticaret oluşturmaktadır. Son yıllarda eksik rekabet şartları,
endüstri-içi ticaret, benzer ülkeler arasında ticaret, çok uluslu şirketler ve şirket içi ticaret
giderek öne çıkması dış ticaretin ve dış ticaret teorilerinin yeniden şekillendirilmesine yol
açmıştır.
Tüketici zevklerindeki farklılıklarda günümüzde dış ticaretin nedenlerinden biridir.
İnsanların beğenilerinin, zevklerinin farklılaşması ve çeşitlilik peşinde koşmaları mal
üretiminin de farklılaşmasına yol açabilmektedir. Ülkeler aynı veya benzer malları daha farklı
şekillerde üretmek suretiyle, farklı zevklere sahip olan tüketicilerin ihtiyaçlarına dış ticaret
yoluyla, karşılık verebilmektedir.
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Birtakım malların üretiminde büyük ölçekte üretim yapılması birim başı maliyetleri
düşürmekte ve bu nedenle küçük ölçekli üretim ekonomik olmamaktadır. Oysa bazı ülkelerde
iç piyasanın yeterince büyük olmaması bu gibi malların büyük ölçekte üretimi olanağını
kısıtlayabilmektedir. Çünkü büyük ölçekli üretim için, daha geniş üretim olanakları ve daha
geniş piyasalar gerekmektedir. Dolayısıyla ülkeler işbirliğine gitmek, üretim olanaklarını ve
piyasalarını birleştirmek zorunluluğu duymakta ve zorunlulukta dış ticareti beraberinde
getirmektedir. Dış ticarete açılmak suretiyle firmalar sadece iç piyasaya değil dış piyasalara da
mal satabileceğinden ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanma fırsatı doğmaktadır. Bir
firmanın ülkelerin tümünü tek bir pazar olarak dikkate almaması durumunda mallarını
yurtdışına pazarlaması ve üretim ölçeğini genişletme olanağı yaratması da mümkün
olmayacaktır.
Üretim farklılıkları ve yurt içindeki üretimin ya hiç olmaması ya da yetersiz olması da
dış ticaretin yapılmasına yol açan doğal nedenlerden biridir. Birtakım ülkelerde bazı malların
üretilmesi mümkün olmayabileceği gibi bazı mallarında ihtiyaçtan daha az üretilmesi söz
konusu olabilmektedir. Böyle bir malın tüketiminden vazgeçilmesinin söz konusu olmaması
durumunda, kaçınılmaz olarak o malın ithal edilmesi gerekecektir. Oysa aynı mallar diğer
birtakım ülkelerde ihtiyaçtan fazla miktarda üretilebilmektedir. Bu ülkelerde ihtiyacın üzerinde
ürettikleri malları diğer ülkelere ihraç edebilecek ve böylece ulusal gelirlerini
arttırabileceklerdir. Söz konusu yetersizliklerin temelinde doğal kaynakların ülkeler arasındaki
dağılımında dengesizlikler, iklim, kalifiye işgücü eksikliği veya üretim teknolojisinin eski ve
verimsiz olması gibi nedenler yatabilmektedir.
Üretim faktörlerinin dünya üzerinde farklı dağılmış olması ve coğrafi farklılıklar
bulunması hiç kuşkusuz dış ticareti etkilemektedir. Arap yarımadasında çok zengin petrol
yatakları bulunmasına rağmen, tarım yapabilecekleri uygun topraklar ve sulama olanakları
bulunmamaktadır. Buna karşın Arap yarımadasıyla karşılaştırıldığında, ülkemizin tarıma
elverişli toprakları ve sulama imkânları oldukça geniş olmakla birlikte, zengin petrol ve doğal
gaz rezervlerimiz bulunmamaktadır. Bu durumda Türkiye gibi yeterli petrol kaynaklarına sahip
olmayan ülkeler bunu diğer ülkelerden ithal etmek zorunda kalacaktır. Ancak petrol ithalatı için
gerekli dövizi elde edebilmek içinde o ülkede fazla olan örneğin tarım ürünleri gibi ürünleri
ihraç etmek gerekecektir. Dolayısıyla bir ülkede bazı hammaddelerin veya üretim faktörlerinin
yurtiçinde aşırı bir arz fazlası bulunması da uluslararası ticaret için bir neden oluşturmaktadır.
Bir ülkede bir malın üretiminde arz fazlası olması, o malın yurtdışına ihraç edilmek suretiyle
bu arz fazlasının ortadan kalkmasına yarayacaktır. Buna örnek olarak AB’nin tahıl, sığır eti ve
tereyağı gibi tarım ürünlerdeki arz fazlasının sübvanse edilmiş damping fiyatlarıyla ihraç
edilmesini gösterebiliriz. Böyle bir durumda üreticiler yurtiçi talebi aşan bir üretimde
bulunmakta ve dünya piyasalarını arz fazlasını ortadan kaldıracak bir valf olarak
kullanmaktadırlar. Başka bir ifadeyle dış ticaret, bir ülkede atıl haldeki kaynakların
kullanılmasına imkan tanıyan bir pazar yaratma aracı olarak görülmektedir. Adam Smith
tarafından ifade edilen artık kapağı teorisinde (vent for surplus theory) ihracat bir nevi dışarıya
atma kapağı rolü oynamaktaydı. Bu sayede üretim kapasitelerinin tam kullanımı ve ölçek
ekonomilerinden yararlanmak için fırsat yaratılmış olmakta ve faktörlerin tam istihdamını
sağlanmaktaydı.
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Ülkeler farklı iklim kuşaklarında bulunmaktadırlar. Bir ülkenin uygun iklim
koşullarının bulunmaması nedeniyle bazı tarım ürünlerini hiç üretememesi veya çok yüksek
maliyetlere katlanarak üretebilmesi durumunda bu tür ürünlerin ithal edilmesi daha rasyonel
olabilmektedir. Bu noktada iklim ve toprak gibi mobil olmayan üretim faktörleri sorunsalının
dış ticaret üzerinde etkisi görülmektedir. Örnek olarak kahvenin Brezilya ve Kolombiya’da,
fındığın ülkemizde üretilmesini verebiliriz. Bu durumda Türkiye’de kahve tüketilmek
istendiğinde Kolombiya’dan ithal edilmesi gerekecek, Kolombiya’da da fındık ihtiyacını
Türkiye’den yapacağı ithalatla karşılayacaktır.
Ülkelerin teknolojik gelişmişlik düzeyleri de birbirinden oldukça farklı olabilmektedir.
Bazı ülkelerde sanayi ve üretim teknolojisi çok ileri düzeyde iken bazılarında bu teknolojiler
hiç bulunmayabilmektedir. Malların üretimi için teknoloji gerekmekte o nedenle her malı her
ülke üretememektedir.
Kalifiye işgücü ve girişimcilik ruhu açısından da ülkeler arasından farklılıklar
bulunmaktadır. Bazı ülkelerde yüksek teknoloji ürünlerini keşfedip üretebilecek iş adamları ve
girişimciler varken, diğer bazı ülkelerde bu nitelikte girişimciler bulunmayabilmektedir.
Geçmiş dönemlerde bazı gelişmekte olan ülkelerde dışa kapalı ekonomi ve ithal ikameci
sanayileşme yaklaşımı uygulamaya konmuştur. Dışa kapalı ekonomilerde bazı sektörlerin dış
rekabete karşı koruma duvarlarıyla veya birtakım teşviklerle desteklenmesi söz konusu
olmuştur. Ancak zamanla aşırı korumacı politikalar ülke içinde tekelleşme ve oligopolleşmeye
kapı aralayarak bu firmaların kaliteli mal üretme çabası olmaksızın yüksek fiyatlar uygulayarak
aşırı kar sağlamaları mümkün olmuştur. Kapalı ekonomiler dış rekabete açıldığında ise o
ülkedeki tüketiciler tekellerin ve oligopollerin baskısından kurtulacaktır. Yurtdışından ülkeye
kaliteli ve daha ucuz malların ithal edilmesiyle ulusal monopollerin ciddi bir kısmı ortadan
kalkacak bazıları da ayakta kalabilmek için yüksek fiyat uygulamaktan vazgeçip daha kaliteli
mal üretme çabasına girişecektir. Anlaşılacağı üzere bu yöndeki çabalar ülke ekonomisi için
olumlu neticeler doğuracaktır.
Günümüzün dış ticaretinde “mal farklılaştırması” başlığı altında gruplayabileceğimiz
nedenlerden kaynaklanan dış ticaret belli sektörlerde en az “fiyat farklılıkları” kadar önemlidir.
Eksik rekabet koşulları, endüstri-içi ticaret, benzer ülkeler arasında ticaret, çok uluslu firmalar
ve firma içi ticaretin son yıllara giderek artan ölçüde damgasını vurması dış ticaretin ve dış
ticaret teorisinin yeniden ele alınmasına neden olmuştur. Bu alanda geniş bir literatür olmasına
karşın özellikle Krugman eksik rekabet modellerini dikkate alan katkısı önemlidir
Tüm uluslararası ticaret kuramlarının ortak özellikleri şunladır:


Uluslararası işlemleri etkiler



İhracat için cazip pazarlar hakkında öngörüler sunar



Başarı şansı olan, yüksek potansiyelli ihraç ürünlerini belirler
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Firmaların üretimlerini nerede gerçekleştirecekleri konusunda yardımcı olur.



Devletin ticaret politikalarını anlamamıza yardımcı olur.



Firmaların rekabet güçlerinin nasıl etkileneceğini tahmin etmemize yarar.

2.3. Merkantilizm ve Dış Ticaret
Merkantilizm, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki dönemin ulusal devletlerinin, ülkede
altın ve gümüşün biriktirilebilmesi için tatminkâr bir dış ticaret fazlası durumuna ulaşılmasını
zorunlu gören öğreti ve uygulamalarına verilen isimdir.
Merkantilizm esas itibariyle ekonomi biliminin felsefi alt yapısının oluşmaya başladığı,
devletçi felsefe okulu olma özelliği taşımaktadır. Ekonominin bir bilim olarak değilse de
sistematik bir sezgisel yaklaşımlar seti olarak ortaya çıkışı bu döneme denk gelmiştir.
Merkantilizm yaklaşımı Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 1500 ile
1800 yılları arasındaki 300 yıl gibi oldukça uzun bir dönemde etkili olmuştur. Ticaret devrimi
olarak isimlendirilen bu dönem kapitalist sistemin ilk yapı taşlarının atılması açısından önem
taşımaktadır. Tarihsel olarak feodalizmin çöktüğü, güçlü merkezi devletlerin kurulduğu ve
ticari kapitalizmin gelişmeye başladığı bir çağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla
merkantilizmde ağırlıklı olarak yeni filizlenmeye başlayan ticari kapitalist sınıfın düşüncelerini
yansıtan bir politik iktisat sistemi olarak bakmak mümkündür. Merkantilist fikirler bu uzun
dönemde ulusal devletlerin ekonomi politikaları ilkeleri üzerinde oldukça belirleyici olmuştur.
Merkantilist düşünce’nin genel hatlarıyla üç temel unsur üzerine oturduğunu ifade
edebiliriz:


Ulusal ve güçlü devlet ilkesi.



Değerli madenler ve ulusal güç arasındaki pozitif ilişki ve kazanma tutkusu.



Dış ticaretin gerekliliğidir.

Merkantilist yaklaşıma göre güçlü devlet hazinesi değerli madenlerle dolu olan devlettir.
Bu düşünürler tarımın ve sanayiinin zenginliği arttırıcı sektörler olmadığını ifade etmişlerdir.
Tarımın ve sanayiinin karlı çalışabilmesinin tek yolu ticaret yollarının onlara pazar
sağlamasından geçmektedir. Dolayısıyla zenginliğin kaynağını ticarette aramak gerekir.
Merkantilizmin yukarıda ifade ettiğimiz üç temel ilkesinin birbirinden bağımsız değil, tam
tersine birbirine bağlı ilkeler olarak ele alınması gerekir. Dikkatle bakılacak olursa, ifade edilen
üç unsur arasındaki bağlantının özünde dış ticaretin yattığını görülmektedir. Bir ülkenin değerli
maden kaynaklarına sahip olmaması durumunda, zenginliğe ve refaha ulaştıracak tek yol dış
ticaret fazlası yaratmaktan geçecektir. Bu doğrultuda merkantilistler, değerli madenleri ülke
içerisinde en yüksek düzeye ulaştıracak şekilde, dış ticaret fazlası yaratacak ve ülke dışına çıkan
paradan daha fazla miktarda para girişini sağlayacak politikaları benimsemişlerdir.
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Devletin zenginliği ve refahın kaynağı değerli madenleri biriktirmekten geçtiği için dış
ticaret fazlası verecek yönde dış ticarette korumacı politikalar uygulanmıştır. Burada temel
amaç, dış ticaret fazlası yaratmak suretiyle değerli maden birikimi ile ulusal parayı güçlü
kılmaktır. Ancak bu politikaların sonucunda bir ülke kazanırken diğer ülke kayba uğrayacaktır.
Başka bir ifadeyle Merkantilistlere göre dış ticaret bir uyumu değil, tam tersine çatışmayı
gerektirmektedir. Bu yaklaşıma göre, bir ülkenin ancak diğer bir ülke aleyhine zenginleşmesi
söz konusu olacaktır. Dolayısıyla uluslararası alanda işbirliği yerini ulusal çıkarların çatıştığı
bir ortama bırakmıştır. Avrupa ülkeleri bu anlayıştan hareketle altın ve gümüş biriktirebilmek
amacıyla yeni sömürgeler elde etme peşinde koşmuş ve birbirleriyle kıyasıya mücadeleye
girişmişlerdir. Dolayısıyla ulusal ve güçlü devlet ilkesinin gereklerinden biri, kuvvetli bir ordu
ve donanmaya sahip olmak, güçlü bir ticaret filosuyla diğer devletlere üstünlük sağlayabilmek
anlamına gelmiştir.
Merkantilistler, bir malın değerini o malın üretiminde kullanılan emek miktarına göre
belirleneceği ilkesi üzerine oturtulan, emek değer teorisini benimsemiştir. Onlara göre kârın
üretim sürecinde değil, mübadele süreci sonunda ortaya çıkmaktadır. Bir malın emekle
hesaplanan maliyetinden daha yüksek bir fiyatla satılması nedeniyle, kâr sağlama imkânı
doğmaktadır. Bu açıklama Merkantilistlerin neden dış ticareti bu kadar öne çıkardıklarını gözler
önüne sermektedir. Dolayısıyla dış ticaret, maliyetin üzerinde bir artı değerin sağlanabileceği
önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam da bu nedenden ötürü, özellikle
sömürgelerle yapılan ticaretin devletin koruması altında yürütülmesi, ticaretin ve ticaret
yollarının güvence altına alınması konusu büyük bir önem taşımaktadır.
Merkantilistler ülkede nüfus artışını savunmaktadırlar. Çünkü hızlı nüfus artışı işgücünü
artırmak suretiyle ücretlerin düşmesine neden olmakta ve bu da ihracatı arttırıcı etki yaptığı için
ülkenin lehine görülmektedir.
Günümüzde dış ticaret fazlası yaratabilmek için önlemlere başvuran, zaman zaman
sermaye hareketlerine kısıtlama getirebilen, ülkenin döviz rezervlerinde artışı amaçlayan ve
etkin bir para ve maliye politikası uygulamayı hedefleyen ülkelerin izledikleri politikalar
merkantilizmin çağımızdaki yeni bir uygulama biçimi olarak görülerek “Neo-Merkantilizm”
olarak adlandırılmaktadır. Kısaca günümüzde sosyal ve politik nedenlerle sürekli dış ticaret
fazlası vermeye çalışan ülkeler bu şekilde adlandırılmaktadır.
Merkantilistler, bir ülkenin refahını altın ve gümüş varlığı ile özdeş tuttukları için, dış
ticaretin kazanç ve kayıplarını da altın ve gümüş giriş ve çıkışları cinsinden ölçmüşlerdir.
Üretim odaklı bu ölçüm biçiminin doğal bir neticesi olarak, dış ticaret sıfır toplamlı bir oyun
oluşturmaktaydı. Dolayısıyla ticaret fazlası veren ülkenin kazançları, ticaret açığı veren ülkenin
kayıplarıyla özdeş olacağı için, dünya genelinde bir kazanç veya kayıp söz konusu
olmayacaktır.
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2.4. Fizyokrasi ve Dış Ticaret
18. yüzyılın ortalarında merkantilizme bir tepki olarak kendilerini “le économistes”
olarak adlandıran ve günümüzde “fizyokratlar” adı verilen yeni bir düşünce akımı ortaya
atılmıştır. Toplumsal, politik ve düşünsel alanda yeni yaklaşımların oluşmaya başlaması,
keşifler ve dünya ticaretinin artması merkantilizm yaklaşımının eleştirilmesine neden olmuştur.
Fizyokratlar merkantilizme karşı çıkmakta ve liberal görüşleri savunmaktadırlar. Bu okulun
kurucusu, ilk kez ekonomik sürecin kapsamlı bir analizini yapan kişi ve tıp doktoru olan
François Quesnay’dir. Fizyokratlar ilahi bir gücün evrensel ve mükemmel bir doğal düzen
yarattığı fikrini kabul etmiştir. Buna göre doğal düzenin kanunlarına uyulması toplumsal
mutluluğu en üst düzeye taşırken, bu kanunlara uyulmaması durumunda ise kötü sonuçlar
doğacaktır. Ekonomi doğal yasalara uygun olarak işlediğinden devlet müdahalesi ya gereksiz
ya da yanlış olacaktır. Fizyokratlara göre en iyi ekonomi politikası devletin özel kesime hiçbir
biçimde karışmadığı, onu serbest bıraktığı politikadır. Ekonominin ve toplumun doğal yasalar
çerçevesinde, adeta bir makina düzeninde işlediği yönündeki yaklaşım Adam Smith’in
düşünceleri üzerinde ve serbest ticaret ilkesinin geliştirilmesinde etkileri açısından ayrı bir
önem taşımaktadır.
Fizyokratlar doğal düzen anlayışından hareketle “Bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” (laisser faire, laissez passer) felsefesini benimsemişlerdir. Ekonomik olayları ilk defa
bir sistem içinde açıklamaya çalışmışlar ve iktisatçı sıfatı, ilk olarak fizyokratlar hakkında
kullanılmıştır. Fizyokratlar liberalizmin temellerini atarken, doğal düzenin hakim olduğu tam
serbest düzeni savunmuşlardır. Sonuç olarak fizyokratların iktisadi analizin ve teorinin
gelişiminde çok büyük katkıları olmuştur.
Quesnay tarafından 1758 yılında yayınlanan “Ekonomik Tablo” (Tableau Economique)
kitabı fizyokratların iktisat düşüncesinin bir özeti niteliğindedir. Ekonomik tablo kitabı, iktisadi
düşünce tarihinde modern ekonomi teorilerinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Bu eser
makro açıdan bir ulusal ekonomide dengenin tanımı ve dengeye ulaşma sürecini betimleyen ilk
çalışma olarak dikkat çekmiştir. Ekonomik tablo, çevrisel akım anlayışının ilk örneğini teşkil
etmektedir. Tarım kesimi ve diğer kesimlerin üretime olan katkılarını gösteren ve artı değeri
hangi kesimin yarattığını ortaya koyan bir tablodur. Tabloya göre tarım kesiminde çalışanlar
dışında artı değer yaratabilen bir kesim yoktur. Fizyokratlara göre ekonomide net hasıla sadece
topraktan elde edilir, toplumun zenginlik kaynağı topraktır. Dolayısıyla fizyokrasi için tarımı
esas alan bir fikir sistemi ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır.
Fizyokratlar, Merkantilistlerin değerli maden birikimini zenginliğin ölçüsü olarak
benimsemelerine karşı çıkarak, gerçek zenginliğin tüketim malları bolluğunda ve bu malların
iyi fiyatlarla satılmasında yattığını iddia etmiştir. Fizyokratlara göre ticaret mal karşılığında mal
verilerek gerçekleştirilen bir işlem olduğundan, ticaretten bir değer sağlanması söz konusu
değildir. Ticaretten ancak fayda sağlama olanağı vardır, ancak değer kazanmak mümkün
değildir. İç ticaret için geçerli olan bu düşünde dış ticaret içinde geçerli kabul edilmektedir.
Dolayısıyla Merkantilistlerin yaptığı gibi dış ticaret fazlası peşinde koşmak, Fizyokratlara göre
pek anlamlı değildir. Fizyokratların deyimiyle dış ticaret ayak yoludur. Ekonomide
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sindirilemeyen ürün fazlası dış ticaret yoluyla atılmaktadır. Bu çerçevede dış ticaret hacminin
büyüklüğüne bolluğun değil, olsa olsa yoksullaşmanın bir göstergesi olarak bakmak gerekir.
Fizyokratlara göre dış ticaretin, ancak kısa vadede kârlı olabileceği kabul edilmiştir.
İşlenmiş ürünlerin ihracatı, bu mallara yönelik talebin oynak olduğu düşüncesiyle güvenilir
görülmemiştir. Onlara göre finansal kaynakları üretken tarım sektöründen, üretken olmayan dış
ticaret sektörüne kaydırması da dış ticaretin diğer bir olumsuz yönünü ortaya koymaktadır.
Fizyokratların dış ticareti analiz ederken üzerinde durdukları diğer bir olumsuzlukta ticaretteki
uzaklık unsur olmuştur. Dış ticaretin uzak ülkelerle yapılması ve daha yüksek taşıma
maliyetlerine katlanılması ülke açısından bir kayıp olarak görülmektedir. Buna göre dış ticaret
hacmi genişledikçe taşıma maliyetleri artacaktır. O halde ülke için iyi olan dış ticareti arttırmak
değil, azaltmaktır. Fizyokratlara göre uluslararası ticaretin ancak, öncü olan tarım sektöründe
üretim artışına yol açması halinde bir değeri olabilecektir. Tarımsal ürünlerin dünyada serbest
ticaret şartlarında ithal ve ihraç edilmesi halinde ise, ülke içinde tarımsal üretimin artacağı ve
bu şekilde ulusal imalat sanayiinin de olumlu yönde etkileneceği düşünülmekteydi.
Fizyokratlar dış ticareti değer yaratmayan bir sektör olarak tanımladıkları için,
Merkantilistler gibi dış ticarette korumacılığı sürdürmeyi benimsememişlerdir. Bu doğrultuda
dış ticaretin serbest olması gerektiği fikri savunulmuştur. Serbest ticaret fikri Fizyokrasinin
doğal düzen yaklaşımıyla da örtüşmekteydi. Fizyokratların serbest ticareti sıkı bir şekilde
benimsemelerine rağmen, sanayileşmenin ve tarım-dışı ürünlerin dış ticaretinin bir ülkenin
kalkınma politikaları açısından taşıdığı önemini göz ardı etmeleri nedeniyle, dış ticaret teorisine
ciddi bir katkı yapamamışlardır. Dış ticarete bir değer atfetmedikleri için dış ticarete yönelik
görüşleri de ancak bölük pörçük olmuştur.

2.5. Klasik Dış Ticaret Teorileri
Klasik iktisatçılar genelde tüm ekonomi üzerinde ve özellikle de dış ticaret
politikalarında merkantilist yaklaşımı reddetmişlerdir. Klasik okulun mensupları genelde
fizyokratların görüşlerinden esinlenmişler ve bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ideolojisini
benimseyerek, bu düşünceyi destekleyecek bir iktisat teorisi oluşturmuşlardır. Liberal bir
iktisadi anlayışı benimseyen Klasikler devletin ekonomik hayata gereksiz müdahalelerden
kaçınması gerektiği savunmuştur. Klasik yaklaşım ekonomik liberalizm anlayışını Neo-klasik
Teoriye devreden bir zincirin halkası olduğu gibi, aynı zamanda daha sonra ortaya atılan
eleştirel görüşlere de kaynaklık etmiştir.
Klasik yaklaşımın doğmasında kuşkusuz en önemli unsur 1750’li yıllardan başlayarak
ortaya çıkmaya başlayan sanayi devrimi olmuştur. Klasik yaklaşım ticari kapitalizm sonrasında
sanayi kapitalizminin kurulduğu ve genişlediği senelerde Adam Smith ile başlatılan ve John S.
Mill ile noktalanan bir dönemde hâkim olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde eser veren Klasik
iktisatçılar, sanayi kapitalizminin beraberinde getirdiği toplumsal ve iktisadi sonuçları
savunmuşlardır. Sanayi devrimi ile sermaye faktörünün üretimdeki payı giderek artmıştır. Daha
önce ilkel araç gereçlerle ve emek yoğun yapılan üretim yerini giderek makine gücüyle yapılan
fabrikasyon üretime bırakmaya başlamış ve geleneksel sanayiler ortadan kalkma sürecine
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girmiştir. Bu dönemde piyasaların genişlemesi ve sermaye birikiminin artması söz konusu
olmuştur. Tüm bu gelişmeler bir grup bilim adamını iktisadi olayların dayandığı yasaları ortaya
çıkarmaya itmiştir. Daha sonra klasik iktisatçılar olarak isimlendirilen bu bilim adamları homo
economicus (iktisadi adam) varsayımı çerçevesinde kar ve fayda maksimizasyonu şeklinde
kendi çıkarını ençoklamacı bir davranış sergileyen bireylerin yanı zamanda toplumun refahını
da en üst noktaya taşıyacağını kabul etmişlerdir.
Sanayi devrimini gerçekleştiren ülkelerde kas gücünün yerini buhar gücü, el
tezgâhlarının yerini kitlesel üretim almaya başlamış ve bu ülkeler için artık kritik sorun
makineler kullanılarak üretilen ürünlere yeni pazarlar bulunması olmuştur. Bir ülkede üretilen
malların yurtdışında satılabilmesi için, diğer ülkelerin yabancı malların ithaline izin vermesi
gerekecektir. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde korumacı politikalar üzerine oturtulan
Merkantilist yaklaşımın daha fazla sürdürülmesi olanağı kalmamıştır. Bunun sonucunda
Merkantilizm yaklaşımı terk edilerek yerine liberal yaklaşımlar öne çıkarılmıştır. Başka bir
ifadeyle klasik liberalizme geçilmesi ile, Merkantilizm çökmüştür. Serbest ticaret ilkesi üzerine
oturtulan liberal yaklaşımların ilki Adam Smith’in mutlak üstünlükler teorisi olmuştur. Mutlak
üstünlükler çerçevesinde oluşacak bir uluslararası işbölümü sayesinde milletlerin zenginliğine
ulaşılacağı düşünülmektedir.
Klasik Dış Ticaret teorisi uluslararası işbölümünün yapısının açıklanmasında çok büyük
bir katkı sunmuştur. Günümüzde dahi serbest dünya ticaretinin meşrulaştırılmasında en çok atıf
yapılan yaklaşım olma özelliğini korumaktadır. Klasik dış ticaret teorilerinin en önemli
temsilcileri David Hume, Adam Smith, David Ricardo, John S. Mill, Alfred Marshall ve
Francis Ysidro Edgeworth’dur. Smith ve Ricardo farklı üretim maliyetlerinin ortaya çıkmasında
en önemli unsur olarak işgücü verimliliğini görmüşler ve ülkeler arasındaki mal fiyatlarında
oluşan farklılıklarını da bu unsura bağlamışlardır. Klasiklere göre uzmanlaşmanın ve
işbölümünün ön planda olduğu bir ekonomik yapıda, uluslararası ticaret tüm ülkeler için yararlı
görülmekte ve kazan-kazan stratejisi geçerli olmaktadır. Başka bir ifadeyle klasik iktisatçılar
laissez faire anlayışla paralel olarak, uluslararası ticaretin tüm ülkeler için yararlı olacağını iddia
etmişlerdir. Görünmez bir elin sayesinde kendiliğinden işleyen piyasanın içsel dinamikleri, ülke
içerisinde bireysel çıkarlar arasında nasıl uyum sağlıyorsa, aynı mekanizmanın uluslararası
ticarette de geçerli olacağı öngörülmektedir. Onların zihnini meşgul eden en önemli
sorunlardan biri hangi ülkenin hangi malda uzmanlaşması gerektiğidir. Klasikler ekonominin
arz yönünü dikkate alırken, talep yönünü ihmal etmiştir. Bu nedenle Klasik Dış Ticaret
Teorilerine, “Arz Yönlü Dış Ticaret Teorileri” de denmektedir.
Klasik teorinin kurucusu olarak 1776 yılında Milletlerin Zenginliği isimli kitabını
yayınlayan Adam Smith gösterilmektedir. Smith’in bu çalışmasıyla birlikte iktisat ilk kez özerk
bir bilgi alanı olarak kendisini kabul ettirerek geçerli bir bilim olmuştur. Merkantilist yaklaşıma
göre Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği adlı şah eseri bütünsel ve sistematik bir ekonomik
düşünce yapısını oluşturmaktadır. Smith dış ticaretin ülkelerin çıkarlarıyla uyumlu bir
ekonomik ve politik süreç olduğuna dikkat çekmiş ve Merkantilist yazarların tek taraflı,
ticarette monopolleşmeye kapı aralayan ticaret yaklaşımına karşı çıkmıştır. Smith ticari
faaliyetlerin iki taraflı bir olgu olduğunu ve bu nedenle karşılıklı olarak değerlendirilmesi
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gerektiğini vurgulayan ilk düşünür olarak öne çıkmıştır. Smith insanlığın gelişme tarihinin,
işbölümünün tarihi olduğunu ileri sürmektedir. Fabrikadaki işbölümü bir ülkenin üretkenlik
kazançlarını yükselterek refahın artmasına neden olmaktadır. Uluslararası işbölümü de
toplamda milletlerin zenginliğini arttırmaktadır. Refahın artması da, daha hızlı bir sermaye
birikimi için elverişli bir ortam oluşturmakta ve böylece işbölümünün daha da artmasına yol
açmaktadır.
Bazı iktisat tarihçileri ise, David Hume’un “Of the Balance of Trade” adlı çalışmasının
gerçek anlamda ortaya konan ilk iktisadi model olduğunu ifade etmektedirler. David Hume bu
makaleyi Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği kitabından neredeyse 20 yıl önce yayınlamıştır.
David Hume’un 1752’de yayımladığı Siyasi Söylevler kitabındaki düşünceleri Merkantilistlere
karşı yöneltilen ilk ciddi eleştirilerin başında gelmektedir. Hume’a göre dış ticaret sanayi ve
tarımsal kalkınmanın en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Hume kıymetli madenlerin ülkelerin
ticaret hacimleriyle orantılı bir dağılım sergileyeceğini kabul etmektedir. Bu nedenle devlet
müdahalesiyle dış ticaret kısıtlamalarının uygulamaya konmasıyla dış ticaret fazlasının
yaratılmasına ve sürdürülmesine yönelik merkantilist politikalara karşı çıkmaktadır. Hume,
merkantilistlerin bir ülkenin zenginliğini sadece kıymetli madenlerin biriktirilmesine bağlı
olduğu yaklaşımına karşı çıkarak, devletin tek zenginlik kaynağının altın olmadığını
vurgulamıştır. Hume’da klasik iktisatçılar gibi liberal politikaları savunmakta ve klasiklerin
benimsediği otomatik denge mekanizmasının kurucusu olarak öne çıkmaktadır. Hume
uluslararası işbölümünün iktisadi refahın temel unsuru olduğunu ifade etmektedir. Bir ülkenin
iktisadi kalkınmada sağladığı bir başarının diğer ülkeler açısından da sayılması gerektiği
vurgulanmaktadır. Hume serbest ticaret yanlısı olmakla birlikte ithalata getirilen gümrük
vergilerinin bazı durumlarda iyi sonuçlar verebileceğini de kabul etmektedir. Aslında Hume’un
liberal yönü kıymetli madenlerin ülkeye giriş ve çıkışında serbestiyi savunmasında yatmaktadır.
Ona göre eskiden zengin olan ülkelerin daha sonra yoksullaşmalarının nedenini, onların
ellerindeki altınları kaybetmelerinde değil, ticareti, sanayiyi ve insanları ihmal etmiş
olmalarında aramak gerekmektedir.
İktisat biliminin kurulduğu günden itibaren uluslararası mal ve sermaye akımlarının
incelenmesi hep ön planda yer almıştır. Uluslararası iktisat teorisi de kurulduğu günden buyana
iktisat bilimine paralel şekilde, birçok alt disiplinde çok kapsamlı bir gelişim sergilemiştir.
Başından beri uluslararası işbölümünün nedenleri ve belirleyici kriterleri araştırılmaktadır.
Teorik bilgilerin varlığı, iktisat politikası kararlarının dayanağını oluşturmaları açısından ve
günümüze kadar süregelen serbest ticarete karşısında korumacılık tartışmalarının çözüme
kavuşturulması açısından gereklilik arz etmektedir. Her ne kadar analiz aletlerinde bazı
farklılıklar bulunmasına rağmen, Klasik ve Neo-klasik iktisatçıların yukarıda bahsettiğimiz
çerçeve içinde ortaya koydukları teoriler serbest ticaretin evrensel yararlarını açığa çıkarma
çabasında olmuştur. Bu açıdan tekrar vurgulamakta sakınca yok ki, Klasik yaklaşım
Merkantilistlerin dış ticaret yaklaşımlarına kesin bir karşı çıkışı ifade eder. Dış ticarette bir
ülkenin diğer bir ülkeyi yoksullaştırarak zenginleşmesi söz konusu değildir. Tam tersine dış
ticaret, ticaret yapan her ülkenin aynı anda zenginleşmesine yol açar. Uluslararası işbölümünde
yerini alan tüm ülkeler, dış ticaretten az veya çok kazançlı çıkarlar.
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Klasik iktisatçılar tarafından ortaya atılan iki temel dış ticaret teorisi vardır;


Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi



David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Klasik dış ticaret teorileri ilk olarak ülkeler arasında hangi malların ticaretinin
yapılacağı veya dış ticaretin yönünün ne şekilde olacağı sorusunu cevaplamaktadır. Buna göre
her ülke daha ucuza ürettiği malların üretiminde uzmanlaşmalı ve arz fazlası olan malları
gereksinim duyulan diğer mallarla mübadele edilmelidir.
Klasiklerin cevap aradıkları ikinci soru ise ülkelerin dış ticaretten sağladığı karın
büyüklüğü ve dış ticaretin tüm ülkeler için karlı olup olmadığı sorusudur. Her ülke, diğer
ülkelere göre daha ucuza ürettiği malların üretiminde uzmanlaştığı için, uluslararası ölçekte bir
uzmanlaşma sağlanacaktır. Bunun neticesinde bazı ülkeler bazı malları daha ucuza üretecek ve
var olan kaynaklarıyla daha fazla üretim yapabileceklerdir. Bu dünyada toplam üretimin
artması ve ticarete katılan tüm ülkelerin kazançlı çıkması anlamına gelecektir.
Klasik dış ticaret teorilerinin cevaplandırmayı amaçladıkları üçüncü soru ise, ülkeler
arasında ticareti yapılan malların fiyatlarının nasıl oluşacağı veya dış ticaret hadlerinin nasıl
belirleneceği sorusudur. Dış ticaret hadleri uluslararası arz ve talep ilişkileri sonucunda
oluşacaktır. Bu şekilde oluşan dış ticaret hadleri aynı zamanda ticarete yönelen tarafların dış
ticaretten elde ettikleri kazançları belirleyecektir.
Her iki teoride de kabul edilen ortak basitleştirici varsayımlar ise şunlardır:

İki ülkeli ve iki mallı analiz modeli geçerlidir: Dünya da yalnızca iki ülke vardır,
bu ülkelerde homojen iki mal üretilir.

Dış ticaret işlemleri para kullanılmadan yapılır, dış ticaret malların mallarla
değişimi (takas) ile yapılır.


Tüm piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir.


İç ve dış ekonomi üzerinde herhangi bir devlet müdahalesi yoktur. Bu
modellerde kotalar, gümrük tarifeleri ve diğer bir takım dış ticaret kısıtlamaları
bulunmamaktadır.

Fiyatlar parasal değil, reel fiyatlar olarak ifade edilmektedir. Malın fiyatı
üretiminde kullanılan faktör miktarlarıyla veya başka bir mal cinsinden belirlenmektedir.


Maliyeti oluşturan tek üretim faktörü emektir (emek-değer teorisi).


Emek faktörü ülke içinde tam hareketli, buna karşılık ülkeler arasında tam
hareketsizdir.
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Ekonomi tam istihdam halindedir.



Analizlerde taşıma giderlerinin bulunmadığı kabul edilir.

İki ülkeli ve iki mallı standart dış ticaret modelleri yukarıda ifade ettiğimiz aşırı
basitleştirici varsayımlar üzerine oturtulmuştur. Bu varsayımların çoğu, dış ekonomik olayların
temel niteliklerini anlamayı kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Söz konusu varsayımların
bazıları analizlerin sonraki aşamalarında tek tek kaldırılacak ve yerlerine daha gerçekçi
varsayımlar yapılacaktır. Ancak basitleştirici varsayımlar çerçevesinde ulaşılan neticelerin
birçoğu gerçek şartlar çerçevesinde de geçerliliğini koruyabileceklerdir.
Klasik ve neoklasik iktisatçılara göre (serbest) ticaret uzmanlaşmayı artırarak;
karşılaştırmalı üstünlükler vasıtasıyla kaynakların etkin dağılımını sağlayarak; ticaret yoluyla
bilginin uluslararasında yayılımını kolaylaştırarak ve artan uluslararası rekabet ile birlikte
yurtiçinde de rekabeti artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlar Söz konusu iktisatçılar serbest
ticaretin ülkelerin refahını artıracağını ve ekonomileri birbirine yakınlaştıracağını da
savunmaktadırlar.
Adam Smith’in mutlak üstünlükler teorisine göre ile bir ülke, diğer bir ülkeye göre hangi
malı daha az maliyette üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşarak, o malı ihraç etmeli, daha
yüksek maliyetle ürettiği malı ise ithal etmelidir. Mutlak üstünlükler teorisinin bazı
noksanlıklarını gidermek üzere David Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler teorisini ortaya
atmıştır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre, bir ülkenin çok sayıda malda mutlak
üstünlüğe sahip olması durumunda, hangi malın üretiminde göreceli olarak daha fazla maliyet
avantajına sahipse o malın üretiminde uzmanlaşması gerekmektedir. Bir ülke karşılaştırmalı
üstünlüğünün göreceli olarak daha az olduğu malı ise ithal etmesi daha doğru olacaktır.
Klasik Teorinin önemli yazarlarından biri olan John S. Mill, dış ticarete karşılıklı talep
yasası ile açıklama getirmeye yönelmiştir. Bu yaklaşımda dış ticaretten daha çok getiri elde
etmede karşılıklı talebin şiddetinin belirleyici olduğu ortaya konmuştur. Alfred Marshall ve
Francis Ysidro Edgeworth’un teklif eğrileri analizinde ise, bir ülkenin teklif eğrisinin esnekliği
ne kadar düşük ise, o ülke dış ticaretten elde edilen kazançlardan daha yüksek pay alacağı
gösterilmektedir. Gottfried Haberler ise, Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisine emek
değer teorisine dayanmadan, alternatif maliyet teorisi ile açıklık getirmeye çalışmıştır.
Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından ortaya atılan Faktör Donatımı Teorisi, her
ülkenin kendisinde bol olarak var olan üretim faktörünün yoğun kullanıldığı malları ihraç
etmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu yaklaşım faktör donanımı ile üretim ve dış ticaret arasında
ilişkiye dikkat çekmesi açısından önem taşımaktadır. Wassily Leontief Faktör Donatımı
Teorisini ampirik olarak test etmiş ve sermaye yoğunluğuna sahip ABD’nin emek yoğun
malları ihraç, sermaye yoğun malları ithal ettiği sonucunu elde etmiştir. Bu sonuç, Faktör
Donatımı Teorisi’nin geçerliliğine olanı güveni zedelemiştir. İlerleyen zamanda Leontief’in
ulaştığı sonucu açıklamak amacıyla bir takım ampirik testler yürütülmüştür. Bu çalışmalar
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sonucunda Klasik ve Neo-klasik iktisadın dış ticarete yönelik açıklık getiremediği birçok
sorunsala “yeni dış ticaret teorileri” çerçevesinde açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Klasik Dış Ticaret Teorileri, uluslararası işbölümü ve mübadelenin nedenlerini statik
varsayımlara dayanarak analiz etmiş olmaları ve uluslararası ticaretin gelişmeye başladığı
ortamda, uluslararası yatırım ve üretim olgusunu açıklayamamaları açısından yetersiz kalmıştır.
Kısaca ifade edecek olursak, Klasik Dış Ticaret Teorilerinin katı yapısı günümüz dünya
ticaretinin önemli ampirik özelliklerini yeterince açıklayamamaktadır. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra, özellikle de 1960 sonrasında, uluslararası ekonominin kabuk
değiştirmesiyle dolaysız yabancı sermaye yatırımları, çok uluslu şirketler ve uluslararası
üretimin diğer şekilleri giderek ön plana çıkmaya başlamıştır. Uluslararası ticarette çok uluslu
şirketlerin payının giderek yükselmesiyle, emeğin ve sermayenin ülkelerarasındaki mobilitesi
de giderek kız kazanmaya başlamıştır. Dünya ekonomisinde bu değişim ve dönüşümler
meydana gelirken, uluslararası ticaret, üretim ve sermaye hareketlerini açıklamayı hedefleyen
yeni dış ticaret teorileri ortaya atılmıştır. Bu yeni dış ticaret teorilerinde en önemli
değişikliklerden biri teknolojinin de analizlere dâhil edilmiş olması ve teknolojinin temel
değişken olarak kabul edilmesidir. Diğer yandan Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinde,
ülkeler arasındaki dış ticaretin nedeni, kaynağını emek verimliliğinden alan üretim maliyetleri
farklılıklarına bağlanmış, ancak emek verimliliğinin neden farklı olduğu konusuna ise açıklık
getirilmemiştir. Yeni dış ticaret teorilerinin bazıları da emek verimliliğinin neden farklı
olduğunu beşeri sermaye faktörüyle açıklamaya yönelmişlerdir.

2.5.1. Mutlak Üstünlükler Teorisi
Adam Smith insanların her ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamadığını, insanlar arasında
bir işbölümünün var olduğunu ifade eder. Ekonomide işbölümünün artmasıyla tüm insanlığın
refahının yükselecektir. İşbölümü emeğin verimliliğini yükselten en önemli faktör olarak ön
çıkmaktadır. Smith’in, Merkantilistleri en fazla devlet müdahalesini benimsedikleri ve bu
müdahalelerin tekelleşmeye neden olduğu noktasında eleştirmiştir. Çünkü tekelleşme üretim
faktörlerinin hatalı alanlarda kullanılmasına yol açacaktır. Ona göre insanların doğasında
bireysel çıkar peşinde koşmak ve faydasını maksimize etme çabası vardır. Bu güdü serbest
olduğunda bireyler kendileri için en karlı alanlara yönelme davranışı gösterecek ve bunun
sonucunda hem her bir birey hem de toplum en yüksek yararı elde edecektir. Bu çerçevede
devlete düşen görev ekonomide serbest ticaret veya tam rekabet ortamını yaratmaktan ibarettir.
İç ve dış güvenlik, adalet, özel mülkiyet ve girişimin özendirilmesi ve büyük alt yapı
yatırımlarının yapılması gibi alanların dışında devletin ekonomiye müdahele etmesine karşı
çıkmaktadır.
Smith, merkantilistlerin ülkenin zenginlik kaynağı olarak kıymetli maden stoğunu kabul
etmelerine de karşı çıkmaktadır. Ona göre gerçek anlamda servet toprak, işgücü ve sanayiden
oluşmaktadır. Ülkelerin Merkantilist bir zihniyetle kıymetli maden çıkışlarına engel
kaymalarını gereksiz görmektedir. Smith’e göre asıl korunması gereken başta sermaye olmak
suretiyle ülkenin üretken gücüdür. Bir ülkenin refahı açısından sermaye stoğu en önemli
unsurdur ve bu arttırılmadan ülkenin zenginliğinin arttırılması mümkün olmayacaktır. Smith
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korumacılığın suni olarak yüksek karlara yol açacağını ancak bunun gerçek anlamda toplumsal
karlılığı göstermeyeceğini, başta sermaye olmak üzere kıt kaynakların israf edileceğini ifade
etmektedir. Smith dış ticarette gümrük, kota ve yasakların uygulanmasına karşı çıkmakta,
ihracatın sübvanse edilmesi, ihracata vergi iadesi gibi konularda ise korumacılığa karşı
çıkmamaktadır. Sonuç olarak, dış ticaret kaynakların en etkin oldukları alanlarda istihdam
edilmesini sağlayacak ve özelliklede sermayenin verimliliğini arttıracaktır. Dış ticaret ülkelere
yeni pazarların açılması anlamına gelecek ve pazarların genişlemesi işbölümünün daha da
artmasına ve üretim faktörlerinin verimliliğinin yükselmesine zemin hazırlayacaktır. Buna ek
olarak dış ticaret bir ülkedeki üretim fazlasının satılabilmesine de fırsat yaratacaktır.
Smith serbest ticaret uluslararası işbölümüne zemin hazırlayacak, ticarete katılan ülkeler
bundan kazançlı çıkacak ve bu sayede dünya refahı da artacaktır. Dolayısıyla dış ticaret sıfır
toplamlı bir oyun olarak kabul edilmemektedir. Serbest ticaretin geçerli olduğu bir ortamda
ülkeler rekabet üstünlüğüne sahip oldukları alanlara öncelik verecekler o alanlarda
uzmanlaşacaklardır. Bu yolla sahip oldukları kaynakları en etkin oldukları alanlara
yönlendirerek kaynak dağılımını iyileştirecekler ve tüketicilerin hem daha ucuz hem de kaliteli
malları tüketebilmelerini sağlamak suretiyle refahın artmasını başaracaklardır. Smith ülkelerin
hangi mallarda uzmanlaşacağının belirlenmesinde kriter olarak ülkeler arasındaki mutlak
maliyet üstünlüğünü kabul etmiştir. Adam Smith tarafından ortaya atılan Mutlak Üstünlükler
Teorisi genel hatlarıyla bu fikirler üzerine oturtulmuştur.
Adam Smith’ten önce merkantilistlerin ya da fizyokratların dış ticaret teorisine önemli
bir katkıda bulunabilmesi söz konusu olmamıştır. Jacob Viner’in 18. yüzyıl kuralı diye
adlandırdığı, David Ricardo öncesindeki dönemin hâkim anlayışına göre; herhangi bir ülke için
dış ticaret, ülkede üretilemeyen veya yurtdışından mutlak olarak daha pahalıya üretilen malların
ithal edilmesi durumunda avantajlı olabilmekteydi. Smith’e göre, bir ülke hangi malı daha
düşük bir maliyetle üretiyorsa söz konusu malın üretiminde uzmanlaşır ve onu ihraç ederek
karşılığında pahalıya üretebildiklerini ithal eder. İki ülkeli, iki mallı ve tek faktörlü (emek)
model açısından belirtmek gerekirse, mutlak üstünlükleri belirlemek için her bir malın her iki
ülkedeki maliyetlerine bakmak gerekir. Bir malda maliyeti diğerinden düşük olan ülke o malın
ihracatçısı, yüksek olan da ithalatçısı olacaktır. Modelin daha iyi anlaşılması için sayısal bir
örnek vermek yararlı olacaktır.
Bir işçinin bir günde üretebildiği mal miktarları:
A Ülkesi

→

(A malı: 60 Adet; B malı: 40 Adet)

B Ülkesi

→

(A malı: 30 Adet; B malı: 90 Adet)

Toplam Üretim:

A malı: 90 Adet; B malı: 130 Adet

Örnekte de görüldüğü üzere A ülkesi A malında, B ülkesi B malında daha fazla üretim
yapmaktadır. Bu durumda A ülkesi A malı ihraç eder, B malını ithal eder. Böylece her iki
ülkede üstünlük sağladığı üründe uzmanlaşarak daha yüksek bir refaha ulaşır.
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Ülkeler üstün oldukları mallarda uzmanlaştığında, diğer malı üretmekten vazgeçip,
diğer ülkeden ithal etmek suretiyle mübadelenin olması, her iki ülkede de üretimin ve toplumun
refahının artması söz konusu olacaktır.
Uzmanlaşma sonrasındaki durum:
A ülkesi

→

B ülkesi

→

A malından → 120 Adet üretebilir.
B malından → 180 Adet üretebilir.

Toplam Üretim : A malı: 120 Adet; B malı: 180 Adet
Mutlak üstünlükler teorisinde iki tür üstünlük vardır:

Doğal Üstünlükler: Bir ülkenin uygun iklime – doğal kaynaklara – ulaşım
kolaylığı – belirli özelliklere sahip işgücüne sahip olması gibi nedenlerle üstün olduğu ürünler
ortaya çıkmaktadır. Örnek: Karadeniz’de çay – fındık üretimi.

Kazanılmış Üstünlükler: Bu daha çok mamul madde üreten, ürün
teknolojisinde üstünlük sağlayan – hizmet sektöründe rekabet edebilen ülkeleri kapsar. Ürün
teknolojisinde üstünlük, bir ülkenin rakiplerini kolayca geçebildiği ve kolayca ayırt edilebilecek
benzersiz bir ürün üretmesidir. Bu üstünlük ülkenin homojen ürünler üretebilmesi becerisiyle
kazanılır. Japonya; kömürü ve demiri ithal ediyor, ama dünyada önemli bir çelik ihracatçısı
ülke konumundadır. Çünkü, bu üretimde ileri teknoloji sayesinde çok ucuza imal ederek
üstünlük kazanıyor.
İktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith de, ticaretin bir ülkenin
bütün ürünleri diğer ülke(ler)den daha az faktör kullanarak üretebilmesi durumunda bile
kazançlı olabileceğini görememiş olması nedeniyle, bu 18. yüzyıl kuralı ya da mutlak
üstünlükler yaklaşımını aşamamıştır.
Adam Smith’in dış ticaret teorisine katkısını sadece mutlak üstünlükler çerçevesindeki
statik çözümlemelerle sınırlı olarak değil, “ölçek ekonomisi” kavramını uluslararası ticaretin
bir nedeni olarak kabul etmesi açısından da değerlendirmek gerekir. Ona göre serbest ticaret iş
bölümü ve uzmanlaşma ilkesinin küresel bir ölçeğe uygulanması açısından büyük bir önem
taşımaktadır. Adam Smith özü itibariyle, ülke içindeki ticaretle dış ticaret arasında bir fark
görmemekte ve pazarın darlığını bir ülkedeki üretken kapasitenin fazlalığının bir nedeni olarak
görmekteydi. Aşırı kapasite, ülke içinde talep edilmeyen ürünlerin yurtdışına satılması ve
böylece pazarın büyütülmesi sayesinde işbölümü geliştirilecek ve ülkenin verimlilik ve refahı
yükseltilebilecekti. Söz konusu kapasite fazlalığının ihracat amacıyla kullanılmaması
durumunda, üretim faktörlerinin eksik istihdam edilmesine neden olacaktı. Bu açıdan Adam
Smith için ihracat ülkedeki faktörlerin tam istihdamını sağlayan bir araç olarak öne
çıkmaktaydı. Adam Smith’in yaklaşımı gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretinin belli bir
bölümünü açıklayabilmek açısından da oldukça uygun bir çerçeve sunmuştur.

56

Adam Smith, statik mutlak üstünlükler ilkesi ile sınırlı kalması nedeniyle zaman zaman
dış ticaret teorisine aslında özgün bir katkıda bulunmakla eleştirilmektedir. Oysa onun, dış
ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkilerine değindiği dinamik yaklaşımı, dış
ticaret ve kalkınma ilişkisi hakkındaki güncel tartışmalar açısından da önemli bir dayanak
noktası oluşturmaktadır. Smith’in dış ticaretin var olma nedenini, ölçek ekonomilerine ya da
ölçeğe göre artan getirilere oturttuğu yaklaşımı, yeni dış ticaret teorisi olarak adlandırılan
yaklaşımın temsilcileri Paul Krugman ve Elhanan Helpman gibi iktisatçıları da etkilemiştir.
Sonuç olarak, Adam Smith’in eserlerinin daha derin bir şekilde analiz edilmesi durumunda
uluslararası iktisat teorisine önemli katkılar yaptığı görülmektedir.
Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin, dış ticaretin nedenini bilimsel olarak açıklamak
açısından çok önemli bir ilerleme sağladığına şüphe duyulmamaktadır. Ancak Smith’in
modeline göre, bir ülkenin bütün mallarda diğer ülkeden üstün olması durumunda bu ülkeler
arasında ticaretin gerçekleşmesi söz konusu olmayacaktır. Aslında bu gerçek hayatta hiç
karşılaşmayacağımız bir durum olmadığı gibi Mutlak Üstünlükler yaklaşımının ortaya atıldığı
dönemde içinde geçerlidir. O dönemde İngiltere’nin, günümüzde Çin, Japonya ve Güney Kore
gibi Asya ülkelerinin dünyanın üretim merkezini oluşturduğu ve daha düşük maliyetlerle
neredeyse tüm sanayi mallarını üretebilmeleri söz konusudur. Dolayısıyla gelişmiş bir ülkenin
bütün malları, az gelişmiş bir ülkeden, daha düşük bir maliyetle üretmesi söz konusu olabilir.
Bu durumda Mutlak Üstünlükler Teorisine göre gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında ticari
ilişkilerin olmaması gerekirdi. Sonuç itibariyle Mutlak Üstünlükler Yaklaşımı mantıklı bir
model olarak karşımıza çıkmakla birlikte birçok eksik yönleri de bulunmaktadır. Smith’in
yaklaşımı dış ticaretin ancak küçük bir bölümünü açıklayabilmektedir. Smith’in modelinin bir
takım eksikliklerini gideren ve dış ticaretin temelini daha gerçekçi bir şekilde açıklama başarısı
gösteren iktisatçı, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ortaya atan David Ricardo olmuştur.

2.5.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
David Ricardo, 1817 yılında yayınladığı “Politik iktisat ve Vergilendirmenin İlkeleri”
başlıklı eserinde dış ticaretin nedenlerini ve dış ticaretten elde edilen kazancı açıklamaktadır.
Ricardo’nun mukayeseli üstünlükler teorisi dış ticareti uluslararası mukayeseli maliyetlere
bağlamaktadır. İktisatçılar 2017 yılında bu önemli eserin ikiyüzüncü yılını anmak için
hazırlıklar yapmaktadır. Ancak 200 yıl önce yazılmış olmasına rağmen mukayeseli üstünlükler
yaklaşımı, iktisat biliminin en eski ve bazı şartlar çerçevesinde geçerliliğini günümüzde dahi
koruyan ender teorilerden birisidir. Teorinin dış denge, tam rekabet, sabit verim, tam istihdam
vb. varsayımları tartışmaya açıktır. Günümüzün modern dış ticaret teorisi Ricardo’nun
mukayeseli üstünlükler düşüncesinin bir devamıdır
Ricardo’ya göre mukayeseli üstünlüğün kaynağı emeğin verimliliği olup, bu durum
ülkelerarasında üretimde kullanılan teknoloji farkından kaynaklanmaktadır. Emek değer
teorisine göre bir malın bir biriminin üretilmesinde ne kadar az emek birimi kullanılmışsa birim
maliyet ve fiyat o denli düşük olacaktır. Sermaye ise ayrı bir üretim faktörü olarak kabul
edilmemekte, biriktirilmiş emek olarak görülmektedir.
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Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük teorisi ise daha sonra ortaya çıkan koşullarda dış
ticaretin nasıl gerçekleştiğini ve neden gerekli olduğunu açıklamaya çalışır. Buna göre,
uluslararası ticaretin amacı bir ülkenin bir malın üretiminde diğerine göre sağladığı
karşılaştırmalı – göreceli üstünlüktür.
Ricardo kuramında İngiltere ve Portekiz örneğini vermekte ve bu iki ülkenin kumaş ve
şarap olmak üzere iki malı ürettiğini kabul etmektedir. Bu örneğe göre İngiltere ve Portekiz’in
iki maldan bir işgününde ürettikleri mal miktarları aşağıdaki gibi verilmiştir:
İngiltere (Kumaş: 80 metre; Şarap: 40 litre)
Portekiz (Kumaş: 10 metre; Şarap: 20 litre)
Eğer Mutlak üstünlük teorisi kabul edilse, İngiltere’nin her iki malda da üstünlüğü
olduğu görüldüğünden dış ticaretin olmaması gerekecektir. Ricardo neden dış ticaretin
gerçekleştiğini açıklamak için Karşılaştırmalı üstünlükler teorisini öne sürer. İngiltere her iki
malda da üstündür, ama üstünlük derecesi farklıdır.
İngiltere kumaş üretiminde 8 kat üstünken, şarap üretimindeki üstünlüğü 2 kattır.
Karşılaştırmalı üstünlüklere göre İngiltere daha fazla üstünlüğe sahip olduğu kumaş üretiminde
uzmanlaşarak sadece kumaş üretecek, şarabı ise Portekiz’den ithal edecektir. Portekiz ise her
iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olmasa da, nisbi bir üstünlüğe sahip olduğu şarap
üretiminde uzmanlaşarak ve şarap ihraç etmeye yönelecektir. Çünkü bu alanda üretime
yönelmesi karşılaştırmalı olarak daha fazla refah sağlayacaktır. Portekiz göreceli dezavantaja
sahip olduğu kumaşı ise İngiltere’den ithal edecektir.
Ricardo’nun kuramına göre iki ülkenin ticaret yapabilmesinin gerekli koşulu bu
ülkelerde iç maliyetleri yani fiyatların birbirinden farklılık göstermesidir. Verilen örnekten
hareketle reel üretim maliyetlerini hesaplamak için kumaş fiyatlarını şarap cinsinden
gösterelim:
İngiltere iç fiyatları: 1 metre kumaş = 0,5 litre şarap
Portekiz iç fiyatları: 1 metre kumaş = 2 litre şarap
İki ülkedeki maliyet yapısı bize Portekiz’de şarabın, İngiltere’de kumaşın daha ucuz
olduğunu göstermektedir. Fiyatların iki ülkede farklılık göstermesi dış ticaret için yeterli koşulu
sağlamaktadır. Ricardo’nun dış ticaret teorisine önemli bir katkısı da iki ülke arasında
oluşabilecek denge dış ticaret fiyatının alt ve üst sınırlarını belirlemiş olmasıdır. Doğal olarak
bu sınırları belirleyen iki ülkenin iç reel maliyetleridir.
Karşılaştırmalı üstünlükler teorisisini, ekonomi literatürünün en önemli teorik
katkılarından birisini teşkil etmesine rağmen, birçok kesim tarafından zaman zaman ciddi
biçimde yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bunların arasında işadamları, politikcılar, bürokratlar,
gazeteciler ve hatta iktisatçılar olabilmektedir. Bu kesimlerin etkiledikleri kitlelerin büyüklüğü
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dikkate alındığında yanlış anlama sorununun boyutları ve sonuçları daha gerçekçi
değerlendirilebilir. Bu yanlış anlama ve değerlendirmelerin belki de en önemlisi, “bir ülke diğer
ülkelere kıyasla bazı malları daha ucuz biçimde üretemiyorsa, o ülke serbest ticaretten kazanç
elde edemez” görüşü ile yansıma bulmaktadır. Ancak bu değerlendirmenin doğru olmadığını
söylemek gerekir. Çünkü tanım gereği, karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre her ülke
mukayeseli üstünlüklere dayalı uzmanlaşmadan belli bir kazanç elde edecektir. Yukarıda ifade
ettiğimiz yanılgı karşılaştırmalı üstünlüğün, mutlak üstünlük biçiminde değerlendirilmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu hatalı algılama nedeniyle “serbest ticaretin bir ülkeye ancak o ülke
mutlak üstünlüklere sahipse kazanç sağlayacağı” gibi bir yorumun yapılmasına yol açmaktadır.
Uygulamada sıklıkla karşımıza çıkabilen bu hatalı yorumun bir kökenini, mutlak üstünlüğe
rekabetçi üstünlüğün yeterli ve gerekli koşulu olarak bakılmasında aramak yerinde olacaktır.
Gerçekte ise, rekabetçi üstünlüğe sahip olmak için mutlak üstünlüğün bulunması gerekli bir
koşul oluşturmamaktadır. Zaten Ricardo’nun yaklaşımı, bir ülkenin mutlak bir verimlilik
dezavantajına sahip olması durumunda, verimliliğin ve buna bağlı olarak ücret haddinin daha
yüksek olduğu ülke ile arasındaki ücret haddi farkı verimlilik farkından büyük olduğu sürece
söz konusu malın daha düşük bir maliyetle üretilmesi söz konusu olacaktır. Bu bir ülkenin
mutlak üstünlüğe sahip olmadığı halde, rekabetçi üstünlüğe sahip olabileceği anlamına
gelmektedir. Netice itibariyle, mutlak üstünlük, rekabetçi üstünlüğün gerekli koşulunu
oluşturmamaktadır.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımı, Klasik ve Neo-klasik iktisatçıların benimsediği
dış ticaret teorisi yaklaşımı olmuştur. Serbest ticaret taraftarlarının günümüzde dahi halen teorik
dayanak olarak karşılaştırmalı üstünlüklere başvurduğu görülebilmektedir. Mutlak Üstünlükler
Teorisi gibi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi de, uluslararası uzmanlaşmanın ve serbest
ticaretin avantajlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin,
ülkeler arasındaki ticaretin daha büyük bir kısmına açıklık getirebilmesi nedeniyle, Mutlak
Üstünlükler Yaklaşımına göre daha genel bir teori olduğunu söylemek mümkündür. Buna
rağmen, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin ciddi sayılabilecek eksiklikleri bulunduğunu da
ifade etmek gerekir.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin eksiklikleri:

Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli emek-değer teorisine dayandırılmıştır.
Kuramda maliyeti oluşturan tek unsurun malın üretiminde sarf edilen emek olduğu
varsayılmıştır. Ancak sermaye, toprak ve girişimcilik faktörlerinin maliyet hesaplamasının
dışında tutulması, kıt kaynakların etkin kullanımını belirsizleştirecek ciddi bir unsurdur. Diğer
yandan modelde emek homojen bir üretim faktörü olarak alınmaktadır. Oysa gerçek yaşamda
eğitim ve deneyim gibi faktörler, farklı bilgi ve becerilere sahip emek türlerinin ortaya
çıkmasına yol açar. İşçilerin yetenekleri de, emeğin niteliklerini ve üretkenliğini etkiler. Fakat
bu farklılıklar Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramında dikkate alınmamıştır.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımında ülkeler arasında var olan işgücü
verimliliğindeki farklılıkların sebepleri açıklanmamıştır. Oysa gerçekte, emek faktörünün
verimliliği eğitim, öğretim, toplumsal yapı, üretim yönetiminde etkinlik gibi unsurlara
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bağlanabilir ve bu unsurlar zaman içerisinde değişim gösterebilir. Fakat Ricardo, modelinde bu
ana unsurlara değinmemiştir.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımına göre, emek faktörü ülke içindeki
mobilitesi tam, ülkeler arasında ise mobilite yoktur. Ancak gerçekte bir ülkedeki işgücünün tam
hareketliliği söz konusu olmadığı gibi, ülkelerarası hareketliliği de sıfır olmamaktadır.
Ricardo’nun eserlerini verdiği devirde, Avrupa’dan Amerika kıtasına yoğun bir göç hareketinin
yaşanmış olması da bu varsayımın gerçekçiliğini zedelemektedir.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi arz yanlı bir teori olma özelliği taşımaktadır.
Modelde maliyet ve fiyat gibi kavramlar, talep koşulları dikkate alınmaksızın, sadece arz ya da
üretim koşulları tarafından belirlenmektedir. Fakat iktisat biliminin temel ilkelerine göre
fiyatın, arz ve talebin piyasada karşı karşıya gelmesiyle belirlenmesi söz konusudur.

Ricardo modeli sabit maliyetlere ve tam uzmanlaşmaya dayanır: Modelde
yalnızca sabit maliyetler durumu göz önüne alınmıştır. Bunun sonucu ise üretimde tam
uzmanlaşmaya gidilmesi, yani kaynakların yalnızca ihraç malının üretiminde kullanılması, ithal
edilebilir mallar üretiminin ise sıfıra düşürülmesidir. Oysa gerçek hayatta ülkelerin ihraç
malları ile birlikte, bir miktar da ithalâta rakip mal ürettiklerini görüyoruz. Yani ithalâta rakip
malların üretimi genellikle sıfır olmamaktadır.

Ricardo modeli statik bir modeldir: Bu modelde zaman ve değişme faktörlerinin
yeri yoktur. Gerçek hayatın en temel özelliği ise sürekli bir değişim içinde olmasıdır. Modeldeki
bu eksiklik özellikle kalkınma süreci içinde olan az gelişmiş ülkeleri ilgilendirir. Bu ülkeler için
önemli olan bugün sahip oldukları karşılaştırmalı üstünlükler (tarım) yönünde bir
uzmanlaşmaya gitmek değil, bu yapıyı sanayi ürünleri lehine değiştirmektir. Bu ise
karşılaştırmalı üstünlüklerin statik değil, geleceğe dönük olarak, yani dinamik bir biçimde ele
alınmasını gerektirir.

Üretim aşamalarına göre uzmanlaşma: Ricardo modelinde bir malın üretiminin
farklı aşamalara ayrılması ve maliyeti minimuma indirmek için her aşamanın, değişik ülkelerde
yapılması üzerinde durulmuş değildir. Günün üretim teknolojisinin de bir sonucu olarak bir
malın üretimindeki tüm ara aşamaların aynı ülke ve aynı üretim tesisinde gerçekleştirilmesi söz
konusudur. Başka bir deyişle, günümüzde özellikle sanayi mallarının üretiminde,
karşılaştırmalı üstünlükler yalnız nihai mal aşamasında değil, ara üretim aşamalarında da
gerçekleştirilmeye çalışılmakta, bunun için de farklı üretim aşamalarının uluslararası alana
kaydırıldığı görülmektedir.
Böylece Ricardo modelindeki belli başlı aksaklıklara değinmiş olduk. Tekrar edelim ki,
bu eleştiriler Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’nin ana düşüncesini zayıflatmaz, çünkü bunlar
daha çok ayrıntılarla ilgilidir. Nitekim daha sonra gelen iktisatçılar bu aksak varsayımların
yerine daha gerçekçi olanlarını koyarak, modeli genelleştirmiş ve geliştirmişlerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dış ticaret teorisi genel olarak ülkelerarasında yapılan ticaretin nedenlerini ve ülkelere
sağladığı faydaları, dış ticarette fiyatların nasıl belirlendiğini açıklamaya çalışan iktisat
biliminin bir alt dalını ifade etmektedir. Dış ticaret, uluslararası ekonomik ilişkilerin sadece mal
ihracatı ve mal ithalatı ile ilgili kısmını oluşturmaktadır. Dış ticarete yönelik bilimsel bir
yöntemle yapılan ilk analiz 1776 yılında Adam Smith tarafından yayımlanan Milletlerin
Zenginliği isimli kitabı ile başlatılmaktadır.
Dış ticaret teorisi kapsamında yapılan analizleri, bazı aşırı basitleştirici varsayımlar
altında ülkelerin birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticaretin temelini, dış ticaretten sağlanan
kazançları, dış ticaretin bileşimi ve nispi reel fiyat ilişkilerini ortaya koymaya yönelik bir
bilimsel faaliyet alanı olarak tanımlamak mümkündür.
Zaman içerisinde dış ticaret teorisinde bir birine karşıt iki düşünce akımı oluşmuştur.
İlki, liberal yaklaşımı benimseyen, Adam Smith, David Ricardo’dan Faktör Donatım Modeli
ve diğer Neo-klasik modellere kadar gelen Ortodoks ticaret anlayışıdır ve bu anlayış yeni dış
ticaret teorilerinde de sürmektedir. İkinci grupta ise, Merkantilistler, 19. yüzyılın Alman Tarihçi
Okulu ve 20. Yüzyılın ekonomik milliyetçileri ile tanımlanabilecek milliyetçi gelenek temsil
edilmektedir. Bu iki düşünce akımı, dış ticaretin amaç, neden ve sonuçları konularında farklı
yaklaşımlar sergilemektedir.
Ülkelerin uluslararası ticarete katılmayı faydalı bulmalarının temel nedenleri fiyat
farklılıkları, ürün farklılaştırma istekleri, tüketici zevk ve tercihlerindeki farklılıklar, ölçek
ekonomilerinden yararlanma arzuları, üretim farklılıkları ve ülke içindeki üretimin yetersiz
olması ve yurtiçi tekelleri engellemek olarak ifade edilebilir.
Merkantilizm, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki dönemin ulusal devletlerinin, ülkede
altın ve gümüşün biriktirilebilmesi için tatminkâr bir dış ticaret fazlası durumuna ulaşılmasını
zorunlu gören öğreti ve uygulamalarına verilen isimdir. Merkantilistler, bir ülkenin refahını
altın ve gümüş varlığı ile özdeş tuttukları için, dış ticaretin kazanç ve kayıplarını da altın ve
gümüş giriş ve çıkışları cinsinden ölçmüşlerdir. Üretim odaklı bu ölçüm biçiminin doğal bir
neticesi olarak, dış ticaret sıfır toplamlı bir oyun oluşturmaktaydı.
Fizyokratlar merkantilizme karşı çıkmakta ve liberal görüşleri savunmaktadırlar.
Fizyokratlar doğal düzen anlayışından hareketle “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler
felsefesini benimsemişlerdir. Fizyokratlar dış ticareti değer yaratmayan bir sektör olarak
tanımladıkları için, Merkantilistler gibi dış ticarette korumacılığı sürdürmeyi
benimsememişlerdir. Bu doğrultuda dış ticaretin serbest olması gerektiği fikri savunulmuştur.
Dış ticarete bir değer atfetmedikleri için dış ticarete yönelik görüşleri de ancak bölük pörçük
olmuş ve önemli sayılabilecek bir katkı sunamamışlardır.
Klasik Dış Ticaret teorisi uluslararası işbölümünün yapısının açıklanmasında çok büyük
bir katkı sunmuştur. Günümüzde dahi serbest dünya ticaretinin meşrulaştırılmasında en çok atıf
yapılan yaklaşım olma özelliğini korumaktadır.
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Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne göre, bir ülke hangi malı daha düşük bir
maliyetle üretiyorsa söz konusu malın üretiminde uzmanlaşır ve onu ihraç ederek karşılığında
pahalıya üretebildiklerini ithal eder. Ülkeler üstün oldukları mallarda uzmanlaştığında, diğer
malı üretmekten vazgeçip, diğer ülkeden ithal etmek suretiyle mübadelenin olması, her iki
ülkede de üretimin ve toplumun refahının artması söz konusu olacaktır.
Ricardo’nun mukayeseli üstünlükler teorisi dış ticareti uluslararası mukayeseli
maliyetlere bağlamaktadır. Günümüzün modern dış ticaret teorisi Ricardo’nun mukayeseli
üstünlükler düşüncesinin bir devamıdır. Ricardo’ya göre mukayeseli üstünlüğün kaynağı
emeğin verimliliği olup, bu durum ülkelerarasında üretimde kullanılan teknoloji farkından
kaynaklanmaktadır. Emek değer teorisine göre bir malın bir biriminin üretilmesinde ne kadar
az emek birimi kullanılmışsa birim maliyet ve fiyat o denli düşük olacaktır. Bu teoriye göre bir
ülke hangi malı göreceli olarak daha düşük bir maliyetle üretiyorsa söz konusu malın
üretiminde uzmanlaşır ve onu ihraç ederek karşılığında pahalıya üretebildiklerini ithal eder.
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Bölüm Soruları
1)
Bir ülkenin hangi malı daha düşük bir maliyetle üretiyorsa, söz konusu malın
üretiminde uzmanlaşması ve onu ihraç ederek karşılığında pahalıya üretebildiklerini ithal
etmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Fizyokrasi

b)

Mukayeseli üstünlükler teorisi

c)

Merkantilizm

d)

Mutlak üstünlükler teorisi

e)

Heckscher-Ohlin Modeli

2)
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, ülkede altın ve gümüşün biriktirilebilmesi
için, devletin dış ticarete müdahale ederek, tatminkâr bir dış ticaret fazlası durumuna
ulaşılmasını zorunlu görmektedir?
a)

Fizyokrasi

b)

Mutlak üstünlükler teorisi

c)

Mukayeseli üstünlükler teorisi

d)

Merkantilizm

e)

Klasik iktisat teorisi

3)

Mutlak Üstünlükler Teorisi hangi iktisatçı tarafından ortay atılmıştır?

a)

D. Ricardo

b)

J. Schumpeter

c)

J. S. Mill

d)

A. Smith

e)

E. Heckscher
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4)
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi dış ticareti ekonomide değer yaratmayan bir
faaliyet olarak görmektedir?
a)

Fizyokrasi

b)

Merkantilizm

c)

Klasik Dış Ticaret teorileri

d)

Keynesyen Teori

e)

Monetarist Teori

5)

Mukayeseli Üstünlükler Teorisi hangi iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

a)

A. Smith

b)

J. M. Keynes

c)

D. Ricardo

d)

F. Quesnay

e)

B. Ohlin

6)
konusudur?

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Merkantilistler tarafından dile getirilmesi söz

a) Ülkenin zenginliği teknoloji ile ölçülür.
b) Devletin ekonomiden elini çekmesi gerekir.
c) Serbest ticaret tüm ülkeler için faydalıdır.
d) Güçlü devlet hazinesi kıymetli madenlerle dolu olan devlettir.
e) Dış ticaret sıfır toplamlı bir oyun değildir.
7)
konusudur?

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Fizyokratlar tarafından dile getirilmesi söz

a) Ekonomiye devlet müdahalesi kaçınılmazdır.
b) Ekonomide bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesi geçerlidir.
c) Dış ticaret engelleri ülkeler için yararlıdır.
d) Ekonomide dış ticaret kesimi dışında artı değer yaratabilen bir kesim yoktur.
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e) Ülkenin zenginliği değerli maden birikimi ile ölçülür.
8)
Aşağıdakilerden hangisi klasik dış ticaret teorilerinin çözüm bulmaya yöneldiği
temel sorulardan biridir?
a) Ücretlerin nasıl belirleneceği
b) Dış ticaretin neden sıfır toplamlı bir oyun olduğu
c) Fiyatlar genel düzeyinin nasıl oluşacağı
d) Otarşinin neden yararlı olduğu
e) Dış ticaret hadlerinin nasıl belirleneceği
X malı miktarı (adet)

Y malı miktarı (adet)

A Ülkesi

1000

600

B Ülkesi

500

500

9)
Yukarıdaki tabloda iki farklı ülkede bir işçinin bir günde üretebildiği X ve Y
malı miktarları verilmiştir. Mutlak üstünlükler teorisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru olacaktır?
a) İki ülke arasında dış ticaret olmayacaktır.
b) A ülkesi X malında uzmanlaşacaktır.
c) B ülkesi Y malında uzmanlaşacaktır.
d) A ülkesi her iki malda da üstünlük sağlayacaktır.
e) B ülkesi X malında uzmanlaşacaktır.
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X malı miktarı (adet)

Y malı miktarı (adet)

A Ülkesi

1000

600

B Ülkesi

500

500

10)
Yukarıdaki tabloda iki farklı ülkede bir işçinin bir günde üretebildiği X ve Y
malı miktarları verilmiştir. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru olacaktır?
a) İki ülke arasında dış ticaret olmayacaktır.
b) A ülkesi X malında uzmanlaşacaktır.
c) B ülkesi X malında uzmanlaşacaktır.
d) A ülkesi her iki malda da uzmanlaşacaktır.
e) A ülkesi Y malında uzmanlaşacaktır.

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c, 6)d, 7)b, 8)e, 9)a, 10)b
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3. FAKTÖR DONATIMI TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Faktör Donatımı Teorisi’nin kapsamı ortaya konacak ve bu
teorinin dış ticarette karşılaştırmalı üstünlüğün oluşumuna nasıl açıklama getirdiği ortaya
konacaktır. Daha sonra Faktör Donatımı Teorisinden teoriler kısaca irdelenecektir. Ayrıca,
Leontief Paradoksu çerçevesinde bu teoriye getirilen eleştirilere değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Faktör Donatımı Teorisi’ne göre bir ülkenin hangi malları ihraç hangi malları
ithal edeceği hangi kritere göre belirlenmektedir?
2)

2.Faktör fiyatları eşitliği teoremi ne ifade etmektedir?

3)

Stolper-Samuelson Teoremi ne ifade etmektedir?

4)

Rybczynski Teoremi ne ifade etmektedir?

5)

Leontief paradoksu ne ifade etmektedir?

69

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Faktör Donatım Teorisi

Faktör Donatımı Teorisinin
dış ticareti nasıl açıkladığı
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Faktör Fiyatları Eşitliği
Teoremi

Faktör Fiyatları Eşitliği
Teoreminin neyi açıkladığı
anlaşılacaktır

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Stolper-Samuelson Teoremi

Stolper-Samuelson
Teoreminin neyi iddia ettiği
kavranacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Rybczynski Teoremi

Rybczynski Teoreminin
neyi iddia ettiği
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Faktör Donatımı Teorisine
Yönelik Eleştiriler

Faktör Donatımı Teorisine
yöneltilen başlıca eleştiriler
anlaşılacaktır

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Leontief Paradoksu

Leontief paradoksunun
Faktör Donatımı Teorisi
açısından nasıl
yorumlanması gerektiği
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar
•

Faktör Donatım Teorisi

•

Heckscher-Ohlin-Samuelson Modeli Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

•

Stolper-Samuelson Teoremi

•

Rybczynski Teoremi

•

Leontief Paradoksu
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3.1. Faktör Donatımı Teorisi’nin Kapsamı
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, ülkeler arasındaki dış ticaretin emek
verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle yapıldığını ortaya koymuştur. Daha teknik bir ifadeyle
ülkeler arasında ortaya çıkan karşılaştırmalı üstünlükler malların üretim fonksiyonlarının farklı
olması kabulü nedeniyle oluşmaktadır. Buna göre karşılıklı üstünlükler ülkeler arasındaki nispi
fiyat farklarına dayanmakta ve bu farklılık da emek verimliliğinden doğmaktadır. Ancak
Ricardo’nun modeli ve o modeli geliştirmek için ortaya konan analizlerle uluslararası ticaretin
gerçek nedenini açıklamak mümkün olmamaktadır. Bunun temel nedeni Smith, Ricardo ve Mill
gibi iktisatçıların, emek verimliliğinde farklılık yaratan unsurların neler olduğu sorusunu
cevaplamamış olmalarıdır. Ülkeler arasındaki yurtiçi fiyat farklılıklarının sebepleri, ikna edici
bir şekilde açıklığa kavuşturulmadan Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin bizlere yeterli bir
çözüm sunduğunu söylemek mümkün olmayacaktır.
Karşılaştırmalı üstünlükler Teorisinin bu önemli noksanlığını kapatabilmek amacıyla
yaklaşık 100 yıl sonra Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından Faktör Donatımı Teorisi ortaya
atılmıştır. Daha sonra Paul Samuelson bu teoriye yeni katkılar yaparak teorinin matematiksel
olarak doğruluğunu ortaya koymuştur. Faktör Donatımı Teorisi, karşılaştırmalı üstünlüklerin
dış ticaretin ana unsuru olarak gösterdiği emek verimliliklerindeki farklılıkların nedenini,
ülkelerdeki faktör yoğunluğuna bağlamış ve böylece Ricardo’nun teorisini güncellemiştir.
Bertil Ohlin 1933 yılında emek faktörüne, sermaye faktörünü de eklemek suretiyle
karşılaştırmalı üstünlüklerin çoklu faktörlerle de geçerliliğini koruyacağını göstermiştir.
Heckscher ve Ohlin’in ortaya attığı Faktör Donatımı Teorisi dış ticaret teorisine önemli bir katkı
sunmuştur. Ancak bu yaklaşımın belirli varsayımlar üzerine oturtulan sebep sonuç ilişkileri
şeklinde
formelleştirilmesi,
ancak
Paul
Samuelson’un
çabaları
sayesinde
gerçekleştirilebilmiştir. Bu nedenle bu teori zaman zaman “Heckscher-Ohlin-Samuelson
Modeli” olarak da adlandırılmaktadır.
Faktör Donatımı Teorisi esasen uluslararası ticaret modeli olarak 1980’li yıllardaki
liberal duruşun görüşlerini ifade eder. Bu teori, milletlerin karşılaştırmalı üstünlüklerinin
görece servetleri ve sermaye, emek, toprak, girişim ve teknoloji gibi bazı üretim girdilerinin en
etkin bileşimleri ile belirlendiği düşüncesini savunmaktadır. Buna göre, bir ülke bol kaynağının
kullanımının yoğun olduğu malları ihraç edecektir. Bu nedenle Faktör Donatımı Teorisinin,
klasik Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine göre daha değişken, daha dinamik ve daha
kapsamlı olduğu ifade edilmektedir.
Faktör Donatımı Teorisinin temeli üretimde kullanılan faktörlerin bol olduğu mallar
ihraç, kıt faktör kullanılarak üretilen ürünlerin ithal edilmesine dayanmaktadır. Teoride
savunulan ana düşünce, aslında oldukça basit ve akılcı bir düşünceye dayanmaktadır. Bir ülke
hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun olarak kullanmayı
gerektiren malları daha ucuza üretir, dolayısıyla bu alanlarda uzmanlaşır ve bunları ihraç eder.
Çünkü bir ülkede göreceli olarak miktarı daha bol olan faktörün fiyatı da daha ucuz olacak ve
üretimde fiyatı daha az olan faktör tercih edilecektir. Dolayısıyla Faktör Donatımı Modelinde
faktör fiyatları ve bu fiyatların ülkeler arasındaki oranı dış ticaret için birincil önem
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taşımaktadır. Unutmamak gerekir ki, Faktör Donatımı Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler
Yaklaşımına farklı bir yorum sunmakta ve onun ayrılmaz bir parçası olarak
değerlendirilmektedir.
Faktör Donatımı Teorisi'nin dayandığı varsayımlar şunlardır:


Sadece iki mal üretilmekte ve iki üretim faktörü (emek, sermaye) bulunmaktadır.



Ulaşım maliyetleri sıfırdır ve serbest dış ticaret ilkesi geçerlidir.



Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir.



Ülkeler faktör donatımları bakımından birbirinden farklıdırlar.


Malların faktör yoğunluğu farklıdır. Bazı mallar üretimleri sırasında daha çok
sermaye, ya da daha çok emek gerektirirler. Birinci tiptekilere sermaye-yoğun, ikincilere de
emek-yoğun mal denir.


Faktör yoğunlukları tersine dönmemektedir.


Bir malın üretim fonksiyonu bütün ülkelerde aynıdır. Bu özellik teknolojinin
bütün ülkelerde aynı olması demektir.


Üretimde ölçeğe göre sabit verim koşulları geçerlidir.



Ülkelerin talep koşulları birbirinin aynı olmasa da benzeridir.


Ülkelerin kendi içerisinde faktör hareketliliği tam, uluslararası faktör
hareketliliği ise sıfırdır.
Heckscher-Ohlin Teoreminde kritik bir değişken olan faktör donatımı fiziki ve
ekonomik olmak üzere iki farklı şekilde belirlenebilmektedir.
Fiziki yaklaşımda faktör bolluğu veya faktör donatımı, üretim faktörlerinin fiziki
miktarları ya da faktör stoku ile belirlenmektedir. Faktör donatımını belirlemek amacıyla,
ülkelerin sermaye stoku/emek stoku oranları karşılaştırılmaktadır.
𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢 𝑇ü𝑟𝑘𝑖𝑦𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢İ𝑛𝑔𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒
<
𝐸𝑚𝑒𝑘 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢 𝑇ü𝑟𝑘𝑖𝑦𝑒
𝐸𝑚𝑒𝑘 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢İ𝑛𝑔𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒

Yukarıdaki eşitsizliğe göre İngiltere sermaye, Türkiye ise emek bakımından daha zengin
ülkeler olarak öne çıkmaktadırlar. Bu durumda Faktör Donatımı Modeli, Türkiye’nin örneğin
tekstil, turizm gibi emek yoğun alanlarda uzmanlaşmasını öngörmektedir. 2006 yılı için işçi
başına sermaye stoku (1990 yılı ABD Doları fiyatları ile) dünya da ilk sırayı alan Japonya için
yaklaşık olarak 111.600 $ hesaplanmıştır. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD ise 73.900 $ ile
ancak 5. sırada yer almıştır. Bu rakam İngiltere için 45.200 $, Türkiye için ise 20.400 $ olarak
73

hesaplanmıştır. Bu veriler fiziksel tanımlama yaklaşımı çerçevesinde faktör donatımlarını
ortaya koymaktadır.
Ekonomik yaklaşımda ise faktör donatımı belirlenirken faktör fiyatları kullanılmaktadır.
İktisadın temel ilkeleri çerçevesinde bu kıstasın hem arz, hem de talep koşullarına göre
belirleneceğini unutmamakta yarar bulunmaktadır. Bir ülkede nispeten daha bol bulunan üretim
faktörünün fiyatı daha düşük olacaktır. Dolayısıyla iki ülkedeki nispi faktör fiyatlarının
karşılaştırılması suretiyle, bu ülkeler arasındaki faktör donatımı özellikleri konusunda bir
neticeye ulaşılabilir. Bunu aşağıdaki şekilde gösterebiliriz
𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑛𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖 (𝐹𝑎𝑖𝑧) 𝑇ü𝑟𝑘𝑖𝑦𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑛𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖 (𝐹𝑎𝑖𝑧)İ𝑛𝑔𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒
>
𝐸𝑚𝑒ğ𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖 (Ü𝑐𝑟𝑒𝑡) 𝑇ü𝑟𝑘𝑖𝑦𝑒
𝐸𝑚𝑒ğ𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖 (Ü𝑐𝑟𝑒𝑡)İ𝑛𝑔𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒

Ekonomik yaklaşım ülkeler arasındaki nispi faktör fiyatlarının karşılaştırılması esasını
temel almaktadır. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz eşitsizlik bize beklendiği gibi, İngiltere’de
sermayenin nispi fiyatının Türkiye’den daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu İngiltere’nin
sermayeye, Türkiye’nin de emeğe daha bol olarak sahip olduğu anlamına gelir. Faktör
yoğunluğunun nispi faktör fiyatlarıyla hesaplanması bazı sakıncaları beraberinde
getirebilmektedir. Çünkü faktör fiyatları, karmaşık ekonomik güçlerden etkilenebilen faktör arz
ve talebinin karşılıklı etkileşimi ile belirlenmektedir. Dolayısıyla sadece faktör fiyatlarına ve
faktör arzına bakarak kesin bir yorum yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle
Faktör Donatımı Teorisinin nispi faktör fiyatlarıyla açıklanmasına şüphe ile yaklaşılmaktadır.
Faktör Donatımı Teorisinde faktör bolluğunun hangi kritere göre hesaplandığı kritik bir
önem taşımaktadır. Fiziki yaklaşıma göre hesaplama yapıldığında teoride ifade edilene ters
düşen bir sonuçla karşılaşabiliriz. Örneğin bir ülkede sermaye faktörü bolca bulunmasına
rağmen sermaye fiyatları nispi olarak yüksekse, bu durumda sermaye yoğun malların fiyatı
yükselir ve o ülke bu tür malları ithal edip emek-yoğun malları dışarıya ihraç edebilir. Oysa bu
teorindi ortay koyduğu görüş ile çelişen bir neticedir. Diğer yandan faktör fiyatlarının faktör
donatımının aksine şekillenmesi, o faktörün yoğun şekilde kullanıldığı mallara yönelik aşırı
talep olmasının ya da kamu müdahalelerinin bir sonucu olabilir. Bir ülkede sermaye-yoğun bir
mala aşırı talep olması, dolaylı yollardan sermayenin piyasa fiyatın yükselmesine ve bu faktöre
yönelik avantajların kaybolmasına neden olabilir ortadan kaldırabilir. Kamu müdahalesiyle
faizlerin denge değerinden daha yüksek ya da ücretlerin gerekenden daha düşük düzeyde
belirlemesi de benzer sonuçlar doğurabilecektir.

3.2. Faktör Donatımı Teorisinden Türetilen Teoremler
Faktör Donatımı Modelinin önemli bir katkısı da kendisinden sonra geliştirilen birçok
önemli iktisat modelleri için hareket noktası teşkil etmesidir. Faktör Donatım Teorisinden
aşağıdaki ifade edilen üç önemli teorem türetilmiştir:


Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi



Stolper – Samuelson Teoremi
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Rybczynski Teoremi

3.2.1. Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
Faktör Donatım Teorisinden çıkartılan önemli bir sonuç serbest mal ticareti yoluyla
ülkelerarası faktör fiyatları eşitliğinin sağlanacak olmasıdır. Bu teorem, serbest ticaretin
ülkelerarasındaki faktör fiyatlarını eşitleyeceğini ve bu açıdan uluslararası serbest faktör
mobilitesiyle aynı sonucu doğuracağını öngörmektedir.
Ulaşım masraflarının sıfır olması ve diğer standart varsayımlar altında, tek fiyat yasası
gereği, serbest dış ticaretin başlamasıyla birlikte, dünyada mal fiyatlarının eşitlenecektir. Klasik
İktisat Teorisinde olduğu gibi, Faktör Donatım Teorisinde de, üretim faktörlerinin ülke içinde
tam hareketli, buna karşılık ülkeler arasında tam hareketsiz olduğunu varsayılmıştır.
Emeğin uluslararası alanda tam mobil olduğu varsayıldığı takdirde, tek fiyat yasası yine
işleyecek ve ülkeler arasında ücretler kendiliğinden eşitlenecektir. Çünkü ülkeler arasında ücret
farklılığı bulunduğu takdirde işçiler, ücretlerin düşük olduğu bölgelerden yüksek olduğu
bölgelere doğru göç edecek ve bu hareket ücret düzeyleri eşitlenene kadar sürecektir. Ücretlerin
düşük olduğu ülkeler yurtdışına işçi gönderdikçe, burada işgücü arzı azalacak ve ücretler
yükselme eğilimine girecektir. Ücretlerin yüksek olduğu ülkelerde ise, yurtdışından işçi girişi
sürdükçe, emek arzı bollaşacak ve dolayısıyla ücretler düşme eğilim gösterecektir. Sonuçta
ülkelerarasında ücret düzeyleri eşitleninceye kadar ülkeler arasındaki işgücü hareketliği
sürecektir. Sermaye hareketlerinin de serbest olması durumunda aynı mekanizma sermaye
faktörü için de işleyecektir.
Faktör Donatım Teorisine göre her ülke, bol olarak sahip bulunduğu faktöre yoğun
biçimde ihtiyaç gösteren mallarda uzmanlaşmaya yönelecektir. Türkiye’nin emek-yoğun bir
mal olan tekstil üretiminde İngiltere’nin de sermaye-yoğun bir mal olan motor üretiminde
üstünlüğe sahip olması dolayısıyla bu mallarda uzmanlaştığını düşünelim. Bu durumda
Türkiye, motor üretimini kısacak ve buradaki kaynakları tekstil üretiminde istihdam edecektir.
Fakat bu iki üretim kesiminde teknolojinin belirlediği faktör kullanım özellikleri farklıdır. O
bakımdan motor üretiminin kısılması ile açığa çıkan işgücü tekstil üretiminde kolayca
çalışabilirken, sermaye faktörünün bu sektörde istihdam olanakları daha kısıtlıdır. Sonuçta
genişleyen tekstil üretimi, işgücü talebini hızla yükseltirken, sermaye talebi daha sınırlı artar.
Üretim yapısındaki bu değişiklik göreceli faktör fiyatlarını ücretler lehine, faiz aleyhine
değiştirir; yani ücretler yükselirken faizler düşer. İngilterede ise bu mekanizma tersi yönde
işleyecek ve sonuçta sermayeye göre işgücünün fiyatı düşüş gösterecektir.
Sonuç olarak Faktör Donatımı Modeline göre serbest ticaret ve uluslararası
uzmanlaşma, ülkelerin bol olarak sahip bulundukları faktörlerin fiyatının yükselmesine yol
açarak, kıt faktörlerin bedelini düşürerek ülkeler arasında fiyatların eşitlenmesine neden
olacaktır. Modelin varsayımlarına göre, serbest ticaretin harekete geçirdiği bu mekanizma,
faktör fiyatlarının tamamen eşitlenmesine yol açacaktır.
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Faktör fiyatlarının eşitliği teoremi mantıklı ve açıklayıcı bir yaklaşım olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak sorun şu ki, gerçek hayatta dış ticaretle birlikte faktör fiyatlarının
eşitlenmesi söz konusu olmamaktadır. Aşağıdaki tabloda, çeşitli ülkeler arasında ücret
düzeylerinde önemli farklılıklar göze batmaktadır. Bu ücret farklılığının kaynağını bazı
durumlarda işgücünün bilgi ve beceri farklılıklarına bağlamak mümkündür. Ancak aradaki
ücret farklarının çok büyük olması nedeniyle, aradaki farkı sadece bu argümana bağlamak
mümkün değildir.
Tablo 1: Uluslararası Ücret Düzeyi Karşılaştırması
Ülke

İmalat Sektöründe Ücret Düzeyi, 2005 (ABD
= 100)

ABD

100

Almanya

140

Japonya

92

Güney Kore

57

Meksika

11

Çin

3

Kaynak: P. Krugman ve M. Obstfeld, Internationale Wirtschaft, München: Pearson Studium, 2011,
s.142.

Modelin öngörüsünün gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, devletlerin dış ticarete
getirdikleri sınırlamalar, ülkelerin üretim teknolojileri arasında farklılıkların bulunması, taşıma
masraflarının var olması, sendikaların etkilerini saymak mümkündür. Bu şartlar çerçevesinde
uygulamada dış ticaretin uluslararası faktör fiyatlarındaki farkları tamamen ortadan kaldırma
değil, azaltma yönünde bir etki yaratacağını ifade etmek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

3.2.2. Stolper – Samuelson Teoremi
Faktör Donatım Teorisinden türetilen Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, yukarıdaki
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ülkelerin kendi içlerindeki gelir dağılımı üzerinde ciddi
etkiler yapmaktadır. Bu etkinin ilk kez Wolfgang F. Stolper ve Paul Samuelson tarafından
analiz edilmesi nedeniyle model “Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi” olarak
adlandırılmıştır.
Stolper-Samuelson Teoremi, serbest dış ticaretin ülkedeki bol faktörün reel gelirini
yükselteceğini ve kıt faktörün reel gelirini düşüreceğini öngörmektedir. Serbest dış ticaret ülke
içerisindeki gelir dağılımını, ihracatta yoğun olarak istihdam edilen ve ülkede bol olarak
bulunan üretim faktörünün lehine, ithalata rakip sanayilerde istihdam edilen ve ülkede daha kıt
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olarak bulunan üretim faktörünün aleyhine değiştirecektir. Serbest ticaret nedeniyle kıt üretim
faktörünün gelirinde oluşan azalmanın, o ülkenin refahında bir gerileme ile sonuçlanması
zorunlu değildir. Bol olan üretim faktörünün, dış ticaret aracılığıyla sağlayacağı kazancın, kıt
faktörün katlandığı kayıptan daha büyük olması nedeniyle, toplumsal refah düzeyinde bir
gerileme yaşanmayacaktır. Modele göre, serbest dış ticaretten sonra milli gelirde bir yükseliş
oluşacaktır. Milli gelirdeki yükseliş, gelir dağılımının değişmesinden zarar gören kesimlerin
kayıplarını telafi edebilecektir.
Stolper-Samuelson teoremine göre, bir ülkenin dış ticarette korumacılığa yönelmesi
ithalata rakip endüstride istihdam edilen faktörlerin yararına sonuçlar doğurmaktadır. Buna
göre, korumacı politikalar nedeniyle, ekonomi bir bütün olarak kayba uğramakta ancak, ithalata
rakip kesimlerde istihdam edilenler bundan kazançlı çıkmaktadırlar. Ülkenin bir gümrük
tarifesini uygulamaya koyması, kıt kaynağın reel gelirini arttırıcı yönde etki yapacaktır.
Konuya açıklık getirebilmek amacıyla, sermaye-yoğun mallar ihraç edip emek-yoğun
mallar ithal eden bol sermayeye sahip bir ülkeyi incelemek yararlı olacaktır. Ülkenin emek
yoğun ithal mallara bir gümrük tarifesi uygulaması başlatması durumunda, yurtiçi tüketiciler
ve üreticiler açısından emek-yoğun malların yurtiçi fiyatları, sermaye yoğun malların yurtiçi
fiyatlarına oranla artış gösterecektir. Böylece reel ücret gelirleri yükselmiş olacaktır. Çünkü,
emek yoğun ithal mallarının vergilendirilmesi nedeniyle, o malın benzerlerinin yurtiçi üretimi
artacak, sermaye yoğun ihraç malının o ülkedeki üretimi ise azalacaktır. Bu durumda ücretler,
faizden daha hızlı artacaktır. Bu şekilde her iki endüstride ucuzlayan sermayenin, daha pahalı
hale gelen emeğin yerine ikame edilmesi söz konusu olacaktır. Üretim sürecinde her emek
biriminin daha çok sermaye ile birleştirilmesi sonucunda emeğin verimliliği artacak, dolayısıyla
da reel ücretlerde yükseliş gerçekleşecektir. Her iki malın üretiminde de emeğin verimliliği
yükseldiği için, tarife uygulayan ülkede nominal ve reel ücretler yükselecektir. Tam istihdam
varsayımı yapıldığı için, toplam emek gelirleri ve milli gelir içinde emeğin payı yükselecektir.
Stolper-Samuelson Modeline göre, gümrük tarifeleri uluslararası uzmanlaşmayı önler ve milli
geliri azaltıcı yönde etki yaratacaktır. Sonuç itibariyle, tarife nedeniyle ülkenin toplam geliri
gerilemekte, milli gelir içinde ücretlerin payı yükselirken, sermayenin payı ise azalmaktadır.
Özetle, ülke bir bütün olarak tarifelerden zararlı çıkarken, kıt olan faktör bol faktör aleyhine bu
uygulamadan yararlandırılmış olmaktadır.
Gümrük tarifeleri, ithalata rakip malların fiyatını, ihraç malları fiyatına göre yükselttiği
sürece, Stolper-Samuelson Teoremi analitik geçerliliğini sürdürecektir. Eğer gümrük
tarifelerinin, ithalatçının önlemi yüzünden ithal mallarının fiyatının gerilemesine neden olursa,
bu teorem geçerliliğini yitirecektir. Genel kural gümrük tarifesi konduğunda, ithal edilen malın
ülke içindeki fiyatının yükselmesi ve ithal malının ülke içindeki üretiminin artması yönündedir.
Ancak bu genel kuralın işlemediği durum, gümrük tarifesinin ithal malın ülke içi fiyatının
düşmesine neden olduğu durum literatürde “Metzler Paradoksu” olarak adlandırılmaktadır.
Bir ülke tarife uygulamasına geçtiğinde, diğer ülkede malını satmakta güçlükle karşılaşacak ve
pazarını kaybetmemek uğruna fiyatlarını düşürmek yönünde önlem alabilecektir. Bu önlemler,
tarife koyan alıcı ülkede ithalat fiyatlarını ve ithalâta rakip üretim kesimlerindeki fiyatları
azaltacaktır. Bu aynı zamanda Metzler paradoksu için de gerekli koşulu teşkil etmektedir.
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Stolper-Samuelson Teoremini üretim faktörleri ve onların sınıfsal çıkarları çerçevesinde
de tartışmak mümkündür. Yukarıda ifade edildiği gibi bu modelde, emek faktörünün göreceli
olarak kıt olduğu bir ülkede serbest ticaret ücretlerin düşmesine yol açacaktır. Bu nedenle böyle
ülkelerde işçi sendikaları serbest ticarete şüphe ile bakarlar. Hükümetler dış ticareti gelir
dağılımını değiştirmekte bir politika aracı olarak değerlendirebilir. Dışa karşı korumacı
politikalar ülkedeki kıt faktörün, serbest ticaret politikası ise ülkedeki bol faktörün lehine sonuç
verir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde sermaye bol, emek kıt bir faktördür. Bu nedenle gelişmiş
ülkelerdeki işçi sendikaları hükümetlere, serbest ticarete karşı politikalar takip etmeleri için
baskı uygularlar. Ancak Faktör Donatım Teorisine göre, ülkeler işçi sendikalarının baskısına
rağmen serbest ticaret politikalarına yöneldiklerinde ve kaynaklarını karşılaştırmalı
üstünlüklere uygun şekilde üretime sevk ettiklerinde, bundan tüm ülkenin ve uzun dönemde
işçi kesiminin de avantajlar sağlaması mümkündür.

3.2.3. Rybczynski Teoremi
Bu Teorem, 1955’te Tadeusz M. Rybczynski tarafından geliştirilmiştir. Bu teoreme
göre, tam istihdamdaki bir ekonomide üretim faktörlerinden birinin arzında artış ortaya
çıktığında bu faktörün yoğun bir şekilde istihdam edildiği malın üretiminde artış, diğer malın
üretiminde ise azalış meydana gelecektir. Rybczynski Teoremi aşağıdaki varsayımlar üzerine
oturtulmuştur:

Bir ülkede sadece iki üretim sektörü bulunmakta ve her sektörde doğrusal
homojen üretim fonksiyonuna göre üretim gerçekleştirilmektedir.


Üretimde her malın faktör yoğunluğu farklıdır.



Ekonomi tam istihdam seviyesinde dengededir.


etkilenmez.

Analiz edilen ülke küçük bir ülkedir. Dış ticaret hadleri ekonomik büyümeden

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden bir olan pamuk emek-yoğun, ithalata rakip cep
telefonu ise sermaye-yoğun üretim alanlarıdır. Türkiye’de diğer değişkenler değişmezken
sadece emek arzının arttığını düşünelim. Bu durumda emek-yoğun bir üretim olan pamuk
üretimi artarken, cep telefonu üretimi ise azalır. Bunun nedeni artan emeğin emek-yoğun üretim
yapılan pamuk sektöründe istihdam edilmesidir. Cep telefonu üretiminin azalmasının nedeni
ise, yeni istihdam edilecek işçilerin çalışması için sermayeye gereksinim duyulmasıdır. Tam
istihdam varsayımı yapılmış olduğu için gereken sermaye, ithalata rakip cep telefonu
sektöründen aktarılacaktır. Sermayenin pamuk üretimine yönlendirilmesi piyasa ekonomisi
kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Pamuk sektöründeki sermaye talebi arttıkça gerekli
sermayeyi transfer edebilmek için, diğer sektördeki sermayeye daha fazla bedel teklif
edilecektir. Böylece sermaye, göreceli olarak sermaye fiyatlarının daha yüksek olduğu pamuk
sektörüne gidecektir. Cep telefonu sektöründen kopan sermaye ise bu sektördeki üretimin
düşmesine yol açacaktır. Sonuç olarak, pamuk üretimi mutlak olarak büyüyecek, cep telefonu
üretimi ise mutlak olarak düşecektir.
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Sadece ihraç edilen malın üretiminde yoğun olarak istihdam edilen üretim faktöründe
bir artış olması durumunda, ticareti arttırıcı yönde bir büyüme oluşur. Bir yandan ihraç malı
üretiminde artış olacağı için ihracat artarken, diğer yandan ithal ikamesi malların üretiminde
gerileme yaşandığı için ithalat artacaktır. Sonuçta dış ticaret hacminde bir artış görülecektir.
Sadece ithal ikamesi malın üretiminde yoğun olarak istihdam edilen üretim faktöründe
artış yaşanması durumunda, dış ticareti düşürücü yönlü bir büyümeden söz edilecektir. Çünkü
ithal ikamesi malın üretiminin artması ithalat azalmasına neden olacaktır. Buna karşılık ihraç
malı üretiminde azalış ortaya çıkacaktır. Bir yandan ihraç malı üretimi azaldığından, ihracat
düşmekte, diğer yandan ithal ikamesi malın üretimi artacağı için ithalatta düşecektir. Sonuçta
dış ticaret hacminde daralma yaşanacaktır.

3.3. Faktör Donatımı Teorisine Yönelik Eleştiriler
Faktör Donatımı Teorisi birçok yönden eleştirilerek eksiklikleri ortaya konmuştur.
Teoriye yöneltilen eleştiriler ağırlıklı olarak teorinin üzerine kurulduğu basitleştirici
varsayımlara yöneltilmiştir. Çünkü bu varsayımların çoğunun gerçek dünyada var olmasının
olanağı pek bulunmamaktadır. Faktör Donatımı Teorisine yapılan eleştiriler aşağıdaki gibi
özetlenebilir:

Teorinin iki mal, iki ülke ve iki üretim faktörüne dayanan analizi gerçek hayat
ile örtüşmemektedir.

Teorideki tam rekabet varsayımı da gerçek hayattaki durumu yansıtmaktan
uzaktır. Gerçekte mal ve faktör piyasalarında eksik rekabet koşulları geçerlidir.

Gerçek dünyada üretim faktörlerinin bütün ülkelerde aynı olması söz konusu
değildir. Söz konusu kabul, teknolojik bilgilerin ülkeler arsında sınırlama olmaksızın hareket
edebildiğini ve tüm ülkelerde en iyi üretim tekniklerinin bilindiğini ifade etmektedir. Ancak bu
gerçekçi bir varsayım değildir. Üretim faktörlerinin homojen olmaması, ülkeler arasında ticaret
olanakları yaratacaktır.

Üretim faktörlerinin ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise tam
hareketsiz olduğu varsayımı da gerçek hayattaki işleyiş ile uyuşmamaktadır. Özellikle bir ülke
içinde emek mobilitesini sınırlayan önemli engellerle karşılaşılması mümkündür.

Üretimde ölçeğe göre sabit getiri varsayımı da gerçekçi değildir. Ülkeler
arasında ticaret hacmi artıkça, piyasalarda genişleme olacak ve bunun sonucunda içsel ve dışsal
ekonomiler devreye girecek, birim başına maliyetler düşecek ve ihraç malları üretiminde ölçeğe
göre artan getiriler devreye girebilecektir. Bu yeni durumda ülkeler arasında dış ticaret öncesine
göre daha farklı bir maliyet yapısı oluşacağından, dış ticaret bu yeni koşullara göre yapılmaya
başlanacaktır. Başka bir ifadeyle, serbest ticaret sonucunda, karşılaştırmalı üstünlüklerin
yönünün değişmesi söz konusu olabilecektir.
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Söz konusu teorinin talebe önem vermeyerek tümüyle arz yanlı bir açıklama
getirmesi de eleştirilmiştir. Çünkü bir üretim faktörlerinin göreceli bolluğuna ek olarak, o
üretim faktörüne yönelik talebin yoğunluğu da fiyat üzerinde belirleyici olacaktır. Bir ülkede
emek bol olduğu halde, ona olan talep de çok yüksek ise, bu faktörün fiyatı yüksek bir düzeyde
belirlenecektir. Böyle bir durumda, faktör fiyatları gerçek faktör bolluğunu göstermekten uzak
olacaktır.

İki ülke ke arasında zevk ve tercihlerin aynı olması ihtimalide gerçek durumda
oldukça zordur. Ülkelerde bir mala duyulan ihtiyacın şiddet derecesi farklı ise veya bir mal bir
ülkede moda değilse iki ülkede de gerçek maliyetleri bulmak ve karşılaştırmak mümkün olmaz.

Faktör Donatımı Teorisi göre, ülkede dış ticaret arttıkça ülke bir malda
uzmanlaşacak, bu malın üretiminde yoğun kullanılan faktörün fiyatı artacaktır.
Firmalar
maliyetlerini minimize etme çabaları gereğince, fiyatı artan faktörün yerine fiyatı azalan faktörü
ikame edecektir. Bu durumda dış ticaret geliştikçe, malların faktör yoğunlukları tersine
dönebilecek ve teorem geçerliliğini yitirecektir.
Faktör Donatımı Teorisinin geçerliliğini koruması için faktör yoğunluklarının tersine
dönmemesi gerekmektedir. Bu dış ticaretten önce bir mal diğer mala göre daha emek-yoğun
tekniklerle üretiliyorsa, dış ticaretten sonra da aynı şekilde diğer mala kıyasla daha emek- yoğun
tekniklerle üretilmeye devam edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Faktör yoğunluğunun
tersine dönmesi, bir mal dış ticaret öncesinde sermaye-yoğun tekniklerle üretilirken, dış ticaret
sonrasında emek-yoğun tekniklerle üretilmeye başlanmasını ifade etmektedir. Sonuç olarak
Faktör Donatımı Teorisinin öngörülen sonuçları verebilmesi belirli varsayımlar ve tahminler
üzerine oturtulmuştur. Başlangıçta belirttiğimiz varsayımlarının geçerli olmaması halinde
Faktör Donatımı Teorisinin geçerliliğini koruması mümkün olmayacaktır. Mal ve faktör
piyasalarında oligopolistik yapıların varlığı, ölçeğe göre artan getiri olduğunda, iki ülke
arasında beğeni farklılıklarının bulunması durumunda Faktör Donatımı Teorisi öngörülenin
tersi sonuçlar verecektir.
Heckscher-Ohlin Teorisi yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, dış ticaret teorilerinde
önemli bir yer tutmaktadır ve tutmaya da devam edecektir. İktisatçıların bu teoriyi
benimsemeye devam etmelerinin en önemli nedenlerinden biri, teorinin analitik açıdan sağlam
bir tutarlığının bulunması ve yapılan varsayımlarla kesin neticeler elde edilmesidir. Teorinin
özellikle gelir dağılımı ve ticaretin yapısına ilişkin konuların tartışılmasında yardımcı olması
da büyük bir ilgi görmesine yol açmaktadır. Nitekim birçok yazarın, Faktör Donatımı
Teorisinin dünya ticaretinin yapısını ve dünya faktör fiyatlarını yalnızca üretim faktörlerindeki
farklılıklar ile açıklanmasının mümkün olabileceğini düşünmesi söz konusudur. Diğer yandan;
matematiksel yöntemlerin uygulanmasına elverişli olması; test edilebilir hipotezlerin
geliştirilmesine imkân tanıması; dış ticareti ülkelerin faktör donatımı ve üretim teknolojisi gibi
sade özelliklere dayandırması; bu teori vasıtasıyla kalkınmanın dış ticaret üzerindeki etkileri,
uluslararası faktör hareketlerinin nedenleri gibi bir dizi ciddi sorunun açıklıkla yanıtlanabilmesi
şeklinde ifade edilebilecek özellikler teorinin iktisatçılara cazip gelen diğer yönlerini
oluşturmaktadır. Hiç kuşku yok ki, bir teorinin sağlamlığı ve geçerliliği onun gerçek olayları
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açıklamadaki başarısıyla ölçülebilecektir. Ne var ki, Faktör Donatımı Teorisini test etmek için
yapılan uygulamalı çalışmaların, henüz tartışmasız sonuçlar ortaya koyamaması teoriye
duyulan güveni sarsmaktadır.

3.4. Leontief Paradoksu
Faktör Donatımı Teorisinin ortaya atılmasından sonra, teorinin öngörülerinin gerçek
hayattaki verilerle uyumlu olup olmadığı sorusu iktisatçıların zihnini meşgul etmeye
başlamıştır. Birçok iktisatçı genellikle de kendi ülkelerini esas alarak teoriyi test etmiştir. Ancak
bu testlerin yapılaması 1945 sonrasında mümkün olabilmiştir. Çünkü bu tarihten önce ülkelerin
faktör zenginliklerini ve malların faktör yoğunluklarını ölçebilecek bir yöntem
bulunmamaktaydı. Faktör Donatımı Teorisinin test edilebilmesi için, Wassily W. Leontief’in
1939 yılında geliştirdiği girdi-çıktı tabloları analizini beklemek gerekmiştir.
Faktör Donatımı Teorisinin test edilmesine yönelik ilk ve ne çok tanınan çalışma
Wassily Leontief tarafından yapılmıştır. Leontief ABD’nin 1951 yılında bir milyon $
bedelindeki ihracat mallarını üretmek için gerekli emek ve sermaye miktarı ile ithalata rakip
kesimde bir milyon $ bedelinde üretim için gereken emek ve sermaye miktarını hesaplamıştır
Günümüzde olduğu gibi, 1950’lere doğru da dünyanın sermaye açısından en zengin ülkesinin
ABD olduğunu söylemek mümkündür. Leontief’te, Heckscher-Ohlin Teoremi çerçevesinde
ABD’yi sermaye-yoğun bir ülke olarak ele almıştır. Bu nedenle Leontief, Heckscher-Ohlin
Teoreminin öngördüğü gibi, ABD’nin ihracat malları üretiminin, ithalata rakip sektörlerde
üretilen mallardan daha fazla sermaye-yoğun olacağı düşüncesinde olmuştur. Başka bir
ifadeyle, Faktör Donatımı Modelinin bir ülkenin sermaye açısından zengin olması durumunda,
sermaye yoğun mallar üretiminde uzmanlaşarak bu tür malları ihraç etmesi gerektiği yönündeki
iddiasının doğrulanmasını beklemiştir.
Leontief gerçekleştirdiği çalışmada Faktör Donatımı Teorisinin öngördüğünün aksine,
ABD’nin sermaye-yoğun malları ithal, emek-yoğun malları ihraç ettiği gibi bir sonuca
ulaşmıştır. Bu durum Leontief paradoksu olarak adlandırılmaktadır. Leontief, teorinin
öngörüsünün aksine, ABD’nin ihraç malları üretiminde işçi başına düşen sermaye 12.970 $
iken, ithalata rakip sektörlerde ise işçi başına düşen sermaye 13.710 $ olarak bulunmuştur.
Leontief paradoksu iktisatçılar arasında şaşkınlıkla karşılanmış ve Faktör Donatımı Teorisi
üzerinde şiddetli tartışmalara neden olmuştur. Leontief’in çalışmasına yönelik yoğun eleştiriler
yapılmış, bu sonucun yorumlanmasına yönelik çabalar yoğunluk kazanmış ve paradoksu aşma
çabalarını kapsayan zengin bir literatür oluşmuştur. Diğer yandan Leontief’in bu çalışması,
emek ve sermeye dışındaki unsurlarında dış ticaretteki etkilerini dikkate alan yeni teorilerin
gelişme sürecine de hız kazandırmıştır. Leontief’in bu çelişkiyi açıklamak için öne sürdüğü
görüşler, vardığı sonuç kadar ilginçtir.
Leontief paradoksu, Faktör Donatımı Teorisine beslenen itimadı sarsmıştır. Leontief
daha sonra buna yaptığı bir açıklamayla çözüm getirmeye çalışmıştır. Yazar şiddeti azalmaya
yüz tutsa da, süren paradoksu, ABD üretim ortamının eğitim ve işçi kalitesi açısından üstün
yönlerini belirterek ABD beşeri sermayesine bağlamıştır. Leontief, ABD işçilerinin diğer
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ülkelerindeki işçilere nazaran daha üstün nitelikte olduğu için, bir ABD işçisinin, yabancı
işçiden üç kat daha verimli olduğunu ifade etmiştir. Bu durumda, ABD’nin gerçek işgücü
stokunu ölçebilmek için var olan işgücü rakamlarını üçle çarpmak gerekmektedir. Bu şekilde
hesaplanacak olursa, ABD’nin aslında sermaye değil, emek bakımından daha zengin bir ülke
konumunda olacağı belirtilmektedir. Bu unsur dikkate alındığında, ABD’nin sermaye-yoğun
malları ithal, emek yoğun malları ihraç etmesi gerekecektir. Bu yüzden Leontief,
çalışmasındaki bulgular ile Faktör Donatımı Teorisi arasında aslında bir çelişki olmadığını öne
sürmüştür.
Leontief’in bu açıklama çabaları pek de yeterli ve anlamlı görülmemiştir. Çünkü ABD
işçilerinin üç kat daha verimli olduğu tezi her hangi bir hesaplamaya dayanmamaktadır. Diğer
yandan sadece emek faktörünün verimliği çerçevesinde olaya yaklaşılması ve sermayenin
verimliğinin dikkate alınmaması da ciddi sayılabilecek bir eksikliktir.
Leontief paradoksuna açıklık getirmek üzere üçüncü üretim faktörü kavramına da
müracaat edilmiştir. Bu kavram ticaretin, sadece emek ve sermaye faktörleri ile
açıklanamayacağını, doğal kaynaklar, hammaddeler, emeğin nitelikleri ve başkaca faktörlerin
de ticareti etkilediğini belirtmektedir. Üçüncü faktör açıklaması daha sonra, nitelikli işgücü ve
araştırma geliştirme harcamalarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Özellikle ABD’de
istihdam edilen beyaz yakalıların sayısının, mavi yakalıların sayısını geçmesiyle öne çıkan
“bilgi çağı”nın başlangıcı olarak kabul edilen 1950’lerin sonlarında Leontief Paradoksu
etrafındaki tartışmalar, yeni dış ticaret teorileri başlığı altında toplanan gelişmelere kapı
aralamıştır. Leontief paradoksunu açıklamak üzere ileri sürülen görüşlerden her birinin, adeta
dış ticaretin değişik bir boyutunu çevreleyen bir hipotez niteliğinde değerlendirilmesi
mümkündür. Bu özellikleri itibariyle bu hipotezlerin aynı zamanda yeni dış ticaret teorilerinin
de temelini oluşturduğunu vurgulamakta yarar vardır.
Faktör Donatımı Teorisi çok sayıda ülke üzerinde yapılan çalışmalarla test edilmiştir.
Bu çalışmaların neticesinde, Faktör Donatımı Teorisinin daha çok vasıfsız emeğin bol olarak
bulunduğu az gelişmiş ülkelerle, sermaye açısından zengin olan gelişmiş ülkeler arasında
yapılan ticareti açıklamakta başarı sağladığı konusunda bir fikir birliğine ulaşılmıştır.
Uygulamada bu iki grup ülke arasında faktör donatımı bakımından ciddi farklar mevcuttur. Bu
ülkeler arasındaki ticaret ağırlıklı olarak tarım ve sanayi malları gibi, genellikle farklı
endüstrilere ait mallardan oluşmaktadır. Buna karşın ABD, İngiltere, Almanya, Japonya gibi
gelişmiş ülkelerin faktör donatımları birbirine benzememektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin
kendi arasında yaptıkları ticareti açıklamakta Faktör Donatımı Teorisi yetersiz kalmaktadır.
Oysa günümüzde dünya ticaretinin yarıdan fazlası gelişmiş ülkelerin kendi aralarında yaptıkları
ticaretten oluşmaktadır. Anlaşılacağı üzere bu Faktör Donatımı Teorisinin dünya ticaretinin
büyük bir bölümünü açıklayamaması anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin birbirleriyle
yaptıkları ticarette daha çok benzer endüstrilerin mallarını ithal ve ihraç ettikleri görülmektedir.
Başka bir ifadeyle, gelişmiş ülkeler arasındaki ticaretin temel özelliği endüstri-içi ticaret
biçiminde yapılmakta oluşudur.
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Sonuç itibariyle gerek gelişmiş ülkelerde gerekse gelişmekte olan ülkelerde yapılan
analizlerin ulaştığı neticeler, Faktör Donatımı Teorisi ile paralellik göstermektedir. Dış ticaretin
ücretler üzerinde etkileri kabul edilmekte, ancak birtakım ölçüm sorunlarının ve varsayımların
teorinin test edilmesine yönelik çalışmaları güçleştirdiği belirtilmektedir. Faktör Donatımı
Teorisini yorumlamada kullanılan fiyat ve miktar temelli çalışmalar önemli ölçüm sorunları ile
karşılaşmaktadır. Bu nedenle analitik çerçevedeki eksikliklerin giderilmesi zorunluluğu
doğmaktadır.
Bu noktaya kadar ele aldığımız dış ticaret teorileri ortaya atıldıkları dönemde dış ticarete
yeterli şekilde açıklama sunabilmişlerdir. Ancak tarihsel süreçte meydana gelen iktisadi ve
teknolojik gelişmeler ve dönüşümler, bu teorilerin dünya ticaretini açıklama gücünü
zayıflatmıştır. Küreselleşen dünya ekonomisinde, uluslararası iktisadi ilişkiler giderek
karmaşık bir hal almaya başlamıştır. İşte 1960’lı yıllardan itibaren giderek karmaşıklaşan
uluslararası ticari ilişkileri açıklayabilmek için yeni dış ticaret teorileri ortaya atılmıştır. Bir
sonraki bölümde, yeni dış teorileri incelenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, ülkeler arasındaki dış ticaretin emek
verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle yapıldığını ortaya koymuştur. Ancak Ricardo’nun
modeli ve o modeli geliştirmek için ortaya konan analizlerle uluslararası ticaretin gerçek
nedenini açıklamak mümkün olmamaktadır. Bunun temel nedeni teorinin emek verimliliğinde
farklılık yaratan unsurların neler olduğu sorusunu cevaplamamış olmasıdır. Karşılaştırmalı
üstünlükler Teorisinin bu önemli noksanlığını kapatabilmek amacıyla Eli Heckscher ve Bertil
Ohlin tarafından Faktör Donatımı Teorisi ortaya atılmıştır. Daha sonra Paul Samuelson bu
teoriye yeni katkılar yaparak teorinin matematiksel olarak doğruluğunu ortaya koymuştur.
Faktör Donatımı Teorisi, karşılaştırmalı üstünlüklerin dış ticaretin ana unsuru olarak
gösterdiği emek verimliliklerindeki farklılıkların nedenini, ülkelerdeki faktör yoğunluğuna
bağlamış ve böylece Ricardo’nun teorisini güncellemiştir. Bu teori zaman zaman “HeckscherOhlin-Samuelson Modeli” olarak da adlandırılmaktadır.
Faktör Donatımı Teorisinin temeli üretimde kullanılan faktörlerin bol olduğu mallar
ihraç, kıt faktör kullanılarak üretilen ürünler ithal edilmesine dayanmaktadır. Bir ülke hangi
üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun olarak kullanmayı gerektiren
malları daha ucuza üretir, dolayısıyla bu alanlarda uzmanlaşır ve bunları ihraç eder. Çünkü bir
ülkede göreceli olarak miktarı daha bol olan faktörün fiyatı da daha ucuz olacak ve üretimde
fiyatı daha az olan faktör tercih edilecektir.
Faktör Donatımı Modelinin önemli bir katkısı da kendisinden sonra geliştirilen birçok
önemli iktisat modelleri için hareket noktası teşkil etmesidir. Faktör Donatım Teorisinden
aşağıdaki ifade edilen üç önemli teorem türetilmiştir. Bunar Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi,
Stolper – Samuelson Teoremi, Rybczynski Teoremi’dir.
Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, Faktör Donatım Teorisinden çıkartılan önemli bir
sonuç serbest mal ticareti yoluyla ülkelerarası faktör fiyatları eşitliğinin sağlanacak olmasıdır.
Bu teorem, serbest ticaretin ülkelerarasındaki faktör fiyatlarını eşitleyeceğini ve bu açıdan
uluslararası serbest faktör mobilitesiyle aynı sonucu doğuracağını öngörmektedir.
Stolper – Samuelson Teoremi: “Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi” olarak da
adlandırılmıştır. Stolper-Samuelson Teoremi, serbest dış ticaretin ülkedeki bol faktörün reel
gelirini yükselteceğini ve kıt faktörün reel gelirini düşüreceğini öngörmektedir. Serbest dış
ticaret ülke içerisindeki gelir dağılımını, ihracatta yoğun olarak istihdam edilen ve ülkede bol
olarak bulunan üretim faktörünün lehine, ithalata rakip sanayilerde istihdam edilen ve ülkede
daha kıt olarak bulunan üretim faktörünün aleyhine değiştirecektir.
Rybczynski Teoremi’ne göre, tam istihdamdaki bir ekonomide üretim faktörlerinden
birinin arzında artış ortaya çıktığında bu faktörün yoğun bir şekilde istihdam edildiği malın
üretiminde artış, diğer malın üretiminde ise azalış meydana gelecektir.
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Leontief, Heckscher-Ohlin Teoreminin öngördüğü gibi, ABD’nin ihracat malları
üretiminin, ithalata rakip sektörlerde üretilen mallardan daha fazla sermaye-yoğun olacağı
düşüncesinde olmuştur. Faktör Donatımı Modelinin bir ülkenin sermaye açısından zengin
olması durumunda, sermaye yoğun mallar üretiminde uzmanlaşarak bu tür malları ihraç etmesi
gerektiği yönündeki iddiasının doğrulanmasını beklemiştir. Leontief gerçekleştirdiği çalışmada
Faktör Donatımı Teorisinin öngördüğünün aksine, ABD’nin sermaye-yoğun malları ithal,
emek-yoğun malları ihraç ettiği gibi bir sonuca ulaşmıştır. Bu durum Leontief paradoksu olarak
adlandırılmaktadır.

85

Bölüm Soruları
1)
Faktör Donatımı Modelinin öngörülerinin aksine, sermaye açısından zengin
ABD’nin sermaye-yoğun malları ithal, emek-yoğun malları ihraç ettiği sonuca ulaşan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Leontief

b)

Heckscher

c)

Ohlin

d)

Ricardo

e)

Rybczynski

2)
Tam istihdamdaki bir ekonomide üretim faktörlerinden birinin arzında artış
ortaya çıktığında bu faktörün yoğun bir şekilde istihdam edildiği malın üretiminde artış, diğer
malın üretiminde ise azalış meydana geleceğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Leontief Paradoksu

b)

Stolper – Samuelson Teoremi

c)

Heckscher-Ohlin Modeli

d)

Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

e)

Rybczynski Teoremi

3)
atılmıştır?

Faktör Donatımı Modeli hangi iktisatçı ve/veya iktisatçılar tarafından ortaya

a)

D. Ricardo

b)

Heckscher-Ohlin

c)

A. Smith

d)

Leontief

e)

Rybczynski
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4)
Serbest dış ticaretin benimsenmesinin bir ülkedeki bol faktörün reel gelirini
yükselteceğini ve kıt faktörün reel gelirini düşüreceğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Leontief Paradoksu

b)

Stolper – Samuelson Teoremi

c)

Heckscher-Ohlin Modeli

d)

Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

e)

Rybczynski Teoremi

5)
Serbest ticaretin ülkelerarasındaki faktör fiyatlarını eşitleyeceğini ve bu açıdan
uluslararası serbest faktör mobilitesiyle aynı sonucu doğuracağını iddia eden yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Leontief Paradoksu

b)

Stolper – Samuelson Teoremi

c)

Heckscher-Ohlin Modeli

d)

Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

e)

Rybczynski Teoremi

6)
Aşağıdakilerden hangisi Faktör Donatımı Teorisi'nin dayandığı varsayımlardan
biri değildir?
a) Ulaşım maliyetleri sıfırdır.
b) Tam rekabet koşulları geçerlidir.
c) Serbest dış ticaret ilkesi geçerlidir.
d) Malların faktör yoğunluğu farklıdır.
e) Uluslararası faktör hareketliliği tamdır.
7)

Faktör Donatımı Teorisi'nin diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

b)

Stolper – Samuelson Teoremi

c)

Heckscher-Ohlin-Samuelson Modeli
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d)

Mutlak Üstünlükler Teorisi

e)

Rybczynski Teoremi

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Rybczynski Teoremi'nin dayandığı varsayımlardan biri

a) Üretimde her malın faktör yoğunluğu farklıdır..
b) Dış ticaret hadleri ekonomik büyümeden etkilenmez.
c) Ekonomi eksik istihdam durumundadır.
d) Bir ülkede sadece iki üretim sektörü bulunur.
e) Analiz edilen ülke küçük bir ülkedir.
9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Faktör Donatımı Teorisi'ne yönelik eleştirilerden biri

a) İki mala dayanan analiz gerçek hayat ile örtüşmez.
b) İki ülkeye dayanan analiz gerçek hayat ile örtüşmez.
c) İki üretim faktörüne dayanan analiz gerçek hayat ile örtüşmez.
d) Tam rekabet varsayımı gerçek hayattaki durumu yansıtmaz.
e) Üretim faktörlerinin ülke içinde tam hareketsiz olduğu varsayımı gerçek hayattaki
işleyiş ile uyuşmaz.
10)
Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, Stolper-Samuelson Teoremi ve Rybczynski
Teoremi’nin türetildiği teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
b) Stolper – Samuelson Teorisi
c) Mutlak Üstünlükler Teorisi
d) Rybczynski Teorisi
e) Faktör Donatımı Teorisi

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)b, 5)d, 6)e, 7)c, 8)c, 9)e, 10)e
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4. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle Yeni Dış Ticaret Teorileri’nin ortaya atılma nedenleri ve
geleneksel dış ticaret teorilerine yönelttikleri temel eleştiriler üzerinde durulacaktır. Daha sonra
yeni dış ticaret teorilerinden Nitelikli İşgücü Teorisi, Ölçek Ekonomileri Teorisi, Teknoloji
Açığı Teorisi ve Ürün Dönemleri Teorisi açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yeni dış ticaret teorilerinin ortay atılma nedenleri nelerdir?

2)

Nitelikli İşgücü Teorisi’ni açıklayınız.

3)

Ölçek Ekonomileri Teorisi’ni açıklayınız.

4)

Teknoloji Açığı Teorisi’ni açıklayınız.

5)

Ürün Dönemleri Teorisi’ni açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Yeni Dış Ticaret
Teorileri’nin nenden ortaya
atıldığı ve gelensel teorilere
eleştirileri anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Nitelikli İşgücü Teorisi

Nitelikli İşgücü Teorisinin
dış ticarete nasıl bir
açıklama getirdiği
kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Ölçek Ekonomileri Teorisi

Ölçek Ekonomileri
Teorisinin dış ticarete nasıl
bir açıklama getirdiği
kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Teknoloji Açığı Teorisi

Teknoloji Açığı Teorisinin
dış ticarete nasıl bir
açıklama getirdiği
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve araştırma
geliştirilmesi mümkündür

Ürün Dönemleri Teorisi

Ürün Dönemleri Teorisinin
dış ticarete nasıl bir
açıklama getirdiği
kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
geliştirilmesi mümkündür
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Anahtar Kavramlar
•

Yeni Dış Ticaret Teorileri

•

Nitelikli İşgücü Teorisi

•

Ölçek Ekonomileri Teorisi

•

Teknoloji Açığı Teorisi

•

Ürün Dönemleri Teorisi
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4.1. Yeni Dış Ticaret Teorilerinin Ortaya Atılma Nedenleri ve Gelişimi
Yeni teori, geleneksel ticaret teorisini geçersiz saymaktan ziyade, ticareti sadece nispi
faktör donanımına veya yaygın biçimde yapıldığı üzere karşılaştırmalı üstünlüklere dayandırma
mecburiyeti olmadığını vurgularken ölçek ekonomileri ve azalan maliyetler üzerinde durmakta,
farklılaştırılmış ürünler ve piyasa yapısının ürün geliştirme hızı ve dış ticarete yansımalarını
incelemektedir
Yeni uluslararası ticaret teorileri, farklı yapı ve büyüklükteki ülkeler ve farklı nitelikteki
mallar arasındaki ticaretin nedenlerini ortaya koyması bakımından, bu alanda önemli
ilerlemeler kaydetmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında dünya ticaretinde gözlenen ampirik olgular ticaretin
serbestleştirilmesi, benzer ekonomiler arasındaki ticaretin artması ve sanayi mallarında endüstri
içi ticaretinin ve bilgi yoğun ticaret payının da artış göstermesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Faktör Donatımı Teorisi, uluslararası ticareti farklı faktör donatımlarına ilişkin karşılaştırmalı
üstünlüklere dayandırması nedeniyle gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki
endüstriler arası ticarete açıklama getirebilmektedir. Buna karşın bu teori, dünya ticaretinde
yakın dönemlerde gözlemlenen olguları açıklamaktaysa yetersiz kalmaktadır. Gerek basit ve
sınırlayıcı varsayımlara dayanması gerekse Leontief Paradoksu’nun ortaya çıkması gibi
etmenler de, Faktör Donatımı Teorisi’nin küreselleşen günümüz uluslararası ticaretinin önemli
bir bölümünü açıklamadaki yeterliliğini sınırlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası ticarette
gözlenen ampirik olguları açıklamak için 1960’lı yılların başlarında Yeni Dış Ticaret Teorileri
ortaya atılmış ve 1970’li yılların sonlarına doğru gelişme göstermiştir.
Yeni Dış Ticaret Teorileri analizinde ölçeğe göre artan getiriler ve eksik rekabet
piyasaları gibi günümüz dünyasına daha yakın gerçekçi kabullere başvurulmaktadır.
Dolayısıyla, bu teoriler standart varsayımları kullanan geleneksel Faktör Donatımı Teorisi’nin
açıklamada yetersiz kaldığı benzer ekonomiler arasındaki ticaret ile sanayi mallarına ilişkin
endüstri içi ticaret düzeyini açıklamaya çalışması yönünden tamamlayıcı bir nitelik
sergilemektedir. Dış ticareti açıklamaya ilişkin teorilerin hiç biri, uluslararası ticaretin tümünü
açıklayabilecek kadar kapsamlı olmamaktadır. Bununla birlikte bazı teorilerin standart mallara,
diğer bazı teorilerin ise yeni ürünlerin dış ticareti üzerine odaklandıkları görülmektedir.
Porter’e göre, Yeni Dış Ticaret Teorileri dış ticaretin temelini açıklamak için
karşılaştırmalı üstünlüğün ötesinde rekabetçi üstünlüğe doğru yönelmelidir. Söz konusu
teorilerin dayandığı rekabet anlayışı farklılaştırılmış mallar, bölümlere ayrılmış piyasalar,
teknoloji değişmeleri ve ölçek ekonomileri gibi gerçek hayatın özelliklerini ortaya koyan bir
çeşitliliği sunmalıdır. Dolayısıyla dinamik ve genişleyen nitelikteki uluslararası rekabet ortamı,
firmaların yeni teknolojiler ile yeni yöntemler geliştirmelerini ve yenilik yapmalarını zorunlu
kılmaktadır.
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde rekabet üstünlüğü, bilgi yoğun teknolojilere dayalı
endüstrilerde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, geçmişte rekabet üstünlüğü yaratan doğal
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kaynaklar, sermaye ve emek gibi faktörlerin önemleri gittikçe aşınmakta ve bilgi daha çok önem
kazanmaktadır.
Dış ticaret teorilerinde tartışmalı bir gelişme olarak Stratejik Ticaret Politikası
Yaklaşımı ortaya atılmıştır. Stratejik Ticaret Politikası Yaklaşımı, oligopolcü şirketler ve
rekabet içerisindeki devletlerden oluşan birbirlerine oldukça bağımlı bir dünyada, en nazından
teorik olarak devletlerin karları yabancı firmalardan yerli firmalara yönlendirecek politikaları
uygulamaya koyabileceğini iddia etmektedir. Söz konusu teori, bir anlamda serbest dış ticareti
savunan liberal dış ticaret teorileri ile korumacılığı savunan milliyetçi dış ticaret teorileri
arasında bir uzlaşma alanı oluşturmaktadır.
Paul Krugman yeni dış ticaret teorilerinden söz ederken bu teorilerin özünün “ticaret
tarihinin uluslararası endüstriyel organizasyonların çalışması” olduğuna işaret etmiştir. Dış
ticaretin öneminin giderek arttığı dünya ekonomisinde bu ticaretin özünü, artan ulusal gelirin,
ölçek ekonomilerinin, yaparak öğrenmenin ve rakiplerinin piyasaya girmesini önleyecek
engellerin avantajını elde edebilecek oligopolcü şirketlerin yabancı yatırımları oluşturmaktadır.
Benzer bir gelişme, geçtiğimiz yüzyılın başlarında ulusal ekonomiler arasında yaşanmaya
başlamıştır. Küresel piyasaların ve uluslararası üretim süreçlerinin iç içe geçmesi olgusu,
rekabet eden ulus devletler arasında bölünmüş bir dünyada gerçekleşmektedir. Giderek
birbirine bağımlı hale gelen dünya ekonomisinde, ayakta kalmanın en önemli koşulu tekil
firmaların, yabancı firmalar üzerinde rekabet üstünlüğü elde edebilmeleridir. Firmaların bu
rekabet üstünlüğünü elde etmelerinde, özellikle araştırma ve geliştirme alanında verilen
kamusal destekler ve korumacı politikalar önemli bir rol oynamaktadır.
Geleneksel dış ticaret teorileri ile yeni dış ticaret teorileri arasında belirli karşıt noktalar
bulunmaktadır. Karşılaştırmalı Üstünlüklerden, Faktör Donatımı Teorisine dış ticaret teorisi
endüstriler arası ticarete odaklanırken, yeni teoriler endüstri içi, firma içi ve firmalar arası
ticarete odaklanmaktadır. Klasik ve Neo-Klasik Teoriler emek ve sermayenin ülkeler arasında
hareketsiz, karşılaştırmalı üstünlüğün değişmez olduğunu ve sadece nihai ürünlerim mübadele
edilebileceğini kabul etmiştir. Yeni teoriler ise, ülkeler arasında sermayenin oldukça hareketli,
malların teknolojik bilgiden ara mallara, bileşenlerden nihai ürüne her aşamada mübadelesinin
mümkün olduğu bir ekonomik yapıyı modellerinde değerlendirmeye çalışmışlardır. Eski
teoriler doğrudan yabancı yatırımları ve ülke dışındaki üretimi dikkate almamışlar, buna karşın
yeni teoriler ihracat ticaretini ve ülke dışındaki üretimi çokuluslu şirketlerin stratejilerinin bir
bileşeni olarak ele almaktadırlar. Geleneksel teoriler ticareti, fiziksel konumları dikkate
almaksızın sadece arasında firmalar arasında görmeyi tercih etmektedir. Yeni teoriler modern
devletin eskiye göre çok daha aktif rol oynadığı bir dünyada, ticari ilişkilerin farklı ülkelerin
firmaları yapıldığı gerçeğini birleştirmeye uğraşmaktadırlar.
Dış ticarete endüstriyel organizasyon odaklı yaklaşımlar II. dünya savaşı sonrası
dönemde dış ticaretin üç temel olgusuna açıklık getirmekte fayda sağlamaktadır. Öncelikle
dünyadaki ticaret hacminin büyük bir kısmının, neden benzer sanayi yapılarına sahip olan
gelişmiş ekonomilerin kendi arasında gerçekleştiğini açıklamaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin
kendi aralarındaki ticaret dünya ticaretinin %60’ını aşmaktadır. İkinci olarak günümüz dış
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ticaretinin neden endüstri içi ticaret şeklinde gerçekleştiğine açıklık getirmektedirler. Bu yeni
teoriler dış ticaretin benzer malların mübadelesi şeklinde gerçekleşmesinin ve çokuluslu
şirketlerin otomobil, makine gereçleri ve dayanıklı tüketim malları gibi belirli alanlarda deniz
aşırı genişlemesinin nedenlerini açıklığa kavuşturulmaktadırlar. Son olarak endüstri içi ticaretin
dağıtımsal ve tartışmalı yönlerde nasıl yumuşattığını açıklamaktadır. Yeni teoriler, Geleneksel
yaklaşımların uygulamalarına karşıt olarak, sanayi sektörleri endüstri içi ticaretin artmasıyla
tehlikeye maruz kalmayacağını savunulmaktadır. Yeni yaklaşımlara göre, endüstri içi ticaretin
artmasıyla şirketler belirli malların üretiminde uzmanlaşacağı için işçiler üzerinde dış ticaretin
etkisi sıfıra inecektir.
1980’li yıllara gelindiğinde Japonya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin endüsriyel
yükselişleri, endüstri içi ticareti, endüstriler arası ticaretle ikame ederek bu durumu
değiştirmelerine yol açmıştır Japon rekabeti geçmişte sadece tüketici elektroniğine zarar
verirken, Asya sanayisinin yükselişi ABD elektronik endüstrisinin tamamı için tehlike
oluşturmaya başlamıştır. Bu değişiklikler gelişmiş ekonomilerin birçoğunda gelir dağılımı
kaygılarını arttırmakta ve korumacı dış ticaret politikalarının gündeme gelmesine kapı
aralamaktadır. Bu yöndeki gelişmeler, liberal serbest ticaret yaklaşımının temel ilkesinin
karşılaştırmalı üstünlük kavramının uyum ve öngörü değerinin bir bölümünün aşınmasına
neden olmaktadır. Endüstri içi ticaretin ve hızlı teknolojik dağılımın hâkim olduğu bir dünya
ekonomisindeki dinamikleri açıklamak için, klasik dış ticaret teorilerinin açıklama çerçeveleri
yeterli olmamaktadır. Karşılaştırmalı üstünlük kavramının aşınmasıyla, serbest ticaret
argümanı da kısmen etkisini kaybetmeye başlamıştır.
Günümüz dünya ekonomisinde ticaretin sürekli değişim gösteren modelleri ve bu
modelleri açıklama üzere geliştirilen teorilerin sayısının artması, bizi hiçbir teorinin tek başına
uluslararası ticareti tüm zamanlar ve mallar için açıklayamayacağı çıkarımına götürmektedir.
Aslında dış ticaret teorisinin genel ve tekil yapısı yerini farklı ticari ilişkileri için farklı bir dizi
açıklamaya bırakmıştır. Tekil teoriye en yakın olan Faktör Donatımı Teorisi dahi ağırlıklı
olarak zengin kuzey ülkeleri ile nispeten daha fakir güney ülkeleri arasındaki ticaret ile ilgilidir.
Ancak teorik farklılıklar ve zıtlıklara rağmen liberal düşüncedeki iktisatçılar serbest ticaretin
karşılıklı faydalarına, karşılaştırmalı üstünlükler temelindeki uluslararası uzmanlaşmaya ve
küresel ölçekte işbölümünün yararlarına bağlı kalmaya devam etmişlerdir. Kısacası klasik
iktisatçılardan günümüze tüm liberal düşüncedeki yazarlar serbest ticarete bağlı kalmışlardır.
Ancak günümüzde liberal görüşleri savunan yazarların, serbest ticareti herkes için her zaman
en iyi politika olarak önerme hususunda daha temkinli davrandığını söylemek mümkündür.
Artık bazı koşullar altında serbest ticaretin zararlı etkilerinin ağır basabileceğini kabul
etmişlerdir. Büyük ekonomilerin ve tekellerin optimum gümrük uyarmaları ile güçlü
konumlarını kendi lehlerine kullanabileceklerini reddetmemektedirler. Devletlerin, etkili
gümrük vergisi uygulamak suretiyle, hammadde veya nihai ürünlerde gümrük vergi tarifelerini
manipüle etmek yoluyla dış ticaret hadlerini genişletebilecekleri fark edilmiştir. Tüm bu
uyarılara rağmen liberal düşüncedeki bilim adamları bireysel ve uluslararası refahın iktisadi
uzmanlaşma ve serbest ticaret ile en üst düzeye ulaşacağına yönelik sarsılmaz bir inanç
beslemektedirler.
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Liberal teoriler serbest dış ticaret sayesinde herkesin, en azından kısa vadede ve uygun
politikaları tatbik etmeden, kesin olarak kazançlı çıkacağını iddia etmemektedirler. Bu teoriler
ağırlıklı olarak dış ticaretin potansiyel kazanımlarına öncelik vermektedirler. Tüm ülkelerin
karşılaştırmalı üstünlüklere göre uzmanlaşma politikası takip etmesi durumunda dünya refahı
artacak ve uzun vadede herkes kazançlı çıkacaktır. Liberal dış ticaret teorileri uygun
politikaların uygulamaya konması durumunda dahi herkesin eşit kazanamayacağını
belirtmektedir. Bazı ülkelerin daha verimli veya zengin doğal kaynaklara sahip olmaları
nedeniyle diğerlerine göre daha kazançlı çıkması söz konusu olsa dahi, mutlak manada herkesin
kazançlı çıkacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla serbest ticaret savlarının, adalet ve eşit
dağılım değil, verimlilik artışı ve dünya refahının maksimize edilmesi üzerine inşa edildiğini
söylemek her halde yanlış olmayacaktır. Milliyetçi dış ticaret yaklaşımlarının liberal
yaklaşımlarla ters düştüğü temel nokta da tam olarak bu bölüşüm sorunsalıdır. İktisadi sorunlar
veya krizler dış ticareti engeller veya ithalat vasıtasıyla toplum üzerinde zararlara neden olursa,
liberal yaklaşımın çözümü ticarete engeller getirmek değil, söz konusu zararları ortadan
kaldırmak yönünde olur. Bunu yapmanın olanağı bulunmadığı takdirde, ikinci en iyi çözüm
yolu düzeltici sübvansiyonları ve vergileri uygulamaya sokmak olacaktır. Bir sonraki çözüm
yolu gümrük tarifelerini devreye sokmaktır ki, gümrük vergileri en azından fiyat
mekanizmasını korurlar. Geçtiğimiz yüzyılın sonlarında tüm liberal savlara rağmen, ülkelerin
ticari ilişkilerde milliyetçi yaklaşımlara zemin hazırlamaları söz konusu olmuştur.
Yeni dış ticaret teorileri, dış ticareti sadece nispi faktör donanımına veya karşılaştırmalı
üstünlüklere dayandırma zorunluluğu olmadığını vurgularken ölçek ekonomileri ve azalan
maliyetler üzerinde durmaktadır. Yeni teoriler ayrıca farklılaştırılmış ürünler ve piyasa
yapısının ürün geliştirme hızı ve dış ticarete etkilerini analiz etmektedirler. Bu çalışmalarla,
geleneksel tam rekabet varsayımından vazgeçilmektedir. Yeni teori, endüstri içi ve gelişmiş
ülkeler arası ticaretin büyük bölümünün farklılaştırılmış mallara ilişkin olduğunu ve bu malları
üreten monopolist üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmektedir. Mikroekonomi
bağlamında monopol ve oligopol eleştirileri, bu piyasa türlerini tam rekabetle karşılaştırıp
olumsuzluklarına vurgu yaparken, yeni dış ticaret teorisi, monopolcü rekabeti, ticareti artırma
yönünde zorlayıcı neden olarak algılamaktadır. Ticaretin olmaması durumunda, monopol
konumu kaliteyi ihmal edip fiyatı keyfi artırma potansiyeli taşırken ticaret sayesinde, hükümet
müdahaleleriyle sınırlansa da rekabet yoğunlaşmakta ürün geliştirme oranı ya da teknolojik
gelişme hızlanmaktadır.
Yeni teorinin temel özelliklerinden biri de, ölçeğe göre artan verimler ve bunların ticaret
kazançlarına etkisi hususuna atfedilen değerde ortaya çıkmaktadır. Ölçek ekonomileri olarak
da anılan “azalan maliyetler” ile benzer sonuç doğuran ölçeğe göre artan verim, girdiler
arttığında, üretimin, girdi artış oranını aşan bir oranda artmasını anlatmaktadır. Ölçek
ekonomileri ile ölçeğe göre artan getiri arasındaki fark şudur: girdiler ikiye katlandığında
üretim iki kattan fazla artarsa ölçeğe göre artan getiri söz konusudur, ortalama birim üretim
maliyeti düşer. Ölçek ekonomilerinde ise, yüksek başlangıç maliyetleri, fabrika ve makine gibi
bazı girdiler sabit kalsa bile, üretim hacmi genişledikçe ortalama birim maliyetlerin düşmesine
yol açar. Firma sayısı arttıkça ölçek ekonomisinden yararlanma imkânı azalır; dolayısıyla,
endüstri içinde firma sayısı arttıkça birim üretim maliyetleri yükselir. Monopolcü rekabet
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piyasası gibi tam rekabete göre daha az sayıda firmanın var olması, birim üretim maliyetleri
bakımından avantaj sağlamaktadır. Kapalı bir ekonomi açısından firma sayısı ve rekabet
arttıkça fiyat düşecektir.
Tam bu noktada uluslararası ticaret birtakım fırsatlar sunmaktadır: İlk olarak piyasayı
genişletmekte, daha etkin firmaların daha fazla ölçek ekonomisinden yararlanmasına imkân
vermektedir. İkincisi, global piyasa, rekabeti artırmakta ve her yerde fiyatları aşağıya
çekmektedir. Ticaret öncesine göre firma sayısı azalırken üretim, ortalama birim maliyet ve
fiyat düşmektedir. Sonuç, tüketici refahının ve sayısı azalan firmaların kârının artmasıdır.
Günümüzde uluslararası ticaret, klasiklerin analiz ettiği gibi bir mübadeleyle üst üste
örtüşmemektedir. Geleneksel teoriler, ülkeler arası ticareti ülkelerin farklılıklardan yarar elde
etmesi şeklinde görmektedirler. Oysa yaklaşık yarım yüzyıldır uluslararası ticaret, araştırma ve
geliştirme açısından önem arz eden ölçek ekonomileri ve yakın teknoloji yarışındaki liderlik
mücadelelerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası uzmanlaşmayı
belirleyen unsurlar arasında artık teknoloji en önde gelmektedir. Birçok endüstride
karşılaştırmalı üstünlüğün en önemli kaynağı olarak araştırma, geliştirme ve deneyim
vasıtasıyla zor yollardan elde edilen bilgi çıkmaktadır. Bilgi üretimini içeren ve uluslararası
ticaret teorilerinin evrimini de biçimlendiren teknolojik gelişmelerin, yayılması vasıtasıyla
dışsal ekonomiler üretmekte ve bu da stratejik ticaret politikası argümanını onaylamaktadır.
Geleneksel dış ticaret yaklaşımları, endüstrileşmiş ve iktisadi gelişmişlik açısından
birbirine yakın ülkeler arasında gerçekleştirilen ticareti ve günümüzdeki dış ticaretin yapısını
yansıtan endüstri içi ticarete açıklık getirememektedir. Eksik rekabet piyasa türlerinin teorik
esaslarındaki yetersizlikler ve ölçeğe göre artan getirinin neden olduğu ekonomik etkilerin
modelleştirilmesinde ortaya çıkan zorluklar, teorik düzlemde tatmin edici adımların atılmasının
önüne geçmiştir.
Eksik rekabet piyasası türlerinin teorik açıklamalarındaki yetersizliklerin aşılması,

1950’li yıllarda piyasa türlerinin sınıflandırmasındaki belirsizliği ortadan kaldıran mikro iktisat
teorisindeki ilerlemelerle mümkün olabilmiştir. 1960’lara gelindiğinde, faktör donanımı
tanımının genişletilmesi ve dış ticaret teorilerinde teknolojik üstünlük çalışmalarıyla geleneksel
yaklaşımdan ayrılmalar ortaya çıkmıştır. Dış ticaretin yapısındaki değişimler, 1970’lerin ikinci
yarısında iktisatçıların, ekonomi biliminin diğer bir disiplini olan endüstriyel organizasyonda
sağlanan gelişmelere odaklanmalarına yol açmıştır. Dikkatle bakılacak olursa, 1960’larda ve
1970’lerin başlarında birçok iktisatçının, endüstrileşmiş ülkeler arasında endüstri-içi ticaretin
önemine değindiği görülmektedir. 1960’ların ikinci yarısında B. Balassa ve 1970’lerin
ortasında H. Grubel ve P. Lloyd sanayileşmiş ülkeler arasındaki yapılan ticaretin önemli oranda
endüstri-içi ticarete dayandığını belirlemiştir. Fakat piyasa yapısının matematiksel olarak ifade
edilmesindeki güçlükler yüzünden, ölçeğe göre artan getiri ve eksik rekabet analizlerinin dış
ticaret teorilerindeki yerini alması, endüstriyel organizasyon alt disiplininde sağlanan
gelişmeler neticesinde mümkün olabilmiştir. Tüm bunların neticesinde, oldukça zengin bir
literatürle desteklenen yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Bu yaklaşım
Yeni Ticaret Teorileri olarak isimlendirilmiştir. Yeni Dış Ticaret Teorileri sayesinde, pozitif
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ölçek ekonomileri ve eksik rekabet piyasa yapısı üzerine oturtulan analizler geliştirilebilmiş ve
böylece, endüstri içi ticaret, benzer özellikler sergileyen ülkeler arasında yapılan ticaret gibi
geleneksel dış ticaret teorilerinin açıklık getiremediği unsurların analiz edilebilmesi mümkün
olmuştur. Bu sayede, gerçek hayatta gerçekleştirilen ticaretin niteliklerini daha iyi açıklayabilen
modellerin geliştirilmesi söz konusu olmuştur.
Yeni dış ticaret teorileri, ülkelerin üretim teknolojilerinin ve faktör donanımlarının
birbirine yakın olması halinde de, dış ticaretin yapılacağını kabul etmekte ve dış ticarete devlet
müdahaleleri vasıtası ile bir ülkenin refahının yükseltilebileceğini iddia etmektedirler. İşte bu
saptama, dış ticaret teorisinde stratejik ticaret politikaları olarak adlandırılan anlayışın çıkış
noktasını teşkil etmiştir.
Sonuç olarak, tekelci rekabete dayanan yeni ticaret teorilerinde ülkeler teknoloji ve
göreli faktör donanımları bakımından benzer olduklarında, üretimde ölçek ekonomilerinin
varlığı ticaretin nedenini oluşturur. Oligopolcü yeni ticaret teorilerinde ise, ölçek ekonomileri,
daha çok eksik rekabetçi piyasa yapısının nedeni olarak değerlendirilmiş ve oligopolcü piyasa
yapısı analizin temelini oluşturmuştur.

4.2. Nitelikli İşgücü Teorisi
Nitelikli İşgücü Teorisi, Donald B. Keesing ve Peter B. Kenen tarafından geliştirilmiştir.
Söz konusu teori, sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin nedenini açıklamakta ve bu ticaretin
büyük bir bölümünün nitelikli işgücü farklılıkları ile açıklanabileceğini iddia etmektedir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde emeğin kalitesinin aynı olmadığı açıktır. Bazı ülke veya
bölgelerde emek kalitesi diğer ülke veya bölgelere göre daha yüksek olmakta ve emek faktörü
üretim süreçlerinde daha etkin bir biçimde istihdam edilmektedir. Bunun temel nedeni
ülkelerde işgücünün verimliliğini ve kalitesini yükseltmeye yönelik eğitim yatırımlarıdır. Diğer
yandan işgücünün yoğun bir sermaye ile donatılması da, emeğin kalite farkını doğuran bir
faktör olarak öne çıkmaktadır.
Nitelikli İşgücü Teorisi, yeni dış ticaret teorileri arasında Faktör Donatımı Teorisine en
yakın olan yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeni Nitelikli İşgücü
Teorisinin, Heckscher-Ohlin Modelindeki birçok varsayımı aynen kabul etmesinde
yatmaktadır. Bu ortak varsayımları ölçek ekonomilerinin olmaması, tam rekabetin geçerli
olması, tercihlerin tüm ülkelerde benzer olması ve taşıma giderlerinin sıfır olması şeklinde
saymak mümkündür. Ayrıca her iki teori de üretim faktörleri olarak emek ve sermayeyi kabul
etmiştir. İki teori arasındaki fark ise Faktör Donatımı Teorisinde emeğin homojen olduğu kabul
edilirken, Nitelikli İşgücü Teorisinde ise emek faktörünün nitelikli ve niteliksiz olmak üzere
ikiye ayrıldığı varsayılmaktadır. Diğer yandan, Faktör Donatımı Teorisinde ülkeler arası faktör
hareketliliği söz konusu değilken, Keesing’in modelinde ise doğal kaynaklar dışında diğer
faktörlerden sermaye ile nitelikli ve niteliksiz işgücünün hareketli olduğu kabul edilmektedir.
Sermaye uluslararası alanda düşük maliyetle, nitelikli ve niteliksiz işgücü ise yüksek bir
maliyetle hareket edebilmektedir.
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Keesing iktisadi faaliyetleri birincil faaliyetler ve ikincil faaliyetler olmak üzere iki
gruba ayırır. Birincil faaliyetler, doğrudan doğal kaynakları girdi olarak kullanan, bu nedenle
doğal kaynakların yakınında kurulan üretim faaliyetleridir. İkincil faaliyetler ise, üretimde
doğal kaynaklara daha az bağımlı olan ve bu nedenle doğal kaynaklardan daha uzak yerlerde
gerçekleştirilebilen üretim faaliyetleridir. Ülkeler arasındaki sermaye mobilitesi, emeğe oranla
daha ucuz ve kolay olduğu için, ikincil faaliyetler açısından firmaların kuruluş yerinin
belirlenmesinde nitelikli ve niteliksiz işgücünün göreceli kıtlığı oldukça önemli bir faktör
olmaktadır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Faktör Donatımı Teorisi ile Nitelikli İşgücü Teorisi
arasında benzerlik bulunmaktadır. Bir ülkede işgücünün eğitilmesi yoluyla daha nitelikli beşeri
sermaye ve fiziki sermaye yaratılması tasarruf yapılmasını gerektirecektir. Diğer yandan
nitelikli emek yoğun mallarla, sermaye yoğun malların da aynı olduğu kabul edilmektedir. Bu
yüzden iktisatçılar, Faktör Donatım Teorisi ile Nitelikli İşgücü Teorisinin “Türetilmiş
Kaynaklar” adı altında birleştirilmesini gerektiğini düşünmüştür. Değişikliğe uğratılmış olan
Heckscher-Ohlin Teorisinin bu yorumu “Neo-Faktör Donatım Teorisi” olarak
adlandırılmıştır.
Nitelikli İşgücü Teorisi, ülkeler arasındaki emek ve sermaye farklılıklarına
yoğunlaşmak yerine, beşeri sermayenin niteliksel donanımındaki farklılıklar üzerine
odaklanmaktadır. Dolayısıyla teorinin açıklayıcı değişkeni olarak beşeri sermaye alınmaktadır.
Gelişmiş ülkeler arasındaki dış ticareti, nitelikli işgücü faktörü tayin edecektir. Ülkeler arasında
nitelikli işgücü farklılıkları var olduğuna göre, dış ticaret bu farklılığa göre şekillenecektir
Nitelikli İşgücü Teorisi göre, belirli türlerdeki mesleki veya nitelikli işgücü bakımından
zengin ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda uzmanlaşacaklar ve o
malları ihraç edeceklerdir. Öte yandan, niteliksiz emeğe bol olarak sahip bulunan ülkelerin ise,
yoğun bir biçimde niteliksiz emeği içeren malların üretiminde üstünlüğe sahip olacağı ifade
edilmektedir.
Nitelikli İşgücü Teorisi, dış ticareti ülkelerin faktör donatımının belirlemediğini, tam
tersine ticaretin varlığının, ülkelerin faktör donatımlarını bu ticaretin gerekleri doğrultusunda
şekillendirmelerine neden olacağını belirtmektedir. Dünya ticaretinin giderek daha yoğun bir
şekilde mamul malların mübadelesi haline gelmesine, hatta ülkelerin benzer malların ticaretine
yönelmelerine, ülkeler arasındaki işgücü donatımındaki nitelik farklarıyla açıklama getirmek
mümkündür. Çünkü dış ticarete konu olan malların faktör yoğunluğu her ülkede farklılık
sergilemektedir. Daha önce sermaye-yoğun mallar ithal eden bir ülkenin, bu malların fiyatının
yüksek olması nedeniyle, emek faktörünün yerine sermaye faktörünü ikame ederek ve
gelecekte sermaye-yoğun mallar üretmeye ve bunları ihraç etmeye başlaması mümkün
olabilecektir. Bu o ülkenin faktör donanımını değiştiği anlamına gelmektedir.
Keesing, mesleki niteliklerin dış ticaret üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla her bir
endüstrideki işgücünü sekiz meslek grubuna ayırmıştır. İkinci aşamada on endüstri ülkesinin
mamul sanayi mallarına yönelik 1962 yılı ticareti için gerekli nitelikli işgücü miktarını sekiz
100

meslek grubu açısından hesaplamıştır. Bu hesaplamalar sonucunda ihracatta ve ithalatta
kullanılan nitelikli işgücü ihtiyaçlarından hareketle net nitelikli işgücü katsayılarını
kullanmıştır. Keesing’in çalışmasında ulaştığı ilk sonucu, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya
ve Fransa’yı kapsayan ilk beş endüstri ülkesinin sekiz meslek grubunun tümünde net ihracatçı
durumunda olmasıdır. İkinci sonuç, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ilk üç ülkenin, Keesing’in
birinci meslek grubu olarak kabul ettiği bilim adamı ve mühendislerin istihdamını gerektiren
endüstri alanlarında gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık %95’ini yapmalarıdır.
Keesing, yürüttüğü çalışmalar neticesinde birçok endüstri ülkesinin ihracatının nitelikli
işgücü yoğun olduğunu gözler önüne sermiştir. Diğer yandan nitelikli işgücünün de, dış ticaret
modellerinde ayrı bir üretim faktörü olarak alınması gerektiğinin altını çizmiştir. Nitelikli
işgücünün ayrı bir faktör olarak alınmasının iki önemli nedeni bulunmaktadır. Keesing nitelikli
işgücünün endüstride kuruluş yeri seçimini etkilediğini ve iktisadi büyümede önemli bir unsur
olduğunu ifade etmiştir. Sonuçta iktisadi büyümeyi etkileyen yetişkin ve nitelikli beşeri
sermaye dış ticaret üzerinde belirleyici olmaktadır. Nitelikli İşgücü Teorisi çerçevesinde,
işgücünün kalitesinin arttırılmasını amaçlayan beşeri sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesi,
işgücünün daha fazla ve ileri teknolojiye dayalı sermaye ile donatılması, etkin bir insan gücü
ve eğitim planlaması yapılması gibi faktörler, ülkelerin nitelikli işgücü açısından
zenginleşmelerini sağlayabilecektir. Ülkelerin bu şekilde elde ettikleri üstünlükleri kuşkusuz
dış ticarete de olumlu yönde yansıyacaktır.
Keesing’e göre ülkeler arasında işgücünün becerilerinin ve niteliklerinin farklı olma
nedenlerini aşağıdaki gibi sıralama mümkündür:

Ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farklılığının süreklilik göstermesi söz
konusudur. Nitelikli işgücünün eğitilmesi için yine nitelikli işgücüne gereksinim olacaktır.
Nitelikli işgücünün uluslararası hareketliliğine müsaade edilmediği takdirde, bir ülkenin
başlangıçtaki nitelikli işgücü donanımı değişmez ve dolayısıyla dış ticaret yapılmaya devam
eder. Nitelikli işgücüne bol olarak sahip olan ülkeler dış ticarette karşılaştırmalı bir avantaj
sağlayabilirler.

Ülkeler arasındaki kültürel veya fiziksel farklılıklar vardır. Bu farklılıklar
ülkelerin işgücü nitelikleri açısından farklılaşmasına yol açabilir. Her ülkenin işgücünü farklı
alanlarda eğitmeyi arzulaması son derece doğal bir şeydir. Düşük nitelikli alanlarda eğitilen
işgücünün, daha nitelikli işgücü ile rekabet etmesi mümkün olmayacağı için dış ticaret devam
eder.

Ülkelerin gelir düzeylerinin farklı olması söz konusudur. Doğal olarak gelir
düzeyi yüksek olan ülkelerde eğitim için daha fazla kaynak ayırma olanağı olacaktır. Bu
özellikteki ülkeler daha nitelikli bir işgücüne sahip olacaklar ve böylece dış ticaret fırsatları
ortaya çıkacaktır.

Ülkeler arasında işgücünün beceri farklılıklarının artmasında veya azalmasında
seçici göç hareketleri belirleyici olabilmektedir. Bu nedenle işgücünü eğitebilecek vasıflı
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kişilerin uluslararasında hareketliği önem taşımaktadır. Ancak göçün, beceri farklılıklarını daha
da arttırıcı yönde etki etmesi de olasıdır. Sadece işgücünün nitelikleri açısından değil, kişi
başına gelir düzeyi ve ölçek ekonomileri açısından zengin olan ülkelerin daha yüksek ücret ve
gelir düzeyine ulaşması söz konusu olacaktır. Bu özelliklere sahip ülkeler, yetişmiş nitelikli
işgücünün dışarı çıkmasına engel olmak amacıyla göçü önlemeyi arzulayacaklardır.
Keesing’e göre işgücünün beceri ve niteliklerini yükseltmek ancak uzun vadede
üstünden gelinebilecek bir sorundur. Eğer bu tür sorunları kısa sürede çözmek mümkün olsaydı,
nüfus yoğunluğuna sahip ülkeler, kısa bir eğitim sürecinden sonra üretim için gerekli en üst
düzey becerileri işgücüne kazandırabilirlerdi. Ancak beceri edinilmesi, çok zaman isteyen,
ülkenin genel eğitim ve kültür seviyesi ile yakından ilgili bir süreç olma özelliği taşır ve hızlı
değişimler göstermez. Başak bir ifadeyle, bir ülke bir gecede becerili işgücü açısından zengin
veya fakir olmaz. İşte bu özelliği yüzünden nitelikli işgücünün, dış ticaretin yapısını ve
sanayinin kuruluş yeri tercihlerini etkileyen önemli bir faktör olarak alınması gerekir.

4.3. Ölçek Ekonomileri Teorisi
Klasik ve Neo-klasik dış ticaret teorileri, günümüz gelişmiş ülkeleri arasında
gerçekleştirilen farklılaştırılmış malların karşılıklı ticaretine açıklık getirememektedir. Daha
önce ifade ettiğimiz gibi, bu teorilerde ölçeğe göre sabit getiri varsayımı yapılmıştır. Geleneksel
dış ticaret teorilerine göre bir endüstride kullanılan üretim faktörü miktarını iki katına
çıkarttığımızda, çıktı yani mal miktarı da iki katına çıkacaktır. Ancak uygulamada üretim
süreçlerinde çok sayıda sektörde pozitif ölçek ekonomilerinin geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Pozitif ölçek ekonomilerinin bulunduğu endüstrilerde, üretim ölçeği büyüdüğünde ortalama
maliyetler düşecektir. Böyle bir endüstride faaliyet gösteren bir firma açısından bu, girdi
miktarı iki katına çıkartıldığında çıktı miktarının iki kattan daha fazla artacağı ve birim başına
maliyetlerin düşeceği anlamına gelmektedir. Ölçek ekonomilerinin sermaye yoğun mallar
üreten sektörlerde görülme olasılığı daha fazla olacaktır.
Ölçek Ekonomileri Teorisi, dış ticarete ölçek ekonomileri ile açıklık getirmeye
çalışmaktadır. Geniş iç pazarlara sahip olan büyük ülkelerin, içsel ve dışsal ölçek
ekonomilerinin devreye girmesi ile üretimde azalan maliyetlerden yararlanarak karşılaştırmalı
üstünlük elde etmeleri ve bu malları ihraç etmeleri söz konusu olabilmektedir. ABD’nin büyük
bir nüfusa ve iç pazara sahip olması, büyük olasılıkla dış pazarlar için üretim yapılamasa da,
firmaların ölçek ekonomilerinden yararlanmasını sağlayacaktır. Ancak Hollanda gibi nüfusu ve
iç pazarı küçük ülkelerdeki şirketlerin ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmeleri
ancak dış piyasalara yönelik üretim yapılması durumunda mümkün olabilecektir. Ancak bu
noktada da ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerdeki farklılıklar buna engel teşkil edebilecektir.
Ölçeğe göre azalan maliyetler ve farklılaştırılmış ürünler gibi, daha çok sanayi üretimine
ve teknolojik gelişmeye dayanan Ölçek Ekonomileri Teorisi aynı zamanda teknolojik
gelişmenin dış ticarete etkilerini de açıklayabilmektedir. Dış ticaret yapmak suretiyle yeni dış
pazarlara girdiği için ölçeğini büyüten bir firma, bilginin ve teknolojinin firmalar arasında
yayılmasına da yol açmaktadır. Bilgi yoğun endüstrilerde, şirketler arasındaki iletişim
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yoğunluğu arttıkça, bilginin yayılımı da o ölçüde artacaktır. Bu da firmalara maliyetlerine
katlanmadan bilgi ve teknolojiyi girdi olarak kullanmak suretiyle, toplam maliyetlerini aşağıya
çekme imkanı yaratabilecektir.
Paul Krugman ve Maurice Obstfeld’e göre, iki ülke, iki mal ve benzer üretim teknolojisi
varsayımları altında, her ülke bir malın üretiminde uzmanlaşarak ve bu malların ticaretini
yaptığı takdirde, ölçek ekonomileri nedeniyle birim maliyetler düşecek ve bu durum her iki
ülkeye avantaj doğuracaktır. Dolayısıyla benzer faktör donatımı veya benzer teknoloji düzeyine
sahip olsalar dahi ölçek ekonomileri ve pazarların birleşmesi dolayısıyla, dış ticarete yönelen
ülkeler bu ticaretten karlı çıkacaklardır. Bu sayede, her ülkenin uzmanlaştığı malda maliyet
avantajına bağlı rekabet gücüne sahip olması mümkün olacaktır. Özetle, ölçeğe göre artan getirinin

ortaya çıkması halinde, ülkeler birbirlerinin aynısı olsa bile karlı dış ticaret olanakları doğabilmektedir.

Dış ticaret açısından ölçek ekonomileri bazı sonuçlar doğumaktadır. İlk olarak ülkelerin ölçeğe
göre artan getiri olan endüstrilerde uzmanlaşmaları için daha fazla teşvik sağlanmaktadır. İkinci
olarak, bir ülke iç piyasada tüketicilerin satın alacakları çok sayıdaki maldan düşük miktarda
üretmek yerine, ölçek ekonomisine sahip birkaç endüstride uzmanlaşmaya giderek o malları
ihraç ederken, diğer malları dışarıdan ithal eder. Bu şekilde karlı ticaret yapma olanağı da
doğmuş olur. Üçüncü olarak, ölçek ekonomileri tüketiciye bir malın farlı türlerinin sunulmasına
olanak yaratmak suretiyle refahın yükselmesine katkıda bulunur.
Özet olarak ifade edecek olursak, dış ticaret firmalar için tüketici nüfus sayısının yani
potansiyel tüketici sayısının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla üretim ölçeğini büyütüp
birim maliyetlerini düşürebilen firmalar, bu durumdan yararlanarak kazançlarını
arttırabilecektir. Böylece tüketiciler, tüm dünya ülkelerindeki firmaların ürettikleri mal
çeşitlerine ulaşma olanağını elde edecekler, firmalar da az sayıdaki birkaç ürün çeşidi üzerinde
uzmanlaşarak ölçek ekonomilerinden yararlanacaklardır.
Basit anlamda içsel ve dışsal ölçek ekonomileri bir endüstride faaliyet gösteren bir
firmanın daha fazla mal üretmesi ya da endüstrideki firma sayısının artması ile ortaya çıkan
iktisadi bir olgudur:

İçsel Pozitif Ölçek Ekonomisi: Bir firmanın üretim hacmi arttıkça, birim başına
üretim maliyetlerinin azalması durumu içsel pozitif ölçek ekonomisi veya sadece içsel ölçek
ekonomisi olarak adlandırılır.

Dışsal Pozitif Ölçek Ekonomisi: Bir endüstrinin üretim hacmi arttıkça, o
endüstride faaliyet gösteren firmaların birim başına maliyetlerinin düşmesi durumu dışsal
pozitif ölçek ekonomisi veya sadece dışsal ölçek ekonomisi olarak adlandırılır. Endüstri
geliştikçe hammadde daha ucuza temin edilebilir, üretim faktörler daha ucuza elde edilir ve
daha güçlü bir altyapı hizmeti sunulur. Dışsal ölçek ekonomilerinde piyasanın yapısı değişme
göstermez, endüstrideki tüm firmalar maliyet düşüşlerinden faydalanır.
İçsel ve dışsal ölçek ekonomilerinin endüstri yapısı üzerinde farklı etkileri
bulunmaktadır. Dışsal ölçek ekonomilerinin bulunduğu endüstrilerde, tipik olarak birçok küçük
firma faaliyet gösterebilir ve bu endüstrilerde tam rekabet koşulları oluşabilir. Paul Krugman,
103

tam rekabetçi piyasa yapısına dayanan dışsal ölçek ekonomilerinin, teorik olarak analizlerde
sorunlar doğurması ve ampirik çalışmalara pek elverişli olmaması nedeniyle literatürde pek
kullanılmadığını vurgulamıştır. Diğer yandan, içsel ölçek ekonomilerinin bulunduğu
endüstrilerde, büyük firmalar maliyet avantajı elde edebilmektedir. Kaçınılmaz olarak bu tür
piyasalarda, eksik rekabet piyasası koşulları oluşacaktır. Bu yüzden, içsel ölçek ekonomileri
analiz edilirken, eksik rekabet piyasasının özellikleri çerçevesinde bir analiz yapılması gerekir.
Dolayısıyla içsel ölçek ekonomilerinin hâkim olduğu bir piyasa yapısının, geleneksel dış ticaret
teorilerinin tam rekabet varsayımı ile uyumlu olmadığını söylemek mümkündür.
Az sayıda büyük firmanın hâkim olduğu eksik rekabet piyasasının en belirgin özelliği,
firmaların ürün farklılaştırmasına yönelmeleridir. Ürün farklılaştırma stratejisi her bir firmanın
piyasada adeta bir tekelmiş gibi hareket edebilmesini ve rekabet ortamından uzaklaşılmasını
sağlamaktadır. Bu nedenle tekelci özellikler sergileyen firmalar yüksek kar elde edebilecektir.
Doğal olarak karların yüksekliği rakiplerin bu piyasayı cazip görmesine yol açacak ve tam
monopol durumunun oluşması pratikte söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla içsel ölçek
ekonomiler ile karakterize edilen endüstrilerin yapısı, monopolcü rekabet piyasa yapısı olarak
tanımlanmaktadır. Her bir firmanın ürettiği malların farklılaştırılmış olduğu bu piyasa türünde,
her bir firma rakiplerinin fiyatlarından etkilenecektir. Sonuç itibariyle, monopolcü rekabet
piyasasında her firma, diğer firmalarla rekabet halinde olmasına rağmen, kısmen tekelci gibi
hareket edebilmektedir. Bir endüstride çok sayıda farklı türde malın üretilmesi yerine, üretimin
belirli bir tipteki mal üzerinde yoğunlaşması, uzmanlaşma ve ölçek ekonomileri dolayısıyla
maliyetlerin daha da azalmasına neden olacağından, ilgili endüstrinin uluslararası düzeyde
rekabet gücü kazanmasına yol açabilir.
Antweiler ve Trefler, 2002 yılında yürüttükleri bir çalışmanın sonucunda, mal
üretiminin üçte birinin ölçeğe göre artan getiri niteliği taşıyan endüstrilerde üretildiğini ortaya
koymuşlardır. Günümüz küreselleşmiş dünya ekonomisinde, birçok firma ürettiği malın birçok
parçasını ve bileşenlerini çok farklı ülkelerde üretmeyi tercih etmektedir. Kuşkusuz bu tercihin
arkasında yatan en önemli sebep maliyetlerin minimize edilmesidir. Örneğin, Ford Fiesta model
otomobillerin motorları İngiltere’de, şanzıman tertibatı Fransa’da, debriyaj tertibatı ise
İspanya’da üretilmektedir. Bu sayede, tam uzmanlaşmanın ve ölçek ekonomilerinin
avantajlarından yararlanan şirketler, zaman zaman bu tür işleri taşeron firmalara da yaptırmayı
tercih edebilmektedirler. Böylece dünya piyasalarında ve iç piyasalarda giderek keskinleşen
rekabet karşısında ayakta kalmayı başarabilmektedirler. Örneğin Japonya’da, malların üçte biri
taşeron firmalar tarafından fason olarak üretilmekte ve bu politika firmaların üretim
maliyetlerinde yaklaşık olarak % 20’lik bir düşüş sağlamaktadır.
Krugman ve Obstfeld, endüstrideki firmaların bir bölgede veya bir kaç bölgedeki
kuruluş yerinde yoğunlaşması durumunda ortaya çıkan dışsal ölçek ekonomilerinin, ilgili tekil
firmaların küçük ölçekte kalmasına rağmen, o endüstrideki maliyetlerin düşmesine yol
açacağını ifade etmektedir. Günümüzde pek çok modern endüstride dışsal ölçek ekonomilerinin
varlığından söz etmek mümkündür. ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde Silikon Vadisi’nde
kümelenmiş olan elektronik endüstrisinin bir alt sektörü olan yarıiletken endüstrisini dışsal
ölçek ekonomilerine örnek olarak gösterebiliriz.
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Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde dışsal ekonomiler imalat endüstrisinde yaygın olarak
karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin Çin’deki tek bir şehir dünyanın iç giyim ihtiyacının çok
büyük bir bölümünü karşılarken; bir başka şehir neredeyse tüm çakmak ihtiyacını
karşılayabilmektedir. Dünyada üretilen tüm düğmelerin % 60’ı, fermuarların ve iç çamaşırların
büyük bir bölümü Çin’in Qiaotou şehrinde üretilmektedir. Bu şehir dışsal ölçek ekonomilerinin
ortaya çıkardığı coğrafi kümelenmenin klasik bir örneğini oluşturmaktadır. Qiaotou şehri
Çin’deki tek örnek de değildir. Çin’de birçok haritada gösterilmeye dahi gerek duyulmamış
birçok küçük şehir, belirli malların üretiminde dünyada en üst sıralarda kendilerine yer
bulmuştur. Diş fırçası üretiminde Hang Ji, kravat üretiminde Sheng Zhou ve ayakkabı
üretiminde Wen Ling şehirleri bunlardan sadece bir kaçıdır. Diğer yandan, Hindistan’ın önemli
bir bilişim hizmetleri ihracatçısı konumuna ulaşmasında da, dışsal ölçek ekonomileri ciddi bir
rol oynamıştır. Hindistan’daki bilişim firmalarının büyük bir kısmı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de Bangalore bölgesinde toplanmaktadır.
Bir ülkenin, büyük bir endüstriye sahip olmadığı takdirde, büyük bir endüstri
kümelenmesine sahip olması beklenemez. Dolayısıyla büyük bir endüstriye sahip ülkelerin,
küçük bir endüstriye sahip ülkelere göre, bu endüstride azalan maliyetlerin devreye girmesi
nedeniyle daha etkin ve daha rekabetçi olması söz konusudur. Dışsal ölçek ekonomileri
yaratacak bir endüstriyel kümelenmenin hangi bölgede oluşacağı ise, doğal kaynak bolluğuna,
ülke tarihine ve rastlantılara göre belirlenecektir.

4.4. Teknoloji Açığı Teorisi
Teknoloji Açığı Teorisi Michael Vivian Posner tarafından 1961 yılında ortaya atılmıştır.
Posner, Faktör Donatımı Teorisi’ndeki teknoloji ile ilgili varsayımını gerçek hayatla
bağdaşmadığu gerekçesiyle eleştirmiş ve teknik bilginin geleneksel teorilerde idida edildiği gibi
ülkelerin tümü tarafından kolayca sağlanıp üretim sürecinde uygulamaya konabileceği bir unsur
olmadığını ifade etmiştir. Teknoloji Açığı Teorisi ülkeler arasındaki ticaretin temel nedeni
olarak, teknolojinin bu ülkeler arasında farklı olmasını göstermektedir. Teoriye göre gelişmiş
ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, yeni üretim süreçleri, yeni yönetim teknikleri ve
yeni mal üretimine dayanmaktadır. Bu süreç ve mallardaki yeniliklerin kaynağında ise
teknolojik yenilikler bulunmaktadır.
Yeni bir malı ilk üreten ülke, diğer ülkelere göre geçici olarak teknolojik bir avantaj
yani karşılaştırmalı üstünlük elde etmekte ve bu malın dünyadaki tek ihracatçısı olma
ayrıcalığına sahip olmaktadır. Bu yeni malı üretecek teknolojik bilgisi olmayan ülkelere yapılan
ihracat, bu ülkelerin yeni teknolojiyi öğrenip o malı üretme gücüne kavuşana kadar sürecektir.
Zaman geçtikçe diğer ülkeler taklit, öğrenme veya diğer birtakım yöntemlerle bu teknolojiye
ulaşacak ve üretim sürecinde kullanmaya başlayacaktır. Söz konusu malın teknolojisini elde
eden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, ücretlerin düşük ve doğal kaynakların bol
olması durumunda ise, artık bu ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olurlar. Çünkü bu malı
daha düşük maliyetle üretebilmektedirler. Artık bu malı gelişmekte olan ülkeler ihraç etmeye
başlamıştır. Diğer yandan malı ilk icat eden ülkeler, sonradan gelen bu ülkelerle rekabet
edemedikleri için o malın ithalatçısı haline gelmektedirler. Genellikle gelişmiş ülkelerde
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faaliyet gösteren yenilikçi firmalar ilk kez buldukları mal ve üretim süreci sayesinde bir
monopol gücüne kavuşmaktadırlar. Günümüzde teknolojik yenilikler, patent, lisans ve telif
hakları gibi çeşitli kanunlarla korunmaya çalışılmaktadır. Yenilikçi firmaların elde ettikleri
geçici monopol gücü, telif hakları ve patent sürelerinin dolması veya diğer firmalarında o malın
üretim tekniklerini keşfetmesiyle son bulacaktır.
Özetle, yeni bir mal ve üretim sürecini bulan gelişmiş ülke firması onun monopolcü
üreticisi ve dünya pazarlarına ilk ihracatçısı konumunda olacaktır. Bununla birlikte, üretim
teknikleri zamanla başka ülkelere yayıldıkça, bu ülkelerden malı ilk icat edenden daha ucuza
üretenler piyasaya hâkim olmaya başlayabilirler. Dolayısıyla teknoloji Açığı Teorisine göre
sürekli ihracat yapabilmenin koşulu, sürekli yenilik yapılmasıdır.
Posner, malın icat edilip üretim aşamasına geçilmesinden başlayarak başkaları
tarafından taklit edilmesi aşamasına ulaşana kadar geçen sürede, bir takım gecikmelerin ortaya
çıktığını ifade etmiştir. Bu nedenle Posner’in teorisi “Gecikmeli Taklit Hipotezi” olarak da
adlandırılmaktadır. Posner modelinde tepki gecikmesi, taklit gecikmesi ve talep gecikmesi adı
altında üç farklı gecikme kavramından söz etmiştir. Tepki gecikmesi, iç ve dış tepki gecikmesi
olarak adlandırılan iki gecikmenin toplamından oluşan bir süreyi tanımlamaktadır. Dış tepki
gecikmesi, yenilikçi ülkede faaliyet gösteren girişimcilerin yeniliği üretim sürecinde hayata
geçirmeler ile, taklitçi ülkedeki bazı firmaların yeni malı üretmeye başlaması için gerekli süreyi
ifade eder. İç tepki gecikmesi, yerli firmaların yurtiçi piyasada yeni ürünle ilgili piyasada pay
elde edebilmeleri için gerekli süreye işaret etmektedir. Başka bir ifade ile yeni ürünün diğer
yerli firmalar tarafından üretilmeye başlaması için geçen süredir. Taklit gecikmesi, tepki
gecikmesi ile öğrenme sürecinin toplamından oluşan süreyi tanımlar. Öğrenme süreci burada
taklitçi ülkedeki üreticilerin yeni malın üretimini öğrenmeleri, fiilen üretmeye başlamaları ve
iç piyasada satmaları için geçen süreyi ifade eder. Talep gecikmesi ise, yenilikçi ülkede yeni
malın bulunması ile diğer ülkelerdeki tüketicilerin bu yeni malı talep etmeleri için gereken
zamana işaret eder. Bu malın yenilikçi ülkede pazara çıkmasıyla, yurtdışı pazarlarda talep
edilmeye başlanması arasında geçen zamandır.
Teknoloji Açığı Teorisi, ABD ekonomisi için test edilmiş ve ABD ihracatının ağırlıklı
olarak teknolojik üstünlüğe dayalı ürünlerden oluştuğu sonucu elde edilmiştir. Teknoloji Açığı
Teorisinin işleyişine örnek olarak İngiltere’nin dokumacılık sektörünü vermek mümkündür.
Sanayi devrimi sonrasında İngiltere dünyanın en büyük tekstil ihracatçısı konumuna ulaşmıştır.
Ancak tarihsel süreçte az gelişmiş ülkelerin tekstil üretimine başlaması ile İngiltere’nin tekstil
üretimi azalmış ve bu malların ithalatçısı durumuna gelmiştir.
Günümüz dünya ekonomisinde uygulamaya baktığımızda, ileri üretim teknolojilerinin
ve yeniliklerin genellikle, gelişmiş ülkelerde geliştirildiğini ve ancak malın kitlesel üretiminin
az gelişmiş ülkelerde gerçekleştirildiği görülmektedir. Dünyaya birçok ileri teknoloji ürünü
ihraç eden ABD, günümüzde teknolojik olarak en gelişmiş ülkelerin başında gelmektedir.
Ancak ucuz işgücü avantajına sahip olan ve yeni teknolojiyi de ele geçirebilen ülkelerin, dünya
piyasasını hatta ABD piyasasını dahi ele geçirmesi söz konusu olabilmektedir. Ancak ilerleyen
süreçte ABD’deki üreticiler, yeni bir takım mallar ve süreçler geliştirme yönünde çaba sarf
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etmekte ve bu sayede yenilikler vasıtasıyla teknolojik üstünlüğe dayalı ihracatçı bir ülke olma
niteliklerini sürdürebilmişlerdir.
Teknoloji Açığı Teorisi, bir sektörde sürekli rekabet gücüne sahip olmayı arzulayan bir
ülkenin, sürekli yeni ürünler ve yeni üretim teknikleri geliştire çabasında olması gerektiğini
ortay koymaktadır. Bu açıdan araştırma ve geliştirme harcamalarının çok kritik bir öneme sahip
olacağı açıktır. Çünkü sürekli teknolojik yenilik ancak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
önem vermekle sağlanabilir. Zaten ekonomik veriler, teknolojik gelişmelerin ağırlıklı olarak
araştırma ve geliştirmeye önem veren ve bu yönde harcamaları yüksek olan gelişmiş ülkelerde
ortay çıktığını göstermektedir. Araştırma ve geliştirme harcamaları, gelişmiş ülkelerde yüksek
teknoloji gerektiren, havacılık, bilgisayar, bilişim araçları, elektronik, ilaç, kimya, bilimsel araç
ve gereçler, makineler ve silah endüstrilerinde ağırlık taşımaktadır. Özet olarak, yüksek
düzeyde araştırma ve geliştirme harcamalarının yapıldığı ve bunun neticesinde yenilikçi üretim
teknikleriyle üretilen malların, hali hazırda bu malları üretme olanağı olmayan ülkelere ihraç
edilmesi yoluyla dış ticaret olanakları doğmaktadır. William Gruber, Dileep Mehta ve
Raymond Vernon tarafından 1967’de yapılan bir çalışmada, araştırma ve geliştirme harcamaları
ile ihracat performansı arasında oldukça güçlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

4.5. Ürün Dönemleri Teorisi
Ürün Dönemleri Teorisi, Raymond Vernon tarafından 1966 yılında ortaya atılmıştır. Bu
teori, Teknoloji Açığı Teorisinin genelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir şeklini oluşturmaktadır.
Bazı iktisatçılarda Ürün Dönemleri Teorisinin, Faktör Donatımı Teorisinin zaman ve teknolojik
değişim olgularının eklenmesiyle geliştirilmiş bir hali olarak değerlendirilebileceğini ifade
etmektedir. Bu teoride, geleneksel teorilerin gerçeklikle pek uyuşmayan bazı varsayımlarını
yumuşatma yoluna gidilmiştir. Vernon teoriyi, analizde ele alınan ülke olan ABD dış
ticaretinin, Faktör Donatımı Teorisinin ampirik testlerine uygun olmadığı gerçeğine bir yanıt
verebilmek için ortaya atmıştır.
Ürün Dönemleri Teorisi, bazı ülkeler halen üretmekte oldukları mallarda
uzmanlaşırken, diğer bir takım ülkelerin ise yeni malların üretiminde uzmanlaşacağı hipotezini
öne sürmektedir. Bu teori, bir malın yeni mal durumundan eski mal biçimindeki yaşam
dönemlerine geçtiğinde, üretimin coğrafi konumunun da değişeceğini kabul etmektedir. Ürün
Dönemleri Teorisine göre, üretim sürecinin henüz başında, yeni bir malın pazara sunulması
aşamasında oldukça nitelikli bir işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Vernon’a göre, teknolojik
yenilikler ve yeni malların geliştirilmesi ileri sanayileşmiş ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Bu
durum yüksek derecede eğitilmiş işgücünün, araştırma ve geliştirme harcamalarının bir neticesi
olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu mal olgunlaşmaya ve geniş kabul görmeye başladığında
üretimi giderek standart hale gelmekte ve artık sadece niteliksiz işgücü kullanılarak üretilmesi
mümkün olmaktadır. Bu süreçte, karşılaştırmalı üstünlük zamanla malı ilk üreten ülkeden, daha
ucuz işgücüne sahip ülkeye geçecektir.
Dikkat edilecek olursa yukarıda özetlediğimiz süreç, Posner’in Teknoloji Açığı
Hipotezine oldukça benzemektedir. Tipik olarak ürün dönemleri sürecini geçiren mallara örnek
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olarak radyo, renkli televizyon, yarıiletken mikroçipleri vermek mümkündür. Bir mal icat
edildiğinde üretilen her birimin nitelikleri birbirinden az veya çok farklı olmaktadır. Fakat
zamanla üretimde olgunlaşma sağlanmakta ve kitlesel üretime geçildiğinde malın nitelikleri de
standartlaşmaktadır. Daha az gelişmiş ülkeler bu aşamada söz konusu malı üretmeye
başlamaktadır. O halde, bu teoriye göre gelişmiş sanayi ülkeleri henüz standart olmayan
malları, daha az gelişmiş ülkeler ise standart malları ihraç edecektir.
Ürün Dönemleri Teorisinin dayandığı varsayımlar şunlardır:

Karşılaştırmalı üstünlük, ürünün hangi dönemde olduğuna bağlıdır. Bir mal, yeni
mal durumundan eski mal durumuna geçerken üretimin yapıldığı coğrafi konum da değişir.


Teknik bilgi kolayca elde edilemez ve bilgiye ulaşmanın maliyeti vardır.



Ölçek ekonomileri ve dışsal ekonomiler vardır.


Üretim ve pazarlama yöntemleri zaman içerisinde değişebilir. Bu ölçek
ekonomileri tarafından belirlenir.


Tüketici zevk ve tercihleri ülkeler arasında farklılık gösterir.



Mal piyasalarında eksik rekabet koşulları geçerlidir.



Çokuluslu şirketler vardır.



Uluslararası sermeye hareketleri mal akımlarını etkilemektedir.



Ticaret engelleri ve taşıma maliyetleri mevcuttur.

Ürün Dönemleri Teorisi, yeni bir malın icat edilmesinden başlayarak standart bir ürün
aşamasına geldiği duruma kadar birkaç dönemden geçtiğini ve her dönemde dış ticaret
aşısından farklı özellikler sergilediğini kabul etmektedir. Ürün Dönemleri Teorisinde, yeniliğin
önemini dikkate alan bir analiz çerçevesi benimsenmektedir. Özellikle imalat sanayinin birçok
dalında kısıtlı yaşam süreleri söz konusu olmaktadır. Vernon’a göre, bir mal doğmakta,
gelişmekte ve nihayetinde olgunlaşmaktadır. Bu nedenle yeni bir ürün, bu üç dönemi
tamamladığında artık eski ürün haline gelmektedir. Vernon ürün dönemlerini üç aşamada analiz
etmektedir:


Yeni Ürün Aşaması



Olgunlaşan Ürün Aşaması



Standartlaşmış Ürün Aşaması

Yeni ürün aşaması, bir malın yaşamındaki ilk aşamayı ifade etmekte ve üretimin tamamı
yenilikçi ülkede yapılmaktadır. Başlangıçta, üretimin nerede ise tamamı yurtiçi talebin
karşılanması için gerçekleştirilmektedir. İhracatın karlı olup olmayacağının belirlenmesi için,
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taşıma maliyetlerinin toplam maliyetlere eklenmesi gerekecektir. İlk aşamada taşıma
maliyetlerini en düşük düzeye çekme çabaları nedeniyle, üretimin tüketiciye ne yakın yerde,
yani yenilikçi ülkede gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Diğer yandan ilk kez piyasaya
sürülen malın ve mala yönelik tüketicilerin tepkilerinin test edilmesi söz konusu olacaktır.
Yenilikçi firma tüketicilerle daha yakın bir temas sağlamayı, tüketicilerin mala yönelik
tepkilerini belirlemeyi ve tüketicilerin tercihleri yönünde malı geliştirmeyi ve sürekli adapte
etmeyi arzulayacaktır. Ayrıca yenilikçi firmanın, patent haklarıyla ve yasalarla rekabetten
korunması ona geçicide olsa tekel gücü kazandıracaktır. Dolayısıyla yeni mala yönelik talep
esnek olmayacaktır. Bu durumda firma, maliyetler yükseldiği takdirde fiyatını
yükseltebilecektir. Bu aşamada maliyetler malın üretileceği yeri belirleyen en önemli unsurdur.
Yenilikçi firma ABD gibi gelişmiş bir ülkede üretim yapmanın ona getirebileceği ek maliyetleri
tüketicilere yansıtabilecektir.
Yukarıda ifade edilen nedenlerden ötürü, bu aşamada yenilikçi firma malı yeniliğin
ortaya çıktığı ülkede (ABD) üretmeyi seçecektir. Piyasaya çıkış aşamasında, malın
geliştirilmesi açısından ileri düzeyde nitelikli işgücüne gereksinim duyulmaktadır. Ürün
döneminin ilk aşamasında, küçük ölçekli ve nitelikli emek yoğun bir üretim yapısı
bulunmaktadır. Bu aşamanın karakteristik özelliği malın sadece yenilikçi ülkede üretilip,
tüketiliyor olması ve dış ticaretin olmamasıdır. Talep yenilikçi ülkede yerleşik olduğu için
firmalar üretimlerini burada yapmaktadırlar. Firmalar malı piyasaya tanıtmanın yöntemlerini
bulmaya çalışırken üretim yönteminin ve malın özelliklerinin değişime uğratılması
gerekebilecektir. Tüm bunlar firmaların yenilikçi ülke pazarına yakın olmasını
gerektirmektedir.
İkinci aşama olan olgunlaşan ürün aşamasında malın genel standartları ve özellikleri
belli olmaya başlar. Ürün döneminin ilk aşamasındaki küçük ölçekli ve nitelikli emek yoğun
üretimin yerini, ikinci aşamada büyük ölçekli sermaye yoğun üretim almaktadır. Bu aşamada
pozitif ölçek ekonomileri devreye girmektedir. Yeni ürünün yenilikçi ülkedeki satışları artıkça,
dış talepte başlayacak ve yüksek gelir düzeyine sahip olan diğer gelişmiş ülkelerdeki alıcılar
tarafından da tüketilmeye başlanacaktır. Böylece söz konusu mal, yenilikçi ülkeden diğer
gelişmiş ülkelere ihraç edilmeye başlanacaktır. Yenilikçi firma, ilk olarak bu dış talebi malı
ihraç ederek karşılama yoluna gidecektir. Diğer yandan bu aşamada malın, az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerdeki zengin alıcılar tarafından da tüketilmeye başlanması mümkündür.
Diğer yandan patent haklarının sona ermesi veya ürünün rakip firmalar tarafından
taklitlerinin üretilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu, rakip firmaların malı daha düşük
maliyetle üreterek üstünlük sağlama olanağına kavuşması anlamına gelmektedir. Artık bu malı
üreten tek firma, yenilikçi firma değildir. Gerek yurt içinde gerekse diğer gelişmekte olan
ülkelerde bu mal rakip firmalarca üretilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla üretim maliyetlerindeki
farklar, önemli bir rekabet faktörü oluşturmaktadır. Yenilikçi ülkede yerleşik olan yenilikçi
firma, bu aşamada o malı diğer gelişmiş ülkelere ihraç etmek yerine o ülkelerde üretim birimleri
kurma kararı verebilir. Malın yabancı ülkede üretilme kararı verilmesinin koşulu, diğer gelişmiş
ülkedeki üretim maliyetinin, yenilikçi ülkedeki üretim maliyetinden (ulaşım maliyetleri dahil)
küçük olmasıdır. Yenilikçi firmanın dışa açılma politikasının ardında, diğer gelişmiş
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ülkelerdeki pazarını orada yerleşik firmalara kaybetme tehlikesini bertaraf etmek ve tarife
engellerinden kurtulmak arzusu yatmaktadır. Üretimin coğrafi konumunun belirlenmesi ve
değişmesi kararında taşıma maliyetlerinin, gümrük tarifelerinin ve tarife dışı diğer engellerin
var olması önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vernon’a göre yenilikçi firmanın
gelişmiş ülkelerde dolaysız yatırıma yönelmesi durumunda yenilikçi ülkeden diğer gelişmiş
ülkelere yönelen ihracatın yerini yenilikçi ülke orijinli yabancı üretimi alabilir. Bu aşamada
artık ürün diğer gelişmekte olan ülkelerde daha düşük maliyetle üretilebildiği için, diğer
gelişmiş ülkelerden yenilikçi ülkeye yönelik ihracat dalgası başlayabilecektir.
Standartlaşmış ürün aşaması, Ürün Dönemleri Teorisinin ürün yaşamının son dönemini
oluşturmaktadır. Bu aşamada söz konusu malın üretim süreci, deneme yanılma konusu
olmaktan çıkmakta ve üretim teknolojisi standartlaşmaktadır. Yenilikçi firma yurtiçinde ve
yurtdışında teknoloji lisansı vermenin kârlı olduğunu düşünmektedir. Standart üretim
maliyetini düşürmek amacıyla üretimin, az gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomilere
kaydırılması rasyonel bir seçenek oluşturmaktadır. Çünkü yenilikçi ülkede yüksek derecede
nitelikli işgücü dolayısıyla üretim maliyetleri nispi olarak daha yüksek olacaktır. Ayrıca bu
aşamada artık araştırma ve geliştirme harcamaları yapmak ve nitelikli işgücü kullanmak
gerekmemektedir. Yenilikçi ülkede az da olsa hala bir kısım mal üretilir ancak malın lisansını
alan düşük maliyetli yeni üreticiler ihracat piyasalarını ele geçirmeleri ile yenilikçi ülkenin
ihracat hızı giderek azalmaya başlar. Yenilikçi ülkede tüketiciler her zaman yeni ürünler
isteyecekleri için, zamanla yenilikçi ülkede o malın talebi azalacaktır. Üretimin tamamı yavaş
yavaş ücretlerin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydırılacaktır. Yenilikçi ülke
standartlaşan malı diğer gelişmiş ülkelerden ithal ettiği gibi gelişmekte olan ülkelerden de ithal
edecektir. Standartlaşmış ürün aşamasının sonunda, yüksek ücretli ülkeler malın net ithalatçısı,
düşük ücretli ülkeler ise en önemli ihracatçısı konumuna geleceklerdir. Yenilikçi ülkede artık
sıra yeni teknolojilerin ve yeni malların üretimine gelmiştir. Vernon, bu şekilde kesintisiz bir
süreci tarif etmektedir.
Özetleyecek olursak, son aşamada yeni ürün tüketicilerin genel beğenisini kazanmıştır.
Üretimin yapısı bu durumda, ağırlıklı olarak hammadde, sermaye ve niteliksiz emeğin
kullanıldığı kitle üretimine dönüşmektedir. Dolayısıyla yenilikçi ürün olgunlaşarak
standartlaştıkça, karşılaştırmalı üstünlükler, nitelikli emek açısından zengin olan ülkelerden
niteliksiz emek açısından zengin olan ülkelere doğru kayabilecektir. Bu aşmada karşılaştırmalı
üstünlükler ülkeler arsında yer değiştirebilecektir. Bu üç aşamada ortaya çıkmaktadır. İlk olarak
yenilikçi ülke karşılaştırmalı üstünlüğünü kaybedecektir. İkinci aşamada diğer gelişmiş ülkeler
karşılaştırmalı üstünlük sağlayacaklardır. Son aşamada ise gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkeler karşılaştırmalı üstünlük sağlayacaklardır.
Vernon’a göre ülkelerin hangi mallarda karşılaştırmalı üstünlüğü elde edecekleri, o
malın içinde bulunduğu üretim dönemi ile ilgili olacaktır. İlk iki üretim aşamasında bir malın
ihracatçısı konumunda bulunmanın, ülkelerin faktör donatımları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Ancak standart ürün aşamasına ulaşan bir malın dış ticaretinde faktör donanımı geçerli olmakta
ve ücretlerin düşük olduğu ülkeler öne çıkmaktadırlar. Bu yüzden bir ürünün ilk iki döneminde
o malın ihracatçısı konumundaki bir ülkenin, son aşamada aynı ürünün ithalatçısı konumuna
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gelmesi mümkün olabilmektedir. O halde bir ülkenin bir malın ithalatçısı veya ihracatçısı
olmasını dinamik karşılaştırmalı üstünlükler belirleyecektir.
Ürün dönemleri boyunca dinamik karşılaştırmalı üstünlük kavramı ile ifade edilen
değişim sürecini geçiren mallar arasında tekstil, radyo, televizyon, petrokimya ürünleri, deri
ürünleri, otomobil, yarıiletken mikroçipler ve elektronik ürünlerini saymak mümkündür. ABD
televizyonun bir ürün olarak ilk piyasaya çıktığı dönemle birlikte, televizyon alıcıları gibi
elektronik mallarda, büyük bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Ancak zamanla önce Avrupa ve daha
sonra Japonya, ABD’nin piyasa payının önemli oranda düşmesine neden olmuştur. Ardından
günümüze yaklaştıkça Güney Kore, Çin ve diğer Asya ülkeleri, Japonya’yı geri planda
bırakmaya başlamıştır.

4.5.1. Ürün Dönemleri Teorisi ve Çokuluslu Şirketler
Ürün Dönemleri Teorisi, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkışı da dikkate alınarak
genişletilmiştir. Bu teorinin çokuluslu şirketlerin ortaya çıkışını hesaba katmak açısından
oldukça işlevsel olduğunu söylemek mümkündür. Doğal kaynak ve altyapı yatırımlarından
farklı olarak, çokuluslu şirketlerin gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelmesinde iki farklı
neden öne çıkmaktadır. İlk neden, çokuluslu şirketlerin ürettiği mal ve hizmetlere olan talebin,
genelde yabancı ülkelerin hükümetlerinin getirdiği ithal ikameci politikalarla korunmasıdır.
İkinci neden, gelişmekte olan ülke kaynaklarının ana şirket tarafından uluslararası rekabet
gücünün sürdürülmesi için kullanılıyor olmasıdır. Başlangıçta, ana şirketin maddi olmayan
varlıklarını kesin bir şekilde korumak istemesi kendisine tamamen bağlı yerel şirketlerin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Söz konusu gelişmeler gelişmekte olan ekonomilerde tedirginlik
doğurmuş, hiçbir katkı sağlamayan montaj sanayilerinin oluşmasına kapı aralamıştır. Bu
durumu ortadan kaldırmak için, yabancı yatırımcılar yerel üretimi içeren, risk ve teknoloji
paylaşımını gerektiren ev sahibi ülkenin getirdiği yasaklamalara muhatap olmuştur.
Çokuluslu şirketlerin üretimlerini az gelişmiş ekonomilere kaydırmaları ve buradaki
yerel şirketlerle entegre olmalarının üç önemli nedeni bulunmaktadır. İlki ana şirketin pozitif
ölçek ekonomilerinin getirilerinden yararlanma arzusudur. İkincisi gelişmiş ülke piyasalarında
üretilen ürünlerin yerini alabilecek, tam ikame malların üretilme isteğidir. Üçüncüsü ise, son
aşamada malın üretim sürecinin değişmeye başlaması ve üretim teknolojisinin artık
standartlaşmasıyla rekabete karşı korunma imkânının ortadan kalkmasıdır. Bu sayede daha
önce ana şirkete tamamen bağlı yerel şirketlerin, artık kendi teknolojilerini geliştirme ve yerli
üretimde bulunma olanakları doğacaktır. Teknolojinin olgunlaşması ile birlikte, en dşük
maliyetli kitle üretimine geçmek, artık çokuluslu şirketler için en kârlı seçeneği
oluşturmaktadır. Pazara yakınlık gerekçesiyle diğer bir gelişmiş ekonomide üretim yapmaktan
çok, özellikle işgücü maliyetlerinin toplam maliyetler içerisindeki payının yüksek olduğu ve
ulaştırma maliyetlerinin düşük olduğu malların üretimi, az gelişmiş ekonomilerde yapılabilir
ve buradan tüm dünyaya ihraç edilebilir. Ürün Dönemleri Teorisi bu şekliyle, Hong Kong,
Singapur, Tayvan, yakın zamanlarda Çin, Endonezya ve Tayland’ın giderek artan ihracat
performansına açıklık getirmek için kullanılmaktadır.
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4.5.2. Ürün Dönemleri Teorisi İle Diğer Dış Ticaret Teorilerinin
Karşılaştırılması
Ürün Dönemleri Teorisine göre, bir malın yaşam devreleri sürecinde başlangıçta
ihracatçı olan ülke daha sonra ithalatçı bir ülke haline gelebilmektedir. Başlangıçta malı ihraç
eden yenilikçi ülkenin yerini daha sonra diğer gelişmiş ülkeler alabilmektedir. Son aşamada ise
az gelişmiş ülkeler, malın ihracatçısı durumuna gelebilmektedirler. Ürün Dönemleri Teorisinde
tanımlanan bu süreç karşılaştırmalı üstünlüklerin zaman içerisinde değişmesi anlamına
gelmekte ve literatürde “Dinamik Karşılaştırmalı Üstünlükler” olarak adlandırılmaktadır.
Ürün Dönemleri Teorisi, diğer ülkelere dolaysız sermaye yatırımı, dinamik
karşılaştırmalı üstünlükler ve ölçek ekonomileri gibi hususlarda Faktör Donatımı Teorisinden
farklılaşmaktadır. Faktör Donatımı Teorisi, diğer ülkelere dolaysız yatırım yapılması, dinamik
karşılaştırtırmalı üstünlükler, ölçek ekonomileri gibi unsurları dikkate almamıştır. Ürün
Dönemleri Teorisinin dinamik karşılaştırmalı üstünlüklerini esas alması, buna karşın Faktör
Donatımı Teorisinin statik karşılaştırmaları üstünlüklere dayanması, iki modeli birbirinden
ayıran çok önemli bir unsurdur. Ürün Dönemleri Teorisi ticaret şekillerinde ve üstünlüklerde
geçmişte, günümüzde ve gelecekte oluşabilecek değişmeleri açıklayabilmektedir. Yapılan
birçok ampirik çalışma bu sonucu destekleyici sonuçlara ulaşmıştır. Aralarında birçok
farklılıklar olmasına rağmen, yukarıda belirtiğimiz özellikleri itibariyle Ürün Devreleri
Teorisine, Faktör Donatımı Teorisinin bir alternatifi olarak da bakmak mümkün olacaktır.
Aslında bu iki yaklaşımı birbirinden ayırmak da zannedildiğinden daha güçtür. Çünkü,
literatürde Vernon’un dinamik karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımını Heckscher-Ohlin tipi bir
yaklaşımla analiz eden çalışmalarda yapılmaktadır. Dış ticaretin sadece Faktör Donatımı
Teorisi ile veya sadece Ürün Dönemleri Teorisi ile tam anlamıyla açıklanması mümkün
olmamaktadır. Bu çerçevede ele alındığında, Ürün Devreleri Teorisi ile Faktör Donatımı
Teorisinin birbirlerine rakip olarak değil tamamlayıcı yaklaşımlar olarak kalınması yerinde
olacaktır. Faktör Donatımı Teorisi bütün ticareti açıklayan bir model olma özelliğine sahipken,
Ürün Dönemleri Teorisi sadece mamul mallardaki ticareti açılmayabilmektedir.
Teknoloji açığı yaklaşımını savunan yazarlar, teknolojinin serbest bir mal olmadığını ve
diğer ülkelerin teknik bilgiyi elde etmesinin belirli bir zaman alacağını varsaymaktadır.
Teknoloji Açığı Teorisi, taklit etme sürecindeki gecikmeleri öne çıkarırken, Ürün Dönemleri
Teorisi standardizasyon süreci üzerinde durmaktadır. Bu teorilere göre, gelişmiş ülkelerinin
yeni ve daha ileri teknolojileri temsil eden ürünleri ihraç etmeleri ve eski veya standart
teknolojilere dayalı ürünleri ithal etmeleri beklenmektedir. Teknoloji Açığı Teorisini savunan
yazarların ampirik bulguları, Ürün Dönemleri Teorisi ile uyumludur. Teknoloji açığı
modellerinde belirli teknolojilerde niçin belirli ülkelerin önder olacağına açıklık
getirilmektedir. Bununla beraber, Teknoloji Açığı Teorisi çerçevesinde yapılan çalışmalar,
mamul mallarda dış ticaretin açıklanmasında Ürün Dönemleri Teorisinin açıklayıcı gücünü
arttırmıştır. Bu çerçevede Teknoloji Açığı Teorisi ile Ürün Dönemleri Teorisinin birbirinin
alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak kabul edilmesi doğru olacaktır.
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Ürünün yaşam dönemleri üzerine oturtulan Ürün Dönemleri Teorisi, yeniliklerin
kesintisiz olarak ortaya çıkma sürecini açıklamakta ve diğer yandan da uluslararası ticaretin
nedenini, nitelikli işgücü ve araştırma, geliştirme harcamaları tarafından geliştirilen teknolojik
yeniliklere dayandırmaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Teknoloji Açığı Teorisi ile
Ürün Dönemleri Teorisi, Faktör Donatımı Teorisi’nin, teknolojik gelişmeleri de içeren yeni bir
uygulama biçimi olarak değerlendirilebilir.
Nitelikli İşgücü Teorisini benimseyen iktisatçıların yaklaşımları statik olmasına karşın
ulaştıkları sonuçlar Ürün Dönemleri Teorisi ile uyumludur. ABD’de nitelikli işgücü yoğun
endüstriler ihracatta başı çekmektedir. Ürün Dönemleri Teorisinin üstün olduğu yön ise,
yenilikçi endüstrilerin ihracatta öne çıkmaya aday olduklarını öngörebilmesidir.

4.5.3. Ürün Dönemleri Teorisinin Sınanması ve Teoriye Yapılan
Katkılar
Ürün Dönemleri Teorisi’ni ampirik olarak sınamakta kullanılmaya elverişli tüm
özellikleri kapsayan genel bir test bulunmamasına rağmen, iktisatçılar dünya deneyimleriyle
olan tutarlılıkları tespit edebilmek için belirli özellikleri analiz etmektedirler. Garry Hufbauer
1966 yılında, sentetik materyal ticaretine ilişkin yürüttüğü çalışmasında, az gelişmiş ülkelerin
eski ürünleri ihraç ettiğini, buna karşın gelişmiş ülkelerin yeni ürünleri ihraç ettiğini
belirlemiştir. Daha sonra D. Keesing ve W. Gruber, D. Mehta ve R. Vernon isimli iktisatçılar,
ampirik çalışmalar neticesinde, ABD sanayi malları endüstrisi tarafından yapılan araştırma ve
geliştirme harcamaları ile endüstrinin ihracat performansı arasında pozitif bir korelasyon tespit
etmiştir. Ayrıca, araştırma yoğun olarak tasnif edilen ABD endüstrilerinin denizaşırı ülkelere
yatırım yapmakta oldukça istekli oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu, ABD firmalarının ürün
dönemlerinin olgunlaşan ürün aşamasında, diğer ülkelerde üstlendikleri dolaysız yabancı
sermaye yatırımlarıyla uyum göstermektedir. Söz konusu bulgular, Teknoloji Açığı Teorisini
ve Ürün Dönemleri Teorisi’ni destekleyici yöndedir. Diğer yandan Louis Wells 1969 yılındaki
çalışmasında, en hızlı artış gösteren ihracat mallarının gelir elastikiyetlerini hesaplamak
suretiyle, yüksek gelire bağlı ürünlere yönelik ticaretin, Ürün Dönemleri Teorisi’yle uyumlu
olduğunu göstermiştir. Wells bu çerçevede, teoriyi ABD dayanıklı tüketim malları ihracatında
test etmeye yönelmiştir. Sonuç ABD’deki üreticilerin öncelikle iç piyasadaki üst gelir grubu
tüketicilere yeni malı sundukları, daha sonra ihracata yöneldikleri yönündedir. Dolayısıyla
ABD’nin ihracatı ile bu malları talep edenlerin gelir düzeyleri arasında yakın bir ilişki
keşfedilmiştir. Yurtdışındaki üreticilerin bu malları ancak standart hale geldikten sonra daha
düşük fiyatlarla arz edebildikleri belirlenmiştir.
John Morral 1972 yılı çalışmasıyla, ihracatta başarı sağlayan ABD endüstrilerinin,
katlandıkları reklam ve satış promosyonu maliyetlerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Ulaşılan sonuç yeni ürünlerin pazarlama başarısının bu harcamalara bağlı olduğunu iddia eden
Ürün Dönemleri Teorisi’yle uyum sağlamaktadır.
Günümüzde teknolojik gelişmelerin her geçen gün hız kazanması, üretimin özellikle
çokuluslu şirketler vasıtasıyla giderek uluslararasılaşması ve piyasaların giderek daha fazla
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küreselleşmesine paralel olarak, Ürün Dönemleri Teorisi’nin geçerliliğini araştıran
çalışmalarda hız kazanmıştır. John Cantwell 1995 yılındaki çalışmasında, yeniliklerin her
zaman ana şirketin ülkesinde yapılmasına ilişkin hipotezi ABD Patent Ofisi’nin verilerini
kullanarak test etmiş ve reddetmiştir. Diğer yandan teknolojik faaliyetlerin teknoloji liderleri
tarafından yapıldığına dair hipotez ise kabul edilmiştir. 1990’lı yıllarda yapılan bir takım
çalışmalarda yeniliklerin çok uluslu şirketler sayesinde coğrafi olarak yayıldığını göstermiştir.
Çokuluslu şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmaları 1970’li yıllar süresince uluslararası bir
hale gelmeye başlamıştır. Ürün Dönemleri Teorisinin, sanayi mallarına yönelik dış ticareti
dinamik karşılaştırmalı üstünlükler ile açıklama çabalarına karşın, teknolojinin ve üretimin
küreselleşmesine paralel olarak gittikçe geçerliliği tartışılmaya başlanan bir teori olduğunu
ifade etmekte fayda bulunmaktadır.
Bazı iktisatçılar, Vernon’un Ürün Dönemleri Teorisine daha sonra katkıda bulunmaya
ve bu teoriyi geliştirmeye çalışmışlardır. Bunlardan ilki Paul Krugman’ın geliştirdiği ve KuzeyGüney Modeli olarak adlandırılan yaklaşım olmuştur. Daha önce açıklandığı üzere, Vernon’un
Ürün Dönemleri Teorisinde iki temel süreç bulunmaktadır. İlki yeni ürünlerin gelişmiş yenilikçi
ülkeler tarafından üretilmeye başlanması ve ikincisi yeni ürünlerin üretim sürecine ilişkin
teknoloji ve bilgilerin gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesidir. 1979 yılında Paul Krugman
iki süreci formelleştiren bir model geliştirmiştir. Krugman bu modelle, yer kürenin daha çok
kuzey yarı küresinde toplanmış olan gelişmiş ülkeler “Kuzey” ve gelişmekte olan ülkeler
“Güney” arasındaki potansiyel çıkar çatışmalarını analiz etmiştir. Bu model, yenilikçi
konumdaki kuzey ülkeleri ve yenilikçi olmayan taklitçi durumundaki güney ülkelerinden
oluşan bir dünya modeli tasavvurundan hareket etmektedir. Krugman’ın kuzey-güney
modelinde emek tek üretim faktörü olarak kabul edilmekte ve malların kuzeyde ve güneyde eşit
miktarda emek faktörüyle üretildiği varsayılmaktadır. Bu varsayımlar Krugman’ın modelinde,
Faktör Donatımı Teorisi ve Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi analizlerinin
dışlanarak teknolojik değişme üzerine odaklanmasına olanak tanımaktadır.
Kuzey-Güney Modelinde, dünyada üretilen mallar eski mallar ve yeni mallar olmak
üzere iki kompartımanda ele alınmaktadır. Eski malların üretim teknolojisi tüm ülkelerde
bulunurken tahmin edileceği gibi yeni malların üretim teknolojisi sadece kuzey ülkelerinde
bulunmaktadır. Ayrıca ücretlerin kuzeyde, güneye göre daha yüksek olduğu kabul edilmektedir.
Bu varsayımlar altında eski mallar sadece ücretlerin daha düşük olduğu güneyde üretilecektir.
Ürün dönemleri modelinden ilham alan ve ona katkı niteliğinde olan bu modelde, yeni ürünler
ise öncelikle o malları icat eden ve o malların üretiminde belirli bir süre tekel konumunda
bulunan kuzey tarafından üretilmektedir. Ancak daha sonra, bu yeni malların üretim teknolojisi
güney tarafından gecikmeli olarak kullanılmaya başlanacaktır. Bahsedilen gecikme kuzeyin
yeni ürünleri ihraç etmesine, eski ürünlerin ise güneyden ithal edilmesine zemin
hazırlamaktadır. Kuzey ülkeleri, teknolojik yenilik sonucunda geçici de olsa yeni mallardaki
tekelci konumu sayesinde, ücretler güneye göre daha yüksek olmasına rağmen rekabet gücünü
elde edebilmektedir. Yenilikteki yavaşlama ya da teknoloji transferindeki hızlanma ise ülkeler
arasındaki ücret farkının azalmasına neden olabilecek ve kuzeydeki isçilerin hayat
standartlarını düşürebilecektir. Krugman gelişmiş ülkelerdeki endüstrilerin düşüşünün
süreklilik göstereceğini ve bunun dünyadaki verimliliğin artması açısından istenen olay
114

olduğunu ifade etmektedir. Bu süreçte kuzeyde refahın azalmaması için, sürekli olarak belirli
sayıda yenilikçi ürünün üretilmesi gerekecektir. Eğer kuzey yeterli düzeyde yenilik
geçekleştiremez ise, iki kutbun ekonomik çıkarları çatışacaktır. Bu durumda kuzey teknolojinin
serbest dolaşımına patentler, telif hakları gibi engeller getirerek kendi çıkarlarını savunma
çabasına girişebilecektir. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, Krugman modeli teknoloji
transferi hususunda kuzey ve güneyin çıkarlarının birbirine zıt olduğu sonucuna varmaktadır.
Krugman modeli, gelişmiş ülkelerin sadece büyümek için değil reel gelirlerini arttırmak
için de sürekli yenilik yapması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu noktada Krugman,
teknolojik gelişmenin geleneksel modeller çerçevesinde algılandığından daha büyük bir önem
arz ettiğinin altını çizmektedir. Krugman’ın modelinin, Vernon’un modelinden farkı, sürekli
teknolojik değişimi varsayması ve teknolojik ilerlemenin eski ürünlerin imalatında verimliliğin
arttırılmasından çok, yeni ürünlerin geliştirmesi sayesinde oluşacağını iddia etmesidir.
Ürün Dönemleri Teorisine katı yapan çalışmalardan biri de Grossman ve Helpman
tarafından 1989 yılında yapılan çalışmadır. Grossman ve Helpman, iki ülkenin büyüklüğünün
ve devletin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiği desteğin, uzun dönemli yenilik ve
taklitçilik oranı ve ortalama ürün döngüsü hızı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Ortalama ürün
döngüsü hızı, yeni malın yenilikçi ülkede ne kadar uzun süre üretildiğini ifade etmektedir.
Çalışmada büyük yenilikçi ülkede araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde daha fazla işgücünün
istihdam edilebileceği düşüncesi ile yenilik hızının daha fazla olacağı kabul edilmiştir. Güney
ülkesinin ise düşük maliyetle üretim ortamını kullanarak taklit hızını arttırabileceği
düşünülmektedir. Güney ülkesinin büyük bir ülke olması durumunda ise, taklit gücü artacaktır.
Bu durumun kuzeyin yenilik hızını azaltacağı ve dolayısıyla ortalama taklit hızını arttıracağı
ifade edilmektedir. Devletin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemesi kuzey ülkesinin
yenilik hızını arttırırken güney tarafından kopyalanan ürün sayısını azaltacaktır. Güney
devletinin taklitçiliği desteklemesi durumunda ise, taklitçilik hızı artacak, fakat bu destek dünya
büyüme hızının düşmesine neden olacaktır.
Ürün Dönemleri Teorisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda üstünlüğün, dolayısıyla
rekabet gücünün ülkedeki teknolojik yenilik üretme kapasitesi, nitelikli iş gücü miktarı, ülke
büyüklüğü, çok uluslu firmaların faaliyetleri ve devletin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
verdiği destekle açıklanabileceği söylenebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni Dış Ticaret Teorileri analizinde ölçeğe göre artan getiriler ve eksik rekabet
piyasaları gibi gerçekçi varsayımlar kullanmaktadır. Dolayısıyla, bu teoriler standart
varsayımları kullanan geleneksel Faktör Donatımı Teorisi’nin açıklamada yetersiz kaldığı
benzer ekonomiler arasındaki ticaret ile sanayi mallarına ilişkin endüstri-içi ticaret düzeyini
açıklamaya çalışması yönünden tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Yeni teori, ticareti sadece
nisbi faktör donanımına veya yaygın biçimde yapıldığı üzere karşılaştırmalı üstünlüklere
dayandırma zarureti olmadığını vurgularken ölçek ekonomileri ve azalan maliyetler üzerinde
durmakta, farklılaştırılmış ürünler ve piyasa yapısının ürün geliştirme hızı ve dış ticarete
yansımalarını incelemektedir. Bu çalışmalarla, geleneksel tam rekabet varsayımı terkedilmiş
olmaktadır. Yeni teori, endüstri-içi ve gelişmiş ülkeler arası ticaretin büyük bölümünün
farklılaştırılmış mallara ilişkin olduğunu ve bu malları üreten monopol nitelikli üreticiler
tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmektedir
Nitelikli İşgücü Teorisi, Donald B. Keesing ve Peter B. Kenen tarafından geliştirilmiştir.
Söz konusu teori, sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin nedenini açıklamakta ve bu ticaretin
büyük bir bölümünün nitelikli işgücü farklılıkları ile açıklanabileceğini iddia etmektedir.
Nitelikli İşgücü Teorisi göre, belirli türlerdeki mesleki veya nitelikli işgücü bakımından zengin
ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda uzmanlaşacaklar ve o malları
ihraç edeceklerdir. Öte yandan, niteliksiz emeğe bol olarak sahip bulunan ülkelerin ise, yoğun
bir biçimde niteliksiz emeği içeren malların üretiminde üstünlüğe sahip olacağı ifade
edilmektedir.
Ölçek Ekonomileri Teorisi, dış ticarete ölçek ekonomileri ile açıklık getirmeye
çalışmaktadır. Geniş iç pazarlara sahip olan büyük ülkelerin, içsel ve dışsal ölçek
ekonomilerinin devreye girmesi ile üretimde azalan maliyetlerden yararlanarak karşılaştırmalı
üstünlük elde etmeleri ve bu malları ihraç etmeleri söz konusu olabilmektedir. ABD’nin büyük
bir nüfusa ve iç pazara sahip olması, büyük olasılıkla dış pazarlar için üretim yapılamasa da,
firmaların ölçek ekonomilerinden yararlanmasını sağlayacaktır. Ancak Hollanda gibi nüfusu ve
iç pazarı küçük ülkelerdeki şirketlerin ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmeleri
ancak dış piyasalara yönelik üretim yapılması durumunda mümkün olabilecektir. Ancak bu
noktada da ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerdeki farklılıklar buna engel teşkil edebilecektir.
Teknoloji Açığı Teorisi Michael Vivian Posner tarafından 1961 yılında ortaya atılmıştır.
Posner, teknik bilginin geleneksel teorilerde iddia edildiği gibi ülkelerin tümü tarafından
kolayca sağlanıp üretim sürecinde uygulamaya konabileceği bir unsur olmadığını ifade etmiştir.
Teknoloji Açığı Teorisi ülkeler arasındaki ticaretin temel nedeni olarak, teknolojinin bu ülkeler
arasında farklı olmasını göstermektedir. Teoriye göre gelişmiş ülkeler arasındaki ticaretin
büyük bir kısmı, yeni üretim süreçleri, yeni yönetim teknikleri ve yeni mal üretimine
dayanmaktadır.
Ürün Dönemleri Teorisi, Raymond Vernon tarafından 1966 yılında ortaya atılmıştır.
Ürün Dönemleri Teorisi, bazı ülkeler halen üretmekte oldukları mallarda uzmanlaşırken, diğer
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bir takım ülkelerin ise yeni malların üretiminde uzmanlaşacağı hipotezini öne sürmektedir. Bu
teori, bir malın yeni mal durumundan eski mal biçimindeki yaşam dönemlerine geçtiğinde,
üretimin coğrafi konumunun da değişeceğini kabul etmektedir. Ürün Dönemleri Teorisine
göre, üretim sürecinin henüz başında, yeni bir malın pazara sunulması aşamasında oldukça
nitelikli bir işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Vernon’a göre, teknolojik yenilikler ve yeni
malların geliştirilmesi ileri sanayileşmiş ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Bu durum yüksek
derecede eğitilmiş işgücünün, araştırma ve geliştirme harcamalarının bir neticesi olarak ortaya
çıkmaktadır. Söz konusu mal olgunlaşmaya ve geniş kabul görmeye başladığında üretimi
giderek standart hale gelmekte ve artık sadece niteliksiz işgücü kullanılarak üretilmesi mümkün
olmaktadır. Bu süreçte, karşılaştırmalı üstünlük zamanla malı ilk üreten ülkeden, daha ucuz
işgücüne sahip ülkeye geçecektir.
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Bölüm Soruları
1)

Ürün Dönemleri Teorisi, hangi iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

a)

Vernon

b)

Heckscher

c)

Posner

d)

Keesing

e)

Kenen

2)
atılmıştır?

Nitelikli İşgücü Teorisi hangi iktisatçı veya iktisatçılar tarafından ortaya

a)

Leontief

b)

Keesing-Kenen

c)

Heckscher-Ohlin

d)

Vernon

e)

Posner

3)
Posner tarafından geliştirilen ve ülkeler arasındaki ticaretin temel nedeni olarak,
teknolojinin bu ülkeler arasında farklı olmasını gösteren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faktör donatımı teorisi

b)

Tercihlerde benzerlik teorisi

c)

Teknoloji açığı teorisi

d)

Ürün dönemleri teorisi

e)

Rybczynski teoremi
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4)
Vernon tarafından ortaya atılan ve bazı ülkelerin halen üretmekte oldukları
mallarda uzmanlaşırken, diğer bir takım ülkelerin ise yeni malların üretiminde uzmanlaşacağı
hipotezini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faktör donatımı teorisi

b)

Tercihlerde benzerlik teorisi

c)

Ürün dönemleri teorisi

d)

Rybczynski teorem

e)

Nitelikli işgücü teorisi

5)
Belirli türlerdeki mesleki, kaliteli ve yetişmiş emek bakımından zengin
ülkelerin, üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda uzmanlaşacaklarını ve o
malları ihraç edeceklerini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faktör donatımı teorisi

b)

Tercihlerde benzerlik teorisi

c)

Ürün dönemleri teorisi

d)

Rybczynski teorem

e)

Nitelikli işgücü teorisi

6)
Aşağıdakilerden hangisi Nitelikli İşgücü Teorisi’ne göre ülkeler arasında
işgücünün becerilerinin farklı olma nedenlerinden biri değildir?
a) Tam istihdam olması.
b) Ülkeler arasında fiziksel farklılıklar olması.
c) Ülkelerin gelir düzeylerinin farklı olması.
d) Ülkeler arasında kültürel farklılıklar olması.
e) Seçici göç hareketlerinin olması.
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7)
Nitelikli İşgücü Teorisi’ni ortaya atan Keesing’in yaklaşımı çerçevesinde,
işgücünün beceri ve niteliklerinin yükseltilmesi konusundaki aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış olacaktır?
a) İşgücünün niteliklerinin yükseltilmesi, uzun vadede çözülebilecek bir sorundur.
b) İşgücüne beceri kazandırılması çok zaman isteyen bir süreçtir.
c) İşgücüne beceri kazandırılması ülkenin genel eğitim ve kültür seviyesi ile yakından
ilgili bir süreçtir.
d) Ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farklılıkları dış ticaretin yapısını etkilemez.
e) Ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farklılıkları sanayinin kuruluş yeri tercihlerini
etkileyen önemli bir faktördür.
8)
Özellikle Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde imalat endüstrisinde yaygın olarak
karşımıza çıkan ve tek bir şehrin dünyanın fermuar ihtiyacının çok büyük bir bölümünü
karşılarken, bir başka şehrin neredeyse tüm çakmak ihtiyacını karşılayabilmektedir. Böyle bir
yapılanma hangi dış ticaret teorisi tarafından açıklanmaktadır?
a) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
b) Ölçek Ekonomileri Teorisi
c) Heckscher-Ohlin-Samuelson Modeli
d) Mutlak Üstünlükler Teorisi
e) Faktör Donatımı Teorisi
9)
Karşılaştırmalı üstünlüklerin zaman geçtikçe ilerleyen aşamalarda değişmesi
nedeniyle, literatürde “Dinamik Karşılaştırmalı Üstünlükler” olarak adlandırılan dış ticaret
teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Faktör Donatımı Teorisi
b) Ölçek Ekonomileri Teorisi
c) Ürün Dönemleri Teorisi
d) Mutlak Üstünlükler Teorisi
e) Tercihlerde Benzerlik Teorisi
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10)
Ürün Dönemleri Teorisi’ne göre günümüzde az gelişmiş ülkeler açısından uydu
üretimi hangi ürün aşamasına denk gelmektedir?
a) Yeni Ürün Aşaması
b) Teknolojik Ürün Aşaması
c) Standartlaşmış Ürün Aşaması
d) Olgunlaşan Ürün Aşaması
e) Bebek Endüstri Aşaması

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)c, 5)e, 6)a, 7)d, 8)b, 9)c, 10)a
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5. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir önceki bölümde yer veremediğimiz diğer yeni dış ticaret teorileri
açıklanacaktır. Bu teoriler Tercihlerde Benzerlik Teorisi, Monopolcü Rekabet Teorisi, Endüstri
İçi Ticaret Teorisi, Ürün Farklılaştırması Teorisi, Varlık Teorisi, Kanal Teorisi, Çekim Modeli,
Telafi Yaklaşımı, Çalınabilirlik Yaklaşımı, Sermaye Piyasası Teorisi, Ulusal Otarşik Ekonomi
Kuramı, Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modeli ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tercihlerde Benzerlik Teorisi’ni açıklayınız.

2)

Monopolcü Rekabet Teorisi’ni açıklayınız.

3)

Endüstri İçi Ticaret Teorisi’ni açıklayınız.

4)
Ürün Farklılaştırması Teorisini açıklayınız ve Monopolcü Rekabet Teorisi ile
ilişkisini tartışınız.
5)

Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modelini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tercihlerde Benzerlik
Teorisi

Tercihlerde Benzerlik
Teorisi’nin dış ticarete nasıl
bir açıklama getirdiği
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Monopolcü Rekabet Teorisi

Monopolcü Rekabet
Teorisi’nin dış ticarete nasıl
bir açıklama getirdiği
açıklanacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Endüstri İçi Ticaret
Teorisi’ni

Endüstri İçi Ticaret
Teorisi’nin dış ticarete nasıl
bir açıklama getirdiği
kavranacaktır

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Ürün Farklılaştırması
Teorisini

Ürün Farklılaştırması
Teorisinin dış ticarete nasıl
bir açıklama getirdiği
kavranacaktır

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Faktörler Arasında
Tamamlayıcılık Modelini

Faktörler Arasında
Tamamlayıcılık Modelinin
dış ticarete nasıl bir
açıklama getirdiği
kavranacaktır

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Çekim Modeli

Çekim Modeli dış ticarete
nasıl bir açıklama getirdiği
kavranacaktır

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar
•

Tercihlerde Benzerlik Teorisi

•

Monopolcü Rekabet Teorisi

•

Endüstri İçi Ticaret Teorisi

•

Ürün Farklılaştırması Teorisi

•

Varlık Teorisi

•

Kanal Teorisi

•

Çekim Modeli

•

Telafi Yaklaşımı

•

Çalınabilirlik Yaklaşımı

•

Sermaye Piyasası Teorisi

•

Ulusal Otarşik Ekonomi Kuramı

•

Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modeli
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5.1. Tercihlerde Benzerlik Teorisi
Tercihlerde Benzerlik Teorisi, Staffan Burenstam Linder tarafından 1961 yılında ortaya
atılmıştır. Faktör Donatımı Teorisi dâhil olmak üzere yukarıda incelenen teorilerin hepsinde
ortak bir özellik olarak, bir ülkenin hangi üretim gücüne daha zengin olarak sahip ise, üretimde
bu faktörün yoğun biçimde kullanıldığı malları ihraç etmesi gerektiği düşüncesi
benimsenmiştir. Bu teorilerin aralarındaki tek fark, üstünlüğün belirlenmesinde hangi etkene
daha fazla ağırlık verileceğiyle ilgilidir. Tercihlerde Benzerlik Teorisi ise, dayandığı ana
yaklaşım bakımından, öncekilerden önemli bir farklıdır. Sanayi ürünleri ticaretine
uygulanabilen Tercihlerde Benzerlik Teorisi göre, homojen nitelikte olmayan sanayi mallarının
ticareti üretim maliyetlerinden çok, ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğe bağlıdır.
Başka bir deyişle, sanayi malları üzerindeki ticareti belirleyen asıl faktör arz koşullarından çok
talep koşullarıdır. Linder, dış ticaret teorilerinde talep olgusuna ilk kez ağırlık veren
iktisatçılardan biri olmuştur. Bir bakış açısına göre, Linder’in teorisi, tamamen arz faktörlerine
bağlı olan Faktör Donatımı Teoreminin yerine geçmiştir. Linder işlenmemiş ürünler ve tarımsal
ürünler dış ticaretinin Faktör Donatımı Teorisince açıklandığını, buna karşın sanayi ürünleri
dış ticaretinde ise gelir ve tercihlerin örtüşmesi gerektiğini ifade etmektedir. Tercihlerde
Benzerlik Teorisi gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki dış ticareti açıklarken, gelişmekte olan
ülkelerin dış ticaretine yeterince açıklık getirememektedir. Bu teori, gelişmiş bir ülke ile az
gelişmiş bir ülkenin dış ticaret potansiyelinin son derece düşük olacağını öngörmektedir.
Linder’e göre sanayi sektöründe şirketle sadece yurtdışı talebini karşılamak için üretim
yapmazlar. Bir sanayi malının yurtiçinde üretilebilmesi için o malın yurtiçinde talep edilen bir
mal olması gerekir. Dolayısıyla yurtiçi sanayi mal üretimini aslında yurtiçi talebin belirlediği
varsayılır. Doğal olarak gelir düzeyleri birbirine yakın ülkelerde, tüketicilerin zevk ve tercihleri
de birbirine benzer olacaktır. Hangi ülkeler arasında mal ticareti yapılacağını belirleyen temel
unsur ise iç talep yapısıdır. O halde bir ülkenin ürettiği malı ihraç edeceği ülkenin talep yapısı,
kendi ülkesindeki talep yapısına benzemesi gerekir. Sonuçta sanayi ürünleri ticareti, özellikle
benzer tercihlere ve gelir düzeyine sahip ülkeler arasında yoğunlaşmaktadır. Başka bir ifade ile
beğenileri birbirine benzer ülkeler arasında daha canlı ticaret ilişkileri kurulacaktır. Bu anlamda
tercihlerde benzerlik teorisi, homojen olmayan, zevklerin ve ölçek ekonomilerinin önemli
olduğu sanayi ürünleri ticaretini açıklayabilmekte ancak iç piyasası olmayan malların sadece
ihracat için üretildiği durumlara açıklık getirememektedir.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi, benzer gelir düzeyinde olan ülkelerin benzer zevklere
sahip olduğunu, malların farklılaştırıldığını ve ölçeğe göre artan verimlerin geçerli olduğu
varsayımları üzerine oturtulmuştur. Bu varsayımlar çerçevesinde Tercihlerde Benzerlik
Teorisine göre, bir ülkenin iç piyasa talebini karşılamak için ürettiği malları ihraç edebileceği
en uygun dış piyasalar, tercihleri kendisininkine benzeyen öteki ülkeler olacaktır. Linder'e göre
talep edilen sanayi mallarının türleri ile kalitesi, büyük ölçüde ülkenin kişi başına düşen gayri
safi yurtiçi hasıla düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla, gelişmiş bir ülkenin malları büyük bir
olasılıkla aynı tercihlere sahip diğer gelişmiş ülkelerce talep edilecektir. Dünya ticaretinin
büyük bölümünün sanayileşmiş ülkeler arasında yapılması da bu nedene dayanmaktadır. Talep
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ve ulusal gelir arasındaki bu ilişkiye dayanarak Tercihlerde Benzerlik Teorisi, “Gelir Teorisi”
ve “Taleplerin Çakışması Teorisi” gibi isimlerle de anılmaktadır.
Tercihlerde Benzerlik Teorisinin temel dayanağını “temsili talep” ve “benzer
tercihler” kavramları oluşturmaktadır. Linder, bir malın ihraç edilen bir mal özelliğini
kazanabilmesi için yurt içinde bir talebinin bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Bu
çerçevede temsili talep, yurt içinde var olan talebin, yurt dışındaki talebin benzeri olması
anlamında kullanılmaktadır. Yurtiçindeki üreticiler, iç piyasada talebi edilen ve karlı gördükleri
malları üretme kararı alacaklardır. İlk aşamada hiçbir malın doğrudan dış piyasalar için
üretilmesi söz konusu olmayacaktır. Belirli bir zaman sonra iç pazar doygunluğa ulaşacak ve
ölçeğe göre artan getirilerin devreye girmesi sonucunda mallar yurtdışına da arz edilmeye
başlanacaktır. İç piyasadaki temsili talebin benzeri bir talebe sahip ülkelerdeki piyasalara
yönelik bir ihracat başlayacaktır. Temsili talep teorisi, pozitif ölçek ekonomileri ve
farklılaştırılmış mallar gibi daha çok sanayi üretimi ve teknolojik gelişme bağlantılı kavramlara
dayanmaktadır. Bu açıdan teori, teknolojik gelişmenin dış ticaret üzerindeki etkilerine açıklama
getirebilmektedir. Bir endüstride ölçeğe göre artan getirilerin bunulması durumunda, üretim
arttıkça ortalama maliyetler düşecektir. O malı üreten firmaların kârının artması, ihracat
yoluyla dış piyasalara açılma sayesinde daha geniş piyasara hitap edebilmekten
kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede üreticinin başarısı bakımından tüketicilerin ürününü talep
ettiği dış piyasalar, büyük bir önem arz etmektedir.
Benzer tercihler kavramı ile, bir ürünün ihracatçısı konumunda olan bir ülke ile benzer
özelliklere sahip başka bir ülkede bu ürünü satın almak isteyen tüketicilerin tercihlerinin,
zevklerinin, ortak beğeni ve alışkanlıklarının birbirine yakın olduğu ifade edilmektedir. Bu
temsili talep varsayımının bir sonucudur. Bir ülkedeki kişi başına düşen gelir düzeyi, o ülkedeki
tüketicilerin zevk ve tercihlerinin temel belirleyicisi olarak alınmaktadır. Bunun bir sonucu
olarak, bir ülkede üretilen mallar aynı zamanda o ülkenin kişi başına düşen gelirlerini
yansıtmaktadır. Kişi başına düşen gelir düzeyi birbirine yakın olan ülkeler, bir malın farklı
türlerini üretecek ve tüketeceklerdir. Bunun bir sonucu olarak da aralarında benzer malların
ticaretini yapacaklardır. Diğer yandan Linder kişi başına düşen gelir düzeyinin bir ülkede var
olan sermaye malları stoku ile belirlendiğini vurgulamıştır. Genelde, daha yüksek bir ulusal
gelire sahip olan sermaye stoku bol olan bir ülke, sermaye stoku kıt bir ülkeye göre daha ileri
teknoloji içeren sermaye mallarını talep etme eğiliminde olacaktır.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi çerçevesinde, tüketim mallarının birbirine yakın gelir
seviyesinde olan ülkeler arasındaki ticareti ile ilgili olarak üç öngörüde bulunulmuştur. İlki, kişi
başına gelir düzeyi arttıkça, genelde daha kaliteli mallar, daha düşük kaliteli malların yerini alır.
İkinci öngörü, kısa dönemde mamul malların talebinin gelir esnekliği bire çok yaklaşmaktadır.
Mamul malların kalitelerine göre sınıflandırılması durumunda, yüksek kaliteli malların gelir
esnekliği birden büyük olmaktadır. Üçüncü öngörü ise, ihraç ve ithal mallarının türlerinin, gelir
dağılımı dengesizliğini arttıran politikaların uygulanması suretiyle arttırılabileceği yönündedir.
Gelir dağılımının bozulması, farklı gelir düzeylerinin oluşmasına yol açacak ve farklı
kalitelerde ürünlerin talebi yükselecektir.
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Linder, ülkeler arasında gelir dağılımı ve kişi başına gelir seviyesi farkı azaldığı ölçüde
dış ticaretin artış göstereceğini vurgulamaktadır. Günümüz dünya ekonomisinde sanayi ürünleri
ticaretinin büyük bir kısmı, nispi faktör yoğunlukları birbirine yakın ülkeler arasında
gerçekleşmektedir. Dünya ticaretinin büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin kendi aralarında
gerçekleşmesi, Tercihlerde Benzerlik Teorisine destek vermektedir.
Gelişmiş bir ülkenin tüketicilerinin gereksinimlerini temel alarak üretilmiş, üretim
maliyetlerinde araştırma ve geliştirme payı yüksek bir ürünün, satılabileceği en olası dış pazar
başka bir gelişmiş ülke olacaktır. İhracat ile birlikte artan satış hacmi, mal birimi başına düşen
araştırma ve geliştirme maliyetlerinin düzeyini düşürmek suretiyle, firmanın kârının düşmesine
yol açacaktır. Bu açıdan Tercihlerde Benzerlik Teorisi ile Ölçek Ekonomileri Teorisi birbiriyle
uyuşmaktadır. Diğer yandan Tercihlerde Benzerlik Teorisi, 1979 yılında Paul Krugman’ın,
1993 yılında Grossman ve Helpman gibi iktisatçıların öncü çalışmalarıyla özdeşleşen “yeni
uluslararası ticaret teorisi” ile geliştirilmiştir.
Linder, birbirine yakın gelir düzeylerine sahip ülkelerin benzer malları talep ettikleri ve
benzer malların ticaretini yaptıkları için, aralarındaki sanayi malları ticaretinin yüksek olacağını
iddia etmektedir. Linder’in bu iddiası, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde sanayi malları
ticaretinde ortaya çıkan hızlı artışın, daha çok gelişmiş ülkelerin kendi aralarında gerçekleştiği
gözlemleriyle örtüşmektedir.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi’nin geçerliliğini sınamak üzere bir çok ampirik test
yapılmıştır. Ancak bu teorinin, Linder’in kendi ülkesi İsveç gibi küçük bir iç piyasaya sahip
ülkeler dışında fazlaca destek bulduğunu söylemem mümkün değildir. Linder 1958 yılı verileri
ile 32 ülke için yaptığı çalışmanın sonucunda, ülkeler arasında en çok ticaretin kişi başına gelir
düzeyi birbirine yakın ülkeler arasında gerçekleştirildiğini göstermiştir.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi daha sonra 1972’de J. Sailors, 1977’de D. Greytak ve R.
McHugh tarafından yapılan çalışmalarla test edilmiş ve teoriyi doğrulayan sonuçlar elde
edilmiştir. 1987 yılında Jery ve Marie Thursbay tarafından 17 sanayileşmiş ülke için yapılan ve
panel veri analizinin kullanıldığı çalışmada, ülkelerin dış ticaret yapılarının teoriye uygun
olduğu ortaya konmuştur.
S. W. Kohlhagen 1977 yılındaki çalışmasında ticaret yapan ülkelerin gelir
dağılımlarındaki benzerlikler nedeniyle iki yanlı ticaret üzerine pozitif bir etki belirlemiştir.
1975’de D. Davies, Ticaretteki kalite farklılıklarının gelir farklılıklarına uygun düştüğü
neticesine ulaşmış ve İngiltere’nin ABD ve Avrupa Ekonomik Topluluğ ile olan ticaretinin
birim değerlerini karşılaştırmıştır. R. Arad ve S. Hirsh 1981’de, ürün farklılaştırmasını dikkate
alarak Linder’in teorisine uygun mallarını tanımlamış ve bu malların küçük ülkelerde ticarete
konu olduğu sonucuna ulaşmıştır. G. Hufbauer’ın 1970’de, R. Michaely’in 1981’de yaptığı
çalışmalada, Linder hipotezinden beklenen durumun tersine, negatif bir korelasyona ulaşmıştır.
J. C. Hallak tarafından sunulan bir raporda 1995 yılı verileri ile 60 ülke üzerinde Linder
hipotezi sınanmış ve sonuçta kişi başına yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin daha kaliteli
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mallar üreten ülkelerden ithalat yaptıkları belirlenmiştir. H. Atik 2006 yılında Türkiye ve bazı
komşu ülkeler (İran, Suriye, Yunanistan) için Linder’in teorisini panel veri yöntemi kullanarak
test etmiş ve teoriyle örtüşen sonuçlara ulaşmıştır.
Tercihlerde Benzerlik Teorisine bazı iktisatçılar tarafından, aşağıda yer verdiğimiz
eleştiriler yöneltilmiştir:

Faktör Donatımı Teorisi’nin tersine ticaretin benzer tercih ve gelir düzeylerine
sahip ülkeler arasında daha çok gelişeceğini ve ticarete konu olan malların benzer ancak
farklılaştırılmış sanayi malları olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla, söz konusu teori talep
yönlü bir analiz yapması ve ürün farklılaştırması konusuna değinmesine karşın kendisine
yönelik sınırlamaları açıklayamamakta ve daha çok küçük bir iç piyasaya sahip ülkeler için
geçerli bir teori niteliğini taşımaktadır. Bu bağlamda, Tercihlerde Benzerlik Teorisi uluslararası
ticarete ilişkin tam bir açıklama sağlayamamaktadır.

Tercihlerde Benzerlik Teorisi iç pazarı olmayan, sadece ihracat için üretilmesi
söz konusu olan sanayi mallarının dış ticaretine açıklama getirememektedir. Örneğin, Japonya
ve Hong Kong gibi Hıristiyan olmayan ülkelerde, noel ağaçları ve noel kartlarına yönelik ciddi
bir yurtiçi pazar olmadığı açıktır. Ancak buna rağmen, söz konusu ülkelerin bu malları ihraç
etmeleri, Tercihlerde Benzerlik Teorisi ile çelişmektedir. Buna benzer şekilde, Türkiye’de
kurbağa, domuz eti ve salyangoz tüketimine yönelik önemli bir yurtiçi talep olmamasına
rağmen, bu ürünler üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Türkiye’nin söz konusu ürünleri ihraç
etmesini de Tercihlerde Benzerlik Teorisi ile açıklamak mümkün değildir.

5.2. Monopolcü Rekabet Teorisi
Ölçek ekonomilerinin ortaya çıkardığı maliyet avantajlarına ek olarak, firmaların mal
farklılaştırmasına yönelmesi, ürün çeşitliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek suretiyle
tüketicilere, belirli bir malın farklı ülkelerden değişik çeşitleri arasında tercihte bulunabilmesi
şansı yaratmakta ve böylece tüketicilerin refahının yükselmesine imkân tanımaktadır. Burada
bahsettiğimiz ve dış ticarete konu olan mallar, monopolcü rekabet piyasası koşulları
çerçevesinde analiz edilen farklılaştırılmış mallardır. Monopolcü rekabet modeli , Edward H.
Chamberlin ve Joan Robinson tarafından 1933 yılında ortaya atılmıştır. “Tekelci Rekabet
Teorisi” ya da “Eksik Rekabet Teorisi” olarak da adlandırılan bu teori, bir anlamda modern dış
ticaret teorilerinin de temelini oluşturmaktadır. Eksik rekabet piyasası türlerinden biri olan
monopolcü rekabet piyasası, çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirinin yakın ikamesi
olan bir grup malın farklılaştırılmak suretiyle homojenlikten uzaklaştırılarak, satıcının
kendisine özgü bir alıcı kitlesi oluşturması durumunda ortaya çıkan piyasa türü olarak
tanımlanmaktadır. Chamberlin, pazara yeni giren firmaların mallarını, diğer firmaların
mallarından farklılaştırmaya yöneldiğini ifade etmiştir. Malların farklılaşması ise, her
tüketicinin bir firmanın ürettiği malı diğerlerinin ürettikleri mallara tercih edebilmesine ve
böylece her firmanın kendine has bir alıcı grubuna sahip olmasına yol açmaktadır. Ürün
farklılaştırması vasıtasıyla, birbirine yakın ikame malı haline gelen mallar kalite, model,
kapsam veya reklam ve marka yönünden farklılaştırılmaktadır. Dolayısıyla, ABD’nin ürettiği
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klimalar ile Japonya’nın ürettiği klimalar birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla, bu ürünleri
farklılaştırılmış ürünlere örnek olarak verebiliriz.
Monopolcü rekabeti esas alan dış ticaret teorisi 1979 yılında Paul Krugman tarafından
geliştirilmiştir. Krugman’ın yanı sıra, B. Balassa, H. G. Grubel ve P. J. Lloyd, ve K. J.
Lancester gibi bir çok iktisatçıda, dış ticareti monopolcü rekabet teorisi ile açıklamayı tercih
etmişlerdir. Monopolcü Rekabet Teorisini savunan yazarlar, Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisinin ve Faktör Donatımı teorisinin mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşullarının
geçerli olduğu ve ticarete konu olan malların homojen oldukları varsayımlarını reddetmişlerdir.
Buna göre, ülkeler arasındaki ticarette karşılaştırmalı üstünlükler veya faktör donatımı değil,
monopolcü rekabet önem taşımaktadır. Söz konusu yaklaşıma göre, modern ekonomilerde
firmalar yoğun bir şekilde monopolcü rekabet koşullarında üretim yapmaktadırlar.
Endüstrilerde monopolcü rekabet piyasası şartlarının ortaya çıkmasının nedeni firmaların
ağırlıklı olarak ölçeğe göre artan verim şartlarında üretimde bulunmaları ve rekabet üstünlüğü
elde edebilmenin bir aracı olarak mal farklılaştırmasına yönelmeleridir. Dış ticaret ise,
ülkelerin, ölçek ekonomilerinden faydalanacak şekilde, az sayıdaki mal çeşidi üzerinde
uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede ticarete yönelen her ülke, kendi geliştirdiği mal
türünün ihracatçısı olurken, aslında yakın ikamesi olan diğer mal çeşitlerinin ithalatçısı
konumuna gelmektedir. Monopolcü Rekabet Teorisine göre ülkelerin dış ticaret yapmalarının
temel nedenleri olarak, endüstri–içi ticaret, ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomileri öne
çıkmaktadır.
Endüstri içi ticaret basit olarak, ülkeler aynı malın hem ihracatını hem de ithalatını
yapmasına verilen addır. Başka bir ifadeyle, endüstri-içi ticaret aynı endüstrinin veya geniş ürün
grubunun farklılaştırılmış ürünlerinin ticaretini ifade etmektedir. Ülkelerin, farklı endüstrilerin
ürettiği, birbirinden tamamen farklı malların ticaretini yapması durumuna ise endüstriler arası
ticaret adı verilmektedir. Örneğin, Türkiye’nin ABD’ye tekstil ürünleri ihraç etmesi
karşılığında ABD’den cep telefonu ithal etmesi, endüstriler-arası ticarete kapsamında
değerlendirilirken, ABD’nin ürettiği otomobilleri Japonya’ya ihraç etmesi ve Japonya’dan
farklı marka otomobilleri ithal etmesi ise, endüstri-içi ticaret kapsamında ele alınmaktadır. İşte
Monopolcü Rekabet Teorisi, faktör zenginlikleri birbirine yakın iki ülke arasında
gerçekleştirilen endüstri içi ticareti açıklayan modern bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hatırlanacağı üzere Faktör Donatımı Teorisi, dış ticareti faktör donatımındaki
farklılıklara dayandırmaktaydı. Faktör donatımları farklılaştığı ölçüde, karşılaştırmalı
üstünlüklere dayalı endüstriler-arası ticaret de o ölçüde büyümekteydi. Dolayısıyla Faktör
Donatımı Teorisi, gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki endüstriler-arası ticareti
açıklamaya yönelmiştir. Ancak günümüz uluslararası ticaret yapısı dikkate alındığında,
genellikle gelişmiş ülkelerin kendi aralarında gerçekleşen endüstri-içi ticaretin gittikçe daha
çok önem kazandığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla, Monopolcü Rekabet Teorisi endüstri-içi
ticareti açıklamaya yönelik olarak geliştirilmiştir. Monopolcü Rekabet Teorisine göre ise, ölçek
ekonomilerinden faydalanma fikri firmaları ve üretim tesislerini çok sayıda farklı çeşitte ürün
üretmek yerine bir ya da birkaç çeşit malın üretimini yapmaya yöneltmektedir. Böyle bir
tercihin yapılmasının nedeni ise, farklılaştırılmış malların birbirleri yerine ikame edilebilir
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olması ve firmaların rekabet edebilmek için maliyetlerini düşürmeyi arzu etmeleridir. Dış
ticaret sayesinde, firmalar üretimde az sayıda mal çeşidi üzerinde uzmanlaşmaya gidebilir, daha
verimli ve etkin makineler kullanabilir ve pozitif ölçek ekonomilerinden faydalanabilir.
Böylece ülke o tür malların ihracatçısı durumuna gelir ve diğer türleri dışarıdan ithal eder.
Monopolcü rekabet modeline göre, ülkeler birbirine yakın faktör donanımlarına sahip
olsalar dahi ölçek ekonomilerinden yararlanmak için, endüstri-içi ticaret yapabilmektedirler.
Zaten elimizdeki veriler dünya ticaretinin % 25’inin endüstri-içi ticaretten oluştuğunu
göstermektedir. Zaman içerisinde gelişmiş ülkelerin teknolojik gelişmişlik seviyeleri, sermaye
ve nitelikli işgücü miktarları birbirine yakınlaşmakta ve bu ülkeler arasındaki karşılaştırmalı
üstünlükler ortadan kalkmaya başlamaktadır. Dolayısıyla günümüz dünya ticaretinin çoğu,
karşılaştırmalı üstünlüklerden çok, karşılıklı olarak yapılan endüstri-içi ticaretten oluşmaktadır.
Endüstri-içi ticarete, ürün farklılaştırılması yoluyla tüketicilerin farklı zevklerini karşılamak,
coğrafi yakınlık ile taşıma maliyetlerini minimuma düşürmek, yaparak öğrenme olarak da
isimlendirilen dinamik ölçek ekonomilerinden yararlanmak ve ülke içindeki farklı gelir
gruplarının gereksinimlerini karşılamak gibi nedenlerle başvurulabilmektedir. Ölçek
ekonomilerinin var olduğu endüstrilerde bir ülkenin üretebileceği ürün çeşidi ve bu üretimin
ölçeği, piyasa büyüklüğü ile sınırlı olmaktadır. Ülkelerin birbiri ile endüstri-içi ticaret yapmaya
başlamaları ülkelerin daha geniş pazarlardan faydalanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla
endüstri-içi ticaret, taraf ülkelerin vatandaşlarının refahlarının artmasına katkı yapmaktadır.
Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü, Monopolcü Rekabet Teorisinin iktisatçılar
arasında giderek yaygın bir şekilde benimsenmeye başladığı görülmektedir. Bu teori, aynı
zamanda dış ticaretin fayları konusundaki açıklamalara da önemli bir katkı sunmaktadır. Bir
ülkede, bir malın aynısının üretilmemesi durumunda tüketiciler, ithalat yoluyla özel zevklerine
hitap eden çok çeşitli türdeki malları tüketebilme imkânı edebilmektedirler ki, bu dış ticaretin
önemli bir faydası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Birbirine yakın faktör donanımları olan ülkelerin, aynı sektörde hem ihracatçı hem de
ithalatçı konumunda bulunmaları, ürün farklılaştırması ve endüstri içi ticaret ile
açıklanabilmektedir. Endüstri-içi ticaretin benzer sermaye, emek oranına sahip olan ve
dolayısıyla birbirine yakın ekonomik gelişmişlik düzeyindeki ülkeler arasında daha yaygın
olduğu görülmektedir. Ölçeğe göre artan getirilerin güçlü olması ve malların ciddi ölçüde
farklılaştırılmış olması durumunda endüstri-içi ticaretin sağlayacağı getiri daha çok olacaktır.
Bu özelliğin ham maddeler veya daha geleneksel endüstrilerden çok, spesifik sanayi mallarında
bulunacağını söylemek mümkündür. Sonuç itibariyle, faktör donanımları birbirine yakın
ülkeler arasındaki dış ticarette, daha çok endüstri-içi ticaretin gelişmesi öngörülmektedir. Buna
karşın birbirinden farklı faktör donanımlarına sahip ülkelerde ise, karşılaştırmalı üstünlüklere
dayalı olarak endüstriler arası dış ticaret öne çıkmaktadır.
H. G. Grubel ve P.J. Lloyd, yaptıkları çalışmada birbirine yakın gelişmişlik seviyesine
sahip ülkeler arasındaki endüstri-içi ticareti araştırmıştır. On sanayi ülkesini kapsayan bu
çalışmada, (Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Batı Almanya, Fransa ve İtalya, Kanada, ABD,
Japonya ve Avustralya) 1967 yılı için ortalama endüstri-içi ticaret seviyesi %63 olarak
132

bulunmuştur. Diğer yandan bu ülkelerin, mal farklılaştırmasının ve dar ürün yelpazesinde
uzmanlaşmanın güçlü olduğu sanayi ürünleri üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir.
Endüstri–içi ticaret yazını, son senelerde refah etkileri üzerine yoğunlaştığı için
endüstri-içi ticaretten sağlanan kazançlar ve uyum politikası öne çıkmaya başlamıştır. Endüstriiçi ticaretten elde edilen kazançlar, mübadele ve uzmanlaşmanın yanı sıra dış ticaret nedeniyle
artan ürün çeşidinden doğmaktadır. Endüstri-içi ticarete ilişkin uyum politikası açısından P.
Krugman ile B. Balassa’ nın çalışmaları dikkati çekmektedir. Krugman, endüstri-içi ticaretin
önemli sayılabilecek gelir dağılımı sorunlarına yol açmadığını belirtmektedir. Endüstri-içi
ticaretin, endüstriler-arası ticarete göre daha az uyum sorunlarına neden olma olasılığı
yüksektir. Balassa, gümrük tarifelerinin endüstri-içi ticareti endüstriler-arası ticaretten daha
fazla etkileme özelliğinin, genelde serbest ticarete geçiş ve özelliklede iktisadi bütünleşme
durumunda ortaya çıkacağını iddia etmektedir. Balassa’ya göre, ticari engellerin azaltılmasına
yönelik uyum maliyetlerinin, endüstriler-arası ticarete göre endüstri-içi ticaret durumunda daha
fazla olacaktır.

5.3. Endüstri İçi Ticaret Teorisi
Geçtiğimiz 40 yılda dünya ekonomisindeki ticaretin yapısında kayda değer değişimler
yaşanmıştır. Gözlemlenen değişikliklerden en önemlilerden bir tanesi, gelişmiş ülkeler
arasındaki endüstri içi ticarette gözlemlenen artış süreci olmuştur. Yeni dış ticaret teorilerinin
çıkış noktalarından biri de, Klasik Dış Ticaret Teorilerinin ve Faktör Donatımı Teorisinin
açıklayamadığı, bir ülkenin aynı sektörde üretilen malları aynı anda hem ihraç hem de ithal
etmesi anlamına gelen endüstri-içi ticaret olmuştur. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, toplam
dünya ticareti içerisinde gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan ticaretin
payının zamanla büyüyeceğini iddia etmiştir. Ancak bu iddia, 1965-2000 yılı arasındaki
dönemin verileri ile doğrulanamamıştır. Dolayısıyla, dünya ticaretine sadece sermaye-emek
veya nitelikli-niteliksiz işgücü ayrımlarıyla açıklık getirmek mümkün değildir. Çünkü dünya
ticareti, büyük oranda bu faktörler açısından birbirine yakın durumdaki gelişmiş ülkeler
arasında geçekleşmektedir ve endüstri-içi ticaret biçiminde karşımıza çıkmaktadır..
Bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu mallarda uzmanlaşarak bu malları
ihraç etmesi ve karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmayan malları ithal etmesi durumunda oluşan
bu ticaret endüstriler-arası dış ticaret olarak adlandırılmaktadır. Endüstriler arası ticaretin
geleneksel Faktör Donatımı Teorisi ve onun geliştirilmiş hali olarak kabul edilebilecek olan
Nitelikli İşgücü ve Teknoloji açığı gibi modellerle açıklanması mümkündür. Başka bir şekilde
ifade edecek olursak, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine göre uzmanlaşma endüstriler arası
nitelik göstermektedir. Bu çerçevede ülkeler arasındaki gelişmişlik seviyeleri arasında ne kadar
farklılık bulunursa, karşılıklı endüstriler arası dış ticaretinde o kadar artacağı öngörülmektedir.
Dış ticaretin endüstriler arasında olduğuna ilişkin yaygın görüş 1960’lardan itibaren değişmeye
başlamış ve bu konuda yapılan çalışmalarda artış görülmüştür. Bu durum ilk olarak Pieter
Verdoorn’un 1960’da, Bela Balassa’nın 1966’da, Herbert Grubel’in 1967’de ve Peter Lloyd’un
1975’de yaptıkları çalışmalarda belirlenmiştir. Adı geçen iktisatçılar, ampirik çalışmalarında
üretim ve tüketim kalıpları birbirlerine yakın ülkeler arasında sanayi mallar ticaretinin yüksek
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miktarda olduğunu ve bu ticaretin önemli bir bölümünün de aynı endüstrideki malların iki
taraflı ticaretinden oluştuğunu göstermiştir. Günümüzde ise, dünya ticaretinin büyük bir
bölümünü gelişmiş ülkeler arasında yapılan endüstri içi ticaretten oluşmaktadır.
Endüstri içi ticaret, aynı endüstri grubunda bulunan, ancak dış görünüş, kalite, kullanım
özellikleri ve marka açısından bazı farklılıklar gösteren otomobil, elektronik eşya, beyaz eşya
gibi ürünlerin, aynı zamanda ihraç ve ithaline dayanan bir dış ticaret şekli olarak karşımıza
çıkmaktadır. Endüstri içi ticaret ülkelerin özelliklerine, malların özelliklerine ve piyasalara göre
değişiklikler gösterebilmektedir. Kenan Çelik’e göre endüstri içi ticaretin belli başlı nedenlerini
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Endüstri içi ticaret ağırlıklı olarak gelişmiş ve kişi başına gelir seviyeleri benzer
ülkeler arasında yapılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde kişi başına gelir düzeyinin düşük olması
nedeniyle, talebin çeşitlenmesi söz konusu olmamaktadır.

Endüstri içi ticaret genel olarak iç pazarları geniş ülkeler arasında
gerçekleştirilmektedir. Buna karşın, pazarları küçük olan ülkelerinde, geniş dış pazarlar için
üretimde bulunabilmeleri durumunda, ölçeğe göre artan getirilerden faydalanabilecekleri için
endüstri içi ticaret yapmaları mümkün olmaktadır.

Endüstri içi ticaret gümrük tarifesi, kota, tarife dışı engeller gibi dış ticaret
engelleri uygulanmayan veya düşük düzeyde uygulanan ülkeler arasında gerçekleştirilmektedir.
Bu açıdan, AB ve NAFTA gibi ekonomik bütünleşmelere yönelmiş ülkeler arasında endüstri
içi ticaret daha yoğun yapılmaktadır.

Endüstri içi ticaret taşıma giderleri nedeniyle, birbirlerine coğrafi olarak daha
yakın olan ülkeler arasında daha çok yapılmaktadır.

Endüstri içi ticaret ürün farklılaştırılmasından doğan fiyat farklılıklarının çok
olduğu mallarda daha yoğun olarak tercih edilmektedir.

Endüstri içi ticaret üretim süreci uzun zaman alan ve üretim tekniği sermayeyoğun olan mallarda daha fazla yapılmaktadır.

Endüstri içi ticaret teknolojik açıdan ürün farklılaştırmasına olanak tanıyan
mallarda yapılır.

Endüstri içi ticaret ile monopolcü rekabetin geçerli olduğu piyasalarda daha fazla
karşılaşılmaktadır.

Ürünlerin yaşam seyri açısından olgunlaşma aşamasında olan ürünler endüstri
içi ticarete konu olmaktadır.

Endüstri içi ticaret çok uluslu şirketlerin piyasaya hakim olduğu durumlarda
daha yoğun şekilde görülmektedir.
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Tüm anlatılanlar çerçevesinde endüstri içi ve endüstri dışı ticaret açısından dış ticaretin
yapısını aşağıdaki şekildeki gibi özetlemek yararlı olacaktır.
Şekil 1: Dış Ticaretin Yapısı

Kaynak: Aykut Kibritçioğlu, Uluslararası İktisat Teorisi basılmamış ders notları, Güz, 2006’dan aktaran Atilla
Bedir, Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü İle Endüstri-içi Ticaret Arasındaki İlişki: Türk İmalat
Sanayi Örneği, Devlet Planlama Teşkilatı: Ankara, 2009, s. 91.

Endüstri içi ticaretin ölçümünde literatürde birçok endeks geliştirilmiştir. Herbert
Grubel ve Peter Lloyd tarafından geliştirilen formül literatürde en çok kullanılan Endüstri içi
ticaret endeksidir. Bir malın ülkenin ihracat ve ithalatının göreli oranlarının hesaplanmasına
dayanan endüstri içi ticaret aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

𝑇 =1−

|𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗 |
𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗

T endüstri içi ticaret katsayısını, Xij J ülkesinin i malı ihracatını, Mij J ülkesinin i malı
ithalatını Xij, 𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 J ülkesinin i malına ilişkin dış ticaret hacmini (endüstri içi ticaret
hacmi), |𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗 | J ülkesinin i malındaki dış ticaret dengesini (net ihracat) göstermektedir.
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Endüstri içi ticaret katsayısı T, 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Endüstri içi ticaret
yoksa “T = 0” olurken, aynı malın ithali ve ihracı eşit miktardaysa “T = 1” olacaktır. Endüstri
içi ticaret katsayısı bire yaklaştıkça endüstri içi ticaret o ölçüde yüksek olmaktadır.
Örneğin bir ülkenin cep telefonu ihracatı 2 milyar $, ithalatı 3 milyar $ olduğunda
endüstri içi ticaret katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝑇 =1−

|2 − 3|
1
= 1 − = 1 − 0,20 = 0,8
2+3
5

Hesapladığımız katsayı bu sektörde endüstri içi ticaretin oldukça yüksek olduğunu
göstermektedir.

Endüstri içi ticaret tek bir mal için değil de, bir mal grubu için hesaplanmak istendiğinde
aşağıdaki formül kullanılmaktadır:

𝑇 =1−

|𝛴𝑋𝑖𝑗 − 𝛴𝑀𝑖𝑗 |
𝛴𝑋𝑖𝑗 + 𝛴𝑀𝑖𝑗

Dikkat edilecek olursa bu formül bir önceki formüldeki ithalat ve ihracat sembollerinin
önüne “Σ” simgesinin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu değişiklikle, endüstri içi ticaretin
hesaplanacağı mal grubunda yer alan tüm malların ithalat ve ihracat rakamları toplanarak
hesaplanmaktadır. Örneğin bir ülkedeki beyaz eşya endüstrisinde üretilen malların endüstri içi
ticaret katsayısı hesaplanırken televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı,
klima ithalat ve ihracat değerleri toplanarak hesaplama yapılacaktır.
Endüstri içi ticaretin ölçümünde literatürde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de
Balassa Endeksi’dir. B. Balassa’nın 1966’da geliştirdiği bu yöntem ortak pazarın kurulmasının
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasındaki dış ticarete etkilerini ölçmek için
kullanılmıştır. Balassa Endeksi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

|𝑋𝑖 − 𝑀𝑖 |
1
𝐵=1 ∑
𝑋𝑖 + 𝑀𝑖
𝑛

Yukarıdaki formülde “Xi” i mal kategorisinin ihracatını, “Mi” i mal kategorisinin
ithalatını, “n” mal kategori sayısını ifade etmektedir. Endeks 0 ile 1 arasında bir değer
alabilmekte ve 0’a yaklaştıkça endüstri içi ticaret düzeyi yükselmektedir. Balassa bu endeksi
kullanarak yaptığı çalışmada ortak pazarın kurulmasının Avrupa Ekonomik Topluluğu
ülkelerinde endüstriler arası uzmanlaşma düzeylerinde azalma olduğunu, dolayısıyla koruma
duvarlarının indirilmesinin bu ülkelerde endüstri içi uzmanlaşmayı artırdığını belirlemiştir.
Endüstri içi ticaretin günümüzdeki boyutuna baktığımızda, 2000’li yılların başında
imalat sanayi dış ticareti içerisinde endüstri-içi ticaretin boyutu, Almanya, ABD, Fransa,
Kanada, İngiltere, Belçika, İspanya gibi gelişmiş ülkelerde ve bazı Merkezi Doğu Avrupa
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ülkelerinde %70’ler seviyesinde bulunduğu görülmektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler
ağırlıkta olmak üzere, gelişmiş ülkelerin bir bölümünde de artış eğilimi görülmektedir.
Günümüz dış ticaretinde gözlemlenen büyük miktardaki endüstri-içi ticaret, gelişmişlik
düzeyi yakın ülkeler arasında benzer ürünlerde, nihai mallarda (yatay endüstri-içi ticaret) ortaya
çıkabileceği gibi ülkeler arasında üretimin dikey yapılanmasıyla da (dikey endüstri-içi ticaret)
meydana gelebilmektedir.
Endüstri-içi ticaret yazınında sıkça kullanılan kavramlar arasında “yatay endüstri içi
ticaret” ve “dikey endüstri içi ticaret” kavramları yer almaktadır. Yatay endüstri içi ticaret
farklılaştırılmış çeşitlere sahip benzer ürünlerin dış ticaretini ifade etmektedir. Yatay endüstri
içi ticaret genelde malın model, renk, desen gibi yönlerden farklılaştırılması vasıtasıyla
yapılmaktadır. Yatay endüstri içi ticaretle, sabun, deterjan, alkolsüz içki, sigara, spor ayakkabı
gibi dayanıksız ürünlerde yaygın olarak karşılaşmak mümkündür. Burada her farklılaştırılmış
ürünün üreticisi, reklâm ve satış promosyonları gibi fiyat dışı rekabet vasıtalarını kullanarak
kendi ürününü diğerlerinden farklı göstermeye çalışıp, piyasa payını arttırmak amacını
taşımaktadır. Dikey endüstri içi ticaret ise, kalite ve fiyat açısından farklılığı bulunan
farklılaştırılmış ürünlerin dış ticareti olarak tanımlanmaktadır. Dikey endüstri içi ticaret ise
otomobil, televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi mallarda yaygın olarak görülmektedir. Bu
ürünlerde ürün geliştirme ve ürün yenileme, rekabet vasıtaları olarak kullanılmaktadır.
Firmalar, ürün kalitesini yükseltmek veya ürünün yeni bir üst modelini arz ederek piyasa
paylarını arttırmayı amaçlamaktadırlar.
Yatay endüstri içi ticaret yaklaşımının sadece birbirine yakın gelişmişlik düzeylerine
sahip ülkeler arasındaki ticarete açıklama getireceği öngörülmüştür. Buna karşın dikey endüstri
içi ticaret kavramının ise, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti
açıklamaya yönelik olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda yürütülen çalışmalarda, dikey
endüstri içi ticaretin, yatay endüstri içi ticarete göre daha önemli olduğuna yönelik bulgular
verdiği görülmektedir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, yatay endüstri içi ticarette eksik
rekabet koşullarının olduğu piyasa yapısı öne çıkarken, dikey endüstri içi ticarette kalite
yönüyle olduğu gibi, karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı olarak ürün farklılaştırması dinamikleri
önem kazanmaktadır.
Sonuç itibariyle endüstri içi ticaret yaklaşımının, ülkelerin neden dış ticaret yaptıkları
sorusunun cevabını aramaktan çok, var olan ticaretin yapısına ve işleyişine ilişkin bir analiz
olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında endüstri içi ticaret yaklaşımlarının teorik bir
yenilik getirmediği görülmektedir. Ancak, ülkeler arasında hali hazırda var olan ticari
ilişkilerin içeriğinin tanımlanması ve açıklanması açısından, değerli bir analiz olduğunu da
belirtmek gerekir.

5.4. Ürün Farklılaştırması Teorisi
Geleneksel dış ticaret teorilerinde tam rekabet koşullarının kabul edilmesinin bir gereği
olarak dış ticareti yapılan ürünlerin homojen olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla malların
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homojen olması durumunda, aynı malın hem ihraç hem de ithal edilmesi şeklindeki endüstri içi
ticaret de söz konusu olmayacaktır. Oysa gerçekte yaşadığımız dünyada ise, sanayi ürünlerinin
büyük bir kısmı farklı özelliklerde karşımıza çıkmakta ve bu da homojenlik kabulüne
uymamaktadır. Kalite açısından bir firmanın ürettiği ürünün diğerlerinden hiç farkı olmasa
dahi, sadece tüketicilerin zihninde o ürünün farklı bir ürünmüş gibi algılanması da ürün
farklılaştırması için yeterli sayılacaktır. Sanayi mallarının dış ticaretini açıklayabilmek için
ürün farklılaştırması ve onun beraberinde getirdiği endüstri içi ticareti dikkate almak gereklidir.
Ürün farklılaştırması ve ölçeğe göre artan getiri varsayımları altında dış ticaret modelleri
ilk kez P. Krugman ve K. J. Lancaster tarafından Chamberlin büyük grup varsayımı altında
geliştirilmiştir. Ürün Farklılaştırması Teorisi, ölçek ekonomileri, endüstri içi ticaret ve
monopolcü rekabet teorileri ile oldukça bağlantılı bir yaklaşımdır. Ürün farklılaştırılması
kabulü çerçevesinde bir firma tarafından bir mal üretildiği takdirde, bu mal diğer firmaların hali
hazırda ürettiği malların veya piyasaya girme ihtimali olan potansiyel rakiplerin üreteceği
malların tam ikamesi olmayacaktır. Bu piyasadaki her firmanın sattığı ürünün, tüketici gözünde
az veya çok birbirinden farklı olarak görülmesi, firmalara monopol gücü kazandırmaktadır.
Ancak piyasada çok sayıda ürün çeşidinin ve firmanın olması nedeniyle, firmalar arasında
oligopol piyasasındaki gibi bir etkileşim söz konusu olmamaktadır.
Ürün Farklılaştırmasının ölçeğe göre artan getiriler ile birlikte söz konusu olması
durumunda endüstri içi ticareti açıklamak daha basit olacaktır. Üretimin oldukça düşük
düzeylerinde ölçeğe göre artan getiriler devreye girebilmektedir. Bu yüzden hemen hemen her
sanayi dalında ürün farklılaştırması tercih edilebilmekte ve her üretici aynı malı farklı türlerde
üretebilmektedir. Diğer yandan, farklı ülkelerde yaşayan tüketicilerin de çok farklı zevk ve
tercihleri olabileceği de dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, piyasada mümkün olduğu kadar çok
çeşitlilikte malların bulunması tüketiciler tarafından arzu edilen bir durumdur. Farklılaştırılan
ürünlerin genelde aynı gereksinimi karşılaması söz konusu olsa da, aralarında mutlaka bir
farklılık bulunduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede her ülkenin, farklı beğenileri tatmin edecek
nitelikte ürün üretmeye başlaması ve dolayısıyla ülkeler arasında uzmanlaşmaya gidilmesi söz
konusu olacaktır. Böylece, endüstri içi ticaret farklı ülkelerde yaşayan tüketicilerin farklı
beğenilerini karşılamak amacıyla da ortaya çıkmaktadır. Böylece birbirine çok yakın ancak
farklılaştırılmış ürünlerin ticareti neticesinde, dış ticaretten iki farklı kazanç elde edilmektedir.
İlk kazanç, tüketicilerin dış ticaret vasıtası ile daha çok ve daha farklı tüketim mallarını satın
alma imkânını elde etmeleridir. İkinci kazanç ise, ihracat nedeniyle üretimlerini arttıran
firmaların ölçeğe göre artan getirilerden yararlanmaları, parça başına maliyetleri ve dolayısıyla
fiyatları düşürmektedir.
Her iki ülkede de ürün farklılaştırılmasının yapıldığı sektörler bulunduğunu ve ülkelerde
malların her bir çeşidinin talep edildiğini ve bunların üretiminde ölçeğe göre artan getirinin
bulunduğunu varsayalım. Bu şartlar altında farklılaşmış malların talebinin karşılanması için bir
malın her çeşidinin üretilmesi, maliyetler açısından olumsuzluk doğuracaktır. Bu şartlarda
monopolcü rekabet firmaları belirli malların üretiminde uzmanlaşmayı tercih edeceklerdir.
Dolayısıyla bir ülkede üretilen ürün çeşidi sayısı, üretimde pozitif ölçek ekonomilerinin
bulunması sebebiyle sınırlı kalacaktır. Her bir firmanın ürünün sadece tek bir çeşidini üretmesi,
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her bir çeşidin tek bir ülkede üretilmesi sonucunu doğuracaktır. Her bir mal çeşidinin iki ülkede
de talep edilmesi durumunda, bu ülkeler arasında endüstri içi ticaret yapılacaktır. Ülkeler
arasında pozitif ölçek ekonomilerinden doğan farklılaştırılmış ürünün endüstri içi ticarete yol
açması, ülkelerin nispi büyüklüğünün dış ticaretin önemli bir unsuru olarak kabul edilmesini
sağlamıştır. Oysa geleneksel dış ticaret teorilerinde dış ticaret konusu homojen malın, ölçeğe
göre sabit getiri koşullarında üretildiği kabul edilmektedir. Bu şartlar altında, ülkelerin nispi
büyüklüğünün ülkelerin faktör donatımları arasındaki farklılığa etkisi dışında dış ticaret hacmi
üzerinde tek başına bir etkisi bulunmamaktadır.
Ülkeler arasında faktör donanımları açısından farklılık olduğunu varsayan ve birden
fazla malın ticaret konusu olduğu modellerin geliştirilmesi ile endüstriler arası ticaret ile
endüstri içi ticaretin bir arada yapılabileceğini göstermiştir. Bu çalışmaların önemi, ülkeler
arasında faktör donanımlarının farklılık göstermesi nedeniyle karşılaştırmalı üstünlüğe dayanan
endüstriler arası ticaret ile birlikte ölçeğe göre artan getirilerden kaynaklanan endüstri içi
ticaretin bir arada olabileceğini göstererek, geleneksel dış ticaret teorisi ile endüstri içi ticaret
teorisini birleştirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Çok uluslu şirketlerin, uluslararası şirket haline gelmesi, üretim girdilerini ülkeler
arasında faktör maliyetlerini esas alarak dağıtma ve geniş bir üretim ağı oluşturma politikası
izlemelerine neden olmuştur. Bir nihai ürünü oluşturacak girdilerin birden fazla ülkede
üretilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu şartlar dikey uzmanlaşmaya neden olmaktadır.
Günümüz küreselleşme tartışmalarında bu uluslararası şirketlerin faaliyetlerinin büyük bir payı
bulunmaktadır. Çünkü uluslararası şirketler uluslararası faaliyetlerinin büyük bir bölümünü
kendi uzantıları üzerinden yürütmektedirler. Aynı adla üretilmesine rağmen gerçekte farklı mal
olmaları ve farklı talep eğrilerinin bulunması sebebiyle sanayi mallarında bir yatay
uzmanlaşmada meydana gelmektedir. Kalite ve kullanım özellikleri dikkate alındığında, malın
fonksiyonel ismiyle değil, firma adı ile talep edilmesi, o malların aynı mal olmadıklarını
göstermektedir. Ayrıca spor ayakkabıları ve klasik erkek ayakkabıları gibi adları aynı olsa bile
fonksiyonel farklılıkları olan mallarda bulunmaktadır.

5.5. Varlık Teorisi
1956 yılında Irving Kravis tarafından ortaya atılan varlık teorisine göre, dış ticaretin
temel nedeni bir malın veya hizmetin bir ekonomide bulunup bulunmamasıdır. Ülkeler
kendilerinin üretemedikleri veya ancak çok pahalıya üretebildikleri malları dış ticaret yoluyla
elde edeceklerdir. Kravis’e göre ithalat, ülke içinde üretilmeyen mallara ulaşmak için
yapılmaktadır. Bir ülkede emek faktörünün kıt olması durumunda, emek yoğun olarak üretilen
malların miktarında eksiklik ortaya çıkacaktır. Sermaye faktörünün kıt olması durumunda ise,
sermaye yoğun olarak üretilen mallar talebin gerisinde kalacaktır. Anlaşılacağı gibi, bir malın
ülke içinde yeterince üretilip, üretilemeyeceğini belirleyen unsur o malın üretilmesi için gerekli
üretim faktörlerinin o ülkede var olup olmamasıdır. Bu nedenlerden dolayı iç piyasada
üretilemeyen mallar dışarıdan ithal edilir. Karşılığında ise iç piyasada üretilebilen mallar ihraç
edilecektir. Varlık teorisine göre, bir malın bir ülkede üretilememesi ithalatın temel nedeni iken,
gereksinimden fazla üretilmesi de ihracatın nedenini oluşturmaktadır.
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Doğal kaynakların ülkeler arasında eşit dağılmaması ve teknolojik yenilikler vasıtasıyla
geçici olarak tekel gücü sağlayan ürün farklılaştırmaları, ülkeler arasında üretimin çeşitli
olmasının temel nedenleridir. Bir ülkenin ithalata yönelmesi, o ülkede arzın esnek olmadığının
göstergesi iken, ihracatta ülke üretimindeki fazlalığın bir işaretidir. Dolayısıyla ülke ihracat
sanayileri, ekonominin diğer sektörlerine nazaran daha üstün teknoloji kullanır ve bu sektörde
teknolojik gelişmeler daha çok olur.

5.6. Kanal Teorisi
Kanal Teorisi, Hla Myint tarafından 1958 yılında ortaya atılmıştır. Myint Myint bu teori
ile özgürlüğüne kavuşan eski sömürgelerin dış ticarete açılmasını açıklamakta ve Faktör
Donatımı Teorisinin, dış ticarete açılma sonrasındaki üretim artışını açıklamak açısından
geçerli olmadığını ifade etmektedir.
Myint, aslında bir ülkenin hangi mallarda uzmanlaşacağını o ülkenin doğal kaynak veya
işgücü açısından zenginliğinin, başka bir ifadeyle o ülkenin faktör donanımının belirleyeceğini
kabul etmektedir. Daha önce açıklandığı üzere, Faktör Donatımı Teorisi ülkelerin kaynaklarını
daha ucuz olan faktörü yoğun olarak kullanan malın üretimine sevk edeceklerini öngörmüştür.
Ancak azgelişmiş ülkenin dış ticarete yönelmesi sürecinde bu şekilde bir kaynak transferi
olmamaktadır. Bunun nedeni, eski sömürgelerde daha önce kullanılmayan birçok kaynağın dış
ticaretin başlaması ile birlikte üretimde kullanılmaya başlamasıdır. Bu noktaya kadar ifade
ettiğimiz dış ticaret teorileri, ülkelerin dış ticarete kapalı oldukları dönemde tam istihdam
durumunda olduğunu kabul etmekteydi. Bu durumda o ülkenin dış ticaret yapmaya başlaması,
üretimde kullanılan toplam kaynak miktarında bir değişiklik yaratmamakta, sadece var olan
üretim faktörlerinin yeniden dağılımına yol açmaktaydı. Dış ticaret sonrası ithalat sektöründe
eskisine göre daha az kaynak kullanılırken, ihracat sektöründe daha fazla kaynak kullanımı söz
konusu olmaktaydı. Ancak atıl durumda, kullanılmayan üretim faktörlerine sahip olan bir
ekonomide dış ticaret yapılmaya başlanmasıyla birlikte, atıl haldeki faktörler ihracatın
arttırılması için kullanılabilecektir. Dolayısıyla yukarıdaki gibi tam istihdamda bulunan bir
ülkedeki gibi diğer sektörlerde bir daralma yaşanması gerekmeyecektir. Diğer yandan geçimlik
üretiminde devam etmekte olduğunu ifade etmek gerekir. Yabancı sermaye ülkenin bazı doğal
kaynaklarını ticarete açmaktadır Zaman içerisinde üretim kapasitesinin uygun olduğunu
anlayan üreticiler dış piyasalar için üretim yapmaya başlarlar.
Myint, dışa kapalı bir ekonominin dış ticarete açılması sonrasında ortaya çıkabilecek
etkiler açısından, en açıklayıcı kuramın Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Yaklaşımı
olduğunu ifade etmektedir. Azgelişmiş bir ülkenin dış ticarete açılmasıyla birlikte, Smith’in
bahsettiklerine yakın gelişmeler meydana gelecektir. Böyle bir ülkede üretim kapasitesi
mevcuttur, ancak iç talep yetersizliği ve piyasa ekonomisi kurulamadığı için değerlendirilmesi
imkânı yaratılamamaktadır. Dış ticaretle birlikte ihracat için üretimin başlaması ve ekonominin
parasallaşmasının hız kazanması ile beraber ülke gelişme sürecine girebilecektir.
Myint, azgelişmiş bir ülkede dış ticarete açılma ve dış pazarlara üretimin başlaması
sonrasında zaman içerisinde üretim kapasitesindeki fazlalığın tükeneceğine dikkat çekmektedir.
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Böyle bir durumda yabancı sermaye, üretim kapasitesi fazlasının bulunduğu başka bir ülkeye
gitmeyi tercih edecektir. Bu sebeple dış ticaret azgelişmiş coğrafyalarda Mutlak Üstünlükler
Teorisinin öngördüğü gibi, üretim tekniklerini ve yöntemlerini geliştirici, işgücü verimliliğini
arttırıcı bir etkileşim yaratamayacaktır. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimin, onu
besleyen fazla kaynaklar kalmadığında gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.
Dış ticaret öncesinde atıl kalan kaynakların üretime dâhil olması, üretimin yapısında
değişiklik yaratmayacaktır. Bu çerçevede dış ticaret bir ülkede kullanılmayan kaynaklar için bir
kanal görevi yapmaktadır. Ülke, dış talebe bağlı olarak, atıl kaynaklarını da üretime sevkederek
uzmanlaşmaktadır. Ölçeğe göre sabit maliye varsayımı yapıldığı için, ülke tam uzmanlaşmaya
da gidebilecektir. Myint’in teorisi, 19. Yüzyılda geleneksel tarım ekonomisi özelliği sergileyen,
bazı Güneydoğu Asya ve Afrika ülkeleri gibi sömürgelerin dış ticarete açılmaları sonrası
ekonomik yapılarının analiz edilmesinde kullanılmıştır. Söz konusu sömürgelerin dış ticarete
açılmaları sonrası el emeğine dayanan ilkel sanayi malları ithal malların rekabetine
dayanamayarak giderek gerileme kaydetmiştir. Dış ticaret sonrası bu ülkelerin sadece tarım
malları hammadde üretiminde ve ihracatında uzmanlaşması söz konusu olmuştur.
Myint, dış ticaretin azgelişmiş ülkelere zarar veren unsurunun, ihracata bağımlılık
olmadığını, nüfus baskısı nedeniyle iç piyasaya yönelik üretime ağırlık vererek, ihracat yapan
sektörlerde gereken ilerlemenin sağlanamaması olduğunu belirtmektedir. Sonuçta, piyasa
ekonomisinin azgelişmiş ekonomilerde tam anlamıyla oluşturulamamasının doğurduğu
geriliğin aşılmasının, ancak devlet müdahalesiyle mümkün olabileceği düşüncesi
savunulmaktadır. Başka bir ifadeyle, azgelişmiş ekonomiler için kalkınmanın ilk aşamasında
ithal ikameci bir kalkınma stratejisi önerilmektedir.

5.7. Çekim Modeli
Çekim Modeli Jan Tinbergen (1962) ve Pöyhönen (1963) tarafından ortaya atılmıştır.
Teorinin temelinde, 17. Yüzyılda Isaac Newton’un fizik biliminde ortaya attığı “Evrensel
Yerçekimi Yasası” yatmaktadır. Dışa açık ekonomilerde büyümenin ana unsurlarından birini
oluşturan dış ticaret akımları, her zaman uluslararası iktisat ile uğraşan teorisyenlerin ilgilerini
yönelttikleri bir konu olmuştur. Çekim Modeli, dış ticaret akımlarını ampirik açıdan başarılı bir
şekilde açıklayabilen ve bilimsel çalışmalarda giderek kullanımı artan bir model olma özelliğini
taşımaktadır.
Jan Tinbergen 1962 yılında, Newton’un “Evrensel Yerçekimi Yasası”nı dış ticaret
akımlarını incelemek amacıyla, iktisat alanına uyarlayarak Çekim Modeli’nin temellerini
atmıştır. Bu model, özü itibariyle Yerçekimi Kanunu’nun ikili ticaret ilişkilerine adapte edilmiş
biçiminden oluşmaktadır. Newton’un Yerçekimi Yasasına göre; cisimler birbirlerini kütleleri
ile doğru, aralarındaki uzaklık ile ters orantılı olarak çekmektedir. Bu ilke doğrultusunda, iki
ülke arasındaki ticaretin miktarının da ülkelerin büyüklükleri ile doğru, aralarındaki uzaklık ile
ters orantılı olduğunu kabul etmek mümkündür. Bu çerçevede basit çekim modeli aşağıdaki
gibi formüle edilebilir;

141

Eij = i ülkesinden j ülkesine gerçekleştirilen ihracat akımını,
Yiα1= i ülkesinin (ekonomik) büyüklüğünü (ihracat yapan ülke),
Yjα2 = j ülkesinin (ekonomik) büyüklüğünü (ithalat yapan ülke),
Dijα3= i ve j ülkeleri arasındaki coğrafi uzaklığını, A orantı sabitini,
α0, α1, α2 ve α3 modelin parametreleri ifade etmektedir.
Modelde ülkelerin ekonomik büyüklüğü GSMH, kişi başına GSMH veya Nüfus ile ifade
edilebilmektedir. GSMH ve nüfus modele dâhil edilmesinin nedeni, ülkelerdeki arz ve talep
yapılarının karşılıklı ticaret üzerindeki etkilerini hesaba katmaktır. GSMH’sı yüksek veya
nüfusu büyük olan bir ülkede, satın alma gücünün yüksek ve pazarın büyük olması nedeniyle
arz ve talep miktarları da yüksek olacaktır. Bu yüzden ekonomik zenginlik ve yüksek nüfusun,
arz ve talep dinamikleri vasıtasıyla dış ticaret üzerinde genişletici yönde etkide bulunacağı
düşünülür. Ülkeler arasındaki mesafenin artması doğal olarak dış ticareti olumsuz yönde
etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Özetleyecek olursak Tinbergen’e göre, dış
ticaret ülkelerin ekonomik büyüklükleri pozitif, taraf ülkeler arasındaki uzaklık ile negatif
yönlü ilişki içerisindedir.
Günümüzün küreselleşmiş dünya ekonomisinde, iktisadi ilişkilerde uzaklığın öneminin
kalmadığı zaman zaman iddia edilmekle birlikte dış ticaretin açıklanmasında uzaklığın hala
önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Dış ticareti olumsuz yönde etkileyen bir unsur olarak
uzaklığın Çekim Modeline katılmasının çok sayıda gerekçesini sıralamak mümkündür. Her
şeyden önce ülkeler arasındaki uzaklık, taşıma maliyetleri ve malların teslim süresi için önemli
bir göstergedir. Özellikle dayanıksız mallar için teslim süresinin uzunluğu ciddi bir risk unsuru
teşkil eder. Uzaklık ayrıca işlem maliyetleri içinde bir göstergedir. İletişim ve bürokratik
işlemlerin uzaklığa bağlı olarak yükseleceği açıktır. Diğer yandan, coğrafî uzaklıkla birlikte
kültürel farklılıklarında da artması beklenebilir. Kültürel farklılıklar ise çoğu zaman ticarî
ilişkileri kısıtlayıcı bir faktör olarak devreye girebilmektedir.
Eksik rekabet ve faktör donatımı modellerine dayanan dış ticaret teorileri, Çekim
Modelinde ulusal gelire ve uzaklığa temel değişkenler olarak yer verilmesini doğrulamaktadır.
Ancak Literatürde, sadece gelir ve uzaklığın dış ticareti açıklayıcı değişkenler olarak
kullanıldığı çalışmalar yeterli görülmemektedir. Bu yüzden İktisatçılar genelde Genişletilmiş
Çekim Modeli olarak adlandırılan ve ülkelere özgü unsurların etkilerini hesaba katabilmek
amacıyla bir takım ilave değişkenlerin de eklendiği modelle çalışmayı tercih etmektedirler.
Modele dahil edilen ülkelere özgü ve dış ticareti açıklayıcı değişkenler olarak coğrafî şartları,
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tarihsel ve kültürel ilişkileri, aynı ticaret örgütü içinde yer almak, benzer ekonomik yapılara
sahip olmak, döviz kuru oynaklığı v.b. iktisat politikaları gibi faktörleri saymak mümkündür.
Çekim Modelini esas alan çalışmaların önemli bir bölümü dış ticaret potansiyelini
tahmin araştırmalarından oluşmaktadır. Çekim modeli, seçilmiş bazı ülkeler için küresel ticaret
potansiyelinin tahmin edilmesinde ampirik bir araç olarak başarı ile kullanılmaktadır. Diğer
yandan, bazı ülkeler için tercih edilen ticaret anlaşmalarının ikili ticaret üzerindeki etkilerini
tahmin etmek amacıyla geliştirilen Çekim Modellerinin bulunduğu çalışmalar da mevcuttur.

5.8. Telafi Yaklaşımı
Gary Clyde Hufbauer tarafından geliştirilen Telafi Yaklaşımı, bir ülkenin ithalatını
oluşturan malların, ihracatını oluşturan malların tam tersi olduğunu iddia etmektedir. Telafi
Yaklaşımı, Faktör Donatımı Teorisi ve Ölçek Ekonomileri Teorisi ile uyum gösterirken,
Tercihlerde Benzerlik Teorisi ile çelişmektedir. Hufbauer’e göre, bir ülkenin büyük oranda
sermaye-yoğun malları ithal etmesi halinde, emek yoğun malları ihraç etmesi söz konusu
olacaktır. Bir ülkenin yüksek miktarlarda nitelikli emek gerektiren malları ithal etmesi
durumunda, üretiminde vasıfsız işgücünün kullanıldığı malları ihraç etmesi söz konusu
olacaktır. Diğer yandan, bir ülke üretimi büyük ölçek gerektiren malların ithalatını yapıyorsa,
küçük ölçekli üretimi gerektiren malların ihracatını yapacaktır.

5.9. Çalınabilirlik Yaklaşımı
Çalınabilirlik Yaklaşımı G. C. Magee tarafından ortaya atılmıştır. Çalınabilirlik
Yaklaşımı çok uluslu şirketlerin dış ticareti yönettiği düşüncesini savunmaktadır. Bu teoriye
göre, çok uluslu şirketler ürettikleri yeni malların teknolojisinin çalınmaması için kendileri
pazara kadar gidip yeni işletmeler kurmaktadırlar. Magee, buradaki amacın diğer ülkelerin bu
teknolojiyi çalmak suretiyle o malın üretimine geçmelerine engel olmaktır.

5.10. Sermaye Piyasası Teorisi
Sermaye Piyasası Teorisi, Robert Z. Aliber tarafından geliştirilmiştir. Bu teoriye göre,
yeni malların dış ticaretinde sermaye piyasaları da büyük bir önem arz etmektedir. Sermaye
hareketlerinin serbest olduğu bir dünya ekonomisinde, yatırımcıların en karlı gördükleri
ülkelere yönelmeleri söz konusu olacaktır. Bu çerçevede yatırımcılar, yabancı ülkelerde hisse
senedi ve tahvil gibi portföy yatırımlarına yönelebileceği gibi, doğrudan yatırımlara da
girişebilecektir. Malların üretileceği yerlerin seçiminde bu tür yatırımlarda önemli bir rol
oynayacak ve dış ticaretin şekillenmesinde ciddi bir faktör olarak devreye girecektir.

5.11. Ulusal Otarşik Ekonomi Kuramı
Gunnar Myrdal azgelişmiş ülkelerin dış ticaret teorilerinde öngörülen modeller
doğrultusunda dış ticarete yönelmelerini ve dış ticaretten avantaj elde etmeyi beklemelerini
düşünmemektedir. Myrdal tarafından geliştirilen Ulusal Otarşik Ekonomi Kuramına göre,
ülkeler ekonomilerinin kendi kendine yeterli durumda olmasını sağlamak amacıyla dış ticareti
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tamamen kontrol altına almayı arzulamaktadırlar. Bu düşünceden hareketle uluslararası mal,
sermaye ve işgücü hareketlerinin kontrol altına alınmaktadır. Dolayısıyla dış ticarette piyasa
mekanizması işlememekte, gelişmiş ülke ile az gelişmiş ülke arasındaki dış ticaret gelişmiş
ülkenin daha da gelişmesine, azgelişmiş ülkenin ise daha fazla geri kalmasına zemin
hazırlayacaktır.
Myrdal, azgelişmiş ekonomilerin en önemli özelliğinin ucuz emek ve doğal kaynaklar
olduğunu ifade etmiştir. Ona göre serbest ticaret azgelişmiş ülkeden, ücretlerin yüksek olduğu
gelişmiş ülkeye doğru göçe neden olur. Bu göç, yöneldiği ülkelerde ücret düzeyini düşürür ve
sermayenin getirisini arttırırken, azgelişmiş ülkede tam tersi etkilere yol açar. Bu yüzden
ülkeler arasına böyle bir faktör akımı iki ülke arasında faktör fiyatlarının eşitlenmesini
sağlamaz. Tam tersine, iki ülke arasında var olan eşitsizliklerin artmasına yol açar. Myrdal dış
ticaretin ortaya çıkardığı bu olumsuz etkiye “Geri İtme” etkisi adını vermiştir. Buna göre eşit
olmayan ülkeler arasında yapılan bir ticaret, gelişmiş ülke veya bölgenin geri kalmış ülkenin
nitelikli işgücü ve sermayesini kendisine çekmesi vasıtasıyla daha da gelişmesi, diğer ülkeyi
ise daha da geri kalmış bırakması ile neticelenecektir.
Myrdal bağımsızlığını yeni elde etmiş az gelişmiş ülkelerin tek kurtuluş yollarının
sanayileşmek olduğunun altını çizmektedir. Eskiden sömürge olan ülkelerin bazılarının, dış
ticaret hacimlerinin ulusal gelirlerine oranı oldukça yüksek olduğunu, ancak bunun o ülkelerin
zenginliğini değil, dış ticarete bağımlı olduğunu gösterdiğini iddia etmektedir. Myrdal’a göre
bu ülkelerin sanayileşmeleri için, öncelikle tarımsal üretimde verimliliği yükselmek suretiyle
tarım malları ve hammadde ihracatını güçlendirmeleri gerekmektedir. Sanayileşmek için
gerekli sermaye mallarının ithalini finanse edebilmek için, tarım ürünleri ihraç etmeleri
gerekecektir. Ancak tarım ürünleri ihracatında da bu tür ülkelerin karşısına Singer-Prebisch
Tezi olarak adlandırılan durum çıkacaktır. Singer-Prebisch Tezine göre, tarım ve sanayi
ürünleri arasındaki ticaret hadlerinin uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine değişecektir ve
azgelişmiş ülkelerin ihraç ettiği tarım malları ve hammaddelere yönelik dış talebin gelir
esnekliği düşük olacaktır. Myrdal bu nedenden ötürü, azgelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri malları
çeşitlendirmeleri, ithal ikameci kalkınma stratejisi takip etmeleri yönünde tavsiyelere
bulunmuştur. İthal ikamesi politikası sayesinde bu ülkeler hem tüketim malları arzını arttırarak
iç talebi karşılamaya uğraşmalı, hem de iç talebi baskılayarak sermaye mallarını üretmek için
gerekli olan tasarrufları artırmalıdırlar.

5.12. Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modeli
Jaroslav Vanek tarafından ortaya atılan Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modeli
doğal kaynaklar ile sermayenin üretimde tamamlayıcı faktörler niteliğinde olduğunu ve bu iki
faktör arasındaki ilişkinin dış ticareti açıklamak için kullanılabileceğini iddia etmiştir. Vanek,
doğal kaynakların üçüncü verimli kaynak olarak ele alındığı bir durumda, ABD dış ticaretinin
emek ve sermaye yoğun olduğunu, doğal kaynak açısından ise yoksul bir yapıya sahip olduğunu
vurgulamaktadır. Başka bir ifadeyle doğal kaynaklar ve sermaye üretimde birbirini tamamlayan
önemli iki faktördür. Bu, ABD’nin doğal kaynaklar açısından göreceli olarak yoksul olduğu
için ülkenin dış ticaret yapısının, doğal kaynak yoksulu olarak ortaya çıktığı anlamına
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gelmektedir. Seiji Naya tarafından yapılan bir çalışmada ABD, Hindistan, Japonya ve Kanada
dış ticaret kalıplarında sermaye-emek oranları üzerinde doğal kaynakların ciddi bir etkisi
olduğuna dikkat çekmiştir. Söz konusu ülkelerde doğal kaynak yoğun sanayilerde aynı
zamanda büyük oranda sermaye kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenden ötürü, aslında doğal
kaynak yoğun bir ticaret kalıbı, sermaye yoğun bir niteliğe bürünebilmektedir. Örneğin,
Kanada’da tarım ve hammadde kökenli ihracat malları üretimi, ithal ikamesi imalat sanayine
göre göreceli olarak sermaye-yoğundur. Japonya’da ise, tarımsal ürünlerin yurtiçi üretimi
oldukça üst düzeyde emek ve sermaye yoğundur. Japonya’nın tarım ürünleri ihracatı, ithal
ikamesi ürünlerin üretimine göre sermaye-yoğundur. Sonuç itibariyle Naya, Vanek’le aynı
düşünceleri paylaşmakta ve doğal kaynaklar ile sermaye arasında tamamlayıcı niteliğin
önemine işaret etmektedir.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle dış ticaretin serbestleştirilmesi ile benzer faktör
donatımlarına sahip endüstri ülkeleri arasındaki endüstri içi ticaretin artması söz konusu
olmuştur. Diğer yanda Faktör Donatımı Teorisinin çelişkili sonuçlar vermesi, 1960’lı yıllardan
sonra Yeni Dış Ticaret Teorileri’nin geliştirilmesi için zemin teşkil etmiştir. Yeni Dış Ticaret
Teorileri, uluslararası ticaretin tümünü açıklayamamakla birlikte Geleneksel Dış Ticaret
Teorisi’nin eksikliklerini gidermeye çalışması yönünden tamamlayıcı nitelikte görülmektedir.
Küreselleşen uluslararası ticaret ortamı, yüzlerce ülke ve on binlerce mal ve hizmetin
ticarete konu olduğu adeta kaotik bir ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle, dış ticarete tek bir
teori ile açıklık getirmek oldukça zor görünmektedir. Dolayısıyla her bir teori, ancak belirli
grup malın ticaretini açıklamakta başarı sağlayabilmektedir. Faktör Donatımı Teorisi faktör
koşulları farklılık sergileyen ülkeler arasındaki standart malların endüstriler arası ticaretine
açıklık getirmektedir. Yeni Dış Ticaret Teorileri ise, dış ticaretin önemli bir bölümünü oluşturan
ve benzer ülkeler arasında gözlenen farklılaştırılmış ürünlerin endüstri içi ticaretini açıklamaya
çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede, Yeni Dış Ticaret Teorileri’nin Geleneksel Dış Ticaret
Teorilerini tamamlayıcı nitelikte oldukları anlaşılmaktadır.
-
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tercihlerde Benzerlik Teorisi, B. Linder tarafından 1961 yılında ortaya atılmıştır. Faktör
Donatımı Teorisi dâhil olmak üzere yukarıda incelenen teorilerin hepsinde ortak bir özellik
olarak, bir ülkenin hangi üretim gücüne daha zengin olarak sahip ise, üretimde bu faktörün
yoğun biçimde kullanıldığı malları ihraç etmesi gerektiği düşüncesi benimsenmiştir.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi ise, dayandığı ana yaklaşım bakımından, öncekilerden önemli bir
farklıdır. Sanayi malları üzerindeki ticareti belirleyen asıl faktör arz koşullarından çok talep
koşullarıdır. Tercihlerde Benzerlik Teorisine göre, bir ülkenin iç piyasa talebini karşılamak için
ürettiği malları ihraç edebileceği en uygun dış piyasalar, tercihleri kendisininkine benzeyen
öteki ülkeler olacaktır. Linder'e göre talep edilen sanayi mallarının türleri ile kalitesi, büyük
ölçüde ülkenin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla,
gelişmiş bir ülkenin malları büyük bir olasılıkla aynı tercihlere sahip diğer gelişmiş ülkelerce
talep edilecektir.
Monopolcü rekabeti esas alan dış ticaret teorisi 1979 yılında Paul Krugman tarafından
geliştirilmiştir. Monopolcü Rekabet Teorisini savunan yazarlar, Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisinin ve Faktör Donatımı teorisinin mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşullarının
geçerli olduğu ve ticarete konu olan malların homojen oldukları varsayımlarını reddetmişlerdir.
Buna göre, ülkeler arasındaki ticarette karşılaştırmalı üstünlükler veya faktör donatımı değil,
monopolcü rekabet önem taşımaktadır. Söz konusu yaklaşıma göre, modern ekonomilerde
firmalar yoğun bir şekilde monopolcü rekabet koşullarında üretim yapmaktadırlar.
Endüstrilerde monopolcü rekabet piyasası şartlarının ortaya çıkmasının nedeni firmaların
ağırlıklı olarak ölçeğe göre artan verim şartlarında üretimde bulunmaları ve rekabet üstünlüğü
elde edebilmenin bir aracı olarak mal farklılaştırmasına yönelmeleridir. Dış ticaret ise,
ülkelerin, ölçek ekonomilerinden faydalanacak şekilde, az sayıdaki mal çeşidi üzerinde
uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede ticarete yönelen her ülke, kendi geliştirdiği mal
türünün ihracatçısı olurken, aslında yakın ikamesi olan diğer mal çeşitlerinin ithalatçısı
konumuna gelmektedir. Monopolcü Rekabet Teorisine göre ülkelerin dış ticaret yapmalarının
temel nedenleri olarak, endüstri–içi ticaret, ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomileri öne
çıkmaktadır.
Bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu mallarda uzmanlaşarak bu malları
ihraç etmesi ve karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmayan malları ithal etmesi durumunda oluşan
bu ticaret endüstriler-arası dış ticaret olarak adlandırılmaktadır. Klasik Dış Ticaret Teorilerinin
ve Faktör Donatımı Teorisinin açıklayamadığı, bir ülkenin aynı sektörde üretilen malları aynı
anda hem ihraç hem de ithal etmesi anlamına gelen endüstri-içi ticaret olmuştur. Bu çerçevede
ülkeler arasındaki gelişmişlik seviyeleri arasında ne kadar farklılık bulunursa, karşılıklı
endüstriler arası dış ticaretinde o kadar artacağı öngörülmektedir. Ampirik çalışmalarında
üretim ve tüketim kalıpları birbirlerine yakın ülkeler arasında sanayi mallar ticaretinin yüksek
miktarda olduğunu ve bu ticaretin önemli bir bölümünün de aynı endüstrideki malların iki
taraflı ticaretinden oluştuğunu göstermiştir. Günümüzde ise, dünya ticaretinin büyük bir
bölümünü gelişmiş ülkeler arasında yapılan endüstri içi ticaretten oluşmaktadır.
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Yaşadığımız dünyada ise, sanayi ürünlerinin büyük bir kısmı farklı özelliklerde
karşımıza çıkmakta ve bu da homojenlik kabulüne uymamaktadır. Kalite açısından bir firmanın
ürettiği ürünün diğerlerinden hiç farkı olmasa dahi, sadece tüketicilerin zihninde o ürünün farklı
bir ürünmüş gibi algılanması da ürün farklılaştırması için yeterli sayılacaktır. Sanayi mallarının
dış ticaretini açıklayabilmek için ürün farklılaştırması ve onun beraberinde getirdiği endüstri
içi ticareti dikkate almak gereklidir. Ürün farklılaştırması ve ölçeğe göre artan getiri
varsayımları altında dış ticaret modelleri ilk kez P. Krugman ve K. J. Lancaster tarafından
geliştirilmiştir. Ürün Farklılaştırması Teorisi, ölçek ekonomileri, endüstri içi ticaret ve
monopolcü rekabet teorileri ile oldukça bağlantılı bir yaklaşımdır. Birbirine çok yakın ancak
farklılaştırılmış ürünlerin ticareti neticesinde, tüketicilerin dış ticaret vasıtası ile daha çok ve
daha farklı tüketim mallarını satın alma imkanını elde etmeleri ve ihracat nedeniyle üretimlerini
arttıran firmaların ölçeğe göre artan getirilerden yararlanmaları, parça başına maliyetleri ve
dolayısıyla fiyatları düşürmeleri söz konusu olmaktadır.
1956 yılında Irving Kravis tarafından ortaya atılan varlık teorisine göre, dış ticaretin
temel nedeni bir malın veya hizmetin bir ekonomide bulunup bulunmamasıdır. Ülkeler
kendilerinin üretemedikleri veya ancak çok pahalıya üretebildikleri malları dış ticaret yoluyla
elde edeceklerdir.
Kanal Teorisi, Hla Myint tarafından 1958 yılında ortaya atılmıştır. Dış ticaret öncesinde
atıl kalan kaynakların üretime dâhil olması, üretimin yapısında değişiklik yaratmayacaktır. Bu
çerçevede dış ticaret bir ülkede kullanılmayan kaynaklar için bir kanal görevi yapmaktadır.
Ülke, dış talebe bağlı olarak, atıl kaynaklarını da üretime sevk ederek uzmanlaşmaktadır.
Çekim Modeli Jan Tinbergen (1962) ve Pöyhönen (1963) tarafından ortaya atılmıştır.
Bu model, özü itibariyle Yerçekimi Kanunu’nun ikili ticaret ilişkilerine adapte edilmiş
biçiminden oluşmaktadır. Tinbergen’e göre, dış ticaret ülkelerin ekonomik büyüklükleri pozitif,
taraf ülkeler arasındaki uzaklık ile negatif yönlü ilişki içerisindedir.
C. Hufbauer tarafından geliştirilen Telafi Yaklaşımı, bir ülkenin ithalatını oluşturan
malların, ihracatını oluşturan malların tam tersi olduğunu iddia etmektedir. Buna göre, bir
ülkenin büyük oranda sermaye-yoğun malları ithal etmesi halinde, emek yoğun malları ihraç
etmesi söz konusu olacaktır. Bir ülkenin yüksek miktarlarda nitelikli emek gerektiren malları
ithal etmesi durumunda, üretiminde vasıfsız işgücünün kullanıldığı malları ihraç etmesi söz
konusu olacaktır.
Jaroslav Vanek tarafından ortaya atılan Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modeli
doğal kaynaklar ile sermayenin üretimde tamamlayıcı faktörler niteliğinde olduğunu ve bu iki
faktör arasındaki ilişkinin dış ticareti açıklamak için kullanılabileceğini iddia etmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Tercihlerde Benzerlik Teorisi, hangi iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

a)

Vernon

b)

Linder

c)

Posner

d)

Myint

e)

Vanek

2)

Varlık Teorisi hangi iktisatçı veya iktisatçılar tarafından ortaya atılmıştır?

a)

Myint

b)

Kravis

c)

Linder

d)

Tinbergen

e)

Vanek

3)
Tinbergen tarafından ortaya konan ve yerçekimi kanununun ikili ticaret
ilişkilerine adapte edilmiş biçiminden oluşan ve dış ticaret ülkelerin ekonomik büyüklükleri
pozitif, taraf ülkeler arasındaki uzaklık ile negatif yönlü ilişki içerisinde olduğunu iddia eden
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Varlık teorisi

b)

Tercihlerde benzerlik teorisi

c)

Çekim modeli

d)

Kanal teorisi

e)

Endüstri içi ticaret Modeli
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4)
Dış ticaretin temel nedeninin bir malın veya hizmetin bir ekonomide bulunup
bulunmaması olduğunu ve ülkelerin kendilerinin üretemedikleri veya ancak çok pahalıya
üretebildikleri malları dış ticaret yoluyla elde edeceklerini savunan yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Varlık teorisi

b)

Tercihlerde benzerlik teorisi

c)

Çekim modeli

d)

Kanal teorisi

e)

Endüstri içi ticaret Modeli

5)
Bir ülkenin iç piyasa talebini karşılamak için ürettiği malların ihraç edilebileceği
en uygun dış piyasaların, beğenileri kendisininkine benzeyen öteki ülkeler olacağını ifade eden
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faktör donatımı teorisi

b)

Tercihlerde benzerlik teorisi

c)

Ürün dönemleri teorisi

d)

Rybczynski teorem

e)

Nitelikli işgücü teorisi

6)
Dünya ticaretinin büyük bölümünün sanayileşmiş ülkeler arasında yapılmasını,
ülkeler arasındaki talep ve ulusal gelir arasındaki ilişkiye dayandıran “Tercihlerde Benzerlik
Teorisi”ne, literatürde verilen diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Heckscher-Ohlin-Samuelson Modeli

b)

Gecikmeli Taklit Hipotezi

c)

Dinamik Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

d)

Ölçek Ekonomileri Teorisi

e)

Taleplerin Çakışması Teorisi
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7)
Aşağıdakilerden
eleştirilerden biri değildir?

hangisi

Tercihlerde

Benzerlik

Teorisi’ne

yöneltilen

a) Bu teori daha çok küçük iç piyasaya sahip ülkeler için geçerli bir teori niteliğini taşır.
b) Bu Teori uluslararası ticarete ilişkin tam bir açıklama sağlayamaz.
c) Bu teori sadece ihracat için üretilmesi söz konusu olan sanayi mallarının dış ticaretine
açıklama getiremez.
d) Bu teori, Japonya ve Hong Kong gibi Hıristiyan olmayan ülkelerde, noel ağaçlarına
yönelik ciddi bir yurtiçi pazar olmamasına rağmen, söz konusu ülkelerin bu malları ihraç
etmelerini açıklayamaz.
e) Bu teori Türkiye’de kurbağa ve salyangoz gibi ürünler üretilmesinin ve ihraç
edilmesinin nedenlerini açıklarken, buzdolabı ihracatını açıklayamaz.
8)
Tercihlerde Benzerlik Teorisi çerçevesinde, aşağıdaki mallardan hangisinin
Japonya tarafından ihraç edilmesi açıklanamaz?
a) Cep telefonu
b) Noel ağacı
c) Otomobil
d) Bilgisayar
e) Televizyon
9)
Hem otomobil ihracatının ve hem de otomobil ithalatının Türkiye’nin dış
ticaretinde önemli bir pay alması aşağıdaki dış ticaret teorilerinin hangisi tarafından
açıklanabilir?
a) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
b) Ölçek Ekonomileri Teorisi
c) Endüstri İçi Ticaret Teorisi
d) Mutlak Üstünlükler Teorisi
e) Faktör Donatımı Teorisi
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10)
Aşağıdakilerden hangisi endüstri içi ticaretin belli başlı nedenlerinden veya
özelliklerinden biri değildir?
a) Genelde iç pazarları geniş ülkeler arasında gerçekleştirilir.
b) Ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler arasında yapılır.
c) Dış ticaret engelleri uygulanmayan veya düşük düzeyde uygulanan ülkeler arasında
gerçekleştirilir.
d) Taşıma giderleri nedeniyle, birbirlerine coğrafi olarak daha yakın olan ülkeler
arasında daha çok yapılır.
e) En büyük etken ülkeler arasındaki nitelikli emek faktörü farklılıklarıdır.

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)c, 4)a, 5)b, 6)e, 7)e, 8)b, 9)c, 10)e
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6. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE DIŞ
TİCARETE DEVLET MÜDAHALESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle, Yeni Dış Ticaret Teorileri çerçevesinde hangi gerekçelerle
devletin dış ticarete müdahale etmesi gerektiğinin savunulduğu açıklanacaktır. Teknoloji ve
dışsal ekonomiler çerçevesinde dış ticarete müdahale edilmesi irdelenecektir. Stratejik Ticaret
Politikaları açıklanacaktır. P. Krugman tarafından verilen bir örnek yardımıyla BranderSpencer Tezi açıklanacaktır. Son olarak da, stratejik ticaret politikalarına yöneltilen eleştiriler
özetlenecek ve bu politikalar gelişmekte olan ülkeler açısından yorumlanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
etmelidir?

Yeni Dış Ticaret Teorilerine göre devlet dış ticarete hangi durumlarda müdahale

2)
Teknoloji ve dışsal ekonomiler durumunda neden devletin dış ticarete müdahale
etmesi savunulmaktadır?
3)

Stratejik dış ticaret politikaları nedir ve ne işe yaramaktadır?

4)

Stratejik dış ticaret politikalarına hangi temel eleştiriler yöneltilmektedir?

5)

Stratejik dış ticaret politikaları gelişmekte olan ülkeler için ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Dış Ticaret Teorileri
ve Dış Ticarete Devlet
Müdahalesi

Yeni Dış Ticaret Teorileri
çerçevesinde hangi
gerekçelerle devletin dış
ticarete müdahale
edebileceği kavranmaktadır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Teknoloji ve Dışsal
Ekonomiler Durumunda
Devletin Dış Ticarete
Müdahale

Teknoloji ve dışsal
ekonomiler durumunda
devletin dış ticarete
müdahalesi anlaşılacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Stratejik Dış Ticaret
Politikaları

Stratejik dış ticaret
politikalarının kapsamı
kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Stratejik Dış Ticaret
Politikaları

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Brander-Spencer Tezi

Krugman tarafından verilen
bir örnek yardımıyla
Brander-Spencer Tezi
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Stratejik Ticaret
Politikalarına Yöneltilen
Eleştiriler

stratejik ticaret
politikalarına yöneltilen
eleştiriler kavranacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar
•

Devletin Dış Ticarete Müdahalesi

•

Teknoloji ve Dışsal Ekonomiler

•

Stratejik Ticaret Politikaları

•

Brander-Spencer Tezi
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6.1.Yeni Dış Ticaret Teorileri’nde Dış Ticarete Devlet Müdahalesinin
Kapsamı
Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Faktör Donanımı Teorisi gibi geleneksel dış ticaret
teorileri dış ticarete ilişkin oldukça basit ve tutarlı açıklamalar getirmiş ancak bazı konulara
değinmemiştir. Bu hususların en önemlilerinden bir tanesi eksik rekabet koşullarında dış
ticaretin incelenmemiş olmasıdır. Diğer bir önemli bir husus ise, iki mallı ve iki faktörlü
modellerin getirdiği kısıtlardır. Ayrıca ekonomik büyüme konusunda da geleneksel teorilerin,
büyümeyi sadece dışarıdan etkili olan güçlerin bir ürünü olarak görmesi söz konusu olmuştur.
Bazı iktisatçıların vurguladığı gibi, içinde yaşadığımız uluslararası iktisadi çevrenin, genel
hatlarıyla oligopolist rekabet ve stratejik etkileşimle karakterize edilmesi mümkündür.
Geleneksel dış ticaret teorilerinin tam rekabeti esas alan dünyasında ekonomik aktörlerin sayısı
çok fazla olduğu için iktisadi neticeleri belirlemedeki bireysel etkileri yok denecek kadar azdır.
Böyle bir piyasada iktisadi kararlar öncelikle fiyat, kalite ve malların niteliği tarafından
belirlenecektir. Gerçekte içinde yaşadığımız dünyanın stratejik çevresi ise, az sayıda büyük
firmadan oluşmaktadır. Böyle bir eksik rekabetçi ve oligopolcü piyasalarda güçlü ekonomik
aktörler piyasa sonuçlarını ciddi anlamda yönlendirebilmektedirler. Kısıtlı sayıda önemli
ekonomik aktörlerden oluşan stratejik oyunda, her oyuncunun, diğer ekonomik aktörlerin
politikalarına ve tepkilerine daha çok dikkat etmelerini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir stratejik
oyunda bir firmanın kazançlı çıkmasının yolu, rakiplerinin kararlarını ve tepkilerini önceden
tahmin edebilmekten geçecektir.
Özellikle 1970’lerden sonra Doğu Asya modeli gibi kalkınma iktisadında meydana
gelen yeni gelişmeler, dış ticaret ve kalkınma ilişkisinin açıklanmasında geleneksel teorilerin
eksikliklerini daha görünür hale getirmiş ve bunu sağlayacak yeni teorilere gereksinim
duyulmasına neden olmuştur. Bu gereksinim ve geleneksel teorilerin dikkate almadığı yukarıda
ifade ettiğimiz konular, önceden bilinmekle birlikte gözden düşmüş olan düşüncelerin “Yeni
Ticaret Teorisi” adı altında tekrar formüle edilmesiyle giderilmiştir. Bazı iktisatçılar
tarafından “Stratejik Ticaret Teorisi” olarak da anılan bu kavram, dış ticarette ortaya çıkan
rantların ülkeye kazandırılması amacıyla devletin dış ticarete müdahalesi önermesi üzerine inşa
edilmiştir.
Yeni dış ticaret teorileri, piyasa aksaklıklarının var olduğu durumların yanı sıra bazı
koşullar altında piyasa aksaklıklarının olmadığı hallerde de dış ticarete devletin yapacağı
müdahaleler ile ülke refahının artırılabileceğini iddia etmektedir. Yeni dış ticaret teorileri, dış
ticarete aktif devlet müdahalesini genelde, “teknoloji ve dışsal ekonomiler” argümanı ve
“stratejik ticaret politikaları” argümanı olmak üzere iki argümana dayandırmaktadırlar.

6.2. Teknoloji ve Dışsal Ekonomiler
Dış ticarete aktif devlet müdahalesini savunan dışsal ekonomiler argümanına göre,
belirli endüstriler ya da firmaların üretimde dışsallıklar yaratması halinde devlet, negatif
dışsallıkları vergilendirerek veya pozitif dışsallıklara da teşvik vererek optimum kaynak
dağılımını sağlayabilecektir. Ancak, dışsallıklar iç ekonomiyi ilgilendiren piyasa
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aksaklıklarıdır ve bu nedenle endüstri politikalarının uygulanmasını gerektirirler. Dışsallıkların
üretimden değil de, ihracat faaliyetinin kendisinden kaynaklanması durumunda ancak ticaret
politikalarının kullanılması için bir gerekçe doğabilecektir. Bu argümana çeşitli kaynaklarda
“Yeni Bebek Endüstri Argümanı” ve ya “Korunan Yerli Piyasa Yaklaşımı” olarak da yer
verilmektedir.
Dışsal ekonomiler devletin ekonomiye müdahalesi açısından yeni bir argüman
oluşturmamaktadır. Ancak, geleneksel dış ticaret teorileri, tam rekabet şartları kabulünün
mevcut bilgiye erişimin serbestliğini içermesi ve yeni bilgi üretiminin analiz dışında bırakılması
ve pozitif dışsallıkların modellenmesinde ortaya çıkan bir takım güçlükler nedeniyle, dışsal
ekonomiler olgusuna doğrudan değinmemiştir. Son yıllarda, uluslararası ticarette yüksek
teknoloji endüstrilerinin artan önemi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yoğunluk
kazanması ile birlikte dışsallıklar konusu yeniden ön plana alınmıştır.
Korunan yerli piyasa yaklaşımında, geleneksel bebek ve ya genç endüstri tezinde olduğu
gibi, yabancı firmalarla rekabet edemeyecek kadar zayıf olan ve ölçeğe göre artan getirilerin
bulunduğu bir endüstrinin, kendi ayakları üzerinde duracak gelişmişlik düzeyine ulaşana kadar,
devletin koruma şemsiyesi altına alınması gerektiğini savunmaktadır. Ele alınan yaklaşımda,
geleneksel ticaret teorilerinde ifade edildiği gibi, ithalata rakip malların üretimini yapan
endüstrilerin tarife ya da kotalarla korunması ve karların yabancı firmalardan yurtiçi firmalara
doğru aktarılması amaçlanmaktadır.
Korunan yerli piyasa yaklaşımı esas olarak 1984 yılındaki çalışmasıyla Paul Krugman
tarafından geliştirilmiştir. Krugman bu çalışmasıyla bebek endüstri tezine yeni bir bakış açısı
getirmiş ve dış ticaretin içinde bulunduğu eksik rekabetin hâkim olduğu piyasa yapısı ve pozitif
içsel ölçek ekonomiler nedeniyle, korumanın bir ihracatı geliştirme aracı olarak
kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Krugman’ın yaklaşımı, yaparak öğrenmeye yer vererek
ölçek ekonomilerine, dinamik bir nitelik kazandırması açısından da önem taşımaktadır.
Krugman, ölçeğe göre artan getirileri temel alarak korunan yerli firmaların iç ve dış piyasalarda
karlılıklarını nasıl arttırdıklarını ve böylece yabancı ülke refahı aleyhine yurt içi refahın nasıl
yükseltilebileceğini ortaya çıkartmıştır. Öncelikli olarak, firmanın üretim ölçeği büyüdükçe
birim başına ve marjinal maliyetlerin düştüğünü gösteren statik ölçek ekonomisi çerçevesinde
koruma etkileri analiz edilmiştir. Statik analizde, korumacı politikalarla yurtiçi piyasaya
yabancı firmaların girmesini engelleyen devlet, korunan stratejik sektörlerde faaliyet gösteren
yerli firmaların piyasa paylarını büyüterek, ölçek ekonomisinden yararlanmalarını sağlamakta
ve böylece firmalarının her iki piyasadaki karlılıklarını yükseltmektedir.
Krugman, bebek endüstrisi tezi esas olarak dışsallıklar ve mükemmel çalışmayan
sermaye piyasaları kabulüne dayandığından, sonraki aşamada yaparak öğrenme olgusunu esas
alan dinamik ölçek ekonomisi modelini oluşturmuştur. Dinamik ölçek ekonomileri modelinde
zaman unsuru önem kazanmaktadır. Çünkü belli bir zaman süreci içerisinde, şirketler yaparak
öğrenmede etkin konuma gelebilecek ve firmanın öğrenme eğrisi aşağıya düşebilecektir.
Dinamik ölçek ekonomilerinde öğrenme fonksiyonu sadece zamanın değil, piyasa payının da
bir işlevi olarak alınmaktadır. Kümülatif üretim artışı firmanın yabancı rakiplerine göre daha
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çabuk öğrenmesini sağlayacağından, modelde yerli firmaların piyasa paylarını arttıracak
korumacılık politikaları savunulmaktadır. Krugman ortaya koyduğu çalışmasında savunduğu
bu politikalardan “teşvik amaçlı koruma” ya da “ihracatı geliştirme aracı olarak koruma”
şeklinde söz etmiştir. Krugman bu modellerinde varsayım olarak, tam rekabet piyasalarını değil
gerçeğe daha yakın olan oligopol piyasalarını, ölçeğe göre sabit getirileri değil ölçeğe göre artan
getirileri benimsemiştir.

6.3. Stratejik Ticaret Politikası
Stratejik dış ticaret yaklaşımı, temelde karşılaştırmalı üstünlüğe dayanmayan ticareti
temel alarak 1940’larda Albert O Hirschmann, ve Paul Rosenstein-Rodan tarafından
geliştirilmiştir. Stratejik dış ticaret yaklaşımının gelişmesine katkıda bulunan iktisatçılardan
Avinash Dixit, Wilfred J Ethier, Etheir, Elhanan Helpman, Paul Krugman ve Victor D. Norman
ülkelerin zengin oldukları kaynaklarda uzmanlaşmasının önemli olmadığını, dış ticaretin
ağırlıklı olarak uzmanlaşmadan kaynaklanan ölçeğe göre artan getiriler nedeniyle yapıldığını
iddia etmişlerdir. Ancak stratejik ticaret politikasının argümanını ekonomi literatürüne asıl
getiren isimler, 1983 ve 1985 yıllarında yayınladıkları çalışmalarıyla James Alan Brander ve
Barbara Spencer olmuştur. Bu tarihten sonra dış ticaret politikası veya endüstri politikası
alanındaki tartışmalarda stratejik ticaret politikaları kavramının vazgeçilmez bir yer edinmesi
söz konusu olmuştur. Stratejik ticaret politikalarının önem kazanması, uluslararası ticarette
endüstriyel organizasyon teorisi olarak tanımlanan teorinin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Uluslararası ticari ilişkilerin, önemi giderek artan stratejik ticaret politikalarından
etkilendiği açıktır. Bir devletin uygulayacağı stratejik ticaret politikasına karşılık olarak diğer
devletler de uluslararası rekabetin yapısını etkilemeye uğraşacakları için, ticaret politikaları ve
ticari ilişkiler stratejik etkileşimle adeta özdeşleşmiştir. Stratejik ticaret politikalarının
boyutlarının, öneminin ve uygulanabilirliğinin oldukça tartışmalı olduğunu söylemek gerekir.
Ancak buna rağmen, ticaret rejimini piyasa konumunu iyileştirecek şekilde değiştirmek ve
uluslararası düzlemde yerli firmaların karını yükseltmek amacıyla tehdit, vaat ve diğer birtakım
pazarlık yöntemleri vasıtasıyla devlet gücüne müracaat etmenin öneminin arttığını vurgulama
yerinde olacaktır.
Stratejik ticaret politikasının temel argümanı, yaşadığımız dünyadaki ekonomik yapıda
dış ticaretin eksik rekabet ve pozitif ölçek ekonomileri şartlarının geçerli olduğu, tam rekabet
şartları ile ancak çok nadir olarak karşılaştığımız gerçeğidir. Stratejik dış ticaret yaklaşımı,
oligopolcü uluslararası rekabet kabulü üzerine oturtulmuştur. Bu yaklaşım çerçevesinde,
piyasalarda tam rekabet koşullarının olmaması, devlet müdahalesini meşrulaştıran bir piyasa
başarısızlığı olarak kabul edilmektedir. Piyasalarda eksik rekabet şartlarının geçerli olduğu
varsayıldığı takdirde, uluslararası piyasalarda oluşan rantların ülkeye aktarılması hususunda
devletlere bir rol düştüğü iddia edilmektedir. Bu düşünceden hareketle, bir ülkenin tatbik
edeceği ticaret politikasının amacı, uluslararası piyasalardaki eksik rekabet şartlarının ortaya
çıkardığı normal üstü karlardan mümkün mertebe yüksek bir kısmın kendi ülkesinin
firmalarınca ele geçirilmesini sağlamak olmaktadır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak,
stratejik ticaret politikası görünümünde devlet müdahalesi ile, dış ticarette oluşan oligopol
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karının, yurt dışındaki firmalardan yurt içindeki firmalara aktarılması yoluyla, o ülkenin
kazançlı çıkacak şekilde oyunun kurallarını kendi lehine değiştirmesi mümkün olacaktır. Dış
ticarette tam rekabet koşullarının geçerli olmaması ve ülkelerin uygulamaya koydukları
korumacı politikaların neticesinde, eksik rekabet ortamı oluşmaktadır. Eksik rekabet şartlarında
ise, serbest ticaretin tam olarak arzulanan sonuçları yaratamayacağı düşüncesi ortaya
atılmaktadır.
1980’li yıllardan itibaren çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde küresel rollerinin
giderek artması ve ulusal ekonomiler arasındaki iktisadi bağımlılığın artması nedeniyle, sratejik
etkileşim ve devletler arası pazarlıkların uluslararası ekonomi politikteki önemi artmıştır. Bu
yeni durum rekabette fiyat dışı unsurların öneminin yükselmesi, rekabet eden ülkelerin güçlü
çok uluslu firmalarının oluşması ve devletlerin yerli şirketleri destekleme ve oyunun kurallarını
kendi lehlerine etkilemeleri gibi görünümlerde karşımıza çıkmıştır. Netice itibariyle, üretici ve
tüketicilerin fiyat alıcısı olduğu, devletin ekonomiye müdahale etmediği geleneksel liberal
rekabet modelinin, artık çoğu iktisadi alanda geçerli olmadığı bir dünyada yaşamaktayız.
Günümüz dünyasında dış ticaret, başta ileri teknoloji sektörleri olmak üzere birçok endüstriyel
sektörde fiyatları, ticaret şablonlarını ve iktisadi faaliyetlerin önemli ölçüde etkileyebilen büyük
çokuluslu şirketler tarafından domine edilmektedir. Çok büyük şirketlerden oluşan oligopolcü
piyasalar normalüstü karlara ve karlarda kaymaların yaşanmasına olanak tanımaktadır.
Devletler, uluslararası piyasaların liberal teorinin iddia ettiği gibi rekabetçi piyasalar
olmadığının bilincine vardıkça, diğer devletlerin şirketlerindense kendi şirketlerinin bu yüksek
karlardan faydalanmalarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşabilmektedirler.
Eksik rekabet koşullarının hâkim olduğu bir ekonomik yapıda, dış ticaret politikalarının
rekabeti hangi yönde etkileyeceği oldukça tartışmalı bir alandır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu
tartışmanın fitilini, 1980’li yılların ilk yarısında Brander ve Spencer tarafından geliştirilen ve
oligopolistik bir yapıda müdahaleci dış ticaret politikalarının yurtdışındaki firmalar için
dezavantajlar yaratarak, faydalı stratejik etkileri olduğunu öne süren yaklaşım ateşlemiştir.
Stratejik ticaret politikaları yaklaşımında, devletin müdahaleci politikaları vasıtasıyla oligopol
rantlarının yabancı firmalardan yerli firmalara aktarılmasına hizmet ederek, ulusal refahı
yükseltebileceği iddia edilmektedir. O halde konumuz çerçevesinde devletin temel görevi,
ulusal refahın arttırılabilmesi için ticarete stratejik müdahalelerde bulunmak ve bu şekilde
ulusal şirketleri savunmaktır. Dolayısıyla, ölçeğe göre artan getirilerin söz konusu olduğu
endüstriler, yaparak öğrenme süreçleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri devlet
müdahalelerine açık stratejik alanlar olarak görülmektedir. Bir endüstrideki malın üretimi için
büyük bir ölçek gerekiyorsa ve tecrübe önem arz ediyorsa, yurt dışı piyasalara giriş ve yabancı
şirket ve hükümetlerin kararları direkt olarak yerel endüstrinin karlılığını etkileyecektir. Bu
durumda, yurt içindeki şirket karlılıkları diğer devletlerin ve yabancı firmaların faaliyetlerine
bağımlı olacaktır. Devletin ihracat sübvansiyonu gibi önlemlerle yerli firmaları desteklemesi
ve dış ticaretten oluşan yabancı karları yurt içine aktarması, yerli firmaların rekabet gücünü
yükseltebilecektir. Devlet müdahalesi bu şekilde yerel firmaların dünya pazarlarından daha
büyük bir pay almasına yarayabilecek ve yabancı şirketleri piyasanın dışına itebilecektir.
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Brander ve Spencer’e göre stratejik dış ticaret politikalarında temel öngörü, yerli
şirketlerin uluslararası alanda yabancı mallar karşısında rekabet gücü kazanmasıdır. Bu
doğrultuda uygulamaya konan temel politikaların, ihracat malları fiyatlarının sübvansiyon
uygulanması yoluyla nispi olarak düşük tutulması, ihracat sektöründe büyük hacimli yatırımlar
yapılması ve bu yatırımların faaliyete geçtiği andan itibaren karlı kuruluşlar olmalarını
sağlayacak politikalar olması gerekir.
Stratejik dış ticaret politikaları, ihracat sübvansiyonu gibi bir dizi dış ticaret politikası
araçlarının uygulamaya konmasını meşrulaştırmaktadır. Bu nedenle stratejik ticaret
politikalarının, korumacılığın yeniden hayata geçirilmesi olarak nitelendirilmesi söz konusu
olmaktadır. Neticede stratejik dış ticaret politikaları literatürde yoğun bir şekilde eleştirilere
muhatap olmuş ve çok geniş bir tartışmanın başlamasına yol açmıştır. Bunun bir nedeni stratejik
dış ticaret politikalarının korumacılık taraftarı önerilerinin geleneksel teorilerinin serbest ticaret
argümanından bir sapma oluşturmasıdır. Diğer bir nedende stratejik dış ticaret politikalarının,
oligopolistik dış ticaret teorilerinin serbest ticaret lehindeki çıkarsamalarıyla çelişmesidir. Bu
durum, söz konusu yaklaşımın bir taraftan geleneksel ticaret teorileri taraftarlarınca
eleştirilmesine neden olurken diğer taraftan yeni dış ticaret teorilerinin kurucuları tarafından da
eleştirilere yol açmıştır.
Serbest ticaret anlayışı ile stratejik ticaret politikası görüşü arasında belirli noktalarda
ciddi ayrılıklar bulunsa da, serbest ticarete yönelik eleştiri o denli radikal ve ya yoğun değildir.
Dış ticarete devlet müdahalesi taraftarlarının, serbest ticaret savunucularına asıl eleştiri noktası,
serbest ticaretin optimal politika oluşturması konusunda engellerin söz konusu olmasına
yöneliktir. Piyasaların mükemmel olması durumunda ve tam- serbestlik varsa serbest ticaret
Pareto optimal sonuçlar doğurabilecektir. Ne var ki, gerçek hayatta piyasalar mükemmel
olmadığı için, serbest ticaretin optimal sonuçlar üretmesi ve dolayısıyla “laissez-faire”
ideolojisinin karşılaştırmalı üstünlüğü söz konusu olmayacaktır. Dikkat edilecek olursa, serbest
ticaretin optimal neticeler üretememesi, “laissez-faire” ideolojisinin ruhunda söz konusu
olabilecek bir eksikten doğmamaktadır, yurt içi aksaklıkların varolması nedeniyle serbest
ticaret optimal olmayan sonuçlar yaratmaktadır. Bu yüzden dış ticarete devlet müdahalesini
savunan yazarlar, serbest ticaret politikalarına ya da bu politikaların dayandığı Neo-klasik
paradigmaya yıkıcı ya da ciddi şekilde sorgulayıcı bir bakış açısıyla eleştiri yöneltmemişler,
serbest ticaretin doğruluğuna ve erdemine olan inançlarını devam ettirmişleridir. Stratejik dış
ticaret politika literatüründe öncü çalışmalara imza atan Brander ve Spencer, serbest ticaret
yaklaşımına karşı bir argüman geliştirmediklerinin altını özenle çizmiştir. Sonuçta, stratejik dış
ticaret politikaları yaklaşımının, serbest ticarete ve geleneksel dış ticaret teorilerine meydan
okuması gibi bir durum söz konusu olmamış, hatta serbest ticaretin doğruluğu sıklıkla
tekrarlanmıştır. Bazı iktisatçılar, stratejik dış ticaret politikalarının Neo-klasik iktisat teorisinin
dış ticaret teorilerine karşı bir argüman geliştirmediğini ve bu nedenle yaklaşımın Neo-klasik
iktisat kuramı çerçevesinde değerlendirilebileceğini iddia edilmektedir.
Stratejik ticaret politikaları yaklaşımını savunan önemli iktisatçılardan bir olan P.
Krugman iktisatçıların, hiçbir konu üzerinde anlaşamadıkları için eleştirildiklerini, ama aslında
iktisatçıların serbest ticaretin arzulanır bir şey olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını
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ifade etmektedir. Krugman, 1970’lerin sonunda ortaya çıkan yeni dış ticaret teorilerinin, büyük
ve geleneksel teoriyi bütünü ile reddetmediğini, ticaret politikası üzerine bilinenleri yeni bir
bakış açısıyla biçimleme amacına yöneldiklerini belirtmektedir.
Oligopolcü rekabete göre, bir malın fiyatının ortalama maliyeti aşması halinde, malı
ithal eden ülke ihraç eden ülkeye normalüstü kadar bir bedel ödemektedir. İthalatçı firmanın
ödediği bu bedel, devletin dış ticarete müdahalesini beraberinde getirmektedir. Devlet, ithalatçı
firmaya ihracat yardımları veya ithalat sınırlamaları getirmek suretiyle müdahale edebilecektir.
Devletin bu müdahalesi sayesinde o ülkedeki şirketler daha fazla dış ticaret yapabileceklerdir.
Stratejik dış ticaret yaklaşımı, gelişmekte olan ülkelerde büyük bir önem taşıyan dışsallıklar
gibi bir sorundan yararlanarak devlet müdahalesini önermektedir. Uygulamaya sokulacak
devlet müdahalesi iki temel konuda gerekli olmaktadır. İlk konu daha önce ifade ettiğimiz gibi,
oligopolistik yapıdan kaynaklanan gelirlerin yurt dışındaki şirketlerden yurt içindeki şirketlere
kaydırılmasıdır. İkinci konu ise, bilgi ve teknoloji geliştirmek suretiyle dışsal fayda yaratan
sektörlerin korunmasıdır.
Özetleyecek olursak, Stratejik Ticaret Politikası dış ticarette küreselleşen endüstri ve
şirketlerin ağırlıklı olarak oligopolistik bir iktisadi yapı oluşturduklarını ve firmaların arasında
kar maksimizasyonunu sağlamak için stratejik bir ilişkinin bulunduğu kabulü çerçevesinde,
diğer devletler aynı şekilde karşılık vermediklerinde, ihracat sübvansiyonları ve tarifeler gibi
ticaret politikası araçlarıyla yapılacak bir kamu müdahalesi ile dış ticarette ortaya çıkan oligopol
karının yabancı firmalardan yerli firmalara aktarılabileceğini ve böylece ülkenin kazanç
sağlayabileceğini kabul eden bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde dış ticarette
ve dış yatırımlarda oligopolistik yapıların önemi artarken, dış ticaret çok uluslu şirketlerden
oluşan uluslararası bir endüstriyel organizasyon şekline bürünmüş ve dünya geneline yayılan
şirket birleşme ve satın almaları hız kazanmıştır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde üretim
sübvansiyonları, kontrol ve regülasyon politikaları yönündeki uygulamalar artmış ve bir çok
ülkede ticaret politikalarının tarife dışı önlemler şekline dönüşmesi söz konusu olmuştur.
Neticede, dış ticaret giderek oligopolcü şirketlerin ve bu tür kurumların destekçisi olan
devletlerin rol üstlendiği stratejik bir oyun haline gelmiştir. Bu yaklaşım, dış ticaretin stratejik
bir oyun olduğunu ve devlet müdahalesinin bu oyunun bir parçası olarak kabul edilmesi
gerektiğini ifade eder ve bu müdahalenin optimal şeklinin nasıl olması gerektiğini belirlemeye
çalışır.
Stratejik ticaret politikaları yaklaşımına eleştiri yönelten iktisatçıların da belirttiği üzere,
oligopolcü piyasa yapısının modellenmesindeki zorluklar ve bu politikaların uygulanmaya
konmasının neden olacağı fayda ve maliyetlerin ampirik olarak ölçülmesi önemli problemleri
beraberinde getirmektedir. Ancak, zorluklarına rağmen bu yönde yapılan sınırlı sayıdaki
çalışmada, stratejik ticaret politikalarının uygulanabileceği sektörler belirlenmiş ve kalibrasyon
yöntemi ile bu sektörlerde politika uygulamalarının sonuçları analiz edilmiştir.
Firmaların talepleri, stratejik ticaret politikaları çerçevesinde gerçekleştirilecek devlet
müdahalelerinde belirleyici öneme sahip olacaktır. Uluslararası alanda faal olan ve yoğun bir
şirket içi ticaret yapan ihracatçı şirketler genelde serbest ticareti destekleyecektir. Çünkü
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korumacı politikalar düşük fiyatlı ithal girdilerin ülke içine girmesini zorlaştırır, şirket içi
ticaretin azalmasına yol açar, ithal girdi maliyetleri arttığı için bu tür firmaların yurt içindeki
rakipleriyle rekabet olanaklarını daraltır. Ayrıca korumacı uygulamalara diğer devletlerin
misilleme yapmaları söz konusu olabilir ki, bu da ihracatın azalmasına yol açabilir. Ampirik
çalışmalar yurt içi pazarlarda kuvvetli bir yabancı firma rekabetine maruz kalan şirketlerin
korumacılık talep ettiklerini göstermektedir. Ölçeğe göre artan getirilerin bulunmaması, güçlü
bir yaparak öğrenme sürecinin olmaması ve diğer devletlerin misilleme yapma olasılığının çok
yüksek olması durumlarında ticaret engelleri ile karşı karşıya kalan firmalar stratejik ticaret
politikalarını değil, serbest ticareti tercih etmektedirler. Bu koşullar altındaki firmalar, artan
uluslararası rekabete doğrudan yabancı yatırım stratejileri ile direnmeye çalışmaktadırlar.
Stratejik ticaret politikası yaklaşımı, dış ticarete devlet müdahalesini savunmakta ancak
hiçbir zamanda tamamen serbest ticaret karşıtı bir konumda almamıştır. Genellikle, sadece
geçici bir süre için koruyuculuk uygulaması önerilmektedir. Örneğin Klasik İktisat Okulu’na
mensup J. S. Mill daha o zamanlarda, yeni kurulmakta olan genç sanayilerin serbest dış
ticaretten zarar görebileceğini sezinlemiş ve serbest dış ticaretten bir süre ayrılarak, bu sanayi
dallarının dış rekabete karşı korunmasının yararlı olabileceğine dikkat çekmiştir.
Stratejik ticaret politikalarında devletler arasındaki etkileşimin büyük bir önemi
bulunmaktadır. Bir devletin uygulamaya koyduğu bir ticaret politikası karşısında diğer bir
devlet büyük ihtimalle tepkisiz kalmayacaktır. Devletlerin kendi refahlarını yükseltmek
amacıyla bencilce tasarladıkları ticaret politikalarının, her zaman bir ticaret savaşına yol açması
olasılığı bulunmaktadır. Böyle bir tehlike, serbest ticaretle mukayese edildiğinde dünya
refahının azalması olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu netice bize, stratejik ticaret
politikalarının tasarlanması aşamasında devletler arası etkileşimin büyük bir hassasiyetle
dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.
Yeni dış ticaret teorileri, dış ticarete devlet müdahalesini dışsal ekonomiler argümanı ve
stratejik ticaret politikaları argümanı olmak üzere, iki argüman ile haklı göstermektedir. Dışsal
ekonomiler argümanı ile, belirli endüstriler ya da firmaların üretimde dışsallıklar yaratması
halinde devletin, negatif dışsallıkları vergilendirmek suretiyle, pozitif dışsallıklara da teşvik
vermek yoluyla optimal kaynak dağılımını sağlayabileceği ifade edilmektedir. Ancak,
dışsallıkların ulusal ekonomiyi ilgilendiren aksaklıklar olduğunu ve endüstri politikalarının
kullanılmasını gerektirdiğini unutmamak gerekmektedir. Dış ticaret politikalarının kullanılması
ise, bu dışsallıkların üretimden değil ihracat faaliyetinin kendisinden kaynaklanması
durumunda söz konusu olabilecektir. Dışsal ekonomiler argümanında, piyasalarda oluşan
rantları yerli firmalara aktarma amacı bulunmamaktadır. Bu argüman, pozitif dışsallıklar
yaratan ve stratejik sektör olarak ele alınan yüksek teknoloji endüstrilerinin korunması amacını
taşımaktadır.
Yeni ticaret teorilerinin, dışsal ekonomiler yaklaşımı ile stratejik ticaret politikaları
benzerlikler göstermekte ancak dışsal ekonomiler argümanı önemli bir açıdan farklılık
sergilemektedir. Bir ülkede pozitif dışsallıklar yaratan sektörlerin desteklenmesi, bu
politikalardan diğer ülkelerin olumsuz yönde etkilenmesi anlamına gelmemektedir. Başka bir
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ifadeyle, dışsal ekonomilerin doğurduğu yararların arttırılması için devreye sokulan devlet
müdahalesi “sıfır toplamlı bir oyun” özelliği taşımamakta “pozitif toplamlı bir oyun” olarak
karşımıza çıkmaktadır. Oysa stratejik ticaret politikaları “sıfır toplamlı bir oyun”
oluşturmaktadır. Çünkü, bir ülkenin stratejik ticaret politikalarını uygulamaya sokarak yarar
sağlaması, diğer ülkenin zarar görmesi pahasına mümkün olmaktadır. Dışsallık argümanı
çerçevesinde, bir devletin kendi firmalarının araştırma ve geliştirme harcamalarını desteklemesi
durumunda, bir bütün olarak dünya kazançlı çıkabilecektir. Yeni ticaret teorilerine dayanan
dışsallık argümanı, ticaret politikalarından çok endüstriyel politikaları temel aldığı için, pür
ticaret politikaları üzerine oturtulan stratejik dış ticaret yaklaşımından farklı
değerlendirilmelidir.
Eksik rekabet koşullarının hâkim olduğu bir ekonomik yapıda, devlet politikalarının
çokuluslu şirketlerin başarıları ve işlemleri üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Devletler
zaman içerisinde kendi şirketlerine yardım etmek amacına hizmet edecek yeni taktikler
geliştirebilmişlerdir. Bu politikalardan biri yurtiçi piyasaya erişimi engelleme politikalarıdır.
Endüstriyel rüçhan olarak adlandırılan bu yöntem yurtiçi şirketlere rekabette güçlü bir konum
edindirmektedir. Diğer yandan sübvansiyonlar kullanılarak yurtiçi şirketlerin maliyet yükleri
düşürülmektedir. Bu destekleme yöntemi yurtiçi şirketin pazar payını ve karını artırmaktadır.
Bir diğer politikada yurtiçi firmalara dinamik ölçek avantajları ve bilgi sağlayan ortak araştırma
girişimlerinde bulunmak suretiyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermektir.
Devletler bu yollarla kendi şirketlerine yarar sağlayacak ve diğer ülkelerin neden olabileceği
zararlardan koruyabilecek stratejik yöntemler kullanabilmektedir.
Endüstriyel rüçhan veya yurtiçi pazar etkisi yöntemlerinin uygulamaya konması
durumunda, bir malın iç pazar payı korunacak, böylece talep artışı ile yurtiçi şirketlerin ölçeğe
göre artan getirilerden yararlanması ve öğrenme eğrisi üzerinde ilerleyerek verimliliğini
yükseltmesi sağlanacaktır. İhracatın teşvik edilmesi için ithalatın korunması taktiğini en
sistematik olarak Japonya kullanmıştır. Yeni doğan sanayilerin korunmasını hedefleyen bu
yöntem, Japon üreticilerin uluslararası maliyet ve kalite düzeyini yakalayana kadar piyasaya
yabancı, özelliklede ABD’li şirketlerin girmesini engellemektedir. Rekabet edebilecek düzeye
ulaşıldığında ise Japon firmaları otomobil, elektronik ve diğer ileri teknoloji alanlarında olduğu
gibi ihracatını denizaşırı piyasalara yönlendirmiş ve Japon pazarını dışa açmıştır. Japonya ve
diğer gelişmekte olan ülkeler ithalatı ve yabancı şirketlerin doğrudan yatırımlarını engellemek
suretiyle kendi şirketlerinin dış teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı katma değer ve
karlardan ciddi oranda yararlanmasını sağlamışlardır. Bu nedenle endüstriyel rüçhan ABD gibi
ekonomilerin tepki göstermesine yol açmıştır. Yeni gelişen söz konusu stratejik çerçevede,
çokuluslu şirketlerin gerçekleştirdiği dış ticaret ile uluslararası üretim iç içe geçmiştir.
Günümüzde, şirket içi ticaret, taşeronluk ve ortak girişimler uluslararası ekonomi politiğin
önemli boyutlarını oluşturmaktadır. Vergi indirimleri, ticari engellerin azaltılması ve
karşılaştırmalı üstünlüklerde küresel değişmelerden kaynaklanan avantaj sağlama odaklı ortak
stratejiler, endüstriyel üretimin ticari yapısını ve küresel konumunu yönlendirebilmektedir. Dış
ticarette yabancı ülkedeki üretimin, özellikle de tek bir şirketin sınırları içerisinde entegre
olması, giderek daha fazla şirketlerin kontrolünde olan ve giderek karmaşıklaşan bir küresel
ekonominin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
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Günümüz dünya ekonomisinde, rekabetçi ülkelerin giderek artan bir şekilde birbirine
olan bağımlılıklarının artması ve çeşitli sektörlerdeki iktisadi bütünleşmenin ulusal şirketler
tarafından gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Oligopolcü şirketler, iktisadi faaliyetlerin
küresel konumunu tayin etmede çok etkili duruma gelmiştir. Ancak oligopolcü çokuluslu
şirketler, aslında tam anlamıyla çokuluslu değildir ve belirli bir milliyetten
ayrılamamaktadırlar. Çünkü, devletin teşvik yöntemlerini, ticari ve diğer bir takım müdahaleci
veya korumacı politikalarını kendi (çokuluslu) şirketlerinin lehine olacak şekilde yönlendirmesi
olanakları bulunmaktadır. Doğal olarak (çokuluslu) şirketler kuruldukları devletin bu koruyucu
şemsiyesinden vazgeçmeyi arzulamamaktadır. Küresel piyasalarda oligopolcü rekabet
koşullarının hakim olması, devletlerin ulusal şirketlere destek verecek politikalar üretebilmeleri
ve uluslararası liderliğin zayıflaması, piyasa payları ve şirket karları üzerindeki ulusalcı çatışma
ihtimallerini yükseltmektedir. Japonya’nın ABD’ye ihraç edeceği otomobil sayısının ne kadar
olacağı veya Japonya’da ne kadar ABD eti tüketileceği kararı artık yüksek politika konusu
haline gelmiştir. Bu uluslararası işbölümünün siyasileşmesi anlamına gelmektedir. Ancak bunu
piyasanın veya verimlilik tartışmalarının tamamen geri plana itildiği şeklinde algılamamak
gerekmektedir. Olan fiyat rekabetinin ticaret akışını tayin etmede biraz daha önemsiz bir hale
gelmekte oluşudur. Yeni korumacılık olarak adlandırabileceğimiz ve her devletin uygulamaya
koyduğu sanayi politikaları ve stratejik ticaret politikaları, uluslararası ticari ilişkileri ciddi
oranda etkilemektedir. Piyasa, devlet ve şirketlerin giderek yoğunlaşan karşılıklı etkileşimleri
dış ticaretin geleceğini büyük ölçüde etkilemekte ve hatta zaman zaman bu geleceği tek başına
tayin edebilmektedir.
Günümüzde bir çok endüstride önem taşıyan eksik rekabet, pozitif ölçek ekonomileri,
şirketler arası stratejik etkileşim, teknolojik yenilikler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi
gerçek hayattaki olguları modellerine dâhil eden ve bu modeller çerçevesinde stratejik ticaret
politikası önermeleri üreten bu literatürün teoriye önemli katkılarda bulunduğunu söylemek
mümkündür. Stratejik ticaret politikalarının belki de en önemli katkısı, gerçek hayatta gözlenen
müdahaleci ve korumacı yaklaşımlara analitik bir çerçeve kazandırma çabası olmuştur.

6.3.1. Brander-Spencer Tezi: P. Krugman Örneği
Stratejik ticaret politikası çerçevesinde ortaya atılan ilk model olan Brander-Spencer
tezini P. Krugman tarafından yapılmış ve artık klasikleşmiş basit bir örnek yardımıyla
açıklayabiliriz. Örnekte, İki ayrı ülkede kurulmuş olan ve üretim yapan ve birbiriyle rekabet
eden sadece iki firma bulunmaktadır. Bu firmalar, ABD’de kurulmuş olan Boeing ve Avrupa’da
faaliyet gösteren Airbus olarak alınmıştır. Basitlik sağlamak amacıyla, her iki firmanın da
üretme yeteneğine sahip olduğu tek bir yeni bir uçak modeli olduğunu ve ara çözümlerin
olmadığı iki firmanın da bu yeni modeli ya üretmesi ya da hiç üretmemesi söz konusu olduğu
durumu ele alalım. Örneğe göre hem Boeing, hem de Airbus firmaları tek başlarına dünya
talebinin tamamını karşılayacak kadar uçak üretebilmektedir. Ancak dünya piyasası sadece bir
tanesinin kar sağlamasına imkân vermektedir. Her iki firmanın üretime devam ettiği, herhangi
bir teşvik verilmediği bir durumda aşağıdaki tabloda belirtilen kar matrisine ulaşılacaktır Her
sıra Boeing'in belirli bir kararına, her sütun Airbus'un belirli bir kararına karşılık gelir. Her
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kutucukta iki veri bulunur, alt soldaki veri Boeing'in, üst sağdaki veri ise Airbus'un kârlarını
(milyar $) gösterir.
Tablo 2: Stratejik Ticaret Politikası: İki Firma Arasında Rekabet

Kaynak: Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld, Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der
Aussenwirtschaft, München: Pearson Studium, 2011, s.381.

Boeing ve Airbus’un her ikisinin de bu uçağı üretme kararı vermesi durumunda her iki
şirkette 5’er milyar $ zarar edecektir. Ancak Boeing ya da Airbus firmasından sadece biri bu
uçağı ürettiğinde, üretimi yapan firma 100 milyar $ kar sağlayacaktır. Her iki firmanın da bu
yolcu uçağını üretmemesi durumunda, doğal olarak kar söz konusu olmayacaktır. Bu durumda
gerçekte karı hangi firmanın elde edeceği sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun cevabı ilk
üretime başlayan yani en çabuk davranan firma şeklinde olacaktır. Boeing firmasının küçük bir
zaman farkıyla, Airbus’tan daha önce üretime başladığını varsayalım. Bu durumda Airbus’ın
üretim yapması için kar fırsatı kaçmış olacak ve Boeing 100 milyar $ kar elde ederken Airbus
yolcu uçağı üretmeyecektir.
İkinci aşamada Brander-Spencer tezini devreye sokalım ve AB’nin yolcu uçağı
üretimine stratejik ticaret politikası uygulamaya karar verdiği durumu analiz edelim. AB’nin
Airbus firmasına yönelik 25 milyar $’lık bir ihracat sübvansiyonu sağladığı durumda kar
matrisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 3: Stratejik Ticaret Politikası: Airbus’a Sübvansiyon Verilmesinin Sonuçları

Kaynak: Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld, Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der
Aussenwirtschaft, München: Pearson Studium, 2011, s.381.

AB’nin stratejik ticaret politikası uygulayarak Airbus’a ihracat sübvansiyonu ödemesi
sonrasında, her iki firmanın üretme kararı vermesi durumunda Boeing 5 milyar $ zarar ederken,
Airbus sübvansiyon aldığı için 20 milyar $ kar sağlayacaktır. Sadece Boeing’in üretim yapması
durumunda 100 milyar $ kar, sadece Airbus’un üretim yapması durumunda 125 milyar $ kar
ortaya çıkacaktır. Sübvansiyon nedeniyle, Boeing firmasının daha önce üretime geçmiş olma
avantajı ortadan kalkmış ve avantaj artık Airbus’a geçmiştir. Nihai sonuç ilk tablodaki sağ üst
köşeden ikinci tablodaki sol alt köşeye doğru bir kayma göstermiştir. 25 milyar $’lık sübvansiyon
nedeniyle, Airbus daha önce üretmediği ve hiç kar edemediği bir durumdan, 125 milyar $’lık
bir kara geçmesi söz konusu olmuştur. Netice itibariyle bu örnek, stratejik ticaret politikasının
bazı şartlar çerçevesinde de olsa, bir devletin şirketlerini uluslararası piyasalarda desteklemek
suretiyle diğer devleti zarara uğratacak şekilde ulusal refahını yükseltebileceğini ortaya
koymaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda stratejik ticaret politikalarının popülerliğinin artış gösterdiğini
söylemek mümkündür. Birçok ülkenin, bu politikalara başvurarak sanayileştiğini veya rekabet
avantajları elde ettiğini ifade edebiliriz. Bu politikaların, Japonya’da çelik ve yarı iletkenler
sektöründe, Avrupa’da Concorde ve Airbus uçaklarının geliştirilmesinde, ABD’de bilgisayar
ve diğer birçok teknolojik ürünün geliştirilmesinde kullanıldığı görülmektedir.
Stratejik ticaret politikası yaklaşımları, dış ticarete devlet müdahalelerinin ulusal refahı
artıracağını farklı çalışmalarla ortaya koymuşlardır. Ancak, modellerin kısıtlayıcı varsayımlara
dayandırılması, bu politikaların gerçek hayatta uygulanabilirliği hususunda tereddütler
uyandırmaktadır.
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6.3.2. Stratejik Ticaret Politikalarına Yöneltilen Eleştiriler
Geleneksel dış ticaret teorilerinin aksine yeni dış ticaret teorileri ekonomide, diğer
sektörlere oranla sermaye ya da emeğin daha yüksek getiri sağladığı veya ekonominin diğer
kesimlerine spesifik faydalar ortaya çıkarabilen stratejik sektörlerin bulunduğunu kabul
etmektedir. Dolayısıyla, ölçeğe göre artan getiriler ve yaratılacak dışsallıklar vasıtasıyla, bazı
endüstrilerde emeğin ve sermayenin daha yüksek getiri elde edebileceği ifade edilmektedir.
Ancak, stratejik dış ticaret politikasını uygulayacak olanların aşması gereken bazı sorunlar
mevcuttur. Çünkü bu yaklaşım, stratejik sektörlerin tanımlanması ve belirlenmesinde
siyasetçilerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı, stratejik politikalara karşı diğer devletlerin
yönelebileceği politikaların sonuçları gibi sorunlara ikna edici yanıtlar sunamamaktadır.
Stratejik ticaret politikaları alanında çalışmalar yapan birçok iktisatçı, devletlerin stratejik
ticaret politikalarına yönelmesini, Pandora’nın kutusunun açılması olarak yorumlamaktadır.
Stratejik ticaret politikası argümanına yöneltilen en önemli eleştirilerin başında, bu
politikaların aslında komşuyu fakirleştirici (beggar-thy-neighbour) politikalar olduğuna
yöneliktir. Çünkü bu politikalar, yurtdışındaki firmalardan yerli firmalara doğru bir kar aktarımı
anlamına gelmekte ve ülke refahını, diğer ülke refahının azalması karşılığında yükseltmektedir.
Brander-Spencer tezini değerlendirdiğimiz örnekte gösterdiğimiz gibi oyunun dengesini
değiştiren bir devletin ihracat sübvansiyonuna yönelmesi ve diğer ülkenin buna misillemede
bulunmayacağı kabulüdür. Ancak oligopolistik piyasa şartlarında diğer devletin de benzer
araçlara yöneleceği ve bunun da eninde sonunda ülkeler arasındaki bir ticaret savaşını
tetikleyebileceği tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, müdahaleci politikalar uygulayan bir
devlet, diğer devletlerin misillemelerine muhatap olmaya başladığında piyasa mekanizmasının
doğal işleyişinden giderek uzaklaşacak ve bu gelişmeler dünya refahının azalmasına yol
açacaktır. Bu nedenlerden ötürü, devletler arasındaki bu oyunda oyunun kurallarının iyi bir
şekilde ortaya konması gereklidir. Stratejik ticaret politikası uygulayan iki ülke arasındaki
ticaret savaşı, her iki ülkenin de serbest ticarete göre daha kötü bir hale gelmesine yol açacaktır.
P. Krugman bu açıdan bakıldığı takdirde, serbest ticaret kurallarının çok daha kolay olan bir
oyun oluşturduğunu söylemenin mümkün olduğunu ifade etmektedir. Krugman’a göre, stratejik
ticaret politikası sonucunda sağlanacak kazançlar nispeten düşükse, bir ticaret savaşının
çıkmasını önlemek açısından yine de en doğru politikanın serbest ticaret olduğunu ifade etmek,
belki de daha yerinde olacaktır.
GATT görüşmeleri ve Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde alınan kararlar, gümrük
vergilerinin düşürülmesi ve ticaretin önündeki tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
yönünde bir eğilimi dünya ticaretine egemen kılma çabasını göstermektedir. Ancak, buna
rağmen ülkeler çok daha karmaşık korumacılık yöntemlerini geliştirmekten de kendilerini alı
koyamamaktadırlar. 1970’li yıllarda ortaya çıkan ‘yeni korumacılık’ politikaları, GATT
sisteminin ilkelerini aşmayı başarmıştır. Çevre, ulusal güvenlik, halk sağlığı, çalışma ve teknik
standartlar gibi ticarette teknik engeller ve koruma önlemleri gibi görünmeyen engeller sıklıkla
başvurulan araçlar arasında ayılabilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasında ve AB’nin
rekabet politikasında yer alan devlet yardımlarının stratejik amaçla kullanılmasını yasaklayan
açık hükümlere rağmen, bu uygulamaların çok yaygın bir biçimde uygulanmaya çalışıldığını
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görmek mümkündür. Üretim vergisi ya da sübvansiyonu gibi alternatif politikalar, her zaman
gelişmiş ülkelerin gündeminde yer işgal etmekte ve bu politikalara pek çok endüstride
başvurulduğu görülmektedir. Ancak bu anlaşmalar, süreli değişim gösteren dünya koşullarında
istikrarsızlık sergileyebilmekte ve stratejik ticaret politikalarının teorik uygulama analizi,
uluslararası anlaşmaların muhtemel istikrarsızlık kaynağı olabilmektedir. Bu açıdan önemli bir
konu siyasi liderlerin diğer ülkelerin stratejik ticaret politikası taktikleri uyguladıklarına yönelik
inanç beslemeye başlamalarıdır. Dünya Ticaret Örgütü ilkelerinin ihlal edildiğine yönelik
yoğun şikâyetleri dikkate aldığımız takdirde, diğer ülkelerin adil bir oyun oynamadıkları
korkusunun artmakta olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin 2008 küresel finansal krizi
sonrasında ABD ile Çin arasında kur ya da ticaret savaşları olarak gündeme gelen ve karşılıklı
pazarlık ve hatta ABD’nin Çin’i kur manipülatörü ülke olarak ilan edip belirli ekonomik
yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesine varan tehditler bu tehlikeye işaret etmektedir.
Uluslararası liderlik güç kaybettikçe, pazar payları ve şirket karlarının dağılımı üzerinde
ulusalcı çatışmaların olması olasılığı yükselmektedir. Netice itibariyle, stratejik ticaret
politikalarının uzun dönemde ekonomik önemi ve etkinliği tartışmalı olsa da giderek artan
politik önemi hususunda şüphe bulunmamaktadır.
Stratejik dış ticaret politikalarıyla ilgili diğer bir eleştiri kaynağı olarak, belirsizlik
açmazı karşımıza çıkmaktadır. Stratejik ticaret politikası yaklaşımına dair öncü çalışmalarda,
rekabet, talep fonksiyonu, araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi konularda devletlerin tam
bilgiye sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu şartlar altında, hükümet optimal tarife oranını ya da
optimal stratejik politikayı net olarak belirleyebilmekteydi. Ancak, son senelerde, devletin her
zaman bu verileri toplayamadığı ve bu sebeple stratejik dış ticaret politikalarının uygulamada
nasıl tatbik edileceği veya uygulanıp uygulanmaması gerekliliği hususunda tartışmalar
yoğunlaşmıştır. Her ne kadar bu tartışmalar, teorik açıdan faydalı görülmesine rağmen, stratejik
ticaret politikalarının, uygulamada, potansiyel tehlikelere neden olabileceği iddia edilmiştir.
Stratejik ticaret politikası argümanı enformasyon sorunlarına ek olarak, ticaret
politikasının ekonomi politiğinin doğurduğu sorunlar nedeniyle, devletin optimal ticaret
politikasını belirleme konusunda yaşayacağı güçlükler çerçevesinde eleştirilmektedir. Bu
eleştirilere göre, hükümet müdahaleleri yurt içi çıkar gruplarının arzuları doğrultusunda
alınacaktır. Dolayısıyla müdahaleci politikalar yurt içindeki belirli bir azınlığın, çoğunluk
aleyhine refahını arttırma tehlikesini bünyesinde barındırmaktadır. Buna ek olarak, devletlerin
sektörlere özgü müdahalelerde bulunmak açısından yeterli bilgi donanımına sahip
olmayabilecekleri ifade edilmektedir. Devletlerin mikro ekonomik alanda yaptıkları
müdahalelerde çıkar gruplarından etkilenmeleri söz konusu olacak ve bu durumda ülke
çıkarlarına uygun kararların verilmesi zorlaşacaktır. Böyle bir durumda yapılan müdahalenin,
hatalı yönlendirilen bir politika olması ve bazı küçük grupların refahını artırırken, büyük bir
kesime zarar verebilme tehlikesi de bulunmaktadır. Bu problem özellikle hangi sektörlerin
stratejik sektörler olarak belirleneceği kararının verilmesi konusunda ciddiyet kazanacaktır.
Devletin optimal bir şekilde müdahale uygulayabilmesi için endüstrilerin maliyet ve talep
fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir veri setine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda en güvenilir
bilgi kaynağı ise, endüstrinin kendisi olacaktır. Ancak sanayiciler bu verileri sunarken tarafsız
olmayabilecek, kendi çıkarları doğrultusunda politikaların belirlenebilmesi için hükümeti
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yanlış yönlendirebilecektir. Devletin desteklenmesi gereken sektörler konusunda yanlış veya
eksik bilgilendirilmesi, o ülkedeki kaynakların etkin kullanılmasının önüne geçeceğinden
refahın azalmasına neden olacaktır. Devletin firmaların verimliliğine ilişkin asimetrik bilgiye
sahip olması, stratejik ticaret politikalarının cazibesini azaltmakta ve serbest ticaret politikasını
arzulanır bir politika olarak öne çıkartmaktadır.
Dış ticarete müdahaleci bir politikanın, asıl amacı dışında kullanması durumunda,
ortaya çıkan ahlaki zafiyet tehlikesi de, politika uygulamalarında bir sorun teşkil etmektedir.
Örneğin, yerli firmaların sahip oldukları konumlarını sadece aldıkları teşviklerle korumak gibi
bir davranışı benimsemeleri söz konusu olabilmektedir. Bu durumda teşvikler ekonomideki
aksaklıkları artırmanın dışında ekonomiye hiçbir katkısı olmayan, rant peşinde koşan
faaliyetleri cazip kılmaktan başka bir netice vermeyecektir.
Kazanç matrisinin oluşturulması, gerçek hayatta eksik bilgi olması nedeniyle, o
sektörün diğerlerinden tamamen izole edilerek incelenmesi durumunda dahi çok da kolay
değildir. Diğer yandan, politikaya karar verecek devletin, bu hatalı verilere göre kazanç
matrisini oluşturarak sübvansiyon uygulamasına geçmesi, topluma ciddi bir maliyet
yükleyebilen bir yanılgı olarak karşımıza çıkabilecektir. Krugman’ın verdiği örnekte bazı
değişikliklere giderek konuya açıklık getirmeye çalışalım. Bu çerçevede Boeing şirketinin,
Airbus’a göre daha iyi bir teknolojiye sahip olduğunu ve Airbus şirketinin piyasaya girmesi
durumunda dahi Boeing’in karlı bir şekilde üretim yapabileceğini kabul edelim. Yeni
varsayımlar doğrultusunda hesaplanan kazanç matrisinin gösterildiği aşağıdaki tablodaki
veriler, Boeing’in üretim yapması durumunda Airbus’un karlı üretim yapamayacağına işaret
etmektedir. AB’nin sübvansiyon uygulamadığı durumda, sonuç kazanç matrisinin sağ üst
köşesinde belirlenmiş olacaktır. Bu durumda çözüm, Boeing’in üretim yaparak 125 milyar $
kar ettiği, Airbus’un hiç üretimde bulunmayacağı noktada oluşacaktır.
Tablo 4: Stratejik Ticaret Politikası: Alternatif Durum

Kaynak: Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld, Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der
Aussenwirtschaft, München: Pearson Studium, 2011, s.382.
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Son olarak yukarıdaki tabloda gösterdiğimiz yeni durumda, AB’nin ilk örneğimizde
olduğu gibi, Airbus şirketine 25 milyar $ sübvansiyon uygulama kararı aldığı durumu ele
alalım. Bu örnekte, Airbus’a verilen sübvansiyon, Boeing şirketinin sahip olduğu teknolojik
üstünlük nedeniyle üretimden vazgeçmesine yol açmayacaktır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği
gibi, çözüm sol üst köşede belirlenecektir. Her iki firmada üretim yapacak ve 5’er milyar $ kar
edecektir. Dikkat edilecek olursa son durumda Airbus’un karı, verilen sübvansiyondan az
olacaktır.
Tablo 5: Stratejik Ticaret Politikası: Alternatif Durum Airbus’a Sübvansiyon Uygulanması

Kaynak: Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld, Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der
Aussenwirtschaft, München: Pearson Studium, 2011, s.382.

Sonuç olarak, uygulamaya konan stratejik ticaret politikası, maliyeti çok yüksek bir hata
olarak karşımıza çıkacaktır. İlk bakışta stratejik ticaret politikalarına ilişkin verdiğimiz AirbusBoeing örnekleri birbirine çok benzer görünmekte, ilk örnekte sübvansiyon AB için harikalar
yaratırken, ikinci örnekte adeta felaket bir sonuç yaratmaktadır. Stratejik ticaret politikalarının
yerinde olup olmayacağı piyasadaki durumun tam anlamıyla tespit edilmesine bağlı olacaktır.
Bu nedenle bazı iktisatçılar, bu teorinin başarılı bir şekilde tatbik edilebilmesi için gerekli
verilerin tümüyle tespit edilmesinin çok zor olacağını belirterek, eleştirilerini
yoğunlaştırmaktadırlar. Oligopol teorisine ve stratejik ticaret politikalarına ilişkin son bilimsel
çalışmalarda ise, özellikle bu konu oldukça yoğun bir şekilde irdelenmiş ve stratejik politikalar
için bilgi ihtiyacının, ilk stratejik politika yazınının öne sürdüğü kadar büyük olmadığıifade
edilmiştir. Örneğin, J. A. Brander 1995 yılındaki çalışmasında, ulusal ve uluslararası verilere
ulaşmanın çok zor olmadığını, pek çok devletin gözlemleme ya da tahmin yoluyla gerçekçi
bilgi sahibi olabileceğini vurgulamıştır. Giovanni Maggi 1996 yılındaki çalışmasında kapasite
sübvansiyonu, araştırma geliştirme gibi stratejik ticaret politikası uygulamalarında devletlerin
firma yapısı hakkında daha az bilgi ihtiyacına sahip olduğunu belirtmiştir. Kresimir Zigic
tarafından 2001’de yayınlanan çalışmada, devletin yerli ve yabancı firmaların maliyet ve talep
yapılarına ilişkin bilgiye sahip olmasına ihtiyaç olmadığını, sadece teknolojik yayılım
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düzeyinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yüksek olup olmadığına ilişkin veri veya
gözlemin, etkin stratejik ticaret politikaları için, yeterli olacağını iddia etmiştir.
Stratejik ticaret politikası yaklaşımları, politikaların zamanlaması ve kredibilitesi
açısından da eleştirilere maruz kalmaktadır. Uygulamaya konacak stratejik dış ticaret
politikalarının ilk belirlendiği andan, kamuoyuna bildirildiği ve nihayetinde uygulamaya
geçildiği an arasında bir takım gecikmelerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekilmektedir. Diğer
yandan devletin uyguladığı politikaların, firmalar nezdinde kredibilite eksikliği bulunabilir.
Sonuç olarak devletler, ifade edilen sorunlardan dolayı, bazı durumlarda yerli firmaların kendi
strateji seçimlerini belirledikten sonra politikalarını oluşturabilirler. Bazı iktisatçılar bu şartlar
altında, stratejik ticaret politikalarını yönetmenin etkinsizliklere neden olacağını ve neticede
serbest ticaret durumu ile karşılaştırıldığında, toplumsal refahın daha düşük bir seviyede
gerçekleşeceğini iddia etmişlerdir. Son yıllarda yayınlanan bir takım çalışmalarda, yerli
firmaların strateji seçimini belirledikten sonra, devletlerin politika araçlarını uygulamaya
koyması halinde, stratejik dış ticaret politikalarının toplumsal refahı arttırma açısından etkili
olduğu gösterilmiştir.

6.3.4. Stratejik Ticaret Politikaları ve Gelişmekte Olan Ülkeler
Stratejik ticaret politikası argümanı, daha çok gelişmiş ülkelerdeki endüstri yapıları ve
devlet işleyişindeki etkinlik düzeyi esas alınmak suretiyle geliştirilmiştir. Stratejik ticaret
politikalarının gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri analiz edilirken, gelişmiş ülkeler ile
gelişmekte olan ülkeler arasındaki yapısal farklılıkların göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Çünkü yapısal farklılıkların, stratejik ticaret politikalarının uygulanması
sürecinde sorunlara yol açması söz konusu olabilmektedir. Öncelikle gelişmekte olan ülkelerde
birçok endüstrinin daha oluşma sürecinde olduğunu ifade etmek gerekir. Bu yüzden uygulanan
devlet politikalarının bazı endüstrilerde yoğunlaşması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca,
gelişmekte olan ülkelerde anti-tröst yasalarının çıkarılmamış olması, piyasaya giriş engellerinin
var olması, ithal ikameci ticaret politikaları gibi nedenler de böyle bir endüstri yapısının
oluşmasına neden olabilir. Ölçeğe göre artan getirilerin bulunmadığı bir endüstri yapısında
stratejik ticaret politikaları argümanının bir müdahale gerekçesi olarak kullanılması doğru
olmayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde, bu politika ile amaçlanan kazançlara ulaşılamama
ihtimalinin yüksek olacağı beklenmelidir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, gelişmekte
olan ülkelerin ekonomilerinin küçük olması yüzünden firmaların ölçeğe göre artan getirilerden
faydalanabilecek kadar büyüyebilme olanağı yakalayamamasıdır.
Gelişmekte olan ülkelerin stratejik oyunlarda yapılacak hamlelerde, ilk adımı atan taraf
olacak güçte olmamaları ve bunların tehditlerinin inandırıcı görülmemesi de önemli bir neden
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerin bu tür politikalara
başvurduklarında özellikle gelişmiş ülkelerin misillemesiyle karşılaşmaları ve bunun
neticesinde oyunda kaybeden taraf olma ihtimalleri yüksek olacaktır. Dikkate değer bir
sorunda, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretteki üstünlüklerinin ölçeğe göre artan getiriler
olmaması, genelde bolca sahip oldukları ucuz işgücüne dayanan emek yoğun mallarda
karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olmalarıdır.
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Üzerinde durulması gereken bir problem kaynağı da, stratejik ticaret politikalarının
oluşturulmasında ve hangi alanda ne kadar destek verileceğinin belirlenmesinde hayati öneme
sahip olan verilerin toplanmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu verilerin ne ölçüde sağlıklı
toplanacağı ve hangi hızda elde edileceği bir sorun alanı oluşturacaktır. Toplanan verilerin
yanlış veya geç elde edilmesi uygulanan politikalardan arzulanan sonuçların elde edilmesinin
önüne geçebilecektir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de
stratejik ticaret politikalarının belirli çıkar gruplarının lehine şekillendirilmesi ihtimali de
oldukça fazladır. Netice itibariyle yukarıda saydığımız etkenler, gelişmekte olan ülkeler
açısından dış ticaret politikalarında devletin daha az müdahaleci olmasının ve eğer müdahale
etmesi gerekiyorsa da çok daha titiz davranılmasının daha yerinde olacağını bize
düşündürmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni dış ticaret teorileri, piyasa aksaklıklarının var olduğu durumların yanı sıra bazı
koşullar altında piyasa aksaklıklarının olmadığı hallerde de dış ticarete devletin yapacağı
müdahaleler ile ülke refahının artırılabileceğini iddia etmektedir. Yeni dış ticaret teorileri, dış
ticarete aktif devlet müdahalesini genelde, “teknoloji ve dışsal ekonomiler” argümanı ve
“stratejik ticaret politikaları” argümanı olmak üzere iki argümana dayandırmaktadırlar.
Dış ticarete aktif devlet müdahalesini savunan dışsal ekonomiler argümanına göre,
belirli endüstriler ya da firmaların üretimde dışsallıklar yaratması halinde devlet, negatif
dışsallıkları vergilendirerek veya pozitif dışsallıklara da teşvik vererek optimum kaynak
dağılımını sağlayabilecektir. Dışsallıkların üretimden değil de, ihracat faaliyetinin kendisinden
kaynaklanması durumunda ancak ticaret politikalarının kullanılması için bir gerekçe
doğabilecektir. Bu argümana çeşitli kaynaklarda “Yeni Bebek Endüstri Argümanı” ve ya
“Korunan Yerli Piyasa Yaklaşımı” olarak da yer verilmektedir.
Korunan yerli piyasa yaklaşımı esas olarak Paul Krugman tarafından geliştirilmiştir.
Krugman bu çalışmasıyla bebek endüstri tezine yeni bir bakış açısı getirmiş ve dış ticaretin
içinde bulunduğu eksik rekabetin hâkim olduğu piyasa yapısı ve pozitif içsel ölçek ekonomiler
nedeniyle, korumanın bir ihracatı geliştirme aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
Krugman, bebek endüstrisi tezi esas olarak dışsallıklar ve mükemmel çalışmayan
sermaye piyasaları kabulüne dayandığından, sonraki aşamada yaparak öğrenme olgusunu esas
alan dinamik ölçek ekonomisi modelini oluşturmuştur. Dinamik ölçek ekonomilerinde öğrenme
fonksiyonu sadece zamanın değil, piyasa payının da bir işlevi olarak alınmaktadır. Kümülatif
üretim artışı firmanın yabancı rakiplerine göre daha çabuk öğrenmesini sağlayacağından,
modelde yerli firmaların piyasa paylarını arttıracak korumacılık politikaları savunulmaktadır.
Kümülatif üretim artışı firmanın yabancı rakiplerine göre daha çabuk öğrenmesini
sağlayacağından, modelde yerli firmaların piyasa paylarını arttıracak korumacılık politikaları
savunulmaktadır. Krugman ortaya koyduğu çalışmasında savunduğu bu politikalardan “teşvik
amaçlı koruma” ya da “ihracatı geliştirme aracı olarak koruma” şeklinde söz etmiştir.
Stratejik ticaret politikasının argümanını ekonomi literatürüne asıl getiren isimler,
James Alan Brander ve Barbara Spencer olmuştur. Bu tarihten sonra dış ticaret politikası veya
endüstri politikası alanındaki tartışmalarda stratejik ticaret politikaları kavramının vazgeçilmez
bir yer edinmesi söz konusu olmuştur. Bundan sonra dış ticaret politikası veya endüstri
politikası alanındaki tartışmalarda stratejik ticaret politikaları kavramının vazgeçilmez bir yer
edinmiştir.
Stratejik Ticaret Politikası dış ticarette küreselleşen endüstri ve şirketlerin ağırlıklı
olarak oligopolistik bir iktisadi yapı oluşturduklarını ve firmaların arasında kar
maksimizasyonunu sağlamak için stratejik bir ilişkinin bulunduğu kabulü çerçevesinde, diğer
devletler aynı şekilde karşılık vermediklerinde, ihracat sübvansiyonları ve tarifeler gibi ticaret
politikası araçlarıyla yapılacak bir kamu müdahalesi ile dış ticarette ortaya çıkan oligopol
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karının yabancı firmalardan yerli firmalara aktarılabileceğini ve böylece ülkenin kazanç
sağlayabileceğini kabul eden bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış ticaret giderek
oligopolcü şirketlerin ve bu tür kurumların destekçisi olan devletlerin rol üstlendiği stratejik bir
oyun haline gelmiştir. Bu yaklaşım, dış ticaretin stratejik bir oyun olduğunu ve devlet
müdahalesinin bu oyunun bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade eder ve bu
müdahalenin optimal şeklinin nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışır.
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Bölüm Soruları
1)
Stratejik ticaret politikasının argümanını ekonomi literatürüne getiren isim veya
isimler aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tinbergen

b)

Krugman

c)

Heckscher-Ohlin

d)

Linder

e)

Brander-Spencer

2)
Dış ticarete müdahaleci bir politikanın, asıl amacı dışında kullanması, örneğin
yerli firmaların sahip oldukları konumlarını sadece aldıkları teşviklerle korumak gibi bir
davranışı benimsemeleri halinde teşviklerin ekonomideki aksaklıkları artırmanın dışında
ekonomiye hiçbir katkısı olmayan, rant peşinde koşan faaliyetleri cazip kılmasına yol açan
sorun aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Asimetrik bilgi

b)

Ahlaki zaafiyet

c)

Piyasa başarısızlığı

d)

Çalınabilirlik yaklaşımı

e)

Komşuyu fakirleştirme

3)
Stratejik Ticaret Politikası çerçevesinde, dış ticarette küreselleşen endüstri ve
şirketlerin ağırlıklı olarak ne tür piyasalarda faaliyet gösterdikleri varsayılmaktadır?
a)

Tam rekabetçi

b)

Monopolistik

c)

Monopolcü rekabet

d)

Oligopolistik

e)

Monopson
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4)
Stratejik ticaret politikaları yurtdışındaki firmalardan yerli firmalara doğru bir
kar aktarımı anlamına gelmesi ve ülke refahını diğer ülke refahının azalması karşılığında
yükseltmesi nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Asimetrik bilgi

b)

Ahlaki zaafiyet

c)

Piyasa başarısızlığı

d)

Çalınabilirlik yaklaşımı

e)

Komşuyu fakirleştirme

5)
Ticaret politikası araçlarıyla yapılacak devlet müdahalesi ile dış ticarette ortaya
çıkan oligopol karının yabancı firmalardan yerli firmalara aktarılabileceğini ve böylece ülkenin
kazanç sağlayabileceğini kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?.
a)

Dışsal ekonomiler yaklaşımı

b)

Monopolistik rekabet yaklaşımı

c)

Yeni Merkantilizm

d)

Rybczynski teoremi

e)

Stratejik ticaret politikası

6)
Piyasalarda tam rekabet koşullarının hakim olması ve piyasaların tam ve
mükemmel olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerliliğini yitirecektir?
a)

Stratejik Ticaret Politikası

b)

Tercihlerde Benzerlik Teorisi

c)

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

d)

Mutlak Üstünlükler Teorisi

e)

Faktör Donatımı Teorisi
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7)
Aşağıdaki dış ticaret yaklaşımlarından hangisi Devlet’in dış ticarete müdahalesi
açısından farklılık göstermektedir?
a) Faktör Donatımı Teorisi
b) Tercihlerde Benzerlik Teorisi
c) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
d) Mutlak Üstünlükler Teorisi
e) Stratejik Ticaret Politikası
8)
Aşağıdaki dış ticaret yaklaşımlarından hangisi piyasalarda tam rekabet
koşullarının geçerli olduğu varsayımından hareket etmemektedir?
a) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
b) Tercihlerde Benzerlik Teorisi
c) Stratejik Ticaret Politikası
d) Mutlak Üstünlükler Teorisi
e) Faktör Donatımı Teorisi
9)
Aşağıdakilerden hangisinin varlığı devletin dış ticarete müdahale etmesi için bir
gerekçe oluşturmaz?
a) Asimetrik bilgi sorununun varlığı
b) Eksik rekabet piyasalarının hakim olması
c) Rakip devletlerin Stratejik Ticaret Politikası uygulaması
d) Ahlaki zafiyet sorununun baş göstermesi
e) Tam bilgi olması
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10)
Aşağıdakilerden hangisinin devletlerin stratejik dış ticaret politikaları
uygularken kullandıkları müdahale yöntemlerinden biri değildir?
a) İhracat sübvansiyonu
b) İhracat yardımları
c) İthalat sınırlamaları
d) Gümrük tarifeleri
e) Dış ticaretin serbestleştirilmesi

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)d, 4)e, 5)e, 6)a, 7)e, 8)c, 9)e, 10)e

179

7. ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle uluslararası rekabet gücü kavramına açıklık getirilecek ve bu
kavramın kapsamı açıklanacaktır. Daha sonra M. Porter’ın Rekabetçi Üstünlük Teorisi
çerçevesinde uluslararası rekabet gücünün unsurları ortaya konacaktır. Bu kapsamda Porter’ın
Elmas Modeli ve kümelenme kavramı örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca uluslararası rekabet
gücünü açıklayan diğer teorilerden olan Çift Elmas Modeli ve Dokuz Faktör Modeli kısaca
açıklanacaktır. Ayrıca rekabetçi üstünlük teorisine yöneltilen eleştiriler özetlenecektir. Son
olarak da, uluslararası rekabet gücünün ölçülmesine yönelik bazı endeksler tanıtılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası rekabet gücü kavramı neyi ifade etmektedir ve neden önemlidir?

2)
Porter’ın Rekabetçi Üstünlük Teorisine göre bir ülkeye üstünlük sağlayan
faktörler nelerdir?
3)
Kümelenme
hangileridir?

kavramının

günümüz

ekonomilerinde

başarılı

örnekleri

4)

Çift elmas modelini açıklayınız.

5)

Dokuz faktör modelini açıklayınız.

6)

Uluslararası rekabet gücünün ölçülmesinde hangi endeksler kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası Rekabet Gücü
Kavramı

Uluslararası rekabet gücü
kavramı kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Rekabetçi Üstünlük Teorisi

Rekabetçi Üstünlük Teorisi
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Rekabetçi Üstünlük
Teorisine Göre Üstünlük
Sağlayan Faktörler

Rekabetçi Üstünlük
Teorisine göre üstünlük
sağlayan faktörler
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Çift Elmas Modeli

Çift elmas modeli
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Dokuz Faktör Modeli

Dokuz Faktör Modeli
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Rekabetçi Üstünlük
Teorisine Yöneltilen
Eleştiriler

Rekabetçi Üstünlük
Teorisine yöneltilen
eleştiriler anlaşılacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Uluslararası Rekabet
Gücünün Ölçülmesine
Yönelik Endeksler

Uluslararası rekabet
gücünün ölçülmesine
yönelik bazı endeksler
hakkında bilgi sahibi
olunacaktır
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası Rekabet Gücü



M. Porter



Rekabetçi Üstünlük Teorisi



Elmas Modeli



Kümelenme Kavramı Çift Elmas Modeli ve Dokuz Faktör Modeli
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7.1. Uluslararası Rekabet Gücü Tanım ve Kapsamı
Yeryüzünde yaşayan insanlık ilk çağlardan günümüze, ister coğrafi ister demografik
isterse de iktisadi yapı farklılıklarından dolayı birbirinden bağımsız yaşayamamakta, dünyanın
sunduğu doğal zenginliklerden mümkün mertebe faydalanarak gereksinimlerini karşılamak
amacıyla ekonomik ilişkiler kurmaktadırlar. Bu ekonomik ilişkilerin öznesi olan mal, hizmet
ve sermaye akımlarının yönü ve yoğunluğu konusunda yaklaşık iki yüzyıldır bilim adamları
düşünceler ve teoriler geliştirmektedirler. Yeryüzündeki toplumların yaşadıkları coğrafya
sayesinde sahip oldukları avantajların yanı sıra ticari ilişkiler ve yaratıcılıkları sayesinde
edindikleri avantajlar ile diğer etmenler itibariyle refah ve gelişmişlik düzeyleri birbirinden
farklılıklar sergilemektedir. Bilimsel yöntemlerle bu avantajlardan yararlanarak zenginliğin,
refahın ve dünya üretiminin nasıl arttırılabileceğini araştıran çalışmaların Adam Smith ile
başlatılması söz konusudur. Daha sonraki yıllarda ticari ilişkilerin niteliğinin değişmesi,
geleneksel dış ticaret teorilerinin bu ilişkileri açıklamakta yetersiz kalması ve yeni teorilerin
geliştirilmesini gerekli kılmıştır.
1989 yılında doğu bloğunun yıkılmasından sonra hız kazanan küreselleşme süreci çok
önemli ekonomik değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Mal, hizmet ve sermaye
akımları giderek serbestleştirilmiş ve giderek küreselleşen dünyada üretim uluslararası boyut
kazanmıştır. Üretim sürecinde kullanılan hammadde, aramalı, sermaye, teknoloji, işgücü çeşitli
ülke veya kaynaklardan sağlanabilmektedir. Diğer yandan dış ticaret, uluslararası yatırımlar,
teknoloji transferi ve sermaye hareketleri bakımından ülkelerin birbirine olan bağımlılıkları da
giderek artmıştır. Uluslararası düzlemde giderek keskinleşen rekabet ortamında ülkeler,
şehirler, ilçeler, sektörler, firmalar hatta bireyler dahi kendilerini büyük bir yarışın içerisinde
bulmaktadırlar. Küreselleşme süreci firmaların ve endüstrilerin, iç ve dış piyasalarda giderek
artan rekabet baskısında varlığını sürdürmek, pazar payı elde edebilmek ve bu payı
koruyabilmek için gerekli olan avantajların belirlenmesi ve bu avantajları oluşturmak için
alınabilecek önlemler konusu üzerinde odaklanmalarına neden olmuştur.
Aslında ilk bakışta, küreselleşme sürecinin dünya ölçeğinde keskinleştirdiği rekabetin,
bir ülkeye veya üretim, kuruluş yerine özgü faktörlerin önemini azaltacağı düşünülebilecektir.
Oysa tam tersi geçerlidir, eskiye oranla ülkeye özgü faktörlerin yani yerel çevre koşullarının
daha fazla önem kazanması söz konusu olmuştur. Günümüzde, ulusal ekonomik yapıdaki,
değerlerdeki, kültürdeki, kurumsal yapıdaki ve tarihi birikimdeki farklılıkların rekabetçi
üstünlüklere önemli ölçüde etkide bulunduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla küreselleşmeye,
ülke öneminin yerini alacak bir unsur olarak bakmamak gerekir. Aslında küresel ölçekte rekabet
için gerekli rekabetçi üstünlükler, önemli oranda yerel düzeyde yaratılmakta ve yerel içeriği
yüksek faaliyetlerde sağlanan başarılarla devam ettirilmektedir. Günümüzde, yurt dışı rekabetle
başa çıkamayan yerel firma ve endüstrilerin korunması için dış ticarete yönelik engellerin ve
çeşitli teşvik araçlarının giderek sınırlandığı ve hatta ortadan kaldırıldığı bir dünya ekonomisi
karşımızda bulunmaktadır. Bu koşullarda, rekabetçi üstünlüklerin temel belirleyicileri olan,
nitelikli işgücü, yenilik yapabilme kapasitesi ve teknolojik gelişim gibi yeteneklerin
geliştirilmesi açısından yurtiçi ortamın nitelikleri giderek daha fazla öne çıkmaktadır.
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Sonuçta, küreselleşme sürecinden devletlerinde etkilenmesi söz konusu olmuştur. Bu
süreçte devletlerin uluslararası düzlemde rekabet gücü elde etmek suretiyle, vatandaşlarının
refah seviyesini arttırmayı hedefledikleri görülmektedir. Devletler rekabet gücünü elde
edebilmek amacıyla makro ve mikro ekonomik düzeyde hangi politikaları, nasıl uygulamak
gerektiği sorunu üzerine odaklanmaktadırlar. Devletler, firmaların kurulmuş olduğu yurtiçi
ortamın ve bu ortamın sunduğu ulusal üstünlüklerin, söz konusu firmaların uluslararası düzeyde
rekabet edebilmesi açısından önemini giderek daha fazla fark etmektedirler. Firmalar, ülke
şartlarının sağladığı bu üstünlüklerle birlikte, devreye soktukları küresel stratejilerle küresel
ölçekte rekabet gücü kazanabilmektedirler. Sonuçta, uluslararası başarı, nihai olarak ulusal
koşulların ve şirket stratejilerinin etkin bir bileşiminden doğacaktır. Bu çerçevede, birinci
derecede uluslararası rekabet baskısı altında olanın ülkeler değil firmalar olduğunu ifade etmek
gerekir. Firmalar, gün geçtikçe küresel rekabet güçlerini artırmak zorunda kalmaktadırlar. Ülke
şartları, yerli firmaların uluslararası rekabetçi üstünlükler sağlayabileceği uygun ortamı
yaratmak açısından çok önem kazanmıştır, ancak bu fırsatları kullanabilmenin firmaların
yeteneklerine ve uygulayacakları stratejilere bağlı olacağını da unutmamak gerekir.
Günümüzde, rekabet kavramına daha çok firma düzeyinde bir kavram olarak
bakılmaktadır. Ne var ki rekabet artık ulusal ve uluslararası düzeyde de çok önemli bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin hızlanması ve rekabet koşullarının sürekli
değişmesi, bir ülkenin rekabet üstünlüğünün analiz edilebilmesi açısından yeni yöntemlerin
uygulanması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Küreselleşmenin doğurduğu etkiler, gerek
gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hızla yayılmaktadır. Serbest piyasa
ekonomilerinde ülkelerin iktisadi sınırlarının giderek ortadan kalkmaya başlaması, iktisadi ve
politik düzlemde şirketlerin giderek güç kazanması, rekabetin eskiye oranla daha da keskin bir
hale gelmesine neden olmuştur. Şiddetini hızla arttıran rekabet koşulları, firmalar için, artık
kendi ülke sınırları içerisinde kalmayıp, dışa açılmaları konusunu gündeme getirmiştir.
Rekabet gücü kısaca, bir ülkede bir endüstrinin diğer ülkelerdeki aynı endüstrilere göre
daha yüksek gelir ve istihdam yaratabilme gücü şeklinde tanımlanabilir. Bir ülkenin ürettiği
malların başka bir ülkenin ürettiği mallarla mukayese edilmesi noktasında fiyat, kalite ve
tasarım, güvenilirlik ve zamanında teslim gibi bazı noktalarda yarışabilecek düzeyde olması
zorunludur. Rekabet gücü, mevcut endüstrilerin veya ülkelerin birbirine göre olan durumlarını
ortaya koymaktadır. Bazı firmalar, rekabet gücünü verimlilik, birim üretimde meydana gelen
katma değerin miktarı ve bunun büyüme oranı olarak ifade etmektedirler. Bazı firmalarda
rekabet gücünü, alıcıların tüm mal seçenekleri arasından, kendi malları tercih etmek konusunda
ikna edebilmesi olarak kabul etmektedirler. Yine bazı firmalarda rekabet gücüne, üretim
yöntemlerindeki sürekli gelişme kabiliyeti olarak bakmaktadırlar.
Rekabet gücü kavramı temel olarak bu alana ilişkin literatürde firma, endüstri ve ulusal
(uluslararası) düzeyde olmak üzere üç farklı düzeyde incelenmekte ve tanımlanmaya
çalışılmaktadır.
Firma düzeyinde rekabet gücünü, bir firmanın ulusal ya da küresel piyasalarda
rakiplerine göre daha düşük maliyette üretimde bulunabilme, malın kalitesi, sunulan hizmet ve
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malın cazibesi gibi unsurlar bakımından rakipleri ile aynı düzeyde veya rakiplerinden daha
üstün bir durumda olma, ayrıca inovasyon yapabilme kabiliyeti olarak tanımlamak
mümkündür. Tam rekabet şartlarının geçerli olduğu bir piyasada, hâlihazırda sunulan malın
piyasa fiyatının birim başına maliyetten düşük olması durumunda, firmanın rekabet gücünün
çok düşük olacaktır. Ürettiği malı ortalama maliyetlerinden daha yüksek bir fiyata satan bir
firma, rakiplerine göre daha yüksek maliyetle üretim yaptığı takdirde, homojen malların
satıldığı bir endüstride kar sağlaması zorlaşacaktır. Firmanın etkin ve etkili bir şekilde
yönetilememesi veya etkin olamayacağı bir ölçekte üretimini sürdürmesi durumunda ise
verimliliğini azaltabilecek ve bu rekabet gücünü azaltabilecektir. Böyle bir endüstride
rakiplerine göre marjinal maliyetlerini asgari düzeye indiren bir firmanın karlılığı, buna paralel
olarak, pazar payı ve dolayısıyla rekabet gücü yükseliş trendine girecektir. Ayrıca şirketin sahip
olduğu işgücü ve teknoloji düzeyi arttıkça, rekabet gücü de artacaktır. Bu durumda, gelecekte
sahip olacağı rekabet gücü potansiyelinin de iyileşmesi ve bu güç ve potansiyelini koruma ve
sürdürme yeteneğinin artması beklenebilecektir. Firmaların değişen teknolojik gelişmeye ayak
uydurabilmeleri veya öne geçebilmeleri için, üretim teknolojilerinde, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde de yeterli çaba sarf etmeleri şarttır. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler
arasındaki teknolojik açıklar rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurların başında
gelmektedir.
Endüstriyel düzeyde rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst
düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması ve bu düzeyi sürdürme kabiliyeti ya da rakiplerine
oranla eşit ya da daha düşük maliyette mal üretme veya satma kabiliyetidir. Başka bir şekilde
ifade edecek olursak, endüstriyel düzeyide rekabet gücü, bir endüstrinin rakipleri ile aynu ya
da onlardan daha yüksek bir verimlilik düzeyinde uluslararası piyasaların gereklerine uygun
mal ve hizmet üretebilme ve daha düşük maliyetlerle uluslararası piyasaların standart ve
taleplerine uygun mal ve hizmetleri üretebilmesini sağlayan yenilikleri yapabilme kabiliyetidir.
Belirli bir endüstrideki rekabet gücü, ticaretin gerçekleştirildiği diğer bölge veya ülkelerdeki
endüstrilerle karşılaştırılabilir. Dolayısıyla rekabetçi bir endüstri, bölgesel düzeyde veya
uluslararası düzeyde rekabetçi firmalara sahip olan endüstri olarak ifade edilebilir
Ulusal veya uluslararası düzeyde rekabet gücü, bir ülkenin, serbest ve adil piyasa şartları
çerçevesinde, uzun vadede halkının reel ulusal gelirini artırırken aynı zamanda, uluslararası
piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme kabiliyeti olarak
tanımlanabilecektir. Uluslararası rekabet gücü, bir ülkenin sürekli bir katma değer artışı
yaratabilecek bir çevre oluşturabilme kabiliyetidir. Uluslararası rekabet gücü büyük ölçüde
şirketlein verimliliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, rekabet gücünün süreklilik arz etmesi
özellikle dış çevre ile etkileşimi gerektiren yenilikçiliğe bağlı olacaktır. Piyasa dışı
etkileşimlerin büyük kısmı ise devletin uyguladığı iktisat politikaları ile ilgili olacaktır.
Uluslararası rekabet gücü, makroekonomik istikrarla doğrudan ilişki içerisinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda, uluslararası rekabetin özellikle fiyat noktasında tespitinde döviz kuru, faiz haddi,
enflasyon, büyüme oranı ve işsizlik oranı gibi makroekonomik değişkenlerin de dikkate
alınması gerekmektedir. Dolayısıyla mali politikalar, ekonomik yapı, iktisadi ve siyasi istikrarın
yanı sıra ekonomik karar birimlerinin davranışları da bir ekonominin küresel ekonomideki
rekabet gücünü önemli oranda etkilemektedir.
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Uluslararası rekabet gücünün artırılması ağırlıklı olarak, üst düzey bir verimlilik
performansına ve yüksek reel ücretlere sahip olan ekonomik faaliyetlere ülke kaynaklarının
yönlendirilmesi kabiliyetine bağlı olacaktır. Rekabet gücünü, sadece ihraç edilebilir ürünler
üretebilme ve dış ticaretin dengede olmasını sağlama yeteneği ibaret olduğunu düşünmemek
gerekir. Rekabet gücü aynı zamanda, bir ülkenin kişi başına düşen geliri ve istihdam düzeyini
artırabilme ve hayat standardında kabul edilebilir ve sürekli yükseliş elde edebilme ve
uluslararası pazarlardaki payını artırabilme kabiliyetidir.
M. Porter rekabet avantajlarını aslında ülkelerin değil, endüstrilerde faaliyet gösteren
şirketlerin oluşturduğunu ifade etmektedir. Uluslararası rekabette üstünlüğün elde edilmesinin
ve sürdürülmesinin, şirketlerin ülke içindeki başarılarının, uluslararası piyasalara aktarılması
ile belirlenebileceği düşünülmektedir. Günümüzde, ülke ekonomilerini oluşturan firmalar,
mallarını pazarlayabilmek için dünya genelindeki diğer firmalarla sürekli bir rekabetle karşı
karşıya kalmaktadırlar. Giderek daha fazla karmaşıklaşan ve keskinleşen rekabet yapısına
rağmen, yurtiçi piyasada rekabet gücünü elde edebilme başarısı gösteren firmaların, uluslararası
piyasalarda da rekabet gücü kazanmalarının daha kolay olacağını düşünmek yerinde olacaktır.
Uluslararası rekabet gücü kavramının, özellikle ulusal düzeyde tam olarak anlaşılması
ve ekonomik ilişkisinin ortaya çıkarılması konusu tartışmalı bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bazı iktisatçılara göre, uluslararası rekabet gücünün ülke düzeyinde belirlenmesi
çok anlam ifade etmemektedir. Devletler için endüstrilerinin ve şirketlerinin uluslararası
rekabet gücüne sahip olmaları, üretimde uzmanlaşma, istihdam ve cari işlemler dengesi
açısından büyük bir önem taşıdığı bir gerçektir. Ancak yine de uluslararası rekabet gücü
sorununun sadece şirketler açısından hayati bir sorun oluşturması söz konusu olacaktır. Bu
açıdan bakıldığında, devletlerin birbirleriyle rekabeti, ürettikleri malların fiyat ve kalitesin
üzerine gerçekleştirilmemektedir. Devletler mal, hizmet ve sermaye akımları açısından
küreselleşen bir dünyada ekonomisinde, yatırımcılar için uygun ortam sunarak daha çok
yabancı sermaye çekebilmek için birbirleriyle rekabete girişmektedirler. Sonuçta, devletler
açısından söz konusu olabilecek olan, sadece bir tür kuruluş yeri rekabeti olacaktır.
ABD Uluslararası Rekabet Gücü Politikaları Konseyi, uluslararası rekabet gücünü,
serbest piyasa şartları altında uluslararası pazarlarda yarışabilir düzeyde mal ve hizmet
üretebilme ve vatandaşların refah düzeylerini sürekli olarak artırabilme gücü olarak
tanımlamıştır.
AB uluslararası rekabet gücünü, ekonominin yüksek ve gittikçe artan bir yaşam
standardı ile sürdürülebilir yüksek bir istihdam seviyesi sağlama yetkinliği görmektedir. Buna
göre, uluslararası alanda rekabetçi bir ekonomi, yaşam standardında artışa yol açan yüksek ve
sürdürülebilir verimlilik artışı sağlayan bir ekonomi olarak öne çıkmaktadır. AB Komisyonuna
göre, verimlik performansını belirleyen en önemli faktörleri aşağıdaki gibi sıralamam
mümkündür:


Yatırımları canlandırıcı piyasa reformlarıyla sunulan fırsatlar,
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Rekabet düzeyi, araştırma ve geliştirme harcamalarında artış ve özellikle normal
ve mesleki eğitim aracılığıyla beşeri sermayenin gelişiminin sağlanması yoluyla inovasyon
yapabilme,

kapasitesi,

Teknolojik ve teknolojik olmayan yeniliklerin mallara hızlı bir şekilde aktarım


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin adapte edilmesi suretiyle iş yapma biçimlerinin
yeniden organizasyonu;

Daha yüksek verimlilik için bünyesinde teşvikleri içeren, iç piyasada rekabetçi
baskının tamamen işlemesini sağlayan rekabet düzenlemeleri ve tüketiciyi korumaya yönelik
kurallar,

Bütün potansiyel kazançların realize edilmesini sağlayan mal ve hizmetler için
bütünleşmiş bir piyasa.
Sonuç olarak, devletlerin değişen dünya düzeninde öncelikli hedefi, rekabetçi bir
kimliğe sahip olarak, ülke refahını arttırabilmek ve vatandaşların yaşanan değişimden zarar
görmeden sahip oldukları zenginlikleri ve refah düzeylerini koruyabilmelerini sağlamaktır.
Ekonomi literatüründe son yıllarda uluslararası rekabet gücünü tanımlama ve
açıklamaya yönelik çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Ancak uluslararası rekabet
gücünün tanımı, belirleyicileri, ölçüm teknikleri üzerinde genel kabul gören bir yaklaşımın
bulunmadığını da ifade ermek gerekir. Michael Porter, sosyal bilimlerdeki bir çok kavramda
olduğu gibi rekabet gücü kavramının da, genel kabul gören bir tanımının olmadığını belirtmiştir
Uluslararası rekabet gücünün farkı şekillerde tanımlanması, rekabet gücü kavramına farklı ve
geniş anlamlar yüklenmesinden kaynaklanmaktadır.. Porter, ulusal düzeyde rekabet gücünün
verimlilikle eş anlamlı olacağını ifade etmiştir. Literatürde bu konuda en önemli ve geniş
katkıları yapan bilim adamı M. Porter olmuştur.

7.2. Uluslararası Rekabet Gücünü Açıklamaya Yönelik Teorik
Yaklaşımlar
Rekabet gücü kavramı uluslararası iktisadın temel konularından biri olmasına rağmen,
rekabet gücünü açıklamaya yönelik literatür açık ve sistemli bir şekilde gelişmemiştir. Rekabet
gücü kavramının ulusal ve uluslararası boyutta daha iyi kavranabilmesi için, uluslararası iktisat
ve ticaret düşüncesinin doğuşunu, gelişimini ve günümüzde ulaştığı modern yorumlarını analiz
etmek gerekmektedir. Rekabet gücü kavramının ortaya çıktığı zamandan günümüze gelene
kadar, rekabetin geleneksel ve kuramsal yapısı değişiklik göstermiş ve rekabet gücünü
açıklamaya yönelik yeni yaklaşımlar geliştirildiği görülmektedir.
Uluslararası düzeyde rekabet gücünün ilk argümanlarının iktisat biliminin kurucusu
olarak kabul edilen Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği adlı eseri ile ortaya atıldığını
söylemek mümkündür. Dolayısıyla, rekabet gücünün açıklanmasına yönelik ilk analizlerin
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Klasik Dış Ticaret Teorileri ile başlaması söz konusudur.1990’lı yıllara gelene kadar rekabet
gücünün genelde, dış ticareti açıklamak üzere ortaya konan teoriler içerisinde ele alındığı
görülmektedir. A. Smith’ten 1960’lara kadar geçen zamanda rekabet gücünü açıklayan
geleneksel dış ticaret yaklaşımlarına göre, üretimde üstünlük ülkelerin rekabet gücünü
açıklayan temel unsur olarak öne çıkmaktadır. Üretimde üstünlük elde etmenin ve dolayısıyla
rekabet gücü sağlamanın yolu, coğrafi konum ile taşıma giderleri arasındaki ilişkiye bağlı
olmaktadır.
A. Smith rekabet gücüne, üretimde mutlak üstünlükler çerçevesinde, kuruluş yeri
faktörleri ile işbölümüne bağlı bir açıklama getirmiştir. A. Smith’e göre, hammadde ve enerji
kaynaklarına yakın yerlerde gerçekleştirilecek iktisadi faaliyetler neticesinde, ülkeler
uzmanlaşma sağlanacak ve üretimde bir artış yaşanacaktır. Bu sayede dış ticaretin ve rekabet
gücünün artması söz konusu olacaktır. David Ricardo ise, karşılaştırmalı üstünlüklere bağlı
olarak rekabet gücüne açıklık getirmeyi tercih etmiştir. D. Ricardo, ülkelerin sahip oldukları
kaynakları en verimli oldukları üretim alanlarına aktararak başarılı olacaklarını iddia etmiştir.
D. Ricardo’nun yaklaşımının, daha sonra geliştirilen Faktör Donatımı Teorisi çerçevesinde
yeniden yorumlanması söz konusu olmuştur. Faktör Donatımı Teorisine göre, bir ülkenin hangi
üretim faktörüne daha bol olarak sahip ise, o faktörü yoğun biçimde kullanmayı gerektiren
malların üretiminde uzmanlaşması ve o malları ihraç etmesi gerekir. Bu şekilde ülkenin o
mallarda karşılaştırmalı bir üstünlük sağlaması mümkün olacaktır.
1970’li yıllarda, rekabet gücünü açıklamakta öne çıkan temel husus, maliyet
üstünlüğüne dayanan bir üretim yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Teknolojinin artan etkisiyle
beraber özellikle, düşük ücretli işgücüne bol olarak sahip olan ve bunları teknolojik
imkânlardan da yararlanarak seri üretim ve otomasyon şeklinde düşük maliyetli çıktılara
dönüştürme kabiliyeti kazanabilen ülkeler, rekabet gücü açısından öne çıkmışlardır. Rekabet
gücü alanındaki literatür daha sonra modern dış ticaret teorileri ve korumacılığı savunan
görüşlerle geliştirilmeye devam edilmiştir.
1990’lı yıllara kadar rekabet gücü, dış ticarete açıklık getirmek için ortaya atılan teoriler
çerçevesinde ele alınarak, ülkelerin ihraç ettikleri malların üretiminde sahip oldukları rekabet
gücü, çeşitli unsurlarla açıklanmaya çalışılmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren Michael Porter
tarafından rekabet gücünü açıklayan yeni ve farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu tarihten
sonra ise, başta M. Porter olmak üzere farklı iktisatçılar tarafından, sadece rekabet gücünü
açıklamayı amaçlayan yaklaşımlar ortaya konmuştur. Özel olarak rekabet gücünü analiz etmeye
yönelik geliştirilen bu teorilerle literatürün daha da zenginleşmesi söz konusu olmuştur.
Bu çalışmada ağırlıklı olarak M. Porter’ın yaklaşımları açıklandıktan sonra önemli
birkaç yaklaşıma da kısaca değinilecektir.

7.3. Rekabetçi Üstünlük Teorisi
Rekabetçi Üstünlük Teorisi Michael Porter tarafından ortaya atılmıştır. Teorinin en
önemli katkısı, çokuluslu bir şirketin uluslararası alanda başarılı olabilmesi için gerekli
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koşulları analiz etmesidir. Porter’ın uluslararası rekabet gücü kavramının içeriğini ve
belirleyicilerini analiz ettiği Ülkelerin Rekabetçi Üstünlüğü (The Competitive Advantage of
Nations, 1990) isimli kitabı bu alanda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Porter bu eserinde,
soyut ve toplulaştırılmış bir yaklaşımı tercih etmek yerine mikro iktisadi bir yaklaşımla güncel
rekabette yaşanan tüm faktörleri kapsayacak bir zenginliğe ulaşmayı amaçlamıştır.Söz konusu
yaklaşıma göre, rekabetçi üstünlüklerin yaratılması ve sürdürülmesi esas olarak ulusal başarıya
endeksli olarak ele alınmaktadır. Porter bu çalışması ile, niçin bazı ulusların diğerlerinden daha
rekabetçi ve niçin bazı sanayilerin diğerlerinden daha yüksek rekabet gücüne sahip olduklarını
analiz etmeyi amaçlayan bir model geliştirme iddiasında olmuştur. Porter, uluslararası rekabette
statik yaklaşımlar olarak ifade edebileceğimiz mutlak üstünlükler, karşılaştırmalı üstünlükler
ve faktör donatımı yaklaşımı yerine, Schumpeteryen anlamda teknolojik yenilikleri öne
çıkarmak suretiyle, uluslararası rekabet avantajlarının dinamik bir analizini gerçekleştirmiştir.
“Elmas Modeli” olarak adlandırılan ulusal üstünlüğün belirleyicilerinde sağlanacak
gelişmelerle beraber firmaların uygulamaya koyacakları küresel stratejiler, uluslararası
rekabetçi üstünlüklerin elde edilmesinde etkili olacaktır. Bu yaklaşımda, uluslararası rekabet
gücü kavramı, aşağıdan yukarıya veya mikro temelde tek tek ülke ve endüstri analizleri
yapılmak suretiyle, rekabetçi üstünlükler temelinde bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmaktadır.
Modelde, bir organizasyonun ulusal yapısının uluslararası rekabet gücünün elde edilmesi
açısından önemli bir işleve sahip olduğu kabul edilmektedir.
Porter, ulusal rekabet gücü kavramının en rasyonel tanımının verimliliğe dayalı olarak
yapılabileceğini ifade etmektedir. Buna göre ulusal rekabet gücü, ülkenin dünya pazarından
aldığı pay olarak değerlendirilmektedir. Porter bu noktada, rekabet gücüne döviz kurları, faiz
oranları, bütçe açıkları gibi kavramlarla bağlantılı makro iktisadi bir mesele olarak bakan
iktisatçılardan farklı düşünmektedir. Ona göre, rekabetçi gücün temeli çoğu iktisatçının iddia
ettiğinin tersine, bol ve ucuz işgücü ve doğal kaynak zenginliğine dayanmamaktadır. Ayrıca,
ülkeler arasındaki rekabet gücü farklılıklarının yönetim işçi münasebetlerindeki gelenekleşmiş
uygulamalar ve korumacı dış ticaret politikaları nedeniyle oluşmadığını vurgulanmaktadır.
Dolayısıyla bir ülkenin en büyük amacının vatandaşlarına yüksek ve sürdürülebilir bir hayat
standardı sunmak olduğunu belirten Porter, bunu gerçekleştirebilme yeteneğinin ise ulusun
sahip olduğu iş gücü ve sermayeye dayalı olan verimliliğe bağlı olduğunun altını çizmektedir.
Yaklaşımda, verimliliği yükseltmek amacıyla ülkenin, daha verimli olduğu endüstrilerde
uzmanlaşması diğer endüstrilerde ise ithalata yönelmesi gerektiği iddia edilmektedir. Bu
çerçevede Porter, dış ticareti ulusal verimlilik seviyesini yükseltmek için başvurulabilecek bir
araç olarak değerlendirmektedir.
Porter çalışmasında, uluslararası piyasalarda başarı sağlayan endüstrileri ve bu
endüstrileri oluşturan şirketlerin stratejilerini incelemiş ve bu şirketlerin değişmeyen tek ortak
yönlerinin “yenilik yapabilme ve kalite yükseltebilme yeteneği” olduğu neticesine ulaşmıştır.
Rekabetçi üstünlüğe ulaşmayı sağlayan bu kabiliyetin devamlılığını sağlamak, sahip olabilmek
kadar önem taşımaktadır. Bu devamlılıkta ancak sürekli gelişim ve iyileştirme ile
yakalanabilecektir. Çünkü her yeniliğin eninde sonunda başkaları tarafından öğrenilmesi ve
kopyalanması tehlikesi bulunmaktadır. Porter, rekabetçi avantaja sahip endüstrilerin veya
firmaların kazanmış oldukları bu yeteneklerin temellerini ise “Ulusal Avantaj Elması” veya
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“Elmas Modeli” adını verdiği yaklaşımla göstermiştir. Bu modelle Porter, ulusal rekabet
avantajlarının belirleyenlerini sistematik olarak ortaya koymayı amaçlamış ve küresel rekabetin
açıklayanlarını bir sistem yaklaşımı içinde başarılı bir biçimde göstermiştir. Aşağıdaki şekilde
gösterilen elmas modeli rekabet avantajı doğuran yetenekleri ülkenin dört temel özelliğine
bağlamaktadır. O halde Porter’in rekabet gücü anlayışında firmanın kurulduğu ülkenin şartları
özel bir önem arz etmektedir. Çünkü şirketler yurtdışına açılmadan önce kendi yerel
çevrelerinde serpilip büyümekte ve bu yerel çevre veya ülke, şirket kimliğinin oluşmasında,
firma stratejisinin belirlenmesinde kritik işlevler üstlenmektedir.
Şekil 2: Porter'in Elmas Modeli

Kaynak: Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan: China, 1990, s. 127’den aktaran
GÖKMENOĞLU, Seyit Muharrem; AKAL, Mustafa; ALTUNIŞIK, Remzi, Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen
Faktörler Üzerine Değerlendirmeler, Sayı: 4, Ekim, 2012, s. 12.

Elmas modelinde dört özellik firmaların faaliyette bulunduğu çevreyi şekillendirmekte,
birbirini desteklemekte ve güçlendirmektedir. Elmas modeline göre, uluslararası rekabetçi
gücün doğrudan belirleyicileri olan dört ana faktör ile tanımlanmakta ve bunlar elmasın dört
köşesini oluşturmaktadır. Ana faktörlerin yanı sıra, ülkelerin rekabet gücü ve yeteneğini
belirleyen iki dolaylı faktör olarak modelde “devlet” ve “şans” unsurlarına yer verilmektedir.
Bu faktörler:


Bir ülkenin alt yapı ve nitelikli iş gücü gibi unsurlardan oluşan faktör koşulları,



Bir ülkede bir endüstri içerisindeki mal ve hizmetlere yönelik talep koşulları,
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Bir ülkede yer alan bir endüstrinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesine
hizmet edebilecek ilgili ve destekleyici endüstrilerin olması,


Firmaların stratejileri, endüstriyel yapı ve birbirleri arasındaki rekabet ortamıdır.

Model bu şekilde firmaların nasıl kurulduğunu, organize olduğunu ve yönetildiğinin
belirlenmesi için elverişli açıklama getirmektedir. Rekabetin yapısı aynı zamanda ulusların ve
endüstrilerin rekabet üstünlüğünü de etkiler.

7.3.1. Faktör Koşulları
Faktör koşulları geleneksel dış ticaret teorilerinde de belirtildiği gibi, bir ülkenin üretim
faktörlerini ifade etmektedir. Bunlar endüstrilerde üretim yapan şirketlerin gereksinim duyduğu
insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, sermaye, bilimsel bilgi, alt yapı gibi faktörlerden
oluşmakta ve bir ülkenin üretimdeki konumunu belirlemektedir. Ancak, uluslararası rekabet
gücüne erişmede sadece bu faktörlere sahip olmak yeterli değildir. Önemli olan, bu faktörleri
etkili ve verimli bir şekilde kullanmaktır. Ülkelerin belirli endüstrilerde başarılı olması onların
ihtiyaç duyulan faktörleri bir araya getirme ve iyileştirmede gösterecekleri performansa
bağlıdır. Porter, üretim faktörlerinin miras olarak kalan değil, ülkeler tarafından yaratılan
unsurlar olduğu düşüncesinin savunmaktadır. Bu düşünce, potansiyel unsurların
dinamikleştirilmesi sürecini ifade etmektedir.
Porter söz konusu faktör koşullarını belli kategoriler üzerinden analize dâhil etmekte ve
bu faktörleri aşağıdaki gibi sınıflandırılarak açıklamaktadır:

Beşeri Kaynaklar; İşgücünün niceliği ve niteliği, maliyetleri ve iş ahlakının
düzeyi ile ifade edilmektedir.

Fiziksel Kaynaklar; Ülkedeki arazi, su, mineraller, iklim, hammadde, enerji ve
güç kaynaklarının durumu, miktarı, maliyeti ve kalitesini göstermektedir.

Enformasyon Kaynakları; Ülkelerin mal ve hizmetler hakkındaki piyasa,
bilimsel ve teknik bilgisi, araştırma ve istatistik enstitülerinin ve üniversitelerin varlığı ile ifade
gösterimektedir.

Sermaye Kaynakları; Finansal sermayenin miktar ve maliyetleri ile
betimlenmektedir. Ülkelerin güvende olan ve olmayan borçları, tahvil ve hisse senetleri, risk
sermayesi kullanımı gibi unsurlarla ifade edilmektedir.

Altyapı; Altyapı kavramı ile anlatılmak istenen faktörler taşıma sistemleri,
iletişim ve haberleşme ağı, fon transfer olanakları, sağlık hizmetleri gibi unsurlardan oluşmakta
ve ülkeyi yatırımlar için cazip duruma getiren niteliklerdir.
Yukarıda ifade edilen faktörlerde önemli olan unsur, rekabetçi olmayı öngörülen bir
endüstrinin düşük maliyetli ve yüksek kaliteli faktörlerin hepsini bir arada bulundurabilme
kapasitesinin bulunmasıdır. Bu noktada, rekabet gücü sağlamak ilgili faktör donanımının nasıl
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daha etkin bir şekilde kullanılabileceği sorununun çözülmesine bağlı olacaktır. Porter doğal
kaynak, iklim, kuruluş yeri ve niteliksiz emek gibi temel veya pasif faktörler ile yatırımlar
vasıtasıyla ileri düzeydeki faktörler durumuna getirilmiş olan uzmanlık, araştırma ve geliştirme,
mühendislik becerileri gibi aktif faktörler arasında ayrım yapmaktadır. Tahmin edileceği gibi,
rekabet üstünlüğü sağlanmasında, daha çok kurumsal olan temel ve genel faktörler değil, ileri
düzeyde ve uzmanlığa dayalı olan ve özel sektöre görev yükleyen faktörler ön plana
çıkmaktadır. Dolayısıyla, özel sektörün faktör geliştirme programlarına gerek duyulmaktadır.
Günümüzde dünya ticaretini ve endüstriyel yapısını gözlemlediğimizde, en rekabetçi
ülkelerin faktör donanımı ve etkin faktör kullanımı açısından diğerlerine üstünlük sağladıkları
anlaşılmaktadır. Örneğin, Güney Kore’de okuma yazma oranı %100’e çok yakın ve 200’ün
üzerinde üniversite bulunmaktadır. Japonya ise kalkınmasını ve yüksek gelişmişlik düzeyini
sahip olduğu zengin doğal kaynaklara değil, büyük oranda nitelikli işgücüne ve mühendis
sayısının çokluğuna borçludur. Soğuk iklim koşulları nedeniyle inşaat yapmak için zaman
periyodunun İsveç’te çok kısa olması, bu ülkeyi prefabrik inşaat sektöründe ön sıralara
taşımıştır. Örneğin Singapur’un, Rusya ile karşılaştırıldığında tarihi, doğal ve turistik
zenginlikler açısından daha dezavantajlı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Singapur,
otel ve havayolu taşımacılığı, güvenli girişimcilerin varlığı, fiyat ve kaliteli ürün sağlama
faaliyetleri gibi kaynaklarını çok daha etkin bir şekilde kullanmak suretiyle turizm sektöründe
Rusya’yı geçme başarısını gösterebilmiştir.

7.3.2. Talep Koşulları
Talep koşulları çerçevesinde ülke içi talebin yarattığı, pozitif ölçek ekonomilerine dayalı
statik üstünlükler değil, talebin dinamik etkileri dikkate alınmıştır. İç talebin yapı ve bileşimi,
iç talebin genişliği ve büyüme kalıbı, iç talepteki tercih yapısının dış piyasalara yansıma
mekanizmaları rekabet avantajının elde edilmesi için talebin niteliği önem kazanmaktadır.
Tüketici gereksinimlerinin şirketler tarafından algılanması bu unsuru belirlemektedir.
Şirketlerin rekabet avantajı yaratmada, iç talep kaynaklı baskılar, dış kaynaklı baskılardan daha
öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Porter’a göre, talep koşulları ulusal firmalar tarafından
yapılacak yeniliklerin oranı ve özelliklerini şekillendirmekte, en etkili faktör olarak
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede rekabet avantajının belirlenmesinde yerel talebin
kalitesinin, yerel talebin niceliğinden daha önemli olduğu iddia edilmektedir. Ulusal rekabet
avantajı yaratmada talebin bileşim ve niteliğinin belirlenmesinde, talebin dağılım yapısı, alıcı
taleplerinin niteliği, beklentileri önceden algılayabilmek ve erken davranmak belirleyici
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
İç talepten kaynaklanan değişik etkiler birbirini güçlendirerek etkilediği gibi; talep
koşulları ayrıca rekabet avantajının genel belirleyicileri olan unsurlar da karşılıklı etkileşim
içindedir. Örneğin faktör koşullarındaki gelişme ve iyileşmeler gerek iç; gerekse dış talebin
nitelik, yapı, bileşim ve gelişmesinde etkilidirler. Bu nedenle talep koşulları diğer
belirleyenlerle bir sistem oluşturmaktadır. Sonuç olarak Porter’ın yerel talebin
kompozisyonunun rekabet avantajının temelini oluşturduğunu söylemek mümkündür. Yerel
talebin büyüme oranının ise, yatırımcı davranışlarını, zamanlamayı ve motivasyonu etkilemek
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suretiyle söz konusu avantajın büyümesine yardımcı işlevi olabileceğini belirtmek gerekir.
Diğer yandan yerel talebin uluslararasılaşmasına yol açan ve ülkenin mal ve hizmetlerini
yurtdışına iten mekanizmaların ise yerel talebin sağladığı rekabet avantajına daha az katkıda
bulunan bir etken olduğu dikkat çekmektedir.
Porter Elmas Modeli’ni şekillediriken araştırma kapsamındaki ülkelerde ve rekabetçi
endüstride en dikkat çekici benzerlik olarak yurtiçi talebin etkinliğini görmüştür. Buradan
esinlenerek yurtiçi talebe ilişkin üç temel özellik ortaya koymuştur:

Yurtiçi talebin niteliği: Bir mala yönelik yurtiçi talebin uluslararası talebe oranla
daha yoğun olması halinde, bu mal bölgesel kuruluşlar tarafından daha fazla ciddiye
alınmaktadır. Bu mal ihraç edildiğinde, rekabet avantajını da beraberinde getirecektir.

Yurtiçi talebin büyüklüğü ve ilerleme düzeyi: Yurtiçi piyasada bir mala olan
talep daha fazla ise, bu durum rekabet avantajı yaratır ve şirketleri teknolojilerini devamlılık
sergileyen bir şekilde geliştirmeye, verimliliği artırmaya yönelik değişime ve yatırım yapmaya
sev eder.

Yurtiçi talebin uluslararasılaşması: Yoğun olan yurtiçi talebin, uluslararası hale
gelmesi daha güçlü ve değişimlere değişimleri yakından izleyerek buna göre faaliyet gösteren
piyasa ortamı, yerel firmaları küresel değişimleri takip etme konusunda teşvik edecektir.
Sonuçta, yurtiçi talebin yüksek olduğu ülkelerde, küresel piyasalarda rekabet gücü
yüksek olan firmaların var olduğunu görmek mümkündür. Bu konuda Porter, Japonya’dan bir
örnek vermiştir. Japonya’da sıcak ve nemli ortamlar nedeniyle önceleri yüksek enerjili
havalandırma sistemleri kullanmayı tercih eden yurtiçi tüketiciler, daha sonra daha az enerji
tüketen ve daha sessiz sistemlere yönelmiştir. Buradan hareketle Japon firmalar küçük ve daha
az enerji ile çalışan havalandırma sistemleri geliştirmeye başlamıştır. Günümüzde Japon
firmalarına uluslararası alanda küçük ve daha az enerji ile çalışan havalandırma sistemlerinde
büyük bir rekabet gücü sağlayan faktör aslında yurtiçi talebin değişmesi ve yüksekliği olmuştur.
İtalya’nın ayakkabı endüstrisinde rekabet gücü elde etmesinde, ulusal pazardaki alıcıların
kalite, tasarım ve servis konularındaki titiz davranışlarının firmaları rekabetçi üstünlük elde
etmekte çabaya zorlaması önemli bir rol oynamıştır. Yine ulusal beğenilerin ve tutkularında
uluslararası rekabet gücüne sahip endüstriler yaratabilmesi söz konusu olabilmektedir.
Brezilyalıların futbol tutkusunun dünyada en çok futbolcu ihraç eden ülke olmasını sağlaması,
ABD’lilerin film tutkusunun ABD film sektörünün dünyanın bir numarası olması ve ihracatçı
bir sektör olması bu konuda verilebilecek güzel örneklerdir.

7.3.3. İlgili ve Destekleyici Endüstriler
Porter, ilgili ve destekleyici endüstrilerin mevcudiyetini ve bunların gelişmişlik
seviyesini, ülkelerin bir endüstride rekabet gücü kazanmasını sağlayan önemli bir faktör olarak
ele almaktadır. Küresel piyasalarda rekabetçi bir endüstri kendisi ile ilgili bir diğer endüstriyi
de, küresel rekabet gücüne taşıyabilmektedir. Bunun kökeninde, endüstrilerin birbirleri ile
yatay ve dikey ilişkiler içerisinde bulunmaları yatmaktadır.
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Bir şirketin küresel rekabetçi avantaj elde edebilmesi ve korumasında, bir şirket ile
bağlantı içindeki, yan sanayi ve destek veren endüstriler büyük bir önem taşımaktadır.
Girdilerin temin edilmesi, yeniliklerin uygulamaya konması ve üretim ve pazarlama
faaliyetlerinin uluslararası piyasalara taşınmasında, bağlı ve destekleyici endüstrilerin durumu
belirleyici olmaktadır. İlgili ve destekleyici endüstriler, değer zincirindeki üyeleri veya
birimleri göstermekte ve birçok sanayide doğrudan veya dolaylı ilgili olan tüm oyuncuları
kapsamaktadır. İlgili ve destekleyici sanayilerin bütününü ele aldığımızda bir sanayinin
kümelenmesini oluşturmaktadır. Kümelenme kısaca, bir ülkenin rekabet gücüne sahip olduğu
bir malın üretilmesinde sorumlu veya ilgili olan şirketlerin kurmuş oldukları organizasyonların
tümünü ifade etmektedir.
Destekleyici endüstriler, etkin bir destek ağı içerisinde firmaya etkinlik, hız, önderlik ve
maliyet avantajı kazandırmaktadır. Bilgi ağı oluşturması ve kültürel yakınlık nedeniyle bağlı ve
destekleyici endüstrilerden doğan uyarıcı etkiler devreye girmektedir. Bağlı ve destekleyici
endüstrilere olan gereksinimin, gelişmiş faktör koşulları ve talep koşulları paralelinde
geliştiğini unutmamakta fayda bulunmaktadır. Dolayısıyla bağlı ve destekleyici endüstrileri de,
elmas sistemi bütünü içinde çok önemli bir parça olarak düşünmek gerekir.
İlgili ve destekleyici endüstrilerin, uluslararasılaşma ve inovasyonla ilgili unsurlar
olarak da ele alınması mümkündür. Örneğin girdi maliyetlerinin azaltılması, süreç
iyileştirmesinin sağlanması, yenilik zincirindeki diğer işletmelerin yenilik yapma konusunda
teşvik edilmesini sağlayan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri bu kapsamda
değerlendirilmektedir. İsviçre’nin ilaç endüstrisinde ulaştığı rekabetçi gücünün, geçmişte boya
sektöründe elde ettiği uluslararası başarı ile ilgili olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu
çerçevede bir ülkede rekabet avantajına sahip endüstrilerin var olması, yeni rekabetçi
endüstrilere rehberlik edebilmekte ve güç kaynağı olabilmektedir. Başka bir ifadeyle, küresel
alanda başarılı bir sektör, ilgili bir başka sektörü de küresel başarıya taşıyabilmektedir.
Dolayısıyla bir destek endüstrinin var olması, ilgili diğer endüstri ve orada üretim yapan
firmalara etkinlik, yenilikleri ilk uygulayan olma ve maliyet avantajı gibi önemli avantajlar
sunabilmektedir. Örneğin İtalya, sadece iyi bir deri ve ayakkabı sektörüne sahip değildir, aynı
zamanda iyi bir deri işleme makineleri endüstrisine de sahiptir. Rekabetçi bir tedarikçi zinciri,
başka bir sektöre ucuz ve yenilikçi girdi teminini sağlamak suretiyle rekabet avantajı
yaratabilmektedir. Yatay ve dikey ilişki içerisinde bulunulan sektörlerle sağlanan bilgi alışverişi
beraberinde yenilikçilik ve fikir alışverişini de getirebilecektir.

7.3.4. Firma Stratejisi, Yapısı ve Rekabet Ortamı
Elmas modelinde, bir ülkedeki firmaların nasıl bir oluşum süreci içinde oldukları,
örgütsel yapıları, yönetim şekilleri ve kapasiteleri ile içinde bulundukları rekabet yapısı
belirleyici bir faktör olarak ele alınmaktadır. Ülkelerin, yönetim uygulamalarının rekabet
üstünlüğü sağlayacak şekilde endüstriyle uyum sağladığı alanlarda başarı gösterdiği
görülmektedir. Bölgesel koşullar firma veya sektörlerin stratejileri üzerinde etkili
olabilmektedir. Ülkelerin kendilerine özgü kültürel özellikleri ve yerel koşullar firmaların yapı
ve yönetim şekillerini etkilemektedir. Bu farklılıklar eğitim düzeyi, liderlik, yönetsel yapı,
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sorumluluk alabilme ve harekete geçebilme, tüketici davranışları ve sendikal ilişkilerle aynı
paralellikte farklılıklar sergileyebilmekte ve dolaylı olarak uluslararası rekabette avantaj ve
dezavantajlara yol açabilmektedirler. Bir sektördeki rekabet düzeyinin düşük olması o sektörü
diğer firmalar için cazip hale getirmektedir. Dolayısıyla firmalar düşük rekabeti tercih
edecektir. Ancak, bölgesel rekabetin yüksek olması da, firmaları yenilik yapmaya ve gelişmeye
zorlayacaktır. Sektördeki düşük rekabet o sektörü çekici kılmaktadır. Doğru bir risk analizine
dayanan, stratejik yönetimin gereklerine bağlı ve doğru seçilen bir firma stratejisi, küresel
rekabet açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere, firma
faaliyetinin gerçekleştirildiği sektörün yapısal özellikleri, rekabet durumu ve buna paralel
olarak uygulayacağı strateji büyük bir önem taşımaktadır. Yerel rakipler birbirlerini fiyatları
düşürme, kaliteyi yükseltme ve yeni ürünler ve süreçler üretme konusunda zorlayacaklardır.
Fiyat rekabetine ek olarak teknolojiye dayalı rekabet ulusal üstünlüklerin sürdürülebilmesi
açısından önemli olacaktır. Bir rakip şirketin başarısı diğer rakip şirketleri gelişmenin mümkün
olduğuna inandırabilir ve yeni rakiplerin endüstriye girmesine neden olabilecektir. Bu da o
sektördeki fiyat ve kalitedeki rekabeti daha da arttıracaktır. Örneğin kalem endüstrisinde
faaliyet gösteren Staedtler adlı Alman şirketi, uluslararası pazarlara yerel pazarın önemli bir
kısmına sahip olan Faber Castell adlı diğer bir Alman şirketinin zorlamasıyla girmiştir.
Yerel rekabetin gücünü arttıran diğer bir unsurda coğrafi kümelenmelerdir. Birbirleri
ile dirsek temasında bulunan aynı endüstrideki firmalar hızlı bilgi akışı ve etkileşim sayesinde
daha da rekabetçi hale gelecektir. Dolayısıyla zorlu ve acımasız yerel rekabette ayakta kalmayı
becerebilen firmalar, uluslararası arenada rekabet gücüne sahip olabilmek için daha fazla
donanıma sahip olmaktadırlar.

7.3.5. Şans Faktörü ve Devletin Rolü
Ülkenin uluslararası rekabetçi yapısını ortaya koyan elmastaki bu dört temel faktörün,
sürekli etkileşim içinde bulunduğu ve birbirini desteklediği düşünülmektedir. Bir faktörde
ortaya çıkan değişim diğer faktörleri ve aralarında kurulmuş olan dinamik ilişkileri de
etkilemektedir. Porter ülke rekabet yapısını analiz ederken dışsal olarak modele dâhil ettiği
devlet ve şans faktörlerini de dikkate almaktadır. Her iki dolaylı faktörün de rekabet gücünü
desteklediğini ancak sürekli bir rekabet avantajı oluşturmadığına dikkat çekmekte yarar vardır.
Şans faktörü teknolojik yapıda yaşanan patlamalar ya da beklenmedik politik
gelişmeler, savaşlar gibi olağan dışı olayları ifade etmekte ve bu faktörlerin devlet ve
işletmelerin kontrolü dışında oluştuğu belirtilmektedir. Küresel rekabet avantajlarını dolaylı
belirleyen unsurlardan biriside ülkelerin karşısına çıkan fırsatlardır. Bu fırsatlar genelde temel
teknolojilerde yenilenmeler, girdi maliyetlerinde ani değişmeler, finans piyasasındaki
gelişmeler; dünya talebinde ve yerel talepte ortaya çıkan dalgalanmalar, dış ülkelerin
uyguladıkları politikalar ve savaşlar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.
Devletin ülkenin toplam rekabet gücü oluşumuna çok önemli etkisinin olduğu ve dört
faktörün yapısal değişim ve gelişime doğrudan katkı yaptığına dikkat çekilmektedir. Bunlar
geliştirilen standartlar vasıtasıyla firmaları performanslarını yükseltmek için cesaretlendirmek,
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talep edilebilecek malları önceden belirleyip edip modellemek, özelleştirilmiş girdi üretimine
odaklamak, bölgesel rekabeti engelleyecek kartel, tröst gibi monopolleşme çabalarını önlemek
gibi görevlerdir. Başarılı uygulamaların, belirleyici faktörler nedeniyle ulusal üstünlüğün
mevcut olduğu ve devletin ulusal bir üstünlük yaratmak yerine var olan üstünlükleri
desteklediği endüstrilerde çalışması beklenmektedir. Bu çerçevede devletin temel rolünün,
elmas modelinin dört ana unsurunu oluşturan faktörleri destekleyici ve teşvik edici nitelikte
düşünülmesi yerinde olacaktır. Dolayısıyla modeldeki devlet faktörünün, rekabet ortamına
doğrudan müdahale etmeyen ancak şirketler için rekabetçi avantajlar sağlayan bir ortam
yaratılması için hükümetin uyguladığı politikalar olarak anlaşılması gerekmektedir. Devletin
piyasaya müdahalesinin doğrudan olması, ancak az gelişmiş bir ülke olması durumunda kabul
edilebilecektir. Tersi durumda bu doğrudan müdahalelerin, yenilikçiliği teşvik etmesi ve uzun
vadede rekabet gücünü arttırma ihtimali oldukça düşük görülmektedir. Porter’e göre ulusal
rekabet gücünün ileriye taşınabilmesi için devletin, eğitim ile ilgili gelişmiş stajyerlik
uygulamalarını ve sanayi-üniversite işbirliği ile yapılmış araştırma projelerine destek vererek
üst düzey niteliklere sahip işgücü yetiştirmeye odaklanması yararlı olacaktır. Devletin
uluslararası rekabet gücüne katkısına değinirken Porter, Japon devletinin faks cihazları
konusundaki erken talep hususunda firmalarını uyarmak suretiyle rekabet gücü sağlamasını
örnek olarak vermiştir.
Porter ülkelerin küresel rekabet gücünü tespit edebilmek için ülkeleri çok kapsamlı
parametreler üzerinden değerlendirmek suretiyle rekabetçilik ajandaları belirlemiştir. Burada
GSYİH, kümelenme düzeyleri, ticaret yapısı, patent alma yoğunlukları, ihracat yapıları ve dış
ticaretteki piyasa payları, yabancı yatırım miktarı, araştırma ve geliştirme yatırımları ve
harcamaları, insani gelişim endeksi, işgücü verimliliği, işsizlik oranları, şirket sermaye
büyüklükleri, toplam faktör verimliliği, kamu borçları gibi parametrelere yer verilmiştir. Ayrıca
bu ajandalar doğrultusunda rekabet gücünü yükseltecek öneriler ortaya konmuştur.

7.3.6. Kümelenme (Clustering) Kavramı ve Uygulamadan Örnekler
Son 20-30 yıllık dönemde, mikro iktisadi şartlar ve bu şartların uluslararası rekabet gücü
üzerindeki etkileri giderek daha fazla ön plana çıkmıştır. Günümüzde birçok şirket, rekabet
avantajını elde etmek veya korumak için yeniden yapılanmak zorunda kalabilmektedir.
Günümüzde firmalar için “küresel düşün yerel davran” stratejisi büyük bir önem kazanmıştır.
Bu çerçevede “kümeler” şirketlerin ve endüstrilerin çabalarını ve kaynaklarını birleştirerek
sınırlarını büyütme vasıtası olarak büyük ilgi uyandırmaktadır. Kümelenme kavramı Türkiye
ekonomisi içinde oldukça büyük bir önem taşımakta ve bu teknikler ülkenin ekonomik
gelişiminde ve rekabet gücü kazanmasında giderek artan roller üstlenebilecektir.
Kümelenme kavramı literatüre, Michael Porter’ın 1990 tarihli Ulusların Rekabet
Üstünlüğü kitabı ile girmiştir. Ayrıca coğrafi konumun ekonomi üzerindeki etkilerine
odaklanan Paul Krugman’ın 1991 tarihli Coğrafya ve Ticaret kitabında da kümelenme
kavramına atıf yapıldığı görülmektedir. Michael Porter kümelenmeyi, birbiriyle bağlantılı olan
işletmelerin ve kurumların belirli yerlerde coğrafi olarak yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır.
.Dolayısıyla kümelenme iktisadi faaliyetlerin coğrafi ve sektörel olarak yoğunlaşmasını ifade
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etmek için kullanılmaktadır. Aynı sektörde faaliyet gösteren, birbirleriyle işbirliği ve rekabet
içinde olan firmaların (tedarikçiler, müşteriler, satıcılar), ilgili kurumlarla (üniversiteler, meslek
kuruluşları, işkoluyla ilgili diğer kurumlar) aynı coğrafi alanda yoğunlaşmaları küme kavramı
olarak tanımlamaktadır.
Kümeler, birbirleriyle katma değer yaratan üretim zinciri içerisinde bağlantılı, güçlü bir
şekilde bağımlı olan firmaların ve üreticilerin oluşturdukları bir ağdır. Kümelenme olgusu
sadece aynı türden üretim ve satış birimine sahip olan firmaların yoğunlaşması anlamına
gelmez. Buradaki yatay işbirliği ihmal edilmeksizin, önemli olan dikey işbirliği oluşturacak ve
birbirini tamamlayan firmaların bir arada olduğu bir alanın kurulmasıdır. Ayrıca, kümelenme
aynı bölgede kurulmuş, karşılıklı bilgi akışını kolaylaştıran şirketlerden oluşur ve bu firmalar
kümelenmenin yarattığı sinerjiden ve verimlilik, yenilik gibi yararlardan olumlu etkilenirler.
Porter’ın düşünce sisteminde, uluslararası rekabetçi üstünlükler geliştirilmesi açısından
kümelenme oluşumlarının özel bir önemi olduğu görülmektedir. Porter bir ülkede veya belirli
bir mekânda iş ortamının iyileştirilmesinin, kümelenmelere yol açtığını, başka bir ifadeyle
kümelenmelerin elmas modelinin bir türevi olduğunu ifade etmekte ve kümelenmelerin
uluslararası rekabet gücünü birçok yolla etkilediğine dikkat çekmektedir.
Uluslararası rekabetçi üstünlüklerin geliştirilmesi ve bu üstünlüklerin devam
ettirilmesinde firma içerisinde olup bitenler esas önemli unsurlar olarak görülmekte, ancak
kümelenmeler aracılığıyla firmanın yakın çevresinde var olan iş ortamının sunacağı katkılardan
da yararlanması da önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Genel hatlarıyla imalat sanayiinde bir
kümelenme oluşumu içerisinde üreticiler, yan sanayiciler ve diğer ilgili firmalar, makine
teçhizat ve parça tedarikçileri, uzmanlaşmış altyapı tedarikçileri ve lojistik firmaları, finans
kuruluşları, kalite, standart ve belgelendirme kuruluşları, kamu ve özel danışmanlık birimleri,
üniversiteler ve araştırma kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kuruluşları, sektörel
ve dış ticaret dernekleri, hastane gibi sosyal kurumlar bulunabilmektedir.
Porter iktisadi kümelenmeler içindeki firmaların rekabet avantajlarını geliştirmelerini
sağlayan üç temel mekanizma tarif etmiştir:

Bir küme içerisinde bulunmakta olan şirketlerin, en iyi uygulamaların
paylaşılmasına, yetişmiş nitelikli işgücü, yönetici ve eğitilmiş teknik eleman havuzuna
ulaşmasını sağlayarak onların verimliliğini artırmaktadır.

Kümelenme, firmaların verimliliklerinin iyileştirilmesine yol açacak olan
yeniliklerin yönünü ve şeklini değiştirmektedir.

Kümelenme, girişimcilik sürecine hız kazandırmakta ve küme içerisinde yeni
firmaların kurulmasını teşvik ederek, olumlu geri besleme döngüsünü başlatmaktadır.
Kümelenmeler, kümelenmeye dahil olan firmalara, kendi esnekliklerinden
vazgeçmeden büyük ölçekli ya da diğer firmalarla resmi bağlantılara sahip işletmelermiş gibi
yarar sağlamalarına olanaklı bir ortam sunmaktadır. Kümelenmelerin oluşturulabilmesi için
gerekli koşullar, üretim sürecinin farklı aşamalara bölünebilmesi ve malların katma değer
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zinciri boyunca taşınabilmesidir. Kümelenme için yeterli koşullar ise, katma değer zinciri
boyunca nihai malın elde edilmesini sağlayan pek çok farklı öğenin koordinasyonu, katma
değer yaratma zinciri boyunca birbirlerini tamamlayan fakat diğerinden farklı teknik bilgiye
sahip olma ve kümelenmeyi kolaylaştıran yeniliklerin kümeler içinde kurulan bilgi ağları
vasıtasıyla paylaşılması ve kolayca yayılmasıdır.
Kümelenmelerin genellikle tarihsel süreç içerisinde doğal bir şekilde kendiliğinden
oluştuğu görülmektedir. Ancak bazı kümelenmelerin, devlet desteği ve kümelenme politikaları
çerçevesinde oluşturulması veya güçlendirilmesi de mümkündür. Özellikle İtalya, Almanya,
ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler rekabette öne çıkabilmek amacıyla kümelenme
politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Diğer yandan, gelişmekte olan ülkelerde de
kümelenme konusunda politikaların uygulamaya konduğu görülmektedir.
Bir bölgenin veya ülkenin yaşam standardı, kendi insan gücünü, sermayesini ve doğal
kaynaklarını kullanarak yaratığı verimlilik ile belirlenmektedir. Yenilik, üretkenliğe ve
dolayısıyla rekabete giden en önemli kanalı açmaktadır. Küreselleşme sürecinde, dünya
ekonomileri yüksek katma değer sağlayan mallara, hizmetlere ve yeniliklere gereksinim
duymaktadır. Dolayısıyla bu ekonomilerde verimlilik ve yenilik rekabetin yeni tanımı haline
gelmiştir. Günümüzde yenilikçiliğe, başarılı kümelenmelerin en önemli ortak özelliği olarak
bakılmaktadır. ABD’de Silikon Vadisi, Almanya’da Baden-Württemberg ve İtalyan endüstri
bölgeleri gibi birçok kümelenmenin yenilikçi kapasitesi ve ekonomik başarısı, bu tip ekonomik
dinamizmin nedenlerini araştıran bilim adamlarının dikkatini çekmektedir. Birçok yazar küçük
ve orta ölçekli işletmelerin yenilikçi kapasitesinin mantıklı bir açıklaması olarak, kamu
araştırma merkezleri ve üniversitelerden bilgi taşmalarının varlığına dikkat çekmektedir.
Bilişim teknolojilerinin gelişmesinde önemli konumu olan Silikon Vadisi, ABD’de
ortaya çıkan ilk kümelenme örneği olarak gösterilmektedir. Silikon Vadisi ile sağlanan başarı
kısa zaman sonra, ABD’de ve diğer ülkelerde gıdadan tekstile, inşaat malzemelerinden
savunma sanayine birçok alanda kümelenmelerin oluşmasına ilham vermiştir. Silikon Vadisi,
5000’e yaklaşan şirketin içinde bulunduğu, bölgenin girişim sermayesinin üçte birini çeken ve
bölge işgücünün %10’una yakınını istihdam edildiği bir kümelenme örneği oluşturmaktadır.
İnovasyon kapasitesi ve ekonomik başarısı yüksek olan kümelenmelere örnek olarak
Baden-Württemberg gösterilebilir. Baden-Württemberg 1976 yılında kendi teknolojik
programını geliştiren ilk Alman Eyaleti olmuştur. Daha sonraki yıllarda, Baden-Württemberg
teknoloji politikaları küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve işletme kuruluşlarının desteklenmesi,
teknoloji merkezleri ve transferi ile kümelenmeler gibi örgütsel ve mekansal yakınlığın sorunlu
olduğu alanlarda geliştirilmiştir. Önemli kümelenmelerin yer aldığı bu bölgede Heidelberg,
Tübingen ve Freiburg üniversiteleri ile teknik alanlarda eğitim veren Stuttgart, Karlsruhe ve
Mannheim üniversitelerine de ev sahipliği yapmış ve bölgedeki bu yüksek eğitim sistemi
bölgesel sanayinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.
Kümelenmelere dünyadan başarılı örnekler olarak Avustralya Şarap İş Kümesi,
Avustralya Turizm ve Konaklama İş Kümesi, İspanya Castellon Seramik İş Kümesi,
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İngiltere’de Londra ve ABD’de Wall Street finans kümelenmesi, Hoollywood’da medya
kümelenmesini verebiliriz.
Ülkemizde kümelenme çalışmaları, 1999 Yalova depremini yaralarının sarılmaya
başlandığı dönemlerde başlamış ve en belirgin örnekleri organize sanayi bölgeleri ve
teknoparklar olmuştur. Türkiye’deki başarılı kümelenmelere Gaziantep’te tekstil ve hazır giyim
kümelenmesini, Kayseri’de mobilya kümelenmesini, Antalya’da turizm kümelenmesini,
Bursa’da otomotiv kümelenmesini, Gebze’de kimya kümelenmesini ve Hereke’de halıcılık
kümelenmesini örnek olarak göstermek mümkündür.

7.3.7. Rekabetçi Üstünlük Teorisi’ne Yönelik Eleştiriler
Porter’ın elmas modeli ulusal rekabet gücünü açıklamada önemli bir model olurken
model çeşitli yönlerden eleştirilere de muhatap olmuştur. Porter’in Elmas modeline yöneltilen
eleştiriler genelde, ulusal rekabet gücünün sadece yerel elmas gücüne bağlı olarak alınmasına
ve modelin bazı faktörleri dikkate almamasına dikkat çekmektedirler. Örneğin, Weilrich,
modelin ulusal üstünlüğe katkı sağlayan önemli faktörleri tanımlamakta birlikte, bazı
gerçeklerin de bu modelle çeliştiğinden söz etmiştir. Modelde, benzer endüstrilerin coğrafi
olarak bir bölgede yoğunlaşmasının sağladığı avantajlar belirtilmiştir. Porter, Alman otomotiv
endüstrisinin yan endüstrilerle yakın konumda olması nedeniyle daha rekabetçi bir yapıya
kavuşabildiğini ifade etmiştir. Almanya’da Mercedes ve BMW gibi firmaların gerçekten de yan
endüstrilerle yakın yerlerde bulunduğu görülmektedir. Ancak otomotiv sektörünün büyük
firmaları Volkswagen ve Opel gibi firmalar ise, söz konusu coğrafi yakınlığın dışında kaldığı
ve bunun da modelle çeliştiği belirtilmektedir.
Eleştirilen noktalardan biride elmas modelinin sadece ülke içerisindeki dengelerin
üstünde durması ve uluslararası bağlantıları dikkate almamasıdır. Özellikle çokuluslu
şirketlerin dolaylı veya doğrudan ülkelerin rekabet gücüne etkisi vurgulanmakta ve Porter’ın
elmas modelinin bu konuda eksik kaldığı belirtilmektedir. Eleştirel yaklaşımlar, Porter’ın
yaklaşımında bir firmanın karşılaştırmalı üstünlüklerinin onun yerel veya ulusal ekonomik
çevresinin bir fonksiyonu olarak alınmasının bir eksiklik olduğunu vurgulamaktadır. Oysa
küreselleşme ve bölgesel entegrasyon süreçleri sonucunda ekonomilerin karşılıklı
bağımlılıkları artmıştır. Bu nedenle, özellikle küçük ülkelere ait elmas modellerinin ABD, AB,
gibi ilişkili oldukları diğer ülkelerin elmas modelleri ile bağlantılı bir şekilde analiz edilmesinin
daha doğru olacağı öne sürülmektedir. Porter’ın tek elmas modeline yönelik eleştirilerin başını
çeken John H. Dunning, Alan M. Rugman ve Joseph R. D'Cruz bu modelin eksikliğini gidermek
için “Çift Elmas Modeli”’ni geliştirmiştir.

7.4. Çift Elmas Modeli
Alan M. Rugman ve Joseph R. D'Cruz, Porter’in tek elmas modelinin dış ticarete açık
küçük ülkeler ve azgelişmiş ülkeler için uygulanabilir olmadığını ifade etmişleridir. Dışa açık
ve nispeten küçük bir ekonomi olan Kanada örneği için tek elmas modelinin sonuç vermeyeceği
belirtilmiştir. Bu yazarlar Kanada’da yer alan yabancılara ait şirketlerin doğasını incelemediği
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için tek elmas modelinin Kanada’nın uluslararası rekabet gücünü açıklayamadığı eleştirisini
yapmışlardır. Rugman ve D'Cruz, Porter’ın tek elmas modelinin değinilen eksikliklerini
giderebilmek için “Çift Elmas Modelini” ortaya atmışlardır. Buna göre Kanada’nın rekabet
gücünün belirlenebilmesi için, kendi ülke elmaslarının, A.B.D.’nin elmas modeli ile bağlantılı
bir şekilde oluşturulması gerekir. Rugman ve D’Cruz’un yaklaşımı, Porter’in firmaların
rekabetçi avantajının temelde faaliyette bulunduğu ülkenin yerel ekonomik çevresinin bir
fonksiyonu olduğu şeklindeki tek elmas modelini genişletmektedir. Böylece yeni model ticaret,
doğrudan yabancı yatırımlar vasıtasıyla etkileşimde bulunduğu ülkelerin elmas modellerini de
kapsayarak firmaya özgü kabiliyetlerin coğrafi kaynağını da genişletmektedir. Dış ticarette
hızla artan ülkeler arası yapısal etkileşim neticesinde ortaya çıkan coğrafi kapsamın genişlemesi
durumu ve buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin elmaslarının bağlantılı oldukları
gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerin elmaslarını da kapsaması durumunda uluslararası
rekabet gücünün daha açık bir şekilde ortaya konabileceği vurgulanmaktadır.
Porter’ın elmas modeline eleştiri getiren yazarlardan biri olan John H. Dunning çok
uluslu şirketlerin ülkelerle sınırlı olmadığını ve bunların elmas modelinin dışında bazı
etkilerinin olduğunu iddia etmiştir. Ona göre uluslararası şirketlerin bu özellikleri sebebiyle
sadece yerel elmasın değil ilişkili diğer ülkelerin elmaslarının da değerlendirilmesi gerektiğini
söylemektedir. Duning, Kanada’nın rekabet gücü ölçüm çalışmalarında, ABD ile her alanda
gerçekleştirdiği bütünleşmenin ve var olan karşılıklı ilişkilerin de dikkate alındığı çift elmas
modeli çerçevesinde oluşturulmuş olan Kuzey Amerika elmasının kullanılmasının daha yerinde
olacağını vurgulamıştır.
Şekil 3: Çift Elmas Modeli

Kaynak: A. M. Rugman ve J. R. D’Cruz, ”The Double Diamond Model of International Competitiveness: The
Canadian Experience” Management International Review, Vol. 33, s. 32’den aktaran Emin Çivi ve Diğerleri,
Uluslararası Rekabet Gücüne Farklı Bakışlar, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 4, Sayı:1,
2008, s. 8.
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Duning, ABD ile Kanada arasında serbest ticaret bölgesinin kurulması sonrasında,
Kanada’da daha önce uygulanmakta olan koruyucu politikaların tamamı kaldırılmıştır. Bunun
sonucunda, firma stratejilerinde ve endüstriyel politikalarda değişim yaşanmıştır. Hatta
Kanadalı firmalar ABD’yi ihracat pazarı olarak değerlendirmeyi bırakıp, ABD’nin elmasında
yer alan ABD firmaları ile doğrudan rekabet eder duruma gelmişlerdir. Dolayısıyla, talep yapısı
farklı olan müşterilerin isteklerini yerine getirmek ve büyük bir pazara hitap etmek için, tüm
politika ve kararlarda bu iki elmasın dikkate alınması şart olmaktadır. Yeni serbest ticaret
bölgesi, doğal olarak Kanadalı tüketicilerin talep yapısını da değiştirmiştir. Kanadalıların tüm
ABD ürünlerine kolayca ulaşmaları ABD tarzı tüketici tipinin oluşmaya başlamasına yol
açmıştır. Kanada örneğinde gözlemlenen bu gelişmeler, çifte elmas yaklaşımını doğrular
nitelikte olmuştur.
Çift Elmas Modelinin, Kanada gibi ülkelerin durumun açıklık getirmekte başarı
sağlamasın rağmen, Güney Kore ve Singapur gibi küçük ülkelere tam olarak uymadığı
belirlenmiştir. Bu ülkelerin durumlarını açıklamak için C. Moon, A. M. Rugman, A. Verbeke
tarafından Çifte Elmas Modeli değiştirilerek “Genişletilmiş Çifte Elmas Modeli”
geliştirilmiştir. Güney Kore ve Singapur gibi küçük ülkelerin şirketleri, ulusla kaynak ve
pazarlar kadar, küresel kaynak ve pazarlardan da etkilenmektedirler. Çünkü Güney Kore ve
Singapur firmaları sadece yerel koşullarda değil küresel şartlarda kaynak ve pazar hedeflemek
zorunda kalmaktadırlar. Bu yüzden bir ülkenin rekabetçiliği kısmen yerel elmasa, kısmen
firmanın ilgili olduğu uluslararası elmasa bağlı olacaktır. Bu model Porter’ın elmas
modelinden, rekabet gücünün yerli ve yabancı şirketler tarafından belirleniyor olması ve
hükümeti daha önemli bir konuma getirmesi açısından farklılaşmaktadır.

7.5. Dokuz Faktör Modeli
Porter’in elmas modeline yapılan eleştiriler sonucunda geliştirilen modellerden biride
Cho tarafından ortaya konan “Dokuz Faktör Modeli” olmuştur. D. Cho, Porter’ın modelinin
sadece gelişmiş ülkelere hitap ettiğini, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu modeldeki
dört faktöre sahip olamadıklarını ifade etmiştir. Cho bu ülkelerin rekabet güçlerini oluşturmak
ve geliştirmek için, sahip olmaları gereken faktörlerin hangileri olduğunu ve bu faktörlerin
kimlerin tarafından, nasıl oluşturacağını açıklayan bir modele gereksinim duyulduğunu
belirterek, “Dokuz Faktör Modeli”ni geliştirmiştir.
Dokuz Faktör Modelinde, uluslararası rekabet gücünün içsel kaynaklarını, fiziksel
faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere iki temel grupta sınıflandırmıştır. Birinci gruba,
bahşedilmiş kaynaklar, iş ortamı, ilişkili ve destekleyici endüstriler ve yerel talebi dâhil
ederken, diğer gruba ise temel ekonomik faaliyetleri yerine getiren işçileri, iktisadi politikaları
kararlaştıran ve uygulamaya koyan siyasetçileri ve bürokratları, cesur yatırım kararı alan
girişimcileri ve uzman yöneticiler ile yeni teknolojileri uygulayan mühendisleri dâhil etmiştir.
Bu faktörlere ek olarak şans unsurunu da bir dış faktör olarak dâhil etmek suretiyle Dokuz
Faktör Modelini oluşturulmuştur. Söz konusu modeldeki fiziksel ve beşeri faktörlerin, bir ülke
ekonomisini daha az gelişmişlikten gelişmişlik aşamasına ve yarı gelişmişlikten tam gelişmişlik
aşamasına taşıyacağı öngörülmektedir. Cho, esas olarak fiziksel faktörlerin bir ülkenin rekabet
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gücünü belirleyebileceğini, beşeri faktörlerin ise bu fiziksel faktörleri oluşturmak ve kontrol
etmek suretiyle ulusal rekabet gücünün arttırılmasını sağlayacağını ifade etmektedir.
Şekil 4: Dokuz Faktör Modeli

Kaynak: Sema Yiğit, Ülke Rekabetçiliğinde Porter’ın Elmas Modeli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.104.

Bu model Porter’ın elmas modeli ile ciddi benzerlikler sergilemekle birlikte, bir takım
farklılıklar da bulunmaktadır. İki model arsındaki farkları, faktörlerin gruplandırılma şekilleri
ve yeni faktörlerin modele katılması olarak ifade edebiliriz. Porter, doğal kaynakları ve emek
olgusunu faktör koşullarında ele almıştır. Cho ise doğal kaynakları donatılan kaynaklar başlığı,
emek faktörünü ise çalışanlar başlığı altında sınıflandırmıştır. Diğer yandan, bürokratların ve
politikacıların eklenmesi nedeniyle bu modelde devletin rolü arttırılmıştır. Cho modelinde
ulusal rekabet gücünün yanı sıra işletme, ekonomik bloklar ve küresel rekabet gücü kavramları
üzerinde de durmuştur.
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Şekil 5: Dokuz Faktör Modeli ile Elmas Modelinin Karşılaştırılması

Kaynak: Sema Yiğit, Ülke Rekabetçiliğinde Porter’ın Elmas Modeli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.104.

Cho’ya göre dokuz faktörün tümüne rekabet gücünün belirlenmesinde farklı roller ve
görevler yüklenmektedir. Bu görevler “SER-M” olarak isimlendirilen dört faktörle
açıklanmıştır. Bu dört faktör, konu, çevre, kaynak ve mekanizmadan oluşmaktadır. Konu, var
olan çevrede ulaşılabilecek kaynakların tümünü bir araya getirerek, ulusal politikalar ve işletme
stratejilerinin oluşumu olarak ifade edilmektedir. Çevre, dışsal ve etkilenemez bir faktör olarak
görülmektedir. Kaynaklar, firmaların ya da endüstrilerin değişik kaynaklara sahip olması,
dolayısıyla çevredeki değişimler karşısında farklı tepkilerde bulunabileceklerini belirtmektedir.
Mekanizma ise, tüm saydığımız faktörler arasındaki var olan ilişkileri ifade etmektedir.
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Şekil 6: SER-M Paradigması

Kaynak: Emin Çivi ve Diğerleri, Uluslararası Rekabet Gücüne Farklı Bakışlar, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 4, Sayı:1, 2008, s. 11.

Cho’nun yaklaşımında, sadece ulusal rekabet gücü üzerinde durulmamakta, aynı
zamanda işletme, bölge veya ekonomik bloklar ve küresel rekabet gücü kavramlarının da SERM paradigması yardımıyla açıklanmasına çalışılmıştır. Cho, firmaların rekabet gücünü elde
etmeleri durumunda, ülkenin rekabet gücünün de artabileceği, ulusal rekabet gücünün
yükselmesinin de dünyada sürekli artma trendinde olan ekonomik blokların rekabet gücüne etki
yapacağı ve netice itibariyle dünya ekonomisinin gelişimini gösteren küresel rekabet gücünü
arttıracağı iddiasında bulunmuştur.

7.6. Uluslararası Rekabet Gücünün Ölçülmesine Yönelik Endeksler
Küresel rekabetin ülkeler ve şirketler üzerindeki yoğun baskısının giderek daha fazla
kendisini hissettirmesi söz konusudur. Bu yüzden uluslararası rekabet gücü açısından ülkeler
arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymak amacıyla bu alanda yapılan çalışmaların
sayısını artmaktadır. Günümüzde ülkelerin küresel rekabet gücü düzeyini tespit etmek, yıllar
içerisinde ülkelerin bu alandaki gelişimini ölçmek, ülkeleri rekabet güçlerine göre sıralamak ve
ülkeler arasında karşılaştırmalar yapmak amacıyla araştırmalar yapan birçok kuruluş
bulunmaktadır. Her kuruluş, farklı ölçüm yöntemleri ve teknikleri kullanmakta ve bir ülkenin
rekabetçilik düzeyini belirleyen farklı parametreler üzerine odaklanmaktadır. Yine de, ortak
amaç ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal ve iktisadi ortamın kalitesini tespit etmek ve bu
ortamın iyileştirilerek insanların refahlarını arttırmak için hangi önlemlerin alınabileceğini
gösteren bir rehber sunmaktır. Uluslararası rekabet gücü hakkında bizlere doğrudan veya
dolaylı şekilde veriler sunan belli başlı endeksler aşağıda kısaca sıralanmıştır:

Küresel Rekabet Gücü Endeksi: Dünya Ekonomi Forumu, her yıl Dünya
Rekabet Gücü Raporu ile “Küresel Rekabet Gücü Endeksi (Global Competitiveness
Index)” adı altında ülkelerin uluslararası rekabet gücünü ölçmektedir. Dünya Ekonomi
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Forumu günümüzde yaklaşık 142 ülke için ölçüm gerçekleştirmektedir. Forum rekabet gücünü
bir ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen kurumların, politikaların ve faktörlerin bütünü olarak
görmektedir. Bu endeksi yayınlamakla Forum, yöneticilere ve politika otoritelerine ileri düzey
rekabet gücüne sahip olabilmenin önündeki engelleri tanımlayabilecek bir ölçüm aracı sunmak
ve böylece bu engellerin üstesinden gelebilecek stratejilerin oluşturulmasını teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Türkiye 2014-2015 rapor döneminde küresel rekabet gücü endeksinde144
ülke arasında 45. sırada yer almıştır. Küresel rekabet liginde ilk üç ülke sırasıyla İsviçre,
Singapur ve ABD olmuştur.

Dünya Rekabet Gücü Yıllığı: Uluslararası düzeyde rekabet gücünü ölçen
endeks çalışmalarından biriside Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International
Institute for Management Development - IMD) tarafından yayınlanan “Dünya Rekabet Gücü
Yıllığı”dır. Dünya Rekabet yıllığı 1989 yılından günümüze her yıl yayınlanan ulusların rekabet
gücünün hesaplanmasına yönelik yayınlanan dünyanın en kapsamlı yıllık raporu olma
özelliğini taşır. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün amacı ülkelerin girişimcilerine
ne kadar rekabetçi ortamlar sağlayabildiğini analiz etmek ve derecelendirmektir. Enstitüye
göre, rekabet gücü önemli ölçüde bir ülkenin sürdürülebilir bir şekilde katma değer üretmesini
sağlayan bir ortam oluşturması yeteneğine dayanmaktadır. Dünya Rekabet Gücü Yıllığının
modeli rekabet etmenleri olarak adlandırılan yaklaşık 60 ülkeyi kapsayan 327 farklı kriteri
içeren 4 alt endeksten oluşmaktadır. Ülkelerin rekabet güçleri sıralamasında 2014 yılında
Türkiye 61 ülke arasında 40. sırada bulunurken, ilk üç basamakta sırasıyla ABD, Hong Kong
ve Singapur yer almıştır.

Ekonomik Özgürlük Endeksi: Heritage Vakfı (The Heritage Foundation) ve
Wall Street Journal’ın işbirliği yaparak düzenli olarak yayınladığı “Ekonomik Özgürlük
Endeksi” (Index of Economic Freedom) uluslararası rekabet gücünü ölçen göstergelerden
biridir. Bu endeks mali yükler, ticaret politikası, bankacılık ve finans, para politikası, mülkiyet
hakları, devlet müdahaleleri, iş dünyası özgürlüğü, yatırım özgürlüğü, ücret-fiyat ve kayıt dışı
ekonomi olmak üzere 10 kritere dayanır. 2015 yılı ekonomik özgürlük endeksinde yer alan 178
ülke arasında Türkiye, iş yapılabilir ülkeler sıralamasında 32. sırada yer almıştır.

Yolsuzluk Algılama Endeksi: Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency
International) iş çevrelerinin ve ülke analistlerinin kamu sektöründe ve politik alanda
algıladıkları yolsuzluğun derecesine göre ülkelerin sıralandığı bileşik bir gösterge şeklindeki
“Yolsuzluk Algılama Endeksi”ni yayınlamaktadır. Yolsuzluğun düşük olduğu bir ülke, yabancı
sermaye için daha cazip hale geleceğinden o ülkenin rekabet gücü artacaktır. Dolayısıyla bu
endeksin ülkelerin rekabet gücünün ölçülmesinde kullanılabilecek bir araç olarak kabul
edilmesi mümkündür. Her yıl yayınlanan endeks 175 ülkeyi yolsuzlukları algılama düzeyine
göre sıralamaktadır. Yolsuzluk Algılama Endeksinde Türkiye 2014 yılında 64. sırada yer
almıştır. İlk üç basamakta yer alan ülkeler sırayla Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya
olmuştur.

İnsani Gelişim Endeksi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından
hazırlanan insani gelişim raporları çerçevesinde her yıl “İnsani Gelişim Endeksi”
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yayınlanmaktadır. İnsani gelişim raporları, insani gelişimin farklı boyutlarını inceleyerek ülke
bazında değerlendirmeler yapmaktadır. Bu rapor, her yıl tüm dünya ülkelerindeki yasam
şartlarını görüntülemek ve insanlığın karşı karşıya kaldığı problemleri ortaya çıkarıp, yaşam
standartlarını arttırmak için neler yapılması gerektiği konusunda öneriler sunmak amacıyla
yayınlanmaktadır. İnsani Gelişim Endeksi bir ülkenin insani gelişiminin üç temel boyutundaki
performansını ölçen ve tek başına GSYİH ölçütünden daha kapsamlı bir ölçü sunan bir
endekstir. Bu boyutlar, doğumdaki ortalama ömür beklentisiyle ölçülen uzun ve sağlıklı yaşam,
yetişkinlerdeki okuma yazma oranı ve ilk, orta ve yüksekokula kayıt oranı ile ölçülen bilgiye
erişim düzeyi ile satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış kişi başına düşen GSİYH oranı
ile ölçülen asgari yaşam standardıdır. İnsani gelişim raporu, insana yatırım yapmanın önemine
dikkat çekerek sağlıklı ve eğitimli kişilerin daha verimli çalışarak, ekonomik büyümeye katkıda
bulunacağı düşüncesini savunur. Bu katkı şüphesiz bir ülkenin ulusal rekabet gücüne olumlu
yönde etki edecektir. 2014 İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye, 187 ülke arasında 69. Sırada
yer almıştır. İlk üç basamakta yer alan ülkeler sırayla Norveç, Avustralya ve İsviçre olmuştur.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi: Dünya Bankası tarafından 2004 yılından beri
yayınlanan “İş Yapma Kolaylığı Endeksi”, ülkeler arası yatırım ortamının kıyaslamasına
yardımcı olan bir endekstir. İş yapma kolaylığı endeksi on farklı alanda ülkelerin sıralanması
yoluyla elde edilmektedir. Endekste yer alan on alanı iş kurma, ruhsat alma, istihdam etme,
aktif kaydı, kredi alma, yatırımcıyı koruma, vergi ödemeleri, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin
uygulanabilirliği, iş sonlandırma olarak sıralamak mümkündür. Bu endeksin uluslararası
rekabet gücünün bir göstergesi olarak kabul edilmesi mümkündür. Çünkü bir ülkeye
yatırımların girişinin kolay olması ve yapılan yatırımların fazla olması o ülkenin rekabet
gücünün artışını pozitif yönde etkileyecektir. Türkiye 2014 yılında İş Yapma Kolaylığı
Endeksinde 189 ülke arasında 55. Sırada yer almıştır. İş yapma kolaylığı küresel sıralamasının
zirvesinde Singapur bulunmaktadır. Sundukları en işletme dostu düzenleyici ortamlar sayesinde
ilk 10 ekonomi arasına giren diğer ülkeler ise, Yeni Zelanda, Hong Kong, Çin, Danimarka,
Güney Kore, Norveç, ABD, İngiltere, Finlandiya ve Avustralya olmuştur.
Günümüzün küreselleşmiş piyasalarında ticarette ve sermayede sınırlar giderek ortadan
kalkmaktadır. Ancak ekonomik koşullar ve yapılar her ülkede az veya çok farklılık
göstermektedir. Bir ülkede yaşayanlardan, bir başka ülke ile iş yapacak olanlara yardımcı olmak
için belli başlı uluslararası kuruluşlar bilgileri derlemekte ve bu verileri toplulaştırılarak
yayınlamaktadır. Bir ülke ile ticaret yapacak olan, bir ülkede yatırım yapacak olan girişimciler,
bir ülkeye para gönderecek olanlar, bu göstergelerden yararlanarak karar vermektedirler. Diğer
yandan kamuya açık raporlarla yayınlanan bu bilgilerin arzulayan herkes tarafından takip
edilmesi de mümkün olmaktadır. Söz konusu endeksler, aynı zamanda bir ülkenin hangi
alanlarda eksiklikleri olduğu ve hangi noktalarda iyileştirmeler yapabileceği hakkında da
önemli bilgiler sunması açısından son derece değerlidir. Uluslararası rekabet gücü hakkında
bizlere bilgi veren bu endeksler bazı yazarlar tarafından eleştirilmektedir. Bu endekslerin
ülkelerin rekabet gücünü yansıtmaktan çok, ülkeleri iş ortamının kalitesine göre
sınıflandırdığından uluslararası yatırımcılara yatırım yeri seçmeleri için yararlı birer rehber
olma özelliğini taşıdıkları ancak bunların gerek teorik temelleri gerekse toplama metotlarının
sorunlu olduğu ifade edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ulusal veya uluslararası düzeyde rekabet gücü, bir ülkenin, serbest ve adil piyasa şartları
çerçevesinde, uzun vadede halkının reel ulusal gelirini artırırken aynı zamanda, uluslararası
piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme kabiliyeti olarak
tanımlanabilir. Uluslararası rekabet gücü, bir ülkenin sürekli bir katma değer artışı
yaratabilecek bir çevre oluşturabilme kabiliyetidir. Uluslararası rekabet gücü büyük ölçüde
şirketlerin verimliliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, rekabet gücünün süreklilik arz etmesi
özellikle dış çevre ile etkileşimi gerektiren yenilikçiliğe bağlı olacaktır. Piyasa dışı
etkileşimlerin büyük kısmı ise devletin uyguladığı iktisat politikaları ile yakından ilgilidir.
Uluslararası rekabet gücünün artırılması ağırlıklı olarak, üst düzey bir verimlilik
performansına ve yüksek reel ücretlere sahip olan ekonomik faaliyetlere ülke kaynaklarının
yönlendirilmesi kabiliyetine bağlı olacaktır. Rekabet gücünü, sadece ihraç edilebilir ürünler
üretebilme ve dış ticaretin dengede olmasını sağlama yeteneği ibaret olduğunu düşünmemek
gerekir. Rekabet gücü aynı zamanda, bir ülkenin kişi başına düşen geliri ve istihdam düzeyini
artırabilme ve hayat standardında kabul edilebilir ve sürekli yükseliş elde edebilme ve
uluslararası pazarlardaki payını artırabilme kabiliyetidir.
Sonuç olarak, devletlerin değişen dünya düzeninde öncelikli hedefi, rekabetçi bir
kimliğe sahip olarak, ülke refahını arttırabilmek ve vatandaşların yaşanan değişimden zarar
görmeden sahip oldukları zenginlikleri ve refah düzeylerini koruyabilmelerini sağlamaktır.
Rekabetçi Üstünlük Teorisi Michael Porter tarafından ortaya atılmıştır. Teorinin en
önemli katkısı, çokuluslu bir şirketin uluslararası alanda başarılı olabilmesi için gerekli
koşulları analiz etmesidir. “Elmas Modeli” olarak adlandırılan ulusal üstünlüğün
belirleyicilerinde sağlanacak gelişmelerle beraber firmaların uygulamaya koyacakları küresel
stratejiler, uluslararası rekabetçi üstünlüklerin elde edilmesinde etkili olacaktır. Bu yaklaşımda,
uluslararası rekabet gücü kavramı, aşağıdan yukarıya veya mikro temelde tek tek ülke ve
endüstri analizleri yapılmak suretiyle, rekabetçi üstünlükler temelinde bir çerçeveye
oturtulmaya çalışılmaktadır. Modelde, bir organizasyonun ulusal yapısının uluslararası rekabet
gücünün elde edilmesi açısından önemli bir işleve sahip olduğu kabul edilmektedir.
Elmas modelinde dört özellik firmaların faaliyette bulunduğu çevreyi şekillendirmekte,
birbirini desteklemekte ve güçlendirmektedir. Elmas modeline göre, uluslararası rekabetçi
gücün doğrudan belirleyicileri olan dört ana faktör ile tanımlanmakta ve bunlar elmasın dört
köşesini oluşturmaktadır. Bunlar bir ülkede, alt yapı ve nitelikli iş gücü gibi unsurlardan oluşan
faktör koşulları, bir endüstri içerisindeki mal ve hizmetlere yönelik talep koşulları, bir
endüstrinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesine hizmet edebilecek ilgili ve
destekleyici endüstrilerin olması, firmaların stratejileri endüstriyel yapı ve birbirleri arasındaki
rekabet ortamıdır. Bu nna faktörlerin yanı sıra, ülkelerin rekabet gücü ve yeteneğini belirleyen
iki dolaylı faktör olarak modelde “devlet” ve “şans” unsurlarına yer verilmektedir.

209

Aynı sektörde faaliyet gösteren, birbirleriyle işbirliği ve rekabet içinde olan firmaların
(tedarikçiler, müşteriler, satıcılar), ilgili kurumlarla (üniversiteler, meslek kuruluşları, işkoluyla
ilgili diğer kurumlar) aynı coğrafi alanda yoğunlaşmaları küme kavramı olarak
tanımlamaktadır. Porter bir ülkede veya belirli bir mekânda iş ortamının iyileştirilmesinin,
kümelenmelere yol açtığını, başka bir ifadeyle kümelenmelerin elmas modelinin bir türevi
olduğunu ifade etmekte ve kümelenmelerin uluslararası rekabet gücünü birçok yolla
etkilediğine dikkat çekmektedir.
Rugman ve D'Cruz, Porter’ın tek elmas modelinin eksikliklerini giderebilmek için “Çift
Elmas Modelini” ortaya atmışlardır Dış ticarette hızla artan ülkeler arası yapısal etkileşim
neticesinde ortaya çıkan coğrafi kapsamın genişlemesi durumu ve buna bağlı olarak gelişmekte
olan ülkelerin elmaslarının bağlantılı oldukları gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerin
elmaslarını da kapsaması durumunda uluslararası rekabet gücünün daha açık bir şekilde ortaya
konabileceği vurgulanmaktadır.
Porter’in elmas modeline yapılan eleştiriler sonucunda geliştirilen modellerden biride
Cho tarafından ortaya konan “Dokuz Faktör Modeli” olmuştur. D. Cho, Porter’ın modelinin
sadece gelişmiş ülkelere hitap ettiğini, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu modeldeki
dört faktöre sahip olamadıklarını ifade etmiştir. Cho bu ülkelerin rekabet güçlerini oluşturmak
ve geliştirmek için, sahip olmaları gereken faktörlerin hangileri olduğunu ve bu faktörlerin
kimlerin tarafından, nasıl oluşturacağını açıklayan bir modele gereksinim duyulduğunu
belirterek, “Dokuz Faktör Modeli”ni geliştirmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir ülkenin, serbest ve adil piyasa şartları çerçevesinde, uzun vadede halkının
reel ulusal gelirini artırırken aynı zamanda, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına
uygun mal ve hizmetleri üretebilme kabiliyeti nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Ekonomik İstikrar

b)

Dış Denge

c)

Uluslararası rekabet gücü

d)

Ekonomik etkinlik

e)

Stratejik ticaret politikası

2)
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Rekabetçi Üstünlük Teorisinde faktör
koşulları arasında yer almamaktadır?
a)

Fiziksel kaynaklar

b)

Enformasyon kaynakları

c)

Alt yapı

d)

Sermaye kaynakları

e)

Şans

3)
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Elmas modeline göre uluslararası rekabetçi
gücün doğrudan belirleyicileri olan dört ana faktörden biri değildir?
a)

Faktör koşulları

b)

Devlet

c)

Firma Stratejisi yapısı ve rekabet ortamı

d)

Talep koşulları

e)

İlgili ve destekleyici Endüstriler
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Cho tarafından ortaya atılan dokuz faktör modelinde
rekabet gücünü belirleyen fiziksel faktörlerden biri değildir?
a)

Donatım kaynakları

b)

İlgili ve destekleyici endüstriler

c)

İş çevresi

d)

Politikacı ve bürokratlar

e)

Yerel talep

5)
Aşağıdakilerden hangisi Cho tarafından ortaya atılan dokuz faktör modelinde
rekabet gücünü belirleyen beşeri faktörlerden biri değildir?
a)

Politikacılar

b)

İş çevresi

c)

Girişimciler

d)

Profesyonel yöneticiler

e)

Çalışanlar

6)
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası rekabet gücü konusunda yayınlanan
endekslerden biridir?
a)

İnsani Gelişim Endeksi

b)

Tüketici Fiyatları Endeksi

c)

Üretici Fiyatları Endeksi

d)

Gayri Safi Milli Hasıla Deflatörü

e)

Gini Katsayısı

7)
Aşağıdakilerden hangisi Porter’in Rekabetçi Üstünlük Teorisi’ne yöneltilen
eleştirilerden biri değildir?
a)

Ulusal rekabet gücünün sadece yerel elmas gücüne bağlı olarak alınması

b)

Elmas modelinin sadece ülke içerisindeki dengelerin üstünde durması

c)

Elmas modelinin uluslararası bağlantıları dikkate almaması
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d)
Çokuluslu şirketlerin ülkelerin rekabet gücüne etkisi konusunda elmas
modelinin eksik kalması
e)

Kümelenme kavramını dışlaması

8)
Porter’in tek elmas modelinin dış ticarete açık küçük ülkeler ve azgelişmiş
ülkeler için uygulanabilir olmadığı iddia edilerek, bu eksikliği gidermek üzere geliştirilen
model aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yeni Bebek Endüstri Argümanı

b)

Çekim Modeli

c)

Ulusal Otarşik Ekonomi Kuramı

d)

Stolper – Samuelson Teoremi

e)

Çift Elmas Modeli

9)
Aşağıdakilerden hangisi Porter’in Elmas Modeli’nde belirttiği şans faktörü
çerçevesinde değerlendirilemez?
a)

Temel teknolojilerde yenilenmeler

b)

Girdi maliyetlerinde ani değişmeler

c)

Finans piyasasındaki gelişmeler

d)

Dünya talebinde ve yerel talepte ortaya çıkan dalgalanmalar

e)

İlgili ve destekleyici endüstrilerin varlığı
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10)
Aşağıdakilerden hangisini Türkiye’deki başarılı kümelenmelere örnek olarak
göstermek mümkün değildir?
a)

Antalya’da turizm kümelenmesi

b)

Gaziantep’te tekstil kümelenmesi

c)

Hatay’da otomotiv kümelenmesi

d)

Bursa’da otomotiv kümelenmesi

e)

Kayseri’de mobilya kümelenmesi

Cevaplar
1)c

, 2)e, 3)b, 4)d, 5)b, 6)a, 7)e, 8)e, 9)e, 10)c
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8. DIŞ TİCARET POLİTİKASI: AMAÇLAR VE ARAÇLAR,
GÜMRÜK TARİFELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle dış ticaret politikası kavramı açıklanacaktır. Daha sonra dış
ticaret politikasının amaçları ve araçları özetlenecektir. Bir sonraki aşamada dış ticaret
politikasının en önemli ve en eski aracı olan gümrük tarifeleri açıklanacaktır. Gümrük tarifeleri
ile ilgili gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra bunların ekonomik etkileri kısaca
açıklanacaktır. Son olarak dış ticarette korumacılığın nedenleri tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dış ticaret politikalarının amaçları nelerdir?

2)

Dış ticaret politikalarının araçları nelerdir?

3)

Gümrük tarifeleri kavramını açıklayınız.

4)

Gümrük tarifelerinin en önemli makroekonomik etkilerini açıklayınız.

5)

Dış ticarette hangi gerekçelerle korumacılık yapılmaktadır?

217

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dış Ticaret Politikası

Dış ticaret politikası
kavramı tanımı ve kapsamı
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Dış Ticaret Politikasının
Amaçları

Dış Ticaret Politikasının en
önemli amaçları
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Dış Ticaret Politikasının
Araçları

Dış Ticaret Politikasının
araçları kavranacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Gümrük Tarifeleri

Gümrük Tarifeleri kavramı
ve uygulanma nedenleri ve
ekonomik etkileri
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Dış Ticarette Korumacılık

Dış Ticarette Korumacılığın
en önemli gerekçeleri
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar


Dış Ticaret Politikası



Dış Ticaret Politikasının amaçları



Dış Ticaret Politikasının araçları



Gümrük Tarifeleri



Korumacılık



Otarşi



Bebek Endüstri Tezi



Dampinge Karşı Koruma Tezi



Dış Sübvansiyona Karşı Korunma Tezi
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8.1. Dış Ticaret Politikasının Tanımı ve Kapsamı
Önceki bölümlerde ele aldığımız dış ticaret teorilerinden hareketle ulaşacağımız en
önemli netice, dünya ekonomisindeki toplam üretimin uluslararası uzmanlaşma ve serbest
ticaret şartları altında en yüksek seviyeyi yakalayacağıdır. Bunun iddianın ardında,
karşılaştırmalı üstünlüklerin ve serbest ticaretin dünya kaynaklarının en etkin kullanımını
sağlayacağına yönelik teorilerin benimsenmesi yatmaktadır. Ancak, serbest ticaret görüşü
teorik olarak ne kadar cazip gelirse gelsin, uygulamada her hangi bir kısıtlamaya tabi olmayan
uluslararası mal ve hizmet hareketleri ile karşılaşma olasılığımız oldukça düşüktür. Pür serbest
ticaret bizlere çok elverişli bir teorik bir çerçeve sunması ve sadece dış ticaretin kazançlarını
ortaya koyması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu bölüm öncesine kadar, bazı
istisnalar hariç olmak üzere, devlet kesimine analizlerde fazlaca yer verilmemiş, serbest
ticaretin faydaları hususunda yeterli bilgiler verilmiş ve kanıtlar ifade edilmiştir. Yaşadığımız
dünyada ise, devletlerin çeşitli amaçları gerçekleştirmek için dış ticarete sürekli müdahale
ettikleri görülmekte ve böylece serbest ticaretin sağlayacağı kazançlar ortadan kaldırılmaktadır.
Diğer bir deyişle, İktisat politikası otoritelerinin dış ticareti kısıtlayan uygulamalardan ellerini
çekmedikleri, bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu noktada, devletlerin dış ticarete
hangi gerekçelerle müdahale ettikleri sorusunu, cevaplamak gerekecektir.
Ülkelerin dış ticaret işlemlerine ülke çıkarları doğrultusunda düzenlemeler ve
kısıtlamalar getirmeleri “dış ticaret politikası” olarak tanımlanmaktadır. Dış ticaret politikası,
ülkelerin dış ticareti kendi çıkarları doğrultusunda sınırlandırmak, teşvik etmek ya da dış ticaret
işlemlerinin yapılma şekillerini düzenlemek maksadıyla almış oldukları önlemler demetinden
oluşmaktadır. Ekonomi yönetiminde politika, ekonominin serbest piyasa mekanizması
çerçevesinde işleyişine yapılan devlet müdahaleleri olarak anlaşılmaktadır. Dış ticaret politikası
bu çerçevede, dış ticaretin Adam Smith’in “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düşüncesine
göre serbest işleyişine devletin çeşitli araçlarla müdahalede bulunması anlamına gelecektir.
İktisat politikası, iktisat teorilerinden hareketle, devletin ekonomik değişkenlerin belli
değerler almasını sağlamaya yönelik faaliyetler olarak tanımlanabilir. Belirli bir iktisadi amaç
ya da amaçlara ulaşılması için belirlenmiş bir hareket tarzı, bu amaçlara ulaşmak için
kullanılabilecek araçların seçilmesi iktisat politikası olarak adlandırılmaktadır. İktisat
politikalarının amaçları olarak, tam istihdam, fiyat istikrarı, yüksek ekonomik büyümenin
sağlanması, iktisadi konjonktürün hafifletilmesi, dış ekonomik dengenin sağlanması, adil gelir
dağılımı, döviz kuru istikrarını saymak mümkündür. Uluslararası iktisat politikası, genel iktisat
politikalarının bir alt dalını oluşturmakta ve dış ticaret politikası’ da, uluslararası iktisat
politikası başlığı altında yer almaktadır.
“Uluslararası iktisat politikası” kısaca, bir ülkenin dış dünya ile iktisadi ilişkilerinin
tümüne uygulanan politikaların genelini ifade etmektedir. Geniş anlamda uluslararası iktisat
politikası devletlerin ticaret ve üretim faktörleri akışlarının yönüne, bileşim ve hacmine
müdahale etmesine ilişkin tüm faaliyetleri şeklinde tanımlanabilecektir. Dar anlamda
uluslararası iktisat politikası ise, devletlerin dış ticareti, iç ve dış yatırımları sınırlaması,
düzenlemesi, teşvik etmesi veya bunlara yol göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası
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iktisat politikalarının, genel iktisat politikaları ile yakın ilişki içinde olduğunu göz ardı etmemek
gerekir. Dolayısıyla, Uluslararası iktisat politikalarını, para ve maliye politikaları gibi genel
iktisat politikalarından tamamen soyutlama olanağı bulunmadığına göre, bu politikaların
uygulanmakta olan genel iktisat politikaları ile tutarlı ve uyumlu olması zorunluluğu vardır.
Uluslararası iktisat politikaları bir ülkedeki tüm iktisadi işleyişle ilgili olduğundan günlük
yaşamın her alanında etkiler yaratabilmektedir. Örneğin ülkemizde cari işlemler açığının
düşürülmesi için uygulanan politikalar, iktisadi büyümeye olumsuz etkiler doğurmakta ve bu
da ülke refahını azaltıcı bir etki yapmaktadır.
Uluslararası iktisat politikasının alt dallarını aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

Dış Ticaret Politikası: Dış ticaret politikası, ödemeler bilançosunun cari
işlemler hesabında ihracat ve ithalat kalemleri üzerindeki tüm devlet faaliyetlerini kapsayan bir
tür uluslararası ekonomi politikasıdır.

Ödemeler Dengesi Politikası: Ödemeler dengesi politikası, devletlerin
ödemeler bilançosunu dengede tutmak veya denge bozulur ise dengeye getirmek için yapmış
olduğu tüm faaliyetleri kapsayan bir politikadır. Diğer bir ifadeyle ödemeler dengesi politikası,
ödemeler dengesinin otomatik mekanizmalarla sağlanamaması durumunda, devletlerin
uygulamaya koyacağı harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici politikalardan oluşur.

Dış Yatırım Politikası: Dış yatırım politikası, devletin doğrudan yabancı
sermaye yatırımları ve uluslararası portföy yatırımları olmak üzere, uluslararası uzun dönemli
sermaye yatırımlarının teşviki veya caydırılması ile ilgili kararlarını kapsamaktadır.

Dış Yardım Politikası: Dış yardım politikası, devletten devlete olan ve yardım
alan ülkede alt yapının kurulması, ekonomik kalkınmanın sağlanması veya askeri savunmanın
gerçekleştirilmesini içeren borç ve hibelerini kapsamaktadır.

8.2. Dış Ticaret Politikalarının Amaçları
Bir ekonomide tam istihdamının, fiyat istikrarının, adil gelir dağılımının, yüksek
büyümenin sağlanması gibi genel iktisat politikalarının amaçları bulunmaktadır. İktisat
politikasının bir alt politikası olması nedeniyle dış ticaret politikası, birtakım özel amaçlarının
yanında genel olarak ekonomi politikası hedeflerine de ulaşmaya çalışmaktadır. Devletin dış
ticaret ilişkilerine müdahale etmesi ve dış ticareti arzuladığı istikamete yönlendirebilmesi için
bazı nedenler bulunmaktadır, işte bu nedenler dış ticaret politikalarının amaçlarını
oluşturmaktadır.
Dış ticaret politikalarının amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Giderilmesi



Dış Rekabetten Korunma



Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
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Ekonominin Liberalleşmesi



Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi



İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması



Hazineye Gelir Sağlanması



Dış Piyasalarda Tekel Gücünden Yararlanma



Otarşi



Sosyal, Siyasi ve Askeri Nedenler

8.2.1. Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Giderilmesi
Günümüzde ister gelişmiş isterse az veya gelişmekte olan ülke olsun, çok sayıda ülkenin
dış dengesizlik sorunu ile karşılaşması söz konusu olmaktadır. Ödemeler bilançosu açıklarının,
ulusal ekonomi üzerinde önemli olumsuz neticelere yol açması mümkündür. Dış açık veren
ülkelerin bu konuda büyük bir baskı altında kalması söz konusu olabilecektir. Özellikle dış
açık veren ekonomilerde bu açıkların kapatılması dış ticaret politikası açısından önemli
olmaktadır. Çünkü sürekli dış açık veren ülkelerde, döviz rezervlerinin yetersiz kalması ve yeni
dış borçlanma imkânlarının kısılması gibi ciddi tehlikelerin ortaya çıkması mümkün olacaktır.
Kronik dış açık sorunu olan ülkelerde dış ticaret politikasının amacı, ithalatı zorlaştırıp ihracatı
özendirmek ve ülkeye yabancı sermaye girmesini özendirerek dış açığı kapatmaktır. İktisadi
açıdan bir ülkenin dış fazla vermesinin de, dengesizlik olarak kabul edildiğini unutmamak
gerekmektedir. Sürekli olarak dış fazla veren bir ekonomide, konjonktür genişleyecek ve bu bir
dizi sorunu beraberinde getirebilecektir. Ancak genelde dış fazla verilmesi durumu, dış açık
verilmesi durumu kadar baskı yaratan bir sorun olarak algılanmamaktadır. Yine de dış fazla
verilmesi durumunda dış ticaret politikaları bu fazlayı giderecek şekilde uygulamaya
konabilmektedir.

8.2.2. Dış Rekabetten Korunma
Gelişmekte olan ülkeler çoğu zaman sanayide, teknolojide, yetişmiş insan gücünde,
pazarlama imkanlarında gelişmiş ülkelerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle
devletler sanayilerini, en azından dış rekabete dayanacak seviyeye ulaşana kadar korumayı
tercih edebileceklerdir. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, yeni kurulan veya ilerde
kurulacak endüstriler, belirli bir olgunluk aşamasına ulaşıncaya kadar devletin sağladığı böyle
bir korunmaya muhtaç olabilmektedir. Ülkeler, ihracat potansiyeli yüksek fakat yeni gelişen ve
dolayısıyla yüksek maliyetle çalışan ulusal sanayi sektörlerini yurt dışı rekabetin etkisinden
korumak için ithalat yasakları, vergiler kotalar gibi politikalar uygulamak zorunda
kalabilmektedirler. Gelişmiş ülkelerin de, özellikle az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri tekstil
gibi emek yoğun bir kısım sanayi ürünleri ile rekabet edemeyen bazı yurtiçi endüstrileri
koruyucu politikalara yönelmeleri söz konusu olmaktadır.
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8.2.3. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Ülkeler iktisadi kalkınmalarını veya gelişmelerini sağlamak için dış ticaret
politikalarına başvurabilmekte ve dış ticareti bir araç olarak kullanabilmektedirler. İktisadi
kalkınma tüm kavramları içine alan oldukça geniş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, iktisat politikalarının öncelikli amaçlarından biri iktisadi
kalkınmayı sağlamaktır. Genellikle düşük gelir, geri teknoloji ve küçük piyasa ortamında
çalışan gelişmekte olan ekonomiler, sosyal ve ekonomik yapılarını değiştirerek kalkınmaya
çalışmaktadırlar. Hızlı bir iktisadi kalkınmayı hedef alan bu ülkelerin, amaçlarına ulaşabilmek
için uyguladıkları stratejilerden birisi de ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisidir.. Bu
ülkeler kalkınabilmek için dış ticaret stratejilerinden ithalat ikamesi stratejisini uygulamaya
koyabilmektedir. Bu çerçevede yeni kurulan, genç sanayileri dış rekabetten korumak için
ithalata tarife ve miktar kısıtlamaları getirirken, diğer taraftan kalkınmanın sağlanması için
zorunlu olan yatırım mallarının ithalatını artırmaktadırlar. Kalkınma için gerekli sermaye
mallarının ithal edilebilmesi için dövize ihtiyaç duyulmakta ve bu nedenle gerekli dövizin
sağlanması için ihracat teşviklerle arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu ülkelerde, ilkel tarım
mallarının dış şokların etkisinden korunmak için ekonomik yapının farklılaştırılması, lüks
tüketim mallarının ithalatının yasaklanması dış ticaret politikalarının ana hatlarını
oluşturmaktadır. İhracata dayalı dışa dönük sanayileşme stratejisi takip eden ülkelerin ise,
ihracatı teşvik ederek iktisadi kalkınmayı finanse etme çabasına yönelmeleri söz konusu
olabilmektedir.

8.2.4. Ekonominin Liberalleşmesi
Ekonominin liberalleşmesine ilişkin dış ticaret politikaları, dış ticarete daha önceden
getirilmiş olan kısıtlamaların kaldırılarak dış ticaretin serbestleştirilmesine yönelmektedir.
Günümüzde birçok ülkede dış ticaret politikalarının temel amacı, serbest piyasa ekonomisinin
tüm kurum ve kuralları ile uygulamaya geçirilmesidir. Bu ülkeler, ulusal ekonomilerinin dünya
ekonomisi ile bütünleşmesi için liberal dış ticaret politikası izlemektedirler. Bu şekilde ülkeler
tümüyle serbest dış ticarete ilkesine ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre uzmanlaşmak
suretiyle, uluslararası iş bölümünden en çok faydayı elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Dünya dış
ticaret hacminde son dönemlerde ciddi artışlar sağlanmasında dış ticaret ve kambiyo
rejimlerindeki serbestleştirmenin katkısı belirleyici olmuştur. Dış ticarette liberalleşme, dış
ticaret işlemlerinin uluslararası teamül ve normlara uygun şekilde yönlendirilmesi ve
yürütülmesi anlamına gelmektedir.

8.2.5. Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi
Bir ekonomide tekelci ve oligopolcü firmaların yaygınlık kazanması, üretimde kaynak
etkinliğini bozabilmekte ve tüketicilerin kalitesiz yerli mallara yüksek fiyat ödemek
mecburiyeti ile karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. İktisat teorisinde bir piyasanın
monopol olması piyasa aksaklığı veya başarısızlığı olarak kabul edilmektedir. Piyasa
aksaklıklarının var olması durumunda devletin piyasaya müdahalesi gerekli olmaktadır.
Malların satışını kendi kontrolleri altına alan tekelcilerin güçlerinin kırılmasının en etkin yolu,
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bu firmaların satışını kontrol ettiği malların ithalatının kolaylaştırılması ve ithalat
sınırlamalarının kaldırılmasıdır. Böylece devlet, gümrük tarifelerini veya öteki kısıtlamaları
azaltarak iç piyasada rekabeti geliştirmeyi tercih edebilecektir. Bu politikalarla monopolcü
baskıların kırılması, piyasa aksaklıklarının ortadan kalkması ve dolayısıyla kaynak dağılımında
etkinliğin artması söz konusu olacaktır.

8.2.6. İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Bir ulusal ekonomide iç istikrarın sağlanması ülkedeki iç dengenin sağlanmasını ifade
etmektedir. Ülke içerisinde makroekonomik istikrarın bozulması işsizliğin artması,
enflasyonun yükselmesi, gelir dağılımının bozulması, iktisadi büyümenin yavaşlaması ve dış
dengenin bozulması anlamına gelmektedir. Eksik istihdamdaki ülkelerin işsizlik problemini
çözmek amacına yönelik olarak dış ticaret politikaları uygulamaları mümkündür. Bu doğrultuda
gümrük tarifeleri ve kotalar koymak suretiyle, toplam talebin yabancı mallardan yerli mallara
doğru kaymasını ve yerli üretimi artırmasını hedefleyebilirler. Ancak bu durumda karşı ülkenin
ihracatı azalacağı için, o ülkede büyüme yavaşlayacak ve işsizlik artabilecektir. Bu durumda o
ülkeye adeta işsizlik ihraç edilmiş olunacaktır. Diğer yandan bir ülke içerisinde bazı malların
arzının düşmesi durumunda, iç fiyat artışları ortaya çıkabilecek ve enflasyonun yükselmesi söz
konusu olabilecektir. Böyle bir durumda ise devletler o ürünlerin ithalatını kolaylaştırarak arz
tıkanıklıklarını giderebilmekte ve böylece fiyat istikrarını sağlayabilmektedirler.

8.2.7. Hazineye Gelir Sağlanması
Devletler ithalat ve ihracat üzerinden alınan vergilerle hazineye gelir
sağlayabilmektedirler. Tarihsel olarak bakıldığında, gümrük vergilerinde ilk zamanlardaki
amaç hazineye gelir sağlamak olmuştur. Öncelikli amaç gelir sağlamak olduğundan ihracattan,
transit taşımacılık ve transit ticaretten dahi gümrük vergisi alınması söz konusu olmuştur. Gelir
sağlama amacına yönelik gümrük vergisi, genelde o ülkedeki tüketicilerin yaygın olarak
kullandığı ürünlere uygulanmaktadır. Bazı ürünlerden alınan gümrük vergisi sadece gelir elde
etmek için konmuştur. Ülkemizde kahveden alınan gümrük vergilerini buna örnek olarak
vermek mümkündür. Ne var ki, günümüzde gümrük vergileri ağırlıklı olarak yerli endüstrileri
dış rekabetten korumak amacı ile uygulanmaktadır.

8.2.8. Dış Piyasalarda Tekel Gücünden Yararlanma
Bir ülkenin dış piyasalarda tek üreticisi olduğu ürünlerden daha çok gelir elde edilmesi
amacıyla da dış ticaret politikası uygulanabilmektedir. Başka bir ifadeyle, dış ticaret
politikasının buradaki amacının ardında, ihraç edilen ürünlerle ilgili olarak uluslararası
piyasalarda monopolcü konumuna geçme düşüncesi yatmaktadır. Bunun için ülke, tek üretici
olduğu malların dışarıya satışına sınırlandırmalar getirmekte veya benzer malı üreten az
sayıdaki öteki ülkelerle anlaşarak birlikte kartel kurma yoluna gidebilmektedir. Böylece,
uygulanacak aşırı yüksek fiyatlarla, dış ticaret hadleri o ülke lehine değiştirilmeye
çalışılmaktadır.
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8.2.9. Otarşi
Otarşi, bir ülkenin kendi kendine yeterli olmasına yönelik bir politika takip etmesi ve
ekonominin kendini uluslararası ticaret ve sermaye akımlarından tamamen soyutlamaya
çalışması anlamına gelmektedir. Bu politikayı benimseyen ülkeler için dış ticaret politikasının
temel amacı, dış dünya ile olan ekonomik bağların en aza indirilmesidir. Bazı ülkelerin
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal nedenlerle otarşi sağlanmasına yönelik politikaları
uygulamaları söz konusu olmuştur. Bu politikayı izleyen ülkelerde dış ticaret devlet
kontrolünde tutulmaktadır. Zorunlu olmadığı ve ekonomi için zaruret arz etmediği sürece
ithalat yapılmamaktadır. Daha öncede vurguladığımız gibi, dünya kaynaklarının coğrafi olarak
bütün ülkelere eşit şeklide dağılmaması sebebiyle hemen hemen hiçbir ülkenin tamamen kendi
kendine yeterli olması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle az da olsa ticaret yapılacaktır.
Geçmişte doğu bloğu ülkelerinin otarşik dış ticaret politikaları izledikleri görülmüştür. Ancak
bunların yine de batı ile takas şeklinde ticaret yapmak zorunda kalmaları söz konusu olmuştur.
Sonuçta bu politikaları yürütememişler ve 1989 yılından sonra dışa açılmak durumunda
kalmışlardır. Günümüzde Küba ve Kuzey Kore gibi birkaç istisnayı dışarıda tutacak olursak,
neredeyse ülkelerin tamamı otarşi politikasından vazgeçmişlerdir.

8.2.10. Sosyal, Siyasi ve Askeri Nedenler
Devletlerin belirli bir üretici grubunu korumak istemesi, ulusal güvenli, halk sağlığı,
çevre kirliği, kaynak rezervlerinin korunması gibi sosyal, siyasal ve askeri nedenlerle dış
ticarette kısıtlamalar ve teşvikler getirmesi söz konusu olmaktadır. Sağlığa zararlı maddeler
içeren mallar, hava kirliliğine yol açan kömür, toprağın biyolojik yapısına uymayan gübrelerin
ithal edilmesi yasaklanabilmektedir. Ulusal güvenliği tehdit edebilen silahlar, uyuşturucu
maddelerin ithalatı yasalarla yasaklanabilmekte veya devlet eliyle yapılmasına karar
verilebilmektedir. Ülkeler zaman zaman sosyal ve siyasal düşüncelerle bir üretici grubunu
kayırmak istediklerinde, o sektörle ilgili malların ithalinden alınan gümrük vergilerini
yükseltebilmektedirler. Ayrıca devletler, bazı durumlarda ülkeler arasında ortaya çıkan siyasi
veya askeri problemler sebebiyle ambargo uygulamasına gidebilmektedirler.

8.3. Dış Ticaret Politikasının Araçları
Dış ticaret politikaları belirli iktisadi amaçlara ulaşılması için kararların alınması ve bu
kararların uygulanmasını gerektirmektedir. Diğer iktisat politikalarında olduğu gibi, dış ticaret
politikasında da devletler farklı araçlar kullanmak suretiyle, uluslararası ticaret ve faktör
hareketlerinin yönüne, bileşimine ve içeriğine müdahale etmektedirler. Dış ticaret politikası
araçları, devletin dış ticaret politikası hedeflerine ulaşabilmek amacıyla dış ticarete müdahale
etmede kullandığı araçlar olarak tanımlanmaktadır. Devletlerin dış ticarete müdahalede
başvurduğu geleneksel araç gümrük tarifeleri olmuştur. Gümrük tarifeleri aynı zamanda en
yaygın ve en çok bilinen dış ticaret politikası aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman
içerisinde gümrük tarifelerinin etkisi azalmış, bunun yerine yeni araç ve düzenlemeler ortaya
çıkmıştır. Dış ticaret araçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
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Gümrük Tarifeleri



Tarife Dışı Engeller



Miktar Kısıtlamaları



İthalat Kotaları



İthalat Yasakları



İhracat Kotaları



Kambiyo Kontrolü



Tarife Benzeri Araçlar



Çoklu Kur Uygulamaları



Yerli Katkı Oranları



Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Vergi



Damping ve Anti-damping Vergisi



Fark Giderici Vergiler



Dolaylı Vergiler



Mevsimlik Gümrük Tarifeleri



İthalat Teminatları



İthalat Vergileri ve Fon Uygulamaları



İhracat Vergileri



Görünmez Engeller



İhracatın Teşvik Edilmesi



Bağlı Ticaret

8.3.1. Gümrük Tarifeleri
Gümrük tarifesi terimindeki gümrük, belli bir malın ülke sınırından geçişi sırasında
ödenen vergi, harç resim gibi yükümlülükleri ifade etmektedir. Tarife kavramı ise, uluslararası
ticarete konu olan tüm mallara ödenen vergileri gösteren listeleri ifade etmek için
kullanılmaktadır. Uluslararası iktisat literatüründe, gümrük vergisi yerine gümrük tarifeleri
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terimi kullanılmaktadır. Bunun sebebi, dış ticaret konu olan çok sayıda ürünün olması, her
ürünün gümrük vergisi oranlarının farklı bir tarifede olması, ayrıca ülke veya ülke gruplarına
göre de gümrük vergisi oranlarının değişiklikler sergilemesidir.
Gümrük tarifesinin bir ülkenin tek taraflı olarak aldığı kararla, bir kanun ile uygulamaya
konması durumunda, bu “Otonom Tarife” olarak adlandırılmaktadır. Devletler egemenlik
haklarına dayanarak, otonom tarifeleri tek taraflı olarak uygulamaya koyabilmekte,
kaldırabilmekte veya oranlarını değiştirebilmektedir. Gümrük tarifesinin uluslararası
anlaşmalar veya karşılıklı görüşmeler neticesinde belirlenmesi durumunda, bu “Sözleşmeli
Tarife” olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeli tarifelerin bir ülke tarafından tek taraflı olarak
değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün olmamaktadır. Böyle bir yola başvurulduğu takdirde,
uluslararası bir sözleşme ihlal edilmiş olacak ve o ülkenin uluslararası ticaret sisteminden
soyutlanması ve o ülkeye duyulan güvenin sarsılması tehlikesi ortaya çıkabilecektir.
Sözleşmeli tarifelere örnek olarak, AB ile Türkiye arasındaki gümrük birliği
kapsamında, sanayi ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerini göstermek mümkündür. Diğer
yandan, gümrük birliği gereği, tercihli ticaret anlaşması yapılan ülkelere uygulanan tarifeler de
sözleşmeli tarifeye bir örnek teşkil etmektedir.
Gümrük tarifeleri konuluş esasına göre, spesifik, advalorem ve karma olmak üzere üç
farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Advalorem Tarife, İthal edilen malın değeri üzerinden yüzde oranı olarak
alınmaktadır. Örnek olarak, ithal edilen cep telefonunun fatura değeri üzerinden % 10 vergi
alınması gösterilebilir. Malların kalite bakımından ayrılması ve daha pahalı olan lüks mallardan
daha fazla gümrük tarifesi alınabilmektedir. Advalorem gümrük tarifelerinde malın değerinin
belirlenmesinde bir takım güçlükler çıkabilmektedir. Bir malın üretildiği işyerindeki değeri ile
gümrüğe geldiği andaki değeri farklı olacaktır. Gümrüğe gelene kadar nakliye, indirme,
bindirme, sigorta gibi maliyetler fiyata eklenecektir. Böyle bir karışıklığın ortaya çıkmasını
engellemek için, Türkiye’de ve diğer birçok ülkede gümrük tarifelerinin CIF bedeli üzerinden
uygulanması benimsenmiştir. CIF malın maliyeti, sigorta masrafları ve navlunu kapsamaktadır.

Spesifik tarife, İthal edilen malın fiziki miktarı (metre, adet, tane, ağırlık)
üzerinden sabit alınan vergidir. İthal edilen her cep telefonundan 20 TL gümrük vergisi
alınması, spesifik vergiye örnek olarak verilebilir. Bu tür vergiler, malların kalitesini,
markasını, dikkate almaz. Kolayca uygulanabilmesi, ürünün fiziki ölçüsü gibi objektif
kıstaslara dayanması ve anlaşmazlıklara fazla yol açmaması nedeniyle tercih edilirler. Özellikle
standart mallar için daha yararlı bir gümrük tarifesi türü olarak değerlendirilirler.

Karma Tarife, advalorem ve spesifik tarifelerin kombinasyonundan oluşan
tarifelerdir. Belirli bir orana kadar malın değeri üzerinden yüzde olarak vergi alınır ve bu
miktarı aştığı zaman miktar üzerinden gümrük tarifeleri uygulanır. Daha çok hammaddesi
vergilendirilmiş mamul mallara uygulandığı görülmektedir. Verginin spesifik kısmı hammadde
üzerine konulan gümrük vergisine eşit olurken, advalorem kısmı ise malın üzerine yaratılan
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katma değere uygulanmaktadır. Ek olarak alınan advalorem vergi ise yurtiçinde o sanayi dalına
sağlanan koruma oranını yansıtmaktadır. Bazı hallerde, ithal ürünlerin hammaddesine
bakılmaksızın, belirli bir miktarda spesifik vergiye ilave olarak belirli bir oranda advalorem
vergi uygulanması söz konusu olabilmektedir. Örneğin, ABD’de ithal edilen otomobil başına
1000 dolar artı otomobilin değeri üzerinden %1 advalorem vergi tahsil edilmektedir.
Uygulamaya baktığımızda devletlerin genelde advalorem gümrük tarifelerini tercih
ettikleri görülmektedir. AB ve Türkiye advalorem gümrük tarifelerini tercih ederken, ABD
spesifik ve advalorem tarifelerin her ikisini de kullanmaktadır.
Kolon sayısı açısından gümrük tarife sistemlerine bakacak olursak, üç farklı cetvel
karşımıza çıkmaktadır:

Tek Kolonlu Tarife Sistemleri: Her mala ülke orijinine bakılmaksızın tek
tarifenin uygulandığı sistemdir. Bu uygulama sadece gelir elde etme veya koruma amacı güden
ülkeler için yararlıdır.

Çift Kolonlu Tarife Sistemleri: Her mal için iki tarife oranı bulunmaktadır.
Bunlardan bir tanesi daha düşüktür. Bu düşük tarife oranı genelde DTÖ’ne üye ülkelere
uygulanan tercihli tarifedir. Tarifelerden yüksek olanı ise DTÖ’ne üye olmayan ülkelere
uygulanır.

Üç Kolonlu Tarife Sistemleri: Bu sistemde üç ayrı vergi oranı vardır. Çift
kolonlu tarife sistemine, daha düşük oranlı vergi oranlarının yer aldığı üçüncü bir sütunun
eklenmesiyle oluşturulur. Bu üçüncü sütunda ülkelerin iktisadi bütünleşme hareketle ile
yapılmış anlaşmalar çerçevesinde bu ülkelerden yapılacak ithalatta uygulanacak olan gümrük
vergisi oranı gösterilmektedir. Ülkemizde bu tarife, gümrük birliği üyesi veya AB ülkelerine
uygulanmaktadır. Örneğin A firması sınai ürünü olan bir X malını DTÖ’ne üyesi olamayan
Kuzey Kore’den ithal ettiğinde %25, DTÖ üyesi Güney Kore’den ithal ederse %5, AB üyesi
Almanya’dan ithal ederse %0 gümrük vergisi ödeyecektir.
Ülkelerin gümrük tarifesi uygulamalarının en önemli iki nedeni devlete gelir sağlanması
ve ulusal sanayinin uluslararası rekabetten korunmasını sağlamaktır. Gümrük tarifelerinin
uygulanmasıyla ülkelerin ulaşmayı arzuladıkları ana hedefleri aşağıdaki gibi göstermek
mümkündür:


Ülke işgücünü ucuz yabancı işgücüne karşı korumak


Yerli üreticilerin yabancı rekabete dayanmalarına olanak sağlamak için ithal
malın maliyetini yerli üretimin maliyetine eşitlemek


Daha önce ithal edilen bazı ürünleri yurt içinde üreterek ülkede işsizliği azaltmak


Ülkenin dış alem gelirinin üstünde olan dış alem giderlerini düşürerek dış
ödemeler dengesini sağlamak
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Ülkenin dış ticaret hadlerini ve refahını iyileştirmek



Yerli üreticileri dampinge karşı korumak


Genç Endüstri Tezi kapsamında yerli sanayinin etkinlik kazanıncaya kadar
yerleşmesine ve büyümesine olanak sağlamak


Ulusal savunma için stratejik öneme sahip sanayileri korumak

8.3.1.1. Gümrük Tarifelerinin Makro Ekonomik Etkileri
Gümrük tarifelerinin ekonomide makro ve mikro düzeyde etkiler doğurması söz konusu
olmaktadır. Makro ekonomik etkiler, ödemeler bilançosu, tam istihdam ve kaynak dağılımı
konuları üzerindeki etkilerden oluşmaktadır. Mikro ekonomik etkileri ise, üretim, tüketim, gelir
ve yeniden bölüşüm olarak ifade etmek mümkündür.
Gümrük tarifelerinin makro ekonomik etkilerinden ilki ve en önemlisi ödemeler
bilançosu üzerindeki etkisidir. Gümrük tarifeleri ile ithal malların fiyatı yükseleceği için ithalat
kısılmakta ve ithalat azaldığı ölçüde döviz tasarrufu da gerçekleşmektedir. Yani gümrük
tarifeleri, dış ödemeler bilançosu açığının kapanması yönünde etki gösterecektir. Bu etkinin
ortaya çıkabilmesi için gerekli koşul, ithal malının yurtiçi talep esnekliğinin sıfırdan büyük
olmasıdır. İthal malının yurtiçi talep esnekliğinin sıfıra eşit olması durumunda ise gümrük
tarifesinin ithalat miktarında bir değişiklik yaratması söz konusu olmayacaktır. İthal edilen
malın iç piyasada yerleşik bir durumda olması ve tüketicilerin bu mala yönelik alışkanlıkları
kolayca değişmeyecekse, gümrük tarifesinin ithalatı azaltıcı etkisi sınırlı kalacaktır. Döviz
darboğazı yaşayan az gelişmiş ülkelerin, sahip oldukları kıt döviz kaynaklarını kalkınma
amacına yönelik kullanmalarında, gümrük tarifeleri bir araç olarak kullanılabilecektir. Bu
ülkeler lüks ve kalkınma açısından gereksiz görülen malların ithalatına yüksek gümrük tarifeleri
uygulamayı tercih edebilmektedirler. Lüks malların talep esnekliği yüksek olacağından gümrük
tarifesinin bu malların ithalatında önemli azalışlara yol açması mümkün olacaktır. Bu şekilde
kıt döviz kaynaklarının dışarıya gitmesi engellenmiş ve döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır.
Gümrük tarifelerinin ikinci önemli etkisi yurtiçi üretimi teşvik ederek milli geliri artıcı
etkisidir. Gümrük tarifesi konduğunda ithal edilen malların yurtiçi fiyatları tarife oranında
yükselecektir. Tüketiciler pahalı hale gelen ithal mallarının yerine göreceli olarak ucuzlayan
yerli malları talep etmeye başlayacaktır. Gümrük tarifesi yürürlüğe girdiğinde, toplam talebi
yabancı mallardan yerli mallara doğru kaydırmaktadır. Yerli mallara talebin artması bu malların
üretimini teşvik edecek ve arttıracaktır. Sonuçta firmaların üretiminin artması dolayısıyla milli
gelir ve büyüme hızı artacaktır. Milli gelirdeki artışla birlikte istihdamın artması ve işsizliğin
azalması söz konusu olacaktır. Gümrük tarifesi sonrası yurtiçi üretim ne ölçüde artarsa
istihdamda o ölçüde artma eğilimi sergileyecektir. İşsizlik oranı yüksek düzeyde olan ülkeler
için bu durum oldukça önemlidir. Bu yüzden sadece istihdam seviyesini arttırabilmek amacı ile
gümrük tarifelerinin devreye sokulduğu gözlemlenebilmektedir. 1980 öncesi Türkiye’de ve
birçok ülkede uygulanmış olan ithal ikamesi dış ticaret stratejileri bu amaca ulaşmaya
yönelmiştir.
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Gümrük tarifelerinin önemli bir makro ekonomik etkisi dış ticaret hadleri üzerindeki
etkisidir. Gümrük tarifeleri dış ticaret hadlerini, tarife koyan ülke lehine değiştirir. Dış ticaret
haddi uluslararası ticarette nispi fiyatlardır. Yani ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine
oranıdır. İhracat fiyat endekslerinin ithalat fiyat endekslerine oranı birde büyük ise ülkeye dış
ülkeden gelir transferi olmaktadır. Ancak tarifenin dış ticaret haddini ülke lehine
değiştirebilmesi için, o malın arz ve talep esnekliklerinin yeterince yüksek olması
gerekmektedir. Diğer yandan diğer ülkelerin de misillemede bulunmaması gerekir. Ticaret
hadlerinin ülkenin lehine değişmesi o ülkenin dış ticaretten elde ettiği kazançların artması
anlamına gelmekte ve iktisadi açıdan pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
Bazı durumlarda bir ülkede gümrük tarifesi uygulamasının üretimde artışa yol
açmaması söz konusu olabilmektedir. Tarifenin üretim artışına neden olabilmesi için yeterli
sermaye birikiminin ve girişimcilik gücünün de mevcut olması gerekmektedir. Ülke içinde yeni
yatırımlar için gerekli olan sermaye mallarının üretilebilmesi ve ya bunların ithal edilebilmesi
için yerli döviz rezervinin bulunması gereklidir. Bu saydığımız gerekliliklerin olmaması
durumunda, tarife uygulamasının üretimi arttırıcı bir etki yaratması mümkün olmayacaktır. Bu
durumda yurtiçi mallara talep artmış olduğu için bunların fiyatları artmaya başlayacak, diğer
yandan tarife nedeniyle ithal malların fiyatı da zaten artmış olduğu için fiyatlar genel düzeyinde
yükseliş olacaktır. Aynı zamanda monopolcü eğilimler başlayacak ve bu da kaynak israfına
neden olacaktır.
Gümrük tarifeleri konmak suretiyle bir ekonomide gelir dağılımının değiştirilebilmesi
mümkündür. Lüks malların ithalinden yüksek gümrük vergisi alını ise, zorunlu tüketim
mallarının ithalatına çok düşük gümrük tarifesi konulursa zengin kesimlerden daha çok vergi
toplanmış olacaktır. Bu zengin kesimlerden yoksul kesimlere doğru gelir aktarımı anlamına
gelmekte ve gelir dağılımını yoksul kesim lehine değiştirmektedir.

8.3.1.2. Gümrük Tarifelerinin Mikro Ekonomik Etkileri
Gümrük tarifelerinin mikro ekonomik etkileri olarak, dış ticaret hacmi etkisi, üretim
etkisi, tüketim etkisi, gelir etkisi ve bölüşüm etkisi sayılabilmektedir.
Üretim Etkisi: Gümrük tarifesinin ithal malının iç fiyatını yükseltmesi, ithalata rakip
üreticileri dış piyasanın rekabetinden koruyarak yerli üretimin artmasına yol açmaktadır. Buna
koruma etkisi adı da verilmektedir. Ülke içinde tarife konan malın arz esnekliği ne kadar çok
ise, üretimin de o kadar çok artması söz konusu olacaktır. Serbest ticareti taraftarları üretim
(koruma) etkisini, gümrük duvarları arkasına saklanarak daha yüksek maliyetle üretime yol
açması nedeniyle, kaynak israfı ve dolayısıyla ekonomik etkinliği bozan bir durum olarak
değerlendirmektedirler. Mikro iktisat teorisinde, yurtiçi üretimin artması durumunda,
maliyetlerin yükselmesi söz konusu olacak, yani verimlilik düşecektir. Tarife nedeniyle artan
yurtiçi üretimde istihdam edilen kaynakların, aynı miktarda verimli dünya üreticilerine
verilmesi durumunda, daha fazla miktarda üretim yapılabilecektir. Mevcut kaynaklarla daha
fazla üretim yapılması durumunda, düşük dünya fiyatları, ortalama maliyetlerin en düşük
olduğu düzeyde oluşması söz konusu olacaktı. Gümrük duvarları arkasına saklanmış yerli
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verimsiz üreticiler kaynakları israf etmekte ve daha az mal üretmektedirler. Bu nedenle,
marjinal üreticinin maliyeti, dünya fiyatı ile gümrük vergisinin toplamı kadar yükselebilecektir.
Tüketim Etkisi: Gümrük tarifelerinin ithal edilen malların yurtiçi fiyatlarını
yükselmesine neden olarak yerli üretimi teşvik ederken, aynı zamanda o malın yurtiçi
tüketiminin azalmasına yol açmaktadır. Talep yasası gereği, eğer bir malın fiyatı yükselirse, o
maldan tüketilen miktarın azalacağını ifade etmektedir. Bu durumda o malın talep esnekliği ne
kadar yüksek ise, talep miktarındaki azalma da o kadar çok olacaktır. Talep esnekliğinin düşük
olması durumunda, fiyatın yükselmesi karşısında talep edilen miktardaki gerileme göreceli
olarak az olacaktır. Bir malın ithalatına gümrük tarifesi uygulandığında, tarife kadar ithal
mallarının yurt içindeki satış fiyatı yükselecektir. Diğer yandan, yurtiçinde üretilen ürünlerin
fiyatlarında da paralel artışlar meydana gelebilecektir. Talep kanunu işleyecek, tarife oranında
fiyatı yükselen ithal ürünlere olan talep, ithal mallarının yurtiçi talebinin esnekliğine bağlı
olarak düşecektir. Tüketimde ortaya çıkan düşüş, ithal edilen malın iç piyasadaki talep
esnekliğine bağlı olacaktır. Esnekliğin birden büyük olması durumunda, tarife nedeniyle artan
fiyatların, tüketimi daha fazla düşürmesi söz konusu olacaktır. Bu tüketicilerin refahının
gerilemesine yol açacak ve ekonomi için gerçek kayıp yaşanmış olacaktır.
Gelir Etkisi: Gümrük tarifelerinin önemli bir etkisi de hazineye gelir sağlamalarıdır.
Gümrük tarifeleri, devletler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Toplam gümrük
vergisi geliri, ithalat miktarı ile birim başına verginin çarpılmasıyla yoluyla hesaplanmaktadır.
Devletin tarife ile gelir elde edebilmesi için, gümrük tarifelerinin, ithalat hacmini sıfıra
düşürecek kadar yüksek olmaması gerekmektedir. Çok yüksek bir gümrük tarifesinin
uygulanması durumunda, ithal mallarının yurtiçi satış fiyatı o kadar yükselecektir ki, bu fiyattan
yurtiçinde alıcı bulamayacaktır. Dolayısıyla mal ithal edilmeyeceği için, gümrük vergisi
tahsilatı da olmayacaktır ve buradan elde edilen gelir sıfıra inecektir.
Tarihsel açıdan bakıldığında ilk dönemlerde devletlerin gümrük vergilerini
uygulamasında hazineye gelir sağlanması amacının ön planda olduğu görülmektedir.
Günümüze geldiğimizde, gelir sağlama odaklı gümrük vergisi politikalarının, ülkenin rekabet
gücünü azalttığı fark edilmiştir. Bu nedenle gümrük vergileri artık, gelir elde etme amacından
çok, yurtiçi üreticileri uluslararası rekabete karşı korumak için uygulanmaktadır.
Bölüşüm Etkisi: Yeniden dağıtım etkisi olarak da adlandırılan bu etki ithal mallarının
fiyatının artması sonucu meydana gelen üretici rantını yansıtarak, gelirin yeniden dağıtılmasını
ve bölüşümünü ifade etmektedir. Bölüşüm etkisinin tam rekabet koşulları altında piyasa
dengesi ile açıklanması mümkündür. Tam rekabet koşulları altında üretim yapan firmalar
normal kâr elde edecektir. Gümrük tarifesinin uygulamaya konması nedeni ile fiyatı yükselen
malın yurtiçi üretimi artış gösterecektir. Bunun nedeni, daha yüksek maliyetle üretim yapabilen
firmaların, yükselen fiyat sayesinde artık kar edebilecek duruma geldikleri için piyasaya
girmesidir. Diğer yandan, gümrük tarifesinden önce düşük maliyetle çalışmakta olan ve
mallarını düşük fiyatla satmakta olan firmalar da mallarını yeni yüksek fiyattan satarlar ve
normal üstü kar elde ederler. Sonuç olarak, bu malların tüketicilerinin daha yüksek fiyat
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ödemeleri, üreticilerinin de daha yüksek kar elde etmeleri anlamına gelecektir. Başka bir
ifadeyle gelir, tüketicilerden üreticilere doğru yeniden dağıtılmış olacaktır.
Dış Ticaret Hacmi Etkisi: Bir mala yönelik gümrük tarifeleri uygulanmaya
başlandığında, o malın yurt içindeki satış fiyatı gümrük tarifesi kadar artacağından dolayı, ithal
edilen mal miktarında gerileme yaşanır. İthal edilen mal miktarının ne kadar azalacağını ise
ithal mallarının yurtiçi talep esnekliği belirleyecektir. Esnekliğin birden büyük olması
durumunda, ithal edilen mal miktarındaki düşüş oranı, gümrük tarifesi oranından daha fazla
olacaktır. Tersi durumda ise, daha az olacaktır. Tarife öncesi ithalat miktarı ile tarife sonrası
ithal edilen mal miktarı arasındaki fark, dış ticaret hacmi etkisi olarak adlandırılmaktadır.

8.3.2. Dış Ticarette Koruyuculuğun Nedenleri
Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği kitabını yayınladığı günden bu yana, iktisat
literatüründe serbest dış ticaret ilkesinin en iyi politika olduğu tezi savunulmaktadır. Oysa
yaşamakta olduğumuz dünyada tümüyle serbest dış ticaret politikasına göre hareket eden ülke
sayısı yok denecek kadar azdır. Sadece Hong Kong’da hiçbir korumacı dış ticaret politikası
aracı kullanılmamaktadır. Dolayısıyla, serbest dış ticaret politikasının iktisatçıların zihinlerinde
savundukları ideal bir politika önerisi olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu durumda,
ülkelerin korumacı dış ticaret politikalarına yönelmelerine yol açan en önemli nedenlere kısaca
değinmekte fayda bulunmaktadır.
Ulusal Güvenlik Tezi: Ülkeler için belirli sektörler ulusal savunma açısından büyük
önem taşıyabilmektedir. Bu çerçevede gümrük tarifeleri silah ve mühimmat, savaş uçakları,
savaş gemileri, yük gemileri gibi savunma sanayilerini dış rekabetten korumak amacıyla
kullanılabilmektedir. Bu tez, ekonomik amaçlı değildir ve ulusal güvenlik ve savunma amaçlı
korumayı ifade etmektedir. Söz konusu yaklaşım, devletlerin özellikle savaş dönemlerinde
stratejik önem taşıyan ürünlerde, dışa bağımlı kalmadan kendi kendilerine yeterli olmaları için
tarife önlemlerinin alınmasını savunmaktadır. Adam Smith dahi, serbest ticaret üzerine
oturttuğu Milletlerin Zenginliği adlı eserinde savunmanın servetten daha önemli olduğunu
vurgulayarak, ulusal güvenlik amacına yönelik korumacılığı benimsemiştir.
Bebek Endüstri Tezi: Bebek sanayi tezi, bir ülkenin belli bir malın üretiminde
potansiyel bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu halde, bilgi eksikliği ve başlangıçta üretim
kapasitesinin çok düşük olması gibi sebeplerle bu malın üretimini başlatamadığı veya başlatmış
olsa dahi daha deneyimli yabancı rakipleriyle rekabet edememesi söz konusu olabilmektedir.
Bu şartlar altında bu malı üreten endüstriyi kurmak ve bebeklik döneminde yabancı rekabetten
olumsuz etkilere karşı korumak maksadıyla korumacı politikalara başvurulabileceği
savunulmaktadır. Bebek endüstri tezine göre, ileride gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip
olacak endüstrilerin, optimum üretim düzeyine ulaşıncaya kadar gümrük tarifeleri ile dış
rekabete karşı korunması gerekmektedir. Bu durumda belirli koşullarda, korumacı politikalara
yönelmenin iktisadi bir rasyoneli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu politikaların,
istenen sonuca ulaşıldığı an terkedilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, bu tezin ortaya attığı
korumacılık, ancak geçici bir nitelik taşıyan bir politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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İktisadi olarak bu politikanın gerekli koşulu, korumacı politikalarla büyümesi sağlanan bebek
sanayinin sağladığı faydaların, sanayinin korunduğu dönemde tüketicilerin daha yüksek fiyatlar
ödemeleri nedeniyle katlandıkları ek maliyetleri karşılayacak büyüklükte olmasıdır.
Bebek endüstri tezi, endüstrilerin uluslararası ticaretten korunmasını savunmak için
ortaya atılan en eski tezlerden birisini oluşturmaktadır. Söz konusu tez 18. yüzyılın sonlarında
ABD’de Alexander Hamilton ve 19. yüzyılda Almanya’da Friedrich List tarafından
geliştirilmiş ve daha sonraki dönemlerde iktisatçılarca kabul görmüştür. Korumacılığı
destekleyen bazı tezlerin yıllar geçtikçe çeşitli eleştirilere uğramasına rağmen çoğu iktisatçı,
bebek endüstrilere sınırlı ve geçici korunma garantisi verilmesi konusunda adeta fikir birliği
göstermektedirler. Hamilton, ABD’de federal hükümetin bebek endüstrilere açık destek
sağlamak ve ithalatta koruyucu gümrük tarifeleri uygulamak suretiyle, onların beslenmesine
yönelik bir ekonomik kalkınma stratejisi uygulanması gerektiğini savunmuştur. Alman Tarihçi
Okulu’na mensup Friedrich List’e göre, Alman sanayi sektörlerinin ucuz İngiliz mallarının
tehdidi altına girmesi, bebek endüstri tartışmalarına ve klasik korumacılık teorilerinin
geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. List, 19. yüzyılda İngiltere‘nin, İngiliz sanayi sektörlerini
yabancı rekabetine karşı koruduğunu ve bu yolla aynı zamanda rakiplerinin askeri gücünü
yıpratmaya çalıştığını ifade etmektedir. Ona göre, İngiltere ancak rakiplerine karşı teknolojik
ve endüstriyel üstünlüğü elde ettikten sonra, serbest ticareti savunmaya başlamıştır. Bu sebeple,
korumacılığa dair teorilerin geliştirilmesinde, ulusal savunma, kendine yeterlilik ve ithalat
arzının kısılmasının yarattığı maliyet etkileri önemli olmuştur. Bebek endüstri tezine göre, bir
endüstrinin uzun dönemde karşılaştırmalı üstünlük potansiyeline sahip olmaması durumunda
korunmaması gerekir. Bebek endüstri tezi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerli
bir argümandır, gelişmiş ülkeler için ise stratejik ticaret politikaları ve endüstri politikaları
geçerli olacaktır.
Stratejik Ticaret Politikaları Tezi: Gelişmiş ülkelerde gelecekte gelişme potansiyeli
yüksek olan, ekonomi için kilit rol oynayan üretin alanlarının uluslararası rekabete karşı
gümrük tarifeleri ve iç desteklerle korunmasını öngören bir yaklaşımdır. Günümüzde taşıdığı
önem de dikkate alınarak, stratejik ticaret politikalarına “Yeni Dış Ticaret Teorileri ve Ticarete
Devlet Müdahalesi” başlığı alında yer verilmiştir.
Dampinge Karşı Koruma Tezi: Korumacı politikaların uygulamaya konmasının bir
diğer nedeni, ulusal firmaları dampinge karşı koruma amacına dayanmaktadır. Damping, bir
malın dış piyasalarda adil denilebilecek bir fiyatın veya yurtiçinde satıldığı fiyatın altında
satılmasını ifade etmektedir. Damping dış ticarette en çok tartışılan konularından birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Damping uygulamasının özellikle gelişmekte olan endüstrilere ciddi
zararlar vermesi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden devletlerin büyük bir çoğunluğu
çıkardıkları yasalarla dampingin önlenmesi amacıyla anti-damping vergilerinin uygulamaya
konmasını öngörmüşlerdir. Son yıllarda anti-damping vergilerine, özellikle gelişmiş ülkelerin
yoğun olarak müracaat ettiği görülmektedir. DTÖ istatistiklerine bakıldığında, 1995-2011
döneminde DTÖ’ne toplam 2600 civarında anti-damping vergisi uygulaması bildirildiği
görülmektedir. Aynı dönemde toplam anti-damping vergisi uygulamalarının yaklaşık dörtte
birinin Çin tarafından ihraç edilen mallarda uygulanaması söz konusu olmuştur. Diğer yandan
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Çin’i, Güney Kore, Tayvan, ABD ve Japonya’nın takip ettiği görülmektedir. Bu veriler bize,
sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin de dampinge
yöneldiklerini göstermektedir.
Dış Sübvansiyona Karşı Korunma Tezi: Uluslararası ticarette haksız rekabet yaratan
unsurlardan biriside, yurt içindeki endüstrilere veya ihraç mallarına sübvansiyon uygulaması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Haksız rekabet, devlet destekleri ile iç maliyetlerin yapay olarak
düşük duruma getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Devletin sübvansiyonu sayesinde, iç
piyasada ve küresel piyasalarda uluslararası şirketlerin sübvansiyonsuz şekilde ürettikleri
ürünler karşısında aslında hak etmediği bir rekabet üstünlüğü sağlanmaktadır. Bu nedenlerden
ötürü DTÖ ve diğer devletler, bir devletin sübvansiyona başvurmasına karşı çıkmakta ve belirli
önlemler almaktadırlar. DTÖ ilkelerine göre sübvansiyon yasaklanmıştır. Dış sübvansiyona
karşı korunma tezine göre, bir devletin yurtiçi pazarına, başka bir devletin sübvanse edilmiş
ürünü ithal edildiğinde, ithalatçı devletin firmalarının bundan zarar görüyor ise veya zarar
görme tehlikesi bulunuyorsa, ithalatçı ülke bunu önleyebilme hakkına sahip olacaktır. İthalatçı
ülkeler bu durumda uluslararası kuruluşlara müracaat ederek, önlem alabilecektir. Bir ülkenin
iç pazarına sübvanse edilmiş ürünlerin girmesi durumunda haksız dış rekabete karşı koruma
aracı olarak, telafi edici vergilerin kullanılması DTÖ ilkelerine de uygun olmaktadır. DTÖ
verilerine göre, ihraç ürünlerine en çok telafi edici vergi uygulanan ülkeler, başta Çin olmak
üzere Hindistan ve AB ülkeleridir. AB üyesi ülkelerin de telafi edici vergi yaptırımına
uğramaları, gelişmiş ülkelerin bir taraftan dış ticaretin serbestleştirilmesi çabalarına ön ayak
olurken, diğer yandan da ihraç mallarına uyguladıkları sübvansiyonlarla dış ticarette haksız
rekabet yaratmaya devam ettiklerini göstermektedir.
Dış Ticaret Dengesinin İyileştirilmesi Tezi: Devletlerin korumacı dış ticaret politikası
uygulamaya yönelmelerinin en önemli nedenlerinden biri, korumacı araçların ülkenin dış ticaret
dengesini doğrudan iyileştirme etkilerinin bulunmasıdır. Korumacı araçlar uygulamaya
konduğunda ithalatın geriletilmesi sayesinde, dış ticaret açığının azaltılması veya kapatılması
söz konusu olur. DTÖ, ciddi ödemeler bilançosu dengesizliği sorunu olan ülkelerin, geçici
olarak dış ticaretini kısıtlayıcı önlemler almasına imkan vermektedir. Ancak bu amaçla devreye
sokulan korumacı uygulamalar karşısında, bundan zarar gördüğünü düşünen diğer ülkelerinde
misilleme yapması durumunda ticaret savaşları çıkabilecektir. Oysa böyle bir durumda dünya
ticaret hacmi daralacağı için, korumacılık uygulayan tüm ülkelerin zarar görmesi söz konusu
olacak ve neticede dünya refahı azalacaktır. 1929 Büyük Buhran’ında dış açıkları artan ve bunu
finanse etme olanağı da bulamayan ülkeler çare olarak korumacılığa yönelmişlerdir. Gerek II.
Dünya Savaşı gerekse korumacı politikalar nedeniyle dünya ticareti adeta durma noktasına
gelmiştir.
İstihdamı Arttırma Tezi: Bu teze göre, korumacı önlemlerle ithal edilen ürünlerin
ithalatının engellenmesi ve bu ürünlerin yurt içinde üretilmesine başlanması, yurtiçinde
istihdamın artmasına, işsizliğin azaltılmasına neden olacaktır. Dolayısıyla, ulusal endüstrilerin
korunması o ülke için yararlı olacaktır. Bir ülkede yerli firmalar uluslararası firmalarla rekabette
yapısal olarak sürekli geride kalıyorsa, dış ticaret sonucu işsizlik sürekli artabilecektir.
İstihdamı arttırma tezi taraftarlarına göre, böyle bir durumdaki ülkenin korumacı dış ticaret
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politikalarını uygulaması gerekmekte ve bu şekilde ülke içindeki işsizliği azalması tavsiye
edilmektedir.
Dış Ticaret Hadlerini İyileştirme Tezi: Korumacı dış ticaret politikalarının
savunulmasının en önemli nedenlerinden biriside, dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi ve bu
sayede ülke refahının arttırılması arzusudur. Bu yaklaşım ekonomik açıdan dayanağı en sağlam
görüş olarak değerlendirilebilir. Söz konusu görüş, ekonomi literatüründe "optimum tarife"
kavramı aracılığı ile açıklanmaktadır. Optimum tarife, sadece ekonomik açıdan büyük ülkeler
tarafından uygulanabilmesi mümkün olan bir tarife oranıdır. Bir ülkenin, dış ticaret hadlerini
etkileyebilecek kadar büyük olması durumunda, ithalatını sınırlandırarak diğer ülkeleri
fiyatlarını düşürmeye mecbur bırakması söz konusu olabilir. Büyük ülke bu sayede dış ticaret
hadlerini iyileştirmek suretiyle refahını yükseltebilir. Ancak diğer ülkelerin buna misillemede
bulunabileceğini de akıldan çıkarmamak gerekir. Diğer ülkelerin misilleme yapması
durumunda, dünya ticareti daralacak ve neticede tüm ülkeler bu uygulamadan kayba
uğrayacaklardır.
Üretim Maliyetlerinin Eşitlenmesi Tezi: Bu tez, gelişmiş ülkelerdeki şirketlerinin,
işgücünün ve hammadde fiyatlarının düşük olduğu ülkelerden yapılan ucuz ithalata karşı
geliştirdikleri bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde işgücü
bol olduğu için ücretler çok düşük olabilmekte ve bu ülkeler düşük verimlilikte üretim yapsalar
dahi maliyetlerin düşük olması nedeniyle rekabet üstünlüğü elde edebilmektedirler. Gelişmiş
ülkelerdeki firmalar, yüksek verimlilikte üretim yapmalarına rağmen, devletlerin yüksek ücret
politikaları nedeniyle, maliyetlerinin az gelişmiş ülke şirketlerine göre daha yüksek çıktığından
şikayet etmektedirler. Dolayısıyla bu teze göre, ucuz yabancı işgücünden gümrük tarifesi
vasıtasıyla korunmak mümkün olabilecektir. Ekonomi literatüründe “bilimsel tarife” olarak
adlandırılan bu görüşe göre, yerli üreticileri yurtdışı rekabete karşı korumak için, ithal edilen
malların fiyatını, yurtiçinde üretilen benzer malların fiyatına eşitleyecek oranda bir tarife
uygulanması gerekmektedir.
Gelir Sağlama Tezi: Devlete gelir sağlanması amacına yönelik olarak gümrük
tarifelerinin uygulamaya konması düşüncesi kökü merkantilizme kadar giden tarihi bir
yaklaşımdır. Gümrük tarifelerinin ithalatı tamamen yasaklayacak düzeyde olmadığı sürece
devletlere gelir sağlaması söz konusu olmaktadır. Özellikle, gelirler ve servet üzerinden vergi
tahsil etmekte zorlanan devletler açısından, tüketim üzerinden alınan vergiler kamu
harcamalarının en önemli finansman kaynağını oluşturmaktadır. Bu devletler, genellikle yerli
malların tüketimi üzerinden alınan vergilere ek olarak ithal ürünlerin tüketiminden de gümrük
vergisi almayı tercih etmektedirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin dış ticaret işlemlerine ülke çıkarları doğrultusunda düzenlemeler ve
kısıtlamalar getirmeleri “dış ticaret politikası” olarak tanımlanmaktadır. Dış ticaret politikası,
ülkelerin dış ticareti kendi çıkarları doğrultusunda sınırlandırmak, teşvik etmek ya da dış ticaret
işlemlerinin yapılma şekillerini düzenlemek maksadıyla almış oldukları önlemler demetinden
oluşmaktadır.
Dış ticaret politikalarının amaçları, ödemeler bilançosu dengesizliklerinin giderilmesi,
dış rekabetten korunma, ekonomik büyüme ve kalkınma, ekonominin liberalleşmesi, piyasa
aksaklıklarının giderilmesi, iç ekonomik istikrarın sağlanması, hazineye gelir sağlanması, dış
piyasalarda tekel gücünden yararlanma, otarşi, sosyal, siyasi ve askeri nedenlerdir.
Dış ticaret politikası araçları, devletin dış ticaret politikası hedeflerine ulaşabilmek
amacıyla dış ticarete müdahale etmede kullandığı araçlar olarak tanımlanmaktadır. Dış ticaret
politikasının araçlarını gümrük tarifeleri, tarife dışı engeller, ihracatın teşvik edilmesi ve bağlı
ticaret başlıkları altında ele almak mümkündür.
Gümrük tarifesi terimindeki gümrük, belli bir malın ülke sınırından geçişi sırasında
ödenen vergi, harç resim gibi yükümlülükleri ifade etmektedir. Tarife kavramı ise, uluslararası
ticarete konu olan tüm mallara ödenen vergileri gösteren listeleri ifade etmek için
kullanılmaktadır.
Gümrük tarifelerinin ekonomide makro ve mikro düzeyde etkiler doğurması söz konusu
olmaktadır. Makro ekonomik etkiler, ödemeler bilançosu, tam istihdam ve kaynak dağılımı
konuları üzerindeki etkilerden oluşmaktadır. Mikro ekonomik etkileri ise, üretim, tüketim, gelir
ve yeniden bölüşüm olarak ifade etmek mümkündür.
Dış ticarette koruyuculuğun başlıca nedenleri gelir sağlama, üretim maliyetlerinin
eşitlenmesi, dış ticaret hadlerini iyileştirme, istihdamı arttırma, dış ticaret dengesinin
iyileştirilmesi, dış sübvansiyona karşı korunma, dampinge karşı koruma, stratejik ticaret
politikaları, bebek endüstri ve ulusal güvenlik tezleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir malın ülke sınırından geçişi sırasında ödenen vergi, harç resim gibi
yükümlülükleri ifade eden ve uluslararası ticarete konu olan tüm mallara ödenen vergileri
gösteren listeler nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Gümrük tarifeleri

b)

İhracat kota

c)

İthalat kotası

d)

Tarife dışı engeller

e)

Telefi edici vergiler

2)
Bir ülkenin tek taraflı olarak aldığı kararla, bir kanun ile uygulamaya koyduğu
gümrük tarifesi nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Otonom tarife

b)

Sözleşmeli tarife

c)

Spesifik tarife

d)

Advalorem tarife

e)

Karma tarife

3)
İthal edilen bir malın değeri üzerinden yüzde oranı olarak alınan gümrük
tarifeleri nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Tek kolonlu tarife

b)

Sözleşmeli tarife

c)

Spesifik tarife

d)

Advalorem tarife

e)

Karma tarife
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4)
Bir malın dış piyasalarda adil denilebilecek bir fiyatın veya yurtiçinde satıldığı
fiyatın altında satılması nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Damping

b)

Sübvansiyon

c)

Konvertibilite

d)

Görünmez engeller

e)

Devalüasyon

5)
Bir ülkenin kendi kendine yeterli olmasına yönelik bir politika takip etmesi ve
ekonominin kendini uluslararası ticaret ve sermaye akımlarından tamamen soyutlamaya
çalışması nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Regülasyon

b)

Deregülasyon

c)

Otarşi

d)

Ekonomik özgürlük

e)

Damping

6)
olacaktır?

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin otarşi politikasını izlediğini söylemek yerinde

a)

İngiltere

b)

Japonya

c)

Almanya

d)

Çin

e)

Küba
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7)
edilmiştir?

Optimum tarife kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak ifade

a)
Bir ülkenin, dış ticaret hadlerini etkileyebilecek kadar büyük olması durumunda,
ithalatını sınırlandıracak bir tarife uygulayarak diğer ülkeleri fiyatlarını düşürmek orunda
bırakması ve bu sayede dış ticaret hadlerini iyileştirerek refahını yükseltebilmesidir.
b)
Uluslararası ticari mal ve hizmetle ile bu mal ve hizmetlerin üretimi amaçlı
kullanılan üretim faktörlerinin hareketini engelleyen kamu veya özel kesim tarafından dış
ticarete getirilen bütün kısıtlayıcı önlemlerdir.
c)
Devletin kararıyla, ithal edilecek mal hacmi üzerinde fiziki miktar veya değer
olarak konan sınırlamalardır.
d)
İthalatla rekabet eden yerli endüstrileri korumak için devletlerin korumak
istedikleri sektördeki üreticiler için yüksek iç fiyatlar belirlemesidir.
e)
Bir ülkeye ithal edilecek malın miktarının devletin kararı ile yıllık olarak
belirlenmesi ve ilan edilmesidir.
8)
Tek Kolonlu Tarife Sistemi kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru
olarak ifade edilmiştir?
a)
İthal edilen bir maldan belirli bir orana kadar malın fatura değeri üzerinden
yüzde olarak vergi alınması ve bu miktar aşıldığı zaman miktar üzerinden gümrük tarifesinin
uygulanması durumundaki tarifelerdir.
b)
Bir ülkenin gümrük uygularken, ülke orijinine bakılmaksızın her mala tek bir
tarifenin uygulandığı ve temelde gelir elde etme veya dış rekabetten koruma amacı güden
sistemdir
c)
Bir ülkenin gümrük uygularken, çift kolonlu tarife sistemine, daha düşük oranlı
vergi oranlarının yer aldığı üçüncü bir sütunun eklenmesiyle oluşturulan tarifelerdir.
d)
Bir ülkenin gümrük uygularken, her mal için iki tarife oranı bulunan ve düşük
tarife oranının genelde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelere tatbik edildiği tercihli tarife
sistemidir.
e)
Uygulanan gümrük tarifesinin ithal edilen malın fatura değeri üzerinden yüzde
oranı olarak vergi alınmasını öngören tarifelerdir.
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9)
Çift Kolonlu Tarife Sistemi kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru
olarak ifade edilmiştir?
a)
Bir ülkenin gümrük uygularken, her mal için iki tarife oranı bulunan ve düşük
tarife oranının genelde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelere tatbik edildiği tercihli tarife
sistemidir.
b)
Bir ülkenin gümrük uygularken, ülke orijinine bakılmaksızın her mala tek bir
tarifenin uygulandığı ve temelde gelir elde etme veya dış rekabetten koruma amacı güden
sistemdir
c)
Bir ülkenin gümrük uygularken, çift kolonlu tarife sistemine, daha düşük oranlı
vergi oranlarının yer aldığı üçüncü bir sütunun eklenmesiyle oluşturulan tarifelerdir.
d)
İthal edilen bir maldan belirli bir orana kadar malın fatura değeri üzerinden
yüzde olarak vergi alınması ve bu miktar aşıldığı zaman miktar üzerinden gümrük tarifesinin
uygulanması durumundaki tarifelerdir.
e)
Uygulanan gümrük tarifesinin ithal edilen malın fatura değeri üzerinden yüzde
oranı olarak vergi alınmasını öngören tarifelerdir.
10) Üç Kolonlu Tarife Sistemi kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak
ifade edilmiştir?
a) Uygulanan gümrük tarifesinin ithal edilen malın fatura değeri üzerinden yüzde oranı
olarak vergi alınmasını öngören tarifelerdir.
b) Bir ülkenin gümrük uygularken, ülke orijinine bakılmaksızın her mala tek bir
tarifenin uygulandığı ve temelde gelir elde etme veya dış rekabetten koruma amacı güden
sistemdir
c) Bir ülkenin gümrük uygularken, her mal için iki tarife oranı bulunan ve düşük tarife
oranının genelde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelere tatbik edildiği tercihli tarife sistemidir.
d) İthal edilen bir maldan belirli bir orana kadar malın fatura değeri üzerinden yüzde
olarak vergi alınması ve bu miktar aşıldığı zaman miktar üzerinden gümrük tarifesinin
uygulanması durumundaki tarifelerdir.
e) Bir ülkenin gümrük uygularken, çift kolonlu tarife sistemine, daha düşük oranlı vergi
oranlarının yer aldığı üçüncü bir sütunun eklenmesiyle oluşturulan tarifelerdir.

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)d, 4)a, 5)c, 6)e, 7)a, 8)b, 9)a, 10)e
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9. DIŞ TİCARET POLİTİKASI: TARİFE DIŞI ENGELLER,
İHRACATIN TEŞVİK EDİLMESİ VE BAĞLI TİCARET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, dış ticaret politikası araçlarının gümrük tarifeleri dışında kalan tüm araçlar,
tarife dışı engeller, ihracatın teşvik edilmesi ve bağlı ticaret başlıkları altında ele alınacaktır.
Öncelikle tarife dışı engeller sınıflandırılacak ve kısaca tanımlanacaktır. Daha sonra ticareti
kısıtlayan tüm önlemler kısaca ele alınacaktır.

242

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dış ticarette tarife dışı engeller kavramını anlamını açıklayınız.

2)

Miktar kısıtlamalarının gümrük tarifelerinden farkını açıklayınız.

3)

Tarife benzeri araçlar nelerdir, kısaca tanımlayınız?

4)

Görünmez engeller kavramını ve günümüz dış ticaretindeki önemini açıklayınız.

5)

Bağlı ticaretin belli başlı türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarife Dışı Engeller

Tarife Dışı Engeller
kavramı ve türleri
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Tarife Benzeri Araçlar

Tarife Benzeri Araçlar
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Görünmez Engeller

Görünmez engeller kavramı
ve günümüz dış
ticaretindeki önemi
anlaşılacaktır

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Bağlı Ticaret

Bağlı ticaret kavramı ve
uygulamaları kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

İhracatın Teşvik Edilmesi

İhracatın teşvik edilmesi
kavram ve yöntemleri
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar


Tarife Dışı Engeller



İhracatın Teşvik Edilmesi



Bağlı Ticaret



Görünmez Engeller



Kotalar



Kambiyo Kontrolü



Tarife Benzeri Araçlar



Fark Giderici Vergiler



Damping



Anti-Damping



Dolaylı Vergiler



İthalat Yasakları



Sübvansiyonlar



Telafi Edici Vergi
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9.1. Tarife Dışı Engeller
Tarife dışı engeller devletlerin, gümrük vergisi dışında dış ticaret üzerinde daraltıcı etki
yaratan yasal, idari, politik bütün uygulamalar olarak tanımlanır. Robert Baldwin’e göre tarife
dışı engeller, uluslararası ticari mal ve hizmetle ile bu mal ve hizmetlerin üretimi amaçlı
kullanılan üretim faktörlerinin hareketini engelleyen ve böylece potansiyel dünya reel gelirini
artıracak şekilde tahsisine engel olan, kamu veya özel kesim tarafından dış ticarete getirilen
bütün kısıtlayıcı önlemleri kapsamaktadır. Potansiyel reel dünya geliri, dünya kaynakları ile
malların etkin şekilde tahsis edilmesi durumunda ulaşılabilecek gelir seviyesini ifade
etmektedir. Tarife dışı engeller sadece ithalatı veya ihracatı sınırlamaya ilişkin politikalardan
ibaret değildir, aynı zamanda ihracatı ve üretimi teşvik etmeye yönelik politikaları da
kapsamaktadır.

9.1.2. Miktar Kısıtlamaları
Tarife dışı araçlar arasında en geleneksel ve en yoğun olarak kullanılan araç miktar
kısıtlamalarıdır. Miktar kısıtlamaları, gümrük tarifelerinden farklı olarak ithalatın hacmini
doğrudan sınırlandırmaya yönelik politikalardır. Bu politika araçları, ülkeye girecek mallar
üzerinde kesin bir sınırlama getirmesi sebebi ile diğer önlemlere nazaran dış ticarette daha etkili
bir koruma aracı olarak kabul edilir. Miktar kısıtlamasına tabi olan bir malın ithalatı o mal için
alınan ithal lisansları ile yapılmaktadır. Miktar kısıtlamalarının farklı şekillerde ele alınması
mümkün olmakla birlikte, bu çalışmada ithalat kotaları, İthalat yasakları, ihracat kotaları ve
kambiyo kontrolü olmak üzere dört başlık altında incelenecektir.

9.1.2.1. İthalat Kotaları
Devletin kararıyla, ithal edilecek mal hacmi üzerinde fiziki miktar veya değer olarak
konan sınırlamalar ithalat kotası olarak adlandırmaktadır. İthal edilecek malın miktarı devletin
kararı ile yıllık olarak belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Kotalar ülkeye belli sürelerde ithal
edilecek belli mallar için düzenlenmekte ve söz konusu malların ithalatı ancak devlet otoriteleri
tarafından oluşturulacak ithal lisansları ile yapılabilmektedir. Kotalar, tarife dışı engellerin en
bilinen araçları olma özelliğini taşır ve 1930’lardan sonra, gümrük tarifeleri ile beraber dış
ticareti sınırlamak amacıyla kullanılan en etkili araçlar olmuşlardır. İthalat kotaları II. Dünya
Savaşı’ndan sonra Avrupa’da sıklıkla müracaat edilen bir araç olmuştur. Daha sonraki
dönemlerde gelişmiş ülkeler, tarım sektörünü korumak için kotalara yönelmiştir. Az gelişmiş
ülkeler ise ithal ikameci sanayileşme politikalarının bir aracı olarak ithalat kotalarını yoğun bir
şekilde kullanmışlardır. Kota türlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Tek Taraflı Kotalar: Bir ülkenin kota uyguladığı ülkelerle herhangi bir anlaşma
yapmaksızın tek taraflı bir kararla kota uygulamasına geçmesi tek taraflı kota olarak
adlandırılmaktadır. Tek taraflı kotalar, sadece kota uygulayacak ülkenin kararı ile devreye
sokulabildiği için kısa sürede arzulanan amaca ulaşırlar.
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Global Kotalar: Bu politika aracında, kota uygulayan devlet sadece kota
miktarını, yani mal hacmini belirlemekte, ithalatın hangi ülkeden veya kimler tarafından
yapılacağına ise müdahale etmemektedir. Global kota uygulamasında, ülkeye giren mal
miktarının sınır kapılarında sürekli takip edilme zorluğu ve ilk başvuran ithalatçıların kotaları
tüketmesi durumunda ithalatı durdurma güçlüğü gibi sakıncalar ortaya çıkabilmektedir.

Tahsisli Kotalar: Bu uygulamada, kotaların özel ithalatçılar arasında belli
kıstaslara göre dağıtılması esastır. ithalatçılar arasında belli kriterlere göre dağılım yapar.
Tahsisli kota sisteminde kotaya tabi mallardan belli bir miktar mal ithal edilebilmesi için özel
izin yani İthalat Lisansı Belgesi verilmektedir. Bu belgelerin genellikle gerekli döviz izniyle
birlikte verilmesi söz konusudur.

Tarife Kotaları: Belli bir ithalat miktarına kadar gümrüksüz veya normal
gümrük vergisi oranının ödendiği, bu ithal miktarı dolduğunda da tarifelerin yükseltildiği kota
uygulaması tarife kotası olarak adlandırılır. Tarife kotalarında kotalar mutlak bir miktar olarak
belirlenebileceği gibi o malın toplam ithalatının belli bir oranı olarak da belirlenebilecektir.

Selektif Kota: Kotaların sadece belirli ülke veya ülke gruplarından ithal edilen
ürünlere uygulanması durumunda bu selektif kota olarak adlandırılmaktadır.
Kotaların ekonomik etkilerine baktığımızda, kotaların ilk ve en önemli etkisinin,
gümrük tarifelerinde olduğu gibi ithal edilen malların yurt içi arzını kısmak suretiyle, o malların
fiyatını yükseltmek olduğu görülmektedir. Malın ithalatının kota ile kısıtlanması yurt içinde bu
malın fiyatının yükselmesine, tüketiminin ve ithalatının azalmasına, üretiminin artmasına yol
açmaktadır. Kota uygulanan malın toplam tüketiminin bileşimi, yurt içi üretim lehine
değişmektedir. Tarifeler ve kotalar belli kabuller altında üretim etkisi, tüketim etkisi, gelirin
yeniden dağılım etkisi açısından aynı etkileri yaratmaktadırlar. Kota ile tarifeler arasındaki fark
ise, tarife gelirleri açısından ortaya çıkmaktadır. Gümrük Tarifesi uygulaması durumunda
devletin gümrük vergisi geliri elde etmesi söz konusu olurken, kota uygulamasında devletin
gelir elde etmesi söz konusu olmamaktadır. Kota uygulaması sonucu ortaya çıkan gelir, aslında
“kota rantı” olarak adlandırılan ek bir kazanç olarak ithalatçılara aktarılmaktadır. Kota rantı,
ithalatçıların kotaya uygulanan malları düşük dünya fiyatlarından ithal edip, kota nedeniyle
malın miktarının kısıtlanması sonucu olarak, yurtiçinde yükselen fiyatlardan satmak yoluyla
elde ettikleri ek kar artışını ifade etmektedir.
İthal lisanslarını ellerinde bulunduran ithalatçıların kendi aralarında anlaşarak tekel gibi
davranmaları durumunda kota rantı ithalatçılara kalacaktır. Kota uygulanan malın karşı
ülkedeki ihracatçılarının, malın dış piyasası üzerinde tam bir kontrol sağlayacak şekilde
örgütlenerek bu malın fiyatını yükseltmekte başarılı olmaları durumunda, kıtlık rantını ihracatçı
kesim elde edecektir. Devletlerin kota uygulanan malların ithal lisanslarını açık arttırma veya
ihale usulü ile dağıtması durumunda, kıtlık rantının devlet hazinesine girmesi söz konusu
olacaktır. Uygulamada ithalatında kota konan malların ithal lisansına sahip olan ithalatçıların,
kıtlık rantını elde etmeleri en çok görülen durumdur.
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Kotalar, ithalatı kısıtladıkları ölçüde yerli sanayiyi dış rekabetten korumakta ve
ödemeler bilançosunu düzeltici etkide bulunmaktadırlar. Kotaların ithalatı sınırlayıcı etkilerinin
daha kesin olması, kanuna ihtiyaç olmaksızın uygulanıp, kolaylıkla kaldırılabilmeleri, gümrük
tarifelerine göre tercih edilmelerine neden olmaktadır. Ancak gümrük tarifeleri, ekonomide
serbest piyasa mekanizmasının işleyişine imkân tanırken, kotalar fiyat mekanizmasının
işleyişini ortadan kaldırmaktadır. Diğer yandan fiyat mekanizmasının bir neticesi olarak
gümrük tarifeleri, ithalatın en ucuz kaynaktan yapılmasına imkân tanırken, kota için söz konusu
olmamaktadır. Aslında tüm bu neticeler gümrük tarifelerinin iktisadi açıdan kotalara göre daha
avantajlı olduğunu gözler önüne sermektedir.
Kotaların özelliklerini özetleyecek olursak; kotalar fiyat mekanizmasını ortadan
kaldırırlar, kota uygulanan bir malın talebi, resmi ithalatçılardan karşılanamaz ise talebin gayri
resmi piyasalara, karaborsaya kayma tehlikesi vardır, kotalarda şeffaflık yoktur, kotaların
belirlenmesi, uygulanması ve denetimi yoğun bürokrasiyi gerektirir. Kotaların Avantajlı yönleri
ise; ithalatı hızla ve kesin bir şekilde kestiği için ödemeler bilançosu açıklarını süratle kapatır,
gümrük tarifelerinin, talep esnekliğinin düşük olması nedeni ile etkili olmadığı durumlarda
etkilidir.
DTÖ’nün kurulmasına kadar dünya ticaretini düzenleyen temel anlaşma olan Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın temel ilkelerinden birisine göre, ticarette şeffaflığın
sağlanmasının en etkin yolunun, korumaların tarife yoluyla yapılması olduğunu ifade
etmektedir. DTÖ kapsamında tarife dışı engellerin, bazı istisnalar dışında tümüyle
yasaklanmasını, gümrük tarifelerin de giderek azaltılmasını ve hatta ortadan kaldırılmasını
hedeflemektedir.

9.1.2.2. İthalat Yasakları
İthalat yasakları, bir malın ülkeye girişinin tamamen engellenmesi anlamına
gelmektedir. İthalat yasaklarının uygulamaya konmasında temel amaçlar olarak, ekonomi için
gereksiz veya lüks sayılabilecek malların ithalini önleyerek döviz kaynaklarından tasarruf
sağlanması, yerli sanayinin dış rekabetten korunması veya cari işlemler açıklarının kapatılması
öne çıkmaktadır. Diğer yandan, halk sağlığı, genel ahlak, siyasi nedenler ve kamu düzenine
zararlı maddelerin ülkeye girişinin önlenmesi gibi ekonomi dışı amaçlarla da ithalat yasakları
getirilebilmektedir.
İthalat yasaklarının, gümrük tarifeleri ve kotalara göre koruyucu, tüketimi kısıcı ve gelir
dağılımını etkileyici özellikleri, çok daha keskin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Devletin malın
ithalini yasaklaması durumunda, o malın ithal edilemeyeceğinden gümrük geliri elde etmesi
mümkün olmamaktadır. İthalat yasağının uygulanacağı endüstrinin, hatalı bir şekilde
belirlenmesi durumunda kaynak israfı doğabilecektir. İthalat yasakları vasıtasıyla aşırı bir
koruma, ulusal ekonomiyi dış dünyadan soyutlayacaktır. İç fiyatların dünya fiyatlarıyla
bağlarının kalmaması nedeniyle, kaynak dağılımında etkinliğin bozulması söz konusu olacaktır.
İthalat yasakları, ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisinin önemli bir aracı olarak
kullanılmıştır.
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9.1.2.3. İhracat Kotaları
Devletlerin çeşitli nedenlerden dolayı ihracatın kontrol altına alınması amacıyla,
ihracatlarına miktar kısıtlamaları ve yasaklar koyması ihracat kotaları kavramı ile ifade
edilmektedir. İhracat kotalarının, ekonominin kazançlı çıkması için tek taraflı şekilde ihracatçı
ülkenin kendi iradesi ile konması mümkün olabileceği gibi ithalatçı ülkelerin arzusu üzerine
konması da söz konusu olabilmektedir.
İhracatçı ülkenin kendi arzusuyla ihracatına kota veya yasak uygulaması; siyasi,
askeri, kültürel, sosyal ve ekonomik gerekçelerle olabilmektedir. Bazı durumlarda devletler,
ülke içindeki ekonomik istikrarı bozmamak amacı ile yurt içinde kıt miktarda üretilen ham
madde, yarı mamul ve mamul madde ile gıda maddelerin ihracatına kısıtlama getirebilmektedir.
İhracatı kısıtlanan ham maddenin ülke için monopol gücü oluşturan bir mal olması durumunda
ise, bu maddeden üretilen diğer ürünler üzerinde tekel oluşturmak amaçlanabilir. İhracatçı ülke
tarafından uygulanan ihracat kotaları, ithalat kotaları ile aynı etkilere sahiptir. Ülkeler,
hammaddelerin ülke içinde işlenmesini özendirmek, doğal hammaddelerin arz kaynaklarını
koruyabilmek, dış ticaret hadlerini iyileştirebilmek nedenleri ile de kendi ihracatına kota
koyabilmektedirler.
Gönüllü ihracat kotaları; ağırlıklı olarak ihracatçı durumundaki bir gelişmiş ülke ile
ithalatçı konumunda ve çoğunlukla işgücüne dayalı bir az gelişmiş ülke arasında yapılan
anlaşma sonucunda, ihracat üzerine getirilen bir kota niteliğinde karşımıza çıkmaktadır.
Gönüllü ihracat kısıtlamalarının esas amacı, emek yoğun üretim gerektiren malları üreten
yabancı ülkelerin, ihracat ürünlerine sınırlandırma getirmek suretiyle onlarla rekabet edemeyen
yerli endüstrileri korumak şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu kotalar, ithalatçı durumundaki
gelişmiş ülkelerle, ihracatçı durumundaki az gelişmiş ülkeler arasında yapılan ikili veya çok
taraflı anlaşmalarla hayat bulmaktadır. Ancak ithalatçı ülkedeki yurtiçi üreticileri korumak
amacına yönelen gönüllü ihracat kısıtlamalarında, “gönüllü” ifadesini kullanmak yanıltıcı
olabilmektedir. Çünkü ithalatçı konumundaki gelişmiş ülkenin, ihracatı yapan ülkeye siyasi ve
ekonomik baskısı nedeni le bu kota kabul edilmektedir. Bu ülkeler arasında yapılan
görüşmelerde, pazarlık güçleri eşit olmadığı için, az gelişmiş ülkenin kendilerine tavsiye edilen
ihracat kotalarını kabul etmekten başka çareleri kalmamaktadır. Az gelişmiş ülkenin gönüllü
ihracat kotasını uygulamaması durumunda, ithalatçı ülke gümrük tarifesi, ithalat kotası gibi
korumacı araçları devreye sokabilecektir. ABD ile Türkiye arasında sağlanan mutabakat
çerçevesinde, Türkiye, ABD’ye yapacağı tekstil ve hazır giyim ihracatını kendi iradesi ile belirli
bir kota ile sınırlandırmıştır. İhracat kayalarının ve gönüllü ihracat kısıtlamalarının, uzun yıllar
yaygın bir şekilde uygulanmasının söz konusu olmasına rağmen, günümüzde DTÖ tarafından
yasaklanmış ve belli bir geçiş dönemi süresinin sonrasında kaldırılması kararlaştırılmıştır.

9.1.2.4. Kambiyo Kontrolü
Miktar kısıtlamaları başlığı altında yer veremiz gereken önemli bir tarife dışı araç da
döviz kontrolü ve kambiyo denetimidir. Genel anlamda, dövizle ilgili işlemler üzerine devletin
getirdiği kısıtlamalara, yani döviz piyasasına yapılan devlet müdahalelerine döviz kontrolü adı
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verilir. Döviz kontrolü uygulanması durumunda, serbest bir döviz piyasası ortadan kalkar.
Bütün döviz işlemleri devletin kontrolünde yapılır ve izne tabidir. Döviz alım satım işlemlerini
yürütmek üzere devletler merkez bankasına veya bir devlet bankasına görev verirler. Kambiyo
kontrolünü katı bir biçimde yürüten ülkelerde, serbest döviz piyasası ortadan kalktığı için döviz
kurlarını merkez bankası belirlemektedir. Dış ülkelerden döviz geliri elde eden kişilerin ve
firmaların, bu dövizi belli bir süre içinde getirip merkez bankasına satma zorunluluğu vardır.
Bu şekilde devletin elinde toplanan dövizlerin, ülkelerin dış ödeme gereksiniminin
karşılanmasında kullanılması söz konusu olur. Döviz kontrolü sistemi, genelde ithalat kotaları
ile birlikte devreye sokulur. İthalat Kotaları, ürünlerin dolaşımını kısıtlarken döviz kontrolü de
döviz işlemlerini sınırlandırır. Döviz giriş ve çıkışının kamu kontrolü altında olması ile döviz
gelirleri ile giderleri arasında dengenin sağlanması neticesini beraberinde getirir.
Kambiyo kontrolü sistemi, daha çok gelişmekte olan ve ulusal parası konvertibl
olmayan ülkelerde uygulamaya konan bir korumacı araçtır. Gelişmekte olan ülkelerde döviz
talebi, döviz arzını genellikle aşmaktadır. Döviz açığının olağan yöntemlerle karşılanması
mümkün olmadığı takdirde, döviz talebinin döviz kontrolleri yoluyla sınırlandırılması suretiyle,
döviz piyasası suni yollarla dengeye getirilmeye çalışılmaktadır. Kambiyo kontrollerine, farklı
sebeplerle müracaat edilmektedir. Bu nedenleri, ödemeler bilançosu açıklarını ortadan
kaldırmak, sermaye ihracını kontrol altına almak, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, yerli
sanayiyi korumak ve devlete gelir sağlamak olarak belirtebiliriz.
Döviz kontrolü aracının kullanılmasının yol açtığı olumlu ve olumsuz bazı etkileri
vardır. Bu etkileri, konvertibiliteden uzaklaşılması, gelirin yeniden dağılımı, yasal olmayan
döviz alım satımlarında (Karaborsa) artış, uluslararası uzmanlaşmadan uzaklaşma ve dış ticaret
hadlerinde iyileşme şeklinde sıralamak mümkündür.

9.1.3. Tarife Benzeri Araçlar
Tarife benzeri araçlar ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin karlılığını arttıran, fiyat
mekanizması yoluyla serbest ticarete müdahale niteliği gösteren uygulamalar şeklinde
tanımlanabilmektedir.

9.1.3.1. Çoklu Kur Uygulamaları
Tarife benzeri araçlardan ilk olarak ele alacağımız çoklu kur sistemi, çeşitli mal ve
hizmetlerin ticaretine farklı döviz kurlarının uygulanmasını ifade etmektedir. Genelde sabit kur
sistemlerine özgü bir uygulamadır. Çoklu kur sistemi, geniş anlamda birbirinden farklı
uluslararası finansal işlemlere, farklı döviz kurlarının uygulanması şeklinde de
tanımlanabilmektedir. Bu uygulamanın en basit şeklini “ikili kur sistemi” oluşturur. İkili kur
sisteminde, ihracat ve ithalat gibi ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabı işlemleri için
farklı ve sermaye hesabı işlemleri için farklı döviz kurları tatbik edilir. ilk tür döviz kurları
genellikle sabit olup ticari kurlar olarak adlandırılır. İkinci tür kurlar genelde dalgalı kurlardan
oluşur finansal kurlar olarak adlandırılır. İkili kur sistemi, cari hesap işlemleri için de zorunlu
ithalat malları için uygulanan kurlar ile zorunlu olmayan ürünlerin ithalatı için kullanılan
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kurların farklılığına dayanacak şekilde de uygulanır. Bu uygulamada, biri düşük düzeyde tutulan
resmi kur, diğeri serbest piyasada oluşan ve değeri yüksek olan serbest piyasa kuru olmak üzere
iki farklı kur uygulanmaktadır. Zorunlu tüketim malları, ham madde, ara malı ve yatırım malları
ithalatında kullanılan resmi kur, serbest piyasa kuru düzeyinden daha düşüktür. Lüks mallar ve
ihracatı özendirmek istenen sanayi ürünleri ve sermaye işlemleri için ise daha düşük olan
serbest piyasa kuru tatbik edilir.
Çoklu kur sistemi, daha çok ödemeler dengesi krizlerini gidermek amacıyla devreye
sokulur. Genellikle sabit döviz kuru sistemini benimseyen ve ekonomik krizle karşılaşan
ülkelerde başvurulan bir uygulamadır. Ani iktisadi dalgalanmalar, yüksek sermaye çıkışlarına
sebep olarak ülkenin döviz rezervlerinin tükenmesi tehlikesini doğurabilir. Mevcut sabit döviz
kurunu savunmanın döviz rezervlerinin tükenmesi nedeniyle olanağı olmadığı bir durumda,
esnek döviz kuru sistemine geçilmesi de reel ekonomi için zararlı görülebilir. Çünkü ülkenin
dış ticareti döviz kurundaki ani dalgalanmalardan zarar görebilir. Neticede, bu sistemin sabit
kur sistemi şeklinde işleyen kısmı ticari işlemleri kur hareketlerinin dalgalanmalarından
korumak için kullanılırken, esnek kur sistemi şeklinde işleyen ikinci kısmı piyasadaki arz ve
talebe göre dalgalanarak, iktisat politikası otoritelerine para politikası önlemlerinde esneklik
yaratır. Sonuç olarak çoklu kur uygulamasının, ödemeler dengesi problemlerine hızlı çözüm
getirmek istendiğinde kısa süreli olarak uygulanması yararlı görülürken, sık ve uzun süreli
uygulamaların ekonomilerde ciddi zararlara yol açması tehlikesi vardır.

9.1.3.2. Yerli Katkı Oranları
Yerli katkı oranları veya yurtiçi katkı zorunluluğu uygulaması, bir malın ülkede
üretilmiş sayılabilmesi için yurtiçi katkı payının belli bir sınırın altına düşmemesi ya da yabancı
girdi oranının belirli bir sınırın üstüne çıkmaması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerde dolaysız
yabancı sermaye kuruluşlarının, genellikle belli oranda yerli girdi kullanmalarını mecburi
tutmak suretiyle, yabancı sermayenin o ülke ekonomisine olan katkısını daha da arttırmanın
amaçlanmasıdır. Yurtiçi katkı zorunluluğunun başka bir uygulaması da, bir ülkeye tanınan
tarife ödünlerinden diğer ülkelerin faydalanarak ihracatta bulunmalarının önlenmesinin
arzulanmasıdır. Yurtiçi katkı zorunluluğu uygulaması uluslararası işbölümü anlayışına ters bir
uygulamadır. Günümüzde üretimin küreselleştiği görülmektedir. Dış ticareti yapılan ürünlerin
her bir parçasının en ucuz ve en kaliteli üretildiği ülkelerden alınması sayesinde üretim en düşük
maliyetle yapılabilmektedir. Bu nedenle yerli katkı zorunluluğu uygulaması, dünya kaynak
etkinliğini arttırma amacı ile tutarlı sayılamayacaktır.

9.1.3.3. Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Vergi
Sübvansiyonlar vergi iadesi, dolaysız ödeme, düşük faizli kredi, sigorta
düzenlemelerinde kolaylık, ucuz girdi sağlanması, taşıma giderlerine katkı payı, gelir ve
kurumlar vergisi muafiyeti gibi çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Devletlerin
yerli firmalara ticaret durumlarını düzeltmek ve yabancı firmalar karşısında rekabet edebilir
duruma gelmelerini sağlamak amacıyla, çeşitli yollarla sübvansiyon vermeleri mümkündür. Dış
ticarete müdahale araçlarından birisi olan sübvansiyonlar, “yurtiçi üreticilere verilen
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sübvansiyonlar” ve “ihracat sübvansiyonları” olarak iki farklı şekilde karşımıza
çıkmaktadır.
Yurtiçi üreticilere verilen sübvansiyonlar; devletlerin, ülke içindeki üreticilere
serbest dünya fiyatı ile bunun üzerindeki yurtiçi maliyet arasındaki fark ölçüsünde hazineden
ödeme yapmasını ifade etmektedir. Devletin sübvansiyon vermesinin amacı, daha etkin olan
yabancı firmalara karşı daha az etkin işleyen ulusal firmaları rekabet edebilecek düzeye
çekmektir. Bu sübvansiyon malın satıldığı yere bakılmaksızın üretim esaslı bir ödemeyi
kapsamaktadır. Temelde, başlıca endüstrilerdeki yerli üreticilerin gelirlinin artmasını sağlamak
ve başkaca ürünlerin çıktısını teşvik etmek amaçları için uygulanmaktadır. Ulusal güvenlik
açısından hassas önemi olan malların üretimini teşvik etmek, araştırma geliştirme faaliyetlerini
özendirmek, ödemeler dengesi açıklarını gidermek, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını
azaltmak, yeni sanayi dallarını özendirmek, tarımsal ürünler, çelik ve motorlu araçların
üretimini özendirme amaçlı kullanılmaktadırlar.
Sübvansiyonlar, malın yurtiçi piyasada düşük dünya fiyatlarında satılmasına yol
açacağından, tüketici refahını azaltıcı etkide bulunmazlar. Gümrük tarifelerinde gelir,
tüketicilerden hazineye ve üreticilere kaymakta iken, sübvansiyonlarda devletten üreticilere
aktarım söz konusu olmaktadır. Toplumsal refah yönünden sübvansiyonlar, gümrük tarifelerine
ve kotalara göre daha üstün araçlardır.
İhracat sübvansiyonları; şirketlere belli bir malın ihracatı karşılığında devlet
tarafından yapılan dolaylı ve dolaysız ödemeler şeklinde ifade edilebilir. Bu uygulamada
önemli olan unsur, sübvansiyonun bir malın yurt içi üretiminin tümüne değil, sadece o malın
ihraç edilen bölümüne uygulanmasıdır. İhracat sübvansiyonlarında amaç, üreticilerin malı yurt
dışında, yurt içine göre daha ucuza satmalarını sağlamak ve böylece firmaları daha ağırlıklı
olarak yurt dışı satışlara yönlendirmektir. Bu amaçla yapılan sübvansiyonlar arasında
ihracatçıya vergi iadesi, dolaysız prim ödemesi, ihracata dönük üretim yapan sanayilere ucuz
kredi ve ucuz girdi verilmesi, ihraç mallarını satın alacak yabancı ithalatçıya uygun şartlarda
kredi temini gibi önlemleri belirtmek mümkündür.
Doğrudan sübvansiyon, ihracatı artırmak amacıyla uygulanan ihracat sübvansiyonunun
firmalara nakit ödeme şeklinde gerçekleşmesi durumunda söz konusudur. Dolaylı ödeme ise,
devletin ihracatçı firmalara düşük faizli kredi temin etmesi, ihracat risklerine karşı sigorta
sağlaması, pazar araştırması amacıyla destek sağlaması, ihracata yönelik araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinde vergi muafiyeti uygulamasıdır.
İhracat sübvansiyonları ile yurtdışına mal satan firmalara, ihracatlarının karşılığı olarak
ulusal para cinsinden daha çok ödeme yapılması ya da malın birim üretim maliyeti düşürülmesi
şeklinde avantaj sağlanmış olur. İhracatçı firmaların kârlılığı yükseleceği için kaynaklar ihraç
edilebilir malların üretimine doğru kayacaktır. Günümüzde ihracatın teşvik edilmesine yönelik
olarak tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından yoğun olarak çaba sarf edilmektedir.
AB’nin Airbus üretimini, Japonya’nın bilgisayar teknolojisi ürünleri üretimini büyük ölçüde
sübvanse ettiği görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler gelişmelerini ihracata dayalı bir
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sanayileşme ve büyüme stratejisine dayandırmakta ve bu çerçevede ihracatlarını sübvanse
etmektedirler.
Ülkelerin ihracat sübvansiyonları uygulamalarından zarar gören ithalatçı ülkelerde
bulunan firmaların, bu ucuz ithalat karşısında koruyucu önlemler alınması yolunda hükümetlere
baskı yapmaları söz konusu olmaktadır. DTÖ çerçevesine sanayi ürünleri üzerindeki ihracat
sübvansiyonları yasaklanmıştır. DTÖ ihracat sübvansiyonundan zarar gören ithalatçı ülkelerin,
bunu kanıtlamaları durumunda, ithalat üzerine “telafi edici vergi” koymalarına olanak
vermektedir. Uluslararası anlaşmalarca yasaklanmasına rağmen, birçok devletin bu
sübvansiyonları örtük veya yarı örtük şekilde uyguladıkları görülmektedir.
Telafi edici vergi; ithalatçı ülkelerin, yabancı ihracatçılara ödenen sübvansiyonların
ulusal ekonomilerinde doğuracağı zararlı etkilerden korunmak için, bu tür malların ithalatından
ek bir vergi almalarını ifade etmektedir. Bu bir anti-damping vergisi özelliği sergilemektedir.
İhracatçı ülkede üretim veya ihracat aşamalarında dolaylı ya da doğrudan sağlanan
sübvansiyonlarla, ürünler ithalatçı ülke piyasalarına daha düşük fiyatlardan satılabilmektedir.
Bu durumda, dampingde olduğu gibi ithalatçı ülkenin bir telafi edici vergi koyma hakkı kabul
edilmektedir. Yabancı ülke firmalarına verilen sübvansiyonlar, yerli ekonomi üzerinde
dampingle aynı neticeye yol açmaktadır. Ancak sübvansiyonlarda, yerli ekonomiye verilen
zarar devlet tarafından sağlanan yardımlardan doğarken, dampingde ise firmanın kendi
girişimlerinden kaynaklanmaktadır.

9.1.3.4. Damping ve Anti-damping Vergisi
Damping bir ülkenin herhangi bir malı kendi pazar değerinin veya maliyetinin altında
bir fiyatla ihraç etmek suretiyle, ithalatçı ülkelerdeki üreticiler aleyhine o ülkedeki piyasa payını
yükseltmesi veya iç pazardaki fiyat seviyesini düşürmek amacıyla ülke içinde satılmayan
malları dış pazarlarda ucuz fiyatlarla satması olarak tanımlanmaktadır. Kısaca ifade edecek
olursak, ihracat endüstrisindeki bir büyük firmanın malını dış piyasada iç piyasadan daha düşük
bir fiyattan satma uygulamasına damping adı verilmektedir. Başlangıçta, üreticilerin yurt içinde
satamadıkları malları iç fiyatları düşürmemek için dünya pazarlarına satmaları ile ortaya
çıkmıştır. İktisadi açıdan damping, ulusal piyasalar arasındaki üçüncü dereceden fiyat
farklılaştırmasının bir türü olarak ifade edilebilmektedir. Dampingi ucuz mal satmak olarak
algılamamak gerekmektedir. Doğaldır ki her ülkenin iç maliyet üstünlükleri çerçevesinde dünya
piyasalarına ucuz mal satması söz konusu olacaktır. Oysa damping, ithalatçı ülkenin potansiyel
üretim gücünü yıpratmak ve zarar vermek veya zarar tehdidinde bulunmak gibi bilinçli bir
politika takip edilmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. İç piyasasında damping gerçekleştirilen
ülkede üreticiler ciddi anlamda zarar gördükleri için, damping uluslararası ticarette haksız
rekabet uygulaması olarak kabul edilmektedir.
Uluslararası ticarette damping çeşitlerini aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür:

Geçici Damping: Firmalar zaman zaman aşırı üretim sebebi ile geçici stok
fazlası ile karşılaşabilmektedirler. Üreticinin bu stokları eritebilmek amacıyla dış pazara
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yönelmesi neticesinde düşük fiyatlarla yaptığı ihracat dampinge yol açmaktadır. Firmaların
stokları ortadan kalktığında bu durum düzelmekte ve normale dönmektedir. Başka bir ifadeyle,
çeşitli nedenler ile firmaların yurt içi satışlarında geçici yavaşlama ile oluşan stok fazlalarını
sadece değişken maliyetlerini karşılayacak şekilde dış piyasalarda satmayı denemeleri
durumunda geçici dampingden bahsedilmektedir.

Yıkıcı Damping: Bir piyasaya girmek, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla
veya herhangi bir kısa dönemli sebeple zararına satış yapılması durumunda yıkıcı dampingden
söz edilmektedir. Piyasa ele geçirildikten veya rekabet ortadan kaldırıldıktan sonra, yıkıcı
dampingi fiyatların yeniden yükseltilmesi izlemektedir. Yıkıcı dampingin uygulanabilmesi için
gerekli olan koşullar şunlardır; yıkıcı fiyat uygulayacak olan firmanın hedef piyasadaki pazar
payının yüksek olması, hedef piyasaya giriş engellerinin yüksek, piyasadan çıkış maliyetlerinin
düşük olması ve iki piyasa arasında arbitraj olanaklarının bulunmaması şarttır. Yıkıcı
dampingde, büyük bir firmanın dış piyasadaki rakiplerini ortadan kaldırmak için fiyatlarını
onların dayanamayacağı seviyeye kadar düşürüp rakipler piyasadan silindikten sonra
monopolcü olarak fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmesi söz konusudur.

Sürekli Damping: Bir firmanın malını dış piyasalarda sürekli olarak içeriden
daha düşük fiyatlardan satmayı planlaması sürekli damping olarak adlandırılmaktadır. Sürekli
damping, monopolcü firma davranışının kar maksimizasyonu amacı doğrultusunda
yapılmaktadır. Bu tür damping yapan firma üretim hacmini genişletip ölçek ekonomileri ile
maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, sabit maliyetleri iç satışlarla
karşılamakta ve dışarıda marjinal maliyete eşit veya bunun üzerinde bir fiyat elde ettiği sürece
satışlarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ithalatçı ülkenin, sürekli dampingde iç üretimin
sürekliliği hususunda bir belirsizlik algılamadığı sürece, yabancı malları ucuza sağlayarak
ekonomik refah düzeyini arttırabilme olanağına kavuşması söz konusu olabilmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, birçok ülkede damping haksız rekabet olarak
değerlendirilmekte ve devletler dampinge karşı büyük hassasiyetler göstermekte ve ona karşı
bazı korunma tedbirlerini benimsemektedirler. Bu önlemlerden birisi olarak “anti-damping
vergileri”, karşımıza çıkmaktadır. Anti-damping vergileri, karşı ülkenin yaptığı dampingli
ihracat karşısında bu dampingi dengelemek amacıyla gümrüklerde alınan vergileri ifade
etmektedir. Anti-damping vergileri, damping yüzünden fiyatı düşen ve ithalat hacmi artan bir
malın fiyatını yükseltmek yoluyla, ithalat hacmini dengelemek ve böylece yurtiçi üreticiyi
korumayı hedeflemektedir. Aslında anti-damping vergileri, bir gümrük vergisi şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz amaçlar için özel durumlarda
kullanılması, ayrıca dolaylı yollardan uygulanması, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bir
koruma aracı olarak tercih ediliyor olması nedeni ile anti-damping vergilerinin, tarife dışı bir
araç olarak sınıflandırılması söz konusu olmaktadır.
Damping, haksız rekabet olarak değerlendirilirken, anti-damping vergisi bu haksız
rekabeti önlemek için alınması gereken bir hak, yani gerekli ve olumlu bir uygulama olarak
kabul edilmektedir. Reelde ise anti-damping vergilerinin çoğu kez gerçekten haklı bir ticaret
ortamı oluşturmak amacıyla uygulanmadığı görülmüştür. Anti-damping uygulamaları, yabancı
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firmalarla rekabet etekte zorlanan yerli firmaların korunması için, yurtiçi politik unsurların
korumacılık lehine yaptıkları baskıların etkisiyle, yoğun bir şekilde başvurulan korumacı bir
araç hüviyeti kazanmaya başlamıştır.
Günümüzde dampingden zarar görenler, DTÖ nezdinde anti-damping soruşturması
yapılması için başvurabilmektedir. Anti-damping soruşturmalarında, ihracatçı ülkenin
soruşturmaya konu ürünü kendi iç pazarındaki benzer ürünün fiyatından daha düşük bir fiyatla
ihraç edip etmediği, dampingli ithal ürünlerden yerli üreticilerin zarar görüp görmediği ve
dampingli ithalata karşı uygulanacak anti-damping vergisinin oranının kaç olması gerektiği
hususları karara bağlanmaktadır

9.1.3.5. Fark Giderici Vergiler
Fark Giderici Vergiler, ithalatla rekabet eden yerli endüstrileri korumak için devletlerin
korumak istedikleri sektördeki üreticiler için yüksek iç fiyatlar belirlemesidir. Bu minimum
ithal fiyatını oluşturur. İç piyasada bu yüksek fiyatları geçerli kılmak için fark giderici vergiler
uygulanır. İçeride belirlenen destekleme fiyatı ile düşük ithalat fiyatı arasındaki fark tutarında
ilgili malın ithalinden bir vergi alınır. Fark giderici vergiler, ortaya çıkardıkları neticeler
açısından ithalat kotalarına benzerler. Bu araç daha çok tarım kesimi için kullanılır. Fark
giderici vergilere en iyi örnek AB ortak tarım politikası çerçevesinde uygulanan vergilerdir.

9.1.3.6. Dolaylı Vergiler
Dolaylı vergiler, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi üretim veya satış
aşamalarında bir mal üzerine devlet tarafından konan vergiler olarak ifade edilmektedir. Dolaylı
vergiler tüm mal ve hizmetleri kapsarlar ve bunlardaki bir değişiklik tüm mal ve hizmetleri
etkileyecektir. Bunun neticesinde ekonomideki tüketim, yatırım, dış ticaret gibi küresel
büyüklüklerde de değişmeler ortaya çıkabilecektir. Son dönemlerde çok yaygın bir uygulama
alanı bulan “sınır vergileri” veya “dolaylı vergiler”, dış ticaret üzerinde engelleyici bir etkiye
sahip olan önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada yurtiçinde alınan dolaylı
vergilerin, ihracatçı ya iade edilmesi veya ithal edilen bir mal üzerine gümrük tarifesine ek
olarak bir verginin konulması söz konusu olmaktadır. Dolaylı vergilerin ABD'deki örnekleri
satış vergileri ve tüketim vergileri, AB örneği ise katma değer vergisidir. ABD'de dolaysız vergi
uygulamaları ağırlıkta iken, AB’de ağırlık KDV gibi dolaylı vergiler üzerindedir. Bu yüzden,
ABD'deki ihracatçılar AB’deki benzerlerine oranla çok daha düşük oranda vergi iadesi
alabilmektedirler. Bu durum, ABD'li ihracatçılar için dış ticarette bir rekabet dezavantajı
doğurmakta, eleştiri ve itirazlara yol açmaktadır.

9.1.3.7. Mevsimlik Gümrük Tarifeleri
Özellikle tarımsal ürünler için farklı mevsimlerde farklı ithal vergileri uygulanması
sonucunda ortaya çıkan vergiler mevsimlik gümrük vergileri olarak ifade edilmektedir. Yerli
üretimin bol olduğu dönemler, vergilerin yüksek düzeyde kaldığı mevsimler olduğu için yurtiçi
fiyatlardaki aşırı düşüşlerin önüne geçilmektedir.
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9.1.3.8. İthalat Teminatları
Tarife benzeri araçlardan bir tanesi de ithalat teminatları olarak karşımıza çıkmaktadır.
İthalat teminatı, ithalatçının ithal edeceği mal bedelinin belli bir yüzdelik kısmını ithalattan
önce teminat olarak yetkili bir bankaya yatırmasını esas alan bir uygulamayı ifade etmektedir.
Bu teminatlar, ithal malı ülkeye geline kadar yetkili bankalar veya merkez bankasında bloke
edilmektedir. Bu şekilde ithalatçı firma, elindeki likiditenin bir kısmını ithalat teminatı olarak
bankaya yatırmak zorunda kalacağı için, ithalata ayıracağı fonlar azalacaktır. Ayrıca atıl şekilde
duran bu fonlardan faiz getirisi elde edilmesi de mümkün olmamaktadır. Bu fonların bankada
bloke edilmesi, ekonomide para arzının kısılmasına yol açacağı için deflasyonist bir etki
oluşacaktır. Bunun neticesinde, toplam talepteki gerileme ile birlikte ithal ürünlerine yönelik
talep de azalacak ve ithalat hacmi düşecektir. Diğer yandan, teminat uygulamasının doğurduğu
bürokraside ithalatı caydırıcı etki yaratacaktır. Bir ülkede döviz rezervlerinde sıkıntı yaşandığı
dönemlerde ithal teminatı uygulamasına geçilebilecek veya uygulanıyorsa teminat oranları
yükseltilebilecektir. Türkiye, geçmişte ithalatta teminatı uygulamış ancak daha sonra bu
uygulamadan vazgeçmiştir.

9.1.3.9. İthalat Vergileri ve Fon Uygulamaları
Tarife dışı kısıtlamalardan diğer bir tanesi olarak gümrük vergilerine eşdeğer ithalat
vergileri uygulamasıyla karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 1993 senesine kadar, belediye
hissesi, damga vergisi, destekleme ve fiyat istikrar fonu, kaynak kullanımı destekleme fonu,
maden fonu, ulaştırma alt yapıları resmi gibi birçok ad altında gümrük vergisine benzer ithalat
vergileri uygulamaya konmuştur. GATT döneminde bu tür vergilere, ancak bir hizmet karşılığı
tahsil edilmeleri ve ayrımcılık yapılmaması koşuluyla müsaade etmiştir. Bazı vergiler 1993
yılında tek vergiye dönüştürülmüş, Konut fonu ise, Türkiye’nin AB ile gümrük birliğine
katılmasıyla kaldırılmıştır. Gümrük Birliği sonrasında, vergi etkisi doğuracak fon
uygulamalarına son verildiğinden, yerli üretici AB karşısında ancak kalite standardı ve gözetim
gibi mevzuata dayalı yollarla korunabilmektedir.

9.1.3.10. İhracat Vergileri
İhracata ilişkin dış ticaret politikaları alışıla geldiği üzere genellikle ihracatın
artırılmasına ve teşvik edilmesine yönelik araçlar olmasına karşın, bazı araçlar tam tersine
ihracatın kısıtlanması amacına yöneliktirler. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde uygulamalarını
görebileceğimiz ihracat vergileri gıda ürünleri, ham madde, yarı mamul benzeri malların
ihracatı üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Üretici, tüketici ve devlet üzerinde
ekonomik etkiler yaratan ihracat vergileri, devlete gelir sağlama amacının dışında, çeşitli
amaçları karşılamaya yönelik olarak uygulamaya konmaktadırlar. Bu amaçlardan ilki, ülkelerin
ihraç mallarına olan aşırı dış talebin yarattığı enflasyonist baskıyı hafifletebilmek hedefiyle
ihracatın frenlenmesi arzusudur. İkinci amaç, ihracatı vergilerle düşürerek ülke içinde mal
arzını artırmak suretiyle tüketiciler için fiyatın azalmasını sağlamaktır. Diğer bir amaç olarak,
ülke malının ihracatını kısıtlayarak, dış arzını azaltmak yoluyla dünya fiyatlarını artırarak
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ticaret hadlerini ülke lehine çevirme arzusu öne çıkabilmektedir. Sonuncu amaç ise, ham
maddelerin yurt içinde işlenmelerini teşvik etmek ve doğal ham madde arzını korumaktır.

9.1.4. Görünmez Engeller
Görünmez engeller devletin ithalatı sınırlandırmak için, halk sağlığı, çevre korunması
veya kamu güvenliği gibi nedenlerle çıkartmış olduğu idari, teknik düzenleme veya standartları
kapsamaktadır.
Bütün ülkelerde halkın sağlık ve güvenliğini ya da doğal kaynakları ve çevreyi korumak
üzere malların üretim ve dağıtımı hususunda belirlenmiş standartlar, çıkartılan idari yönergeler
ve konulan kurallar bulunmaktadır. Bunların kabul edilme amaçları oldukça geçerli ve
inandırıcı gerekçelere dayanmaktadır. Gerçekten de ülkedeki insan, bitki ve hayvan sağlığının
korunması modern devletlerin başta gelen görevleri arasında sayılmaktadır. Ancak söz konusu
teknik standartlar veya idari düzenlemeler zaman zaman gizli birer dış ticaret önlemi gibi etkiler
yaratabilmektedir. Bu önlemler, yerli üreticileri dış rekabete karşı koruyan adeta görünmez bir
mekanizma oluşturabilmektedirler. Günümüzde bu tür engellerin sayısında hızlı bir artış ortaya
çıktığı gözlenmektedir.
II. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde gümrük tarifelerinin önemli ölçüde azaltılması
söz konusu olmuştur. Ancak gümrük tarifeleri düşürülürken görünmez engellerin giderek
yaygınlaşması söz konusu olmaktaydı. 1970’li yıllarda ise dünyada korumacılık akımları
yeniden gündeme gelmeye başlamış ve bu akıma yeni korumacılık adı verilmiştir. Ne var ki,
bu dönemde korumacılık gümrük tarifelerinden ziyade, gönüllü ihracat kotalarına ve diğer bir
takım görünmez ticaret engellerine dayanmaktaydı. 1994 yılında neticelenen Uruguay
Toplantılarında ilk kez, gümrük tarifelerin yanında görünmez engellerin indirilmesi hususunda
yetersiz de olsa bazı kararlar alınmış ve görünmez engellerin önce tarife oranına
dönüştürülmeleri, daha sonra da tarifelerin kaldırılması ilkesi kabul edilmiştir. GATT
anlaşmasını kapsayan DTÖ’nün kurulmasıyla, ticareti serbestleştirme çabaları artık DTÖ
çerçevesinde yürütülmektedir. Günümüzde görünmez engellerin sayıları oldukça fazladır ve
sürekli arttığı görülmektedir. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi arzulandığı takdirde
görünmez engellerinde kaldırılması gerekmektedir.

9.2. İhracatın Teşvik Edilmesi
Dış ticaret politikası araçları çoğunlukla ithalatın sınırlandırılmasına yönelik araçlar
olmakla birlikte, zaman zaman amaç ihracatın özendirilmesi şeklinde de karşımıza
çıkabilmektedir. İhracatın teşvik edilmesine yönelik önlemlerin temel amacı, ihracatın
kârlılığının artırılmasına yönelik olarak ihracatçıya ihraç ettiği mal birimlerinin karşılığı olarak
ulusal para cinsinden daha fazla ödeme yapılması veya maliyetin düşürülmesidir. İhracatın
teşvik edilmesinde kullanılan araçlar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki
başlıklarda ele alınması mümkündür:


Gümrük Tarifeleri
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İhracatta Prim Sistemi



İhracatta Vergi İadesi, Vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi



Girdi Teşvikleri



Devlet Pazarlama Yardımı

Gümrük Tarifeleri: İhracata yönelik üretimde bulunan firmaların gümrük tarifeleri ile
dış rekabete karşı korunması ve ihracata yönelmeleri için özendirilmeleri mümkündür. Bu
ihracatçı firmaların ürettikleri malların ithalatının yapılmasını sınırlandırmak için ithalata
yüksek gümrük tarifeleri konması şeklinde olabilecektir. Ya da, ihracatçı firmaların
kullandıkları girdilerin ithalatında gümrük tarifelerinin düşürülmesi veya sıfırlanması şeklinde
de teşvik sağlanabilir.
İhracatta Prim Sistemi: İhracatçı firmalara devlet tarafından yapılan parasal
yardımlardan oluşan ihracat teşvikleri ihracatta prim sitemi olarak ifade edilmektedir.
Genellikle ithalatın gümrük vergisi ve miktar kısıtlaması ile kısıtlandığı ülkelerde
uygulanmaktadır. İhracatta pirim sistemi, kısmi bir devalüasyon veya katlı kur benzeri özellik
sergilemektedir. Diğer sektörlerde aynı döviz kuru geçerli olurken, ihracat sektörüne avantaj
sağlaması için farklı bir döviz kuru uygulanması ihracatta prim sistemine örnek verilebilecektir.
İhracatta pirim sistemi ayrıca, ihracatçıya döviz tutma yetkisi verilmesi, ihracat bonoları ve
sertifikaları çıkarma, ihracatçıya döviz tahsisinde bulunma şeklinde de uygulanabilmektedir.
İhracatta Vergi İadesi, Vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi: İhracatçı firmaları
özendirmek için ihraç edilen malın üzerindeki vergilerin bir kısmının, devlet tarafından,
ihracatçı firmaya iade edilmesi işlemi olarak ifade edilebilecektir. İlke olarak ihraç edilen bir
malın içinde ithal girdi olması durumunda, söz konusu mal gümrük vergisine tabi olacaktır. Bu
durumda ihracatçı firma, yurt içinde üretilen malın değerine oranla daha fazla vergi ödemek
mecburiyetinde olacaktır. Bu olumsuz durumun telafi edilmesi için ihracatçıya vergi iadesi ile
vergi muafiyet ve indirimi teşviki uygulanabilmektedir.
Girdi Teşvikleri: İhracatın özendirilmesine yarayan diğer bir teşvik çeşidi de girdi
teşvikleridir. İhracatçıya ucuz kredi, ucuz ham madde, ulaşım ücretlerinde indirim şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Girdi teşviklerinde temel amaç, ihracatçı firmaların mali gücünün
yetersiz kaldığı durumlarda yardımcı olarak, onları ihracata sevk edebilmektir. Yatırım
sermayesi, işletme sermayesi ve üretim ile satışın finanse edilmesinde kullanılmak için sunulan
uzun vadeli ve düşük faizli krediler ihracatı teşvik eden araçlar olarak öne çıkmaktadır. İhracat
kredi sigortası sağlanması, ucuz fiyatla hammadde temin edilmesi, personelin eğitimi gibi
birçok teşvik bu grupta ele alınabilir.
Devlet Pazarlama Yardımı: Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde
firmalar nispeten daha küçük ölçekte olabilmekte ve bunlar mallarını küresel piyasalarda
pazarlayacak güce sahip olmamaktadırlar. Bu sebeple dış piyasalar hakkında bilgi sağlama, dış
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ülkelerde sergi açma, fuarlara katılma, ihracat elemanı yetiştirme, ambalajlama benzeri
pazarlama hizmetleri devlet tarafından düşük ücretle veya karşılıksız yapılabilmektedir.

9.3. Bağlı Ticaret
Literatürde bağlı ticaret veya karşılıklı ticaret olarak adlandırılan ticaret sistemleri mal,
hizmet veya teknoloji satışı karşılığında ödemenin nakit esasından başka şekillerde yapıldığı
ticaret usullerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle bağlı ticaret, belli bir para
cinsinden fiyatı belirlenen mal veya hizmetin ülkeler arasında nakit para karşılığında değil, yine
bir mal veya hizmet transferi veya alacakların devri karşılığında alınıp satılması şeklinde
tanımlanabilecek alternatif ticaret usullerini ifade eden bir üst kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bağlı ticarette, nakdin yerine geçen başlıca ödeme şekilleri olarak; malla,
hizmetle, teknoloji transferi ile ve alacakların devri ile ödeme sayılabilmektedir. Karşılıklı
ticaretin, farklı ülkelerdeki özel şirketler arasında, özel şirketler ile devlet arasında veya
doğrudan devlet kuruluşları arasında da gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.
Bağlı ticaretin esas amacı, çeşitli nedenlerden dolayı, dış ticaretin döviz kullanmadan
ya da olduğunca az döviz kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Burada mal ithali karşılığı mal
ihracı (terside geçerli) yapılmaktadır. Yapılan sözleşme gereği satış tutarına denk ya da belirli
bir oranında mal satın alınmaktadır. Yöntemde, iki ticari işlemin birbiriyle ilişkilendirilmesi,
ihracat işleminin, ancak ikinci aşamadaki ithalat işleminin tamamlanması neticesinde,
sonuçlanabilmesi nedeniyle bağlı ticaret ismi verilmektedir.
Günümüze yaklaştıkça tarife dışı tarife dışı müdahale ve kısıtlamaların artış göstermesi
ülkeler arasında bağlı ticaret uygulamalarında artmasına neden olmuştur. Özellikle döviz
sorunları ve ulusal para biriminin değerinin aşırı düşük ya da güven duyulmayan bir mübadele
aracı olarak görüldüğü durumlarda tercih edilmekte olan uygulamalardır. Bu yüzden bağlı
ticarete, ekonomik ve finansal tıkanıklıkların aşılmasına yardımcı olan bir koltuk değneği
olarak bakılması söz konusu olabilmektedir. Bağlı ticaret, dış ticarette önemli bir mekanizma
olarak benimsenmiş ve gelişmiş ülkeler dahi, zaman zaman bu alternatif yöntemlere
başvurmaktadırlar. Dünya ticaretinde bağlı ticaret işlemlerinin payını, kesin olarak belirlemek
mümkün olmamakla birlikte bunun %10’ları aştığı tahminleri yapılmaktadır.
Geleneksel olarak bağlı ticaret türleri takas ve kliring"den oluşmaktadır ve ağırlıklı
olarak devletler kanalı ile gerçekleştirilmektedir. Ancak günümüzde bunlara ek birçok yeni
uygulamanın geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Belli başlı bağlı ticaret yöntemleri şunlardır:


Takas



Kliring (Clearing)



Kaydırma (Switch) Ticareti



Karşı Alım (Counter Purchase)
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Geri Alım (Buy-back)



Dengeleme Anlaşmaları (Offset)



Değiş Tokuş (Swap)

Takas: İnsanlık tarihin ilk ticaret yöntemi olan takas, yaklaşık eşit değerdeki mal,
hizmet veya teknolojinin para kullanılmaksızın mal, hizmet veya teknoloji ile mübadele
edilmesi olarak ifade edilmektedir. Bazı durumlarda mübadele edilen malların veya hizmetlerin
bölünmesinin söz konusu olmaması nedeni ile toplam tutarları birbirine eşit olmayabilmektedir.
Böyle bir durumda, sınırlı ölçüde para kullanılması gerekebilmektedir.
Kliring: Kliring esas olarak dış ticarette malın malla mübadelesine dayanmakta ve
takastan daha geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada ithalatçı ve
ihracatçıların tek tek birbirlerini aramaları, bulmaları ve anlaşma yapmaları gibi zor yollara
başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Çünkü bu yöntemde karşılıklı olarak hesapları tutmak
ve denkleştirmeyi sağlamak amacıyla görevlendirilen merkez bankası veya kliring ofisleri gibi
kuruluşlar devreye sokulmaktadır. Karşılıklı kliring anlaşması imzalayan ülkeler, karşılıklı
ihracat ve ithalattan doğan alacak ve borçlarını kliring ofisleri veya merkez bankası aracılığıyla
ve kendi ulusal paraları ile tasfiye etmeyi kabul etmektedirler. İthal edilen malın bedeli kliring
ofisi veya merkez bankasına ulusal para cinsinden ödenmekte, ihraç edilen mal bedeli de aynı
kurumdan ulusal para cinsinden tahsil edilmektedir. Bu şekilde takastan farklı olarak ithalatçı
ile ihracatçılar arasındaki doğrudan ilişkiye gerek kalmamaktadır. Sistemin sağlıklı
işleyebilmesi için kliring ofisleri veya merkez bankaları arasında sıkı bir işbirliği
gerekmektedir. Kliring sistemi sayesinde, mallarını serbest dövizle satamayan ülkeler bu
mallara pazar bulabilmekte ve ayrıca döviz kullanmadan gereksinim duydukları malları ithal
etme olanağını elde etmektedirler.
Kaydırma Ticareti (Switch): Karşılıklı iki ülkeden birinin satın almak istediği mal
diğer ülkenin satmak istediği mal ile uyuşmadığı zaman, araya üçüncü bir ülkenin araya girmesi
yoluyla gerçekleştirilen ticaret şekline kaydırma ticareti (switch), aktarma ticareti veya üçlü
ticaret adı verilmektedir.
Karşı Alım: Karşı alım yoluyla ticarette, özel bir firmanın yabancı bir devlete mal
satması ve belirli bir süre sonra da o ülkeden mal satın alması söz konusudur. Yani varılan
anlaşma gereği, birinci satış işlemi ile ikinci satın alma işlemi birbirine bağlanmış olmaktadır.
Karşı alım yönetimi bağlı işlem, paralel takas ve ticari denkleştirme adları ile de anılmaktadır.
Geri Alım: Bu uygulama daha çok dış ödeme güçlüğü çeken ülkelerde
kullanılmaktadır. Gelişmiş bir ülkenin genellikle daha az gelişmiş ülkede anhtar teslim fabrika
kurmasına ve bunun bedelini o fabrikanın ürünlerini ithal ederek tahsil etmesine dayalı bir bağlı
ticaret uygulamasıdır.
Dengeleme Anlaşmaları (Offset): Gelişmiş bir ülke şirketinin azgelişmiş veya döviz
sorunu yaşayan bir ülkeye nükleer santral, uçak, askeri malzeme, elektronik tesisler gibi büyük
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döviz harcaması gerektiren malları satması veya bu ülkelerde üretim tesisi kurması
durumlarında uygulanmaktadır. Tesisi yapan veya malı satan şirkete serbest döviz cinsinden
ödeme yapılmaktadır. Fakat bu şirket alıcı ülkeye, döviz kazandırmak ve döviz tasarrufuna
yardımcı olacak bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kolaylıklar proje inşaatının bir kısmını
ev sahibi ülkeye verilmesi, o ülkenin mallarının dış piyasalarda pazarlanmasına aracılık
edilmesi gibi huşulardan oluşabilmektedir. Bu yöntem çok sayıda ülkede ulusal ekonominin
geliştirilmesi mamacına yönelik bir bağlı ticaret yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Değiş Tokuş (Swap): Ek ulaştırma maliyetlerinden kaçınmak amacıyla dış ticarete
konu olan mal ve hizmetlerin satıcılarının değiş tokuş edilmesi işlemini ifade etmektedir. Aynı
kalitede olan ham petrolü Rusya, Küba’ya ve Venezüella, Almanya’ya sattığı takdirde coğrafi
mesafelerin çok olması yüzünden taşıma maliyetleri yüksek olacaktır. Oysa Almanya’nın
Rusya’dan petrol alması ve Venezüella’nın da Küba’ya ham petrol satması durumunda
maliyetler düşecektir. Bu şekilde Rusya ile Küba ve Venezüella ile Almanya arasında ham
petrol değiş tokuşu yapılmış olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarife dışı engeller devletlerin, gümrük vergisi dışında dış ticaret üzerinde daraltıcı etki
yaratan yasal, idari, politik bütün uygulamalar olarak tanımlanır. Tarife dışı engeller miktar
kısıtlamaları, tarife benzeri araçlar, görünmez engeller başlıkları altında incelenmiştir.
Miktar kısıtlamaları, gümrük tarifelerinden farklı olarak ithalatın hacmini doğrudan
sınırlandırmaya yönelik politikalardır. Bu politika araçları, ülkeye girecek mallar üzerinde
kesin bir sınırlama getirmesi sebebi ile diğer önlemlere nazaran dış ticarette daha etkili bir
koruma aracı olarak kabul edilir. Miktar kısıtlamaları ithalat kotaları ve yasakları, ihracat
kotaları ve kambiyo kontrollerinden oluşmaktadır.
Tarife benzeri araçlar ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin karlılığını arttıran, fiyat
mekanizması yoluyla serbest ticarete müdahale niteliği gösteren uygulamalar şeklinde
tanımlanabilmektedir. Tarife benzeri araçlar Çoklu Kur Uygulamaları, Yerli Katkı Oranları,
Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Vergi, Damping ve Anti-damping Vergisi, Fark Giderici
Vergiler, Dolaylı Vergiler, Mevsimlik Gümrük Tarifeleri, İthalat Teminatları, İthalat Vergileri
ve Fon Uygulamaları, İhracat Vergilerinden oluşmaktadır.
İhracatın teşvik edilmesine yönelik önlemlerin temel amacı, ihracatın kârlılığının
artırılmasına yönelik olarak ihracatçıya ihraç ettiği mal birimlerinin karşılığı olarak ulusal para
cinsinden daha fazla ödeme yapılması veya maliyetin düşürülmesidir.
Bağlı ticaret veya karşılıklı ticaret olarak adlandırılan ticaret sistemleri mal, hizmet veya
teknoloji satışı karşılığında ödemenin nakit esasından başka şekillerde yapıldığı ticaret
usullerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bağlı ticaret yöntemleri Takas, Kliring (Clearing),
Kaydırma (Switch) Ticareti, Karşı Alım (Counter Purchase), Geri Alım (Buy-back),
Dengeleme Anlaşmaları (Offset), Değiş Tokuş (Swap) olarak sayılabilir.
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Bölüm Soruları
1)
Devletin ithalatı sınırlandırmak için, halk sağlığı, çevre korunması veya kamu
güvenliği gibi nedenlerle çıkartmış olduğu idari, teknik düzenleme veya standartlar şeklinde
uygulamaya konan korumacı önlemler nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Gümrük tarifeleri

b)

Kota

c)

Bağlı ticaret

d)

Görünmez engeller

e)

Telefi edici vergiler

2)
Belli bir para cinsinden fiyatı belirlenen mal veya hizmetin ülkeler arasında nakit
para karşılığında değil, yine bir mal veya hizmet transferi veya alacakların devri karşılığında
alınıp satılması şeklinde tanımlanabilecek alternatif ticaret usulleri nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Transit ticaret

b)

Bağlı ticaret

c)

Serbest ticaret

d)

Advalorem ticaret

e)

Spesifik ticaret

3)
Şirketlere belli bir malın yurtdışına satılması karşılığında devlet tarafından
yapılan dolaylı ve dolaysız ödemeler nasıl adlandırılmaktadır?
a)

İhracat sübvansiyonları

b)

Telafi edici vergi

c)

İhracat vergileri

d)

İhracat kotaları

e)

Kliring
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4)
Belli bir ithalat miktarına kadar gümrüksüz veya normal gümrük vergisi oranının
ödendiği, bu ithal miktarı dolduğunda da tarifelerin yükseltildiği kota uygulaması nasıl
adlandırılmaktadır?
a)

Tahsisli kotalar

b)

Global kotalar

c)

Tek taraflı kotalar

d)

Tarife kotaları

e)

Selektif kotalar

5)
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede ihracatın teşvik edilmesinde kullanılan
araçlardan biri değildir?
a)

Gümrük Tarifeleri

b)

İhracatta Prim Sistemi

c)

İhracatta Vergi İadesi

d)

İhracat Kotaları

e)

Devlet Pazarlama Yardımı

6)
Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesleri zirai ilaç kalıntıları veya bir takım
zararlı böcekler bulunduğu iddiasıyla Türkiye’ye iade etmesi aşağıdaki dış ticaret
politikalarından hangisini ifade eder?
a)

Bağlı ticaret

b)

Tarife

c)

Görünmez engeller

d)

Kota

e)

Miktar kısıtlamaları
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7)
Bir ülke firmalarının, başka bir ülkenin piyasasına mallarını dış piyasalarda
kalıcı olarak içeriden daha düşük fiyatlardan satmayı planlaması nasıl adlandırılır?
a)

Yıkıcı Damping

b)

Sürekli Damping

c)

Geçici Damping

d)

Anti-Damping

e)

Görünmez Engeller

8)
Çeşitli nedenler ile firmaların yurt içi satışlarında geçici yavaşlama ile oluşan
stok fazlalarını, sadece değişken maliyetlerini karşılayacak şekilde dış piyasalarda satmayı
denemeleri ancak firmaların stokları ortadan kalktığında bu durumun normale döndüğü
uygulama nasıl adlandırılır?
a)

Geçici Damping

b)

Sürekli Damping

c)

Görünmez Engeller

d)

Anti-Damping

e)

Yıkıcı Damping

9)
Türkiye’nin Çin’den gelen bir mala anti-damping uygulayabilmesi için hangi
uluslararası örgüte müracaat etmesi gerekir?
a)

Uluslararası Para Fonu

b)

Birleşmiş Milletler

c)

Avrupa Adalet Divanı

d)

Dünya Ticaret Örgütü

e)

Dünya Bankası
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10)
Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikaları çerçevesinde yerli üreticileri dış
rekabetten korumak ve gelirlerini arttırmak amacıyla yüksek iç fiyatlar belirlemesi ve bu yüksek
fiyatları geçerli kılmak için ithal edilen mallardan ek vergi alınması nasıl adlandırılır?
a)

Anti-Damping

b)

Fark Giderici Vergiler

c)

Kota

d)

Miktar Kısıtlamaları

e)

Dolaylı Vergiler

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)d, 5)d, 6)c, 7)b, 8)a, 9)d, 10)b
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10. EKONOMİK ENTEGRASYON: BÖLGESEL REEL
EKONOMİK ENTEGRASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle ekonomik entegrasyon ve küreselleşme kavramları tanımlanıp,
aralarındaki ilişki ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra bölgesel ekonomik entegrasyon
kavramının çerçevesi belirlendikten sonra bunun ekonomik avantaj ve dezavantajları
sıralanacaktır. Ayrıca bölgesel ekonomik entegrasyonların başarılı olabilmesi için hangi ön
koşulların sağlanması gerektiği belirtilecektir. Sonraki aşamada bölgesel reel entegrasyon
kavramı tanımlanacak ve aşamaları belirlenecektir. Reel entegrasyon aşamaları Tercihli Ticaret
Anlaşmaları, Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği, Ortak Pazar, Ekonomik Birlik, Politik
Birlik başlıkları altında ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
tartışınız.
2)

Ekonomik entegrasyon ile küreselleşme arasında nasıl bir ilişki olduğunu
Ekonomik entegrasyonların avantaj ve dezavantajları nelerdir?

3)
AB dışında diğer bölgesel entegrasyonların başarılı olamamasının nedenleri
neler olabilir?
4)

Bölgesel reel ekonomik entegrasyonun aşamaları hangileridir?

5)
Bölgesel reel ekonomik entegrasyonun en ileri ve son aşaması neden politik
entegrasyon olarak adlandırılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekonomik Entegrasyon
Kavramı

Ekonomik Entegrasyon
Kavramının kapsamı ve
tanımı anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Ekonomik Entegrasyon İle
Küreselleşme İlişkisi

Ekonomik entegrasyon ile
küreselleşme arasındaki
ilişki kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Bölgesel Ekonomik
Entegrasyonun Ekonomik
Avantaj Ve Dezavantajları

Bölgesel ekonomik
entegrasyonun ekonomik
avantaj ve dezavantajları
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Bölgesel Reel Ekonomik
Entegrasyonun Aşamaları

Bölgesel reel ekonomik
entegrasyonun aşamaları
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Bölgesel Ekonomik
Entegrasyonların Ön
Koşulları

Bölgesel ekonomik
entegrasyonların ön
koşulları

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar


Ekonomik Entegrasyon



Küreselleşme



Bölgesel Ekonomik Entegrasyon



Ekonomik Entegrasyonların Avantaj ve Dezavantajları



Bölgesel Ekonomik Entegrasyonların Ön Koşulları Bölgesel Reel Entegrasyon



Tercihli Ticaret Anlaşmaları



Serbest Ticaret Bölgesi



Gümrük Birliği



Ortak Pazar



Ekonomik Birlik



Politik Birlik
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10.1. Ekonomik Entegrasyonun Gelişmesi ve Küreselleşme
Gerek geçtiğimiz yüzyılda gerekse yaşadığımız yüzyılda yerküremizde ciddi ve hızlı bir
değişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunduğumuz açıktır. Dünya üzerinde yaşanan değişim
eğilimi ekonomi, politika, teknoloji, kültür gibi birçok alanda hızı giderek artan dönüşümlerle
karşımıza çıkmaktadır. Karşılıklı olarak birbirlerini de etkileyen ve tetikleyen değişim
süreçlerinin ekonomik alandaki en önemli yansımaları ise, küreselleşme, bölgeselleşme,
serbestleşme (liberalizasyon), özelleştirme, zenginleşme ve fakirleşme olarak
adlandırılabilecek değişim dinamikleridir. Ekonomik değişim dinamikleri arasında, hiç
kuşkusuz en önemlisi küreselleşme olgusudur. Yaşadığımız yüzyılda küreselleşme olgusu,
gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler coğrafyasındaki ulusal ekonomileri yapısal
olarak en fazla zorlayan unsurların başında gelmektedir. Küreselleşme olgusu, Dünya üzerinde
mal, hizmet ve faktör hareketlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında ulusal devletlerin
sınırlarını aşan boyutlara ulaşmasına ve transnasyonel bir boyut kazanmaya başlamasına yol
açmıştır.
Tanımlanması en zor kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkan küreselleşmenin,
günümüze kadar genel kabul gören kesin bir tanımı yapılamamıştır. Ekonomik açıdan
baktığımızda küreselleşmenin, giderek ulusal ekonomilerin dünya piyasaları ile entegre olması
ve hemen hemen tüm ekonomik kararların, sermaye piyasalarına ilişkin parametrelere göre
verilmesi eğilimini yansıtan bir kavram olarak yorumlanması mümkündür. Dolayısıyla
ekonomik açıdan küreselleşme kavramı, ulusal ekonomilerin giderek artan bağımlılığını ve
iktisadi hayatın neredeyse tamamının Dünya çapında belirlenmesini ifade etmektedir.
Günümüzde küreselleşmenin giderek hızlanmasının yanı sıra, uluslararası ekonomik
ilişkilerde İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisi de,
bölgesel entegrasyon alanları oluşturmak üzere ülkelerin bir araya gelmesi olmuştur.
Dolayısıyla, Dünya’da bir yandan küreselleşme olgusuyla birlikte ulusal ekonomik sınırlar
ortadan kalkma sürecine girerken diğer yandan da bölgesel entegrasyon hareketleri ile bir
anlamda kutuplaşma olarak ifade edebileceğimiz başka bir değişim süreci, hemen hemen tüm
kıtalarda giderek önem kazanmaktadır.
Bölgesel ekonomik entegrasyon hareketlerinin yoğunlaşmasının, 20. yüzyılın ikinci
yarısına damga vurduğunu söylemek mümkündür. Özelliklede 1980’li yılların sonundan
itibaren, ülkelerin ekonomik entegrasyon çabalarının daha da hız kazandığı görülmüştür.
Yaşadığımız yüzyılın başında, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin dördü hariç tamamına
yakını bölgesel bir ticaret anlaşmasına taraf olmuşlardır. Bu durumda Dünya Ticaret Örgütü
ülkeleri için bölgesel ticaret anlaşmalarına dâhil olunmasını, bir istisna değil normal durum
olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Ulusal siyasi aktörlerin siyasi iradelerinin, bir veya iki
istisna dışında küresel genel işbirliğinden çok, bölgesel ekonomik ilişkileri tercih etme yönünde
olduğu görülmektedir.
Tarihsel açıdan bakıldığında, ülkeler arasındaki bölgesel ekonomik entegrasyon
çabalarının belirli dönemlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu açıdan bölgesel ekonomik
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entegrasyon hareketlerinin hız kazandığı üç entegrasyon dalgasından bahsetmek mümkün
olabilecektir. Birinci bölgesel entegrasyon dalgası, 1950’li yılların sonundan 1970’lere kadar
olan dönemi kapsamaktadır. Birinci dalga, 1957 yılında “Avrupa Ekonomik Topluluğu”’nun
kurulması ve 1960 yılında “Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi”’nin oluşturulması ile ve çok sayıda
sömürgenin bağımsızlıklarını kazanmaları ile ivme kazanmıştır. İkinci bölgeselleşme dalgası
ise, 1980’li yılların sonunda başlamış ve 1990’lı yıllarda artarak sürmüştür. Üçüncü bölgesel
ekonomik entegrasyon dalgası ise, içinde yaşadığımız 21. yüzyılın ilk döneminde ortaya
çıkmıştır. Birinci ve ikinci dalga, iki veya daha çok ülkenin anlaşarak serbest ticaret bölgesi
veya gümrük birliği, ortak pazar gibi daha üst derecedeki reel ekonomik entegrasyon
aşamalarını hayata geçirme çabalarıyla öne çıkmıştır. İlk iki dalganın diğer bir önemli özelliği
de, bölgesel entegrasyon çabalarının belirli bir coğrafi bölge üzerinde kurulması esası ile sınırlı
kalması ve bölgelerarası projelerin ortaya çıkmamasıdır.
Üçüncü bölgesel ekonomik entegrasyon dalgasında, artık serbest ticaret bölgeleri ilk iki
dalgadaki gibi önemli bir rol oynamamaktadır. Bölgeselleşmenin üçüncü dalgasının, iki ayırıcı
özelliği bulunmaktadır. Bu dönemde bir yandan iki taraflı ticaret politikaları çerçevesindeki
projeler hızla hayata geçirilirken, diğer yandan bölgesel parasal entegrasyonların
oluşturulmasına yönelik belirgin bir trend dikkatleri çekmektedir. Günümüzde, dış ticaret
politikalarının bölgeselleşmesi sürmekte ve buna ek olarak ticaret politikalarında iki taraflı
entegrasyon hareketleri giderek artmaktadır. Ticaret politikalarında iki taraflılık, daha ileri
düzeydeki reel ekonomik entegrasyon aşamalarına gerek duyulmaksızın, birbiriyle coğrafi
komşuluğu olması da gerekmeyen iki ülke arasında, tercihli ticaret anlaşmalarının uygulamaya
konmasını ifade etmektedir. Üçüncü dalganın diğer bir özelliği olan parasal bölgeselleşme
eğilimi ise, formel reel bölgesel ekonomik entegrasyona başvurulmaksızın bir grup ülkenin
döviz kuru politikalarında ve finansal politikalarda entegre olması çabaları ile öne çıkmaktadır.
Parasal entegrasyonun öncelikli amacı ise, döviz kurlarının ve finans piyasalarının istikrara
kavuşturulmasıdır. Günümüzde, parasal bölgeselleşmenin hızlanmasının bir nedenini, küresel
alanda sermaye hareketlerinin büyük oranda serbestleştirilmesine rağmen, uluslararası finansal
sistemin
istikrarını
koruyabilecek
küresel
koruyucu
mekanizmaların
henüz
oluşturulamamasında aramak yerinde olacaktır. Bu nedenle yer kürenin belirli bölgelerinde
ülkelerin, finansal istikrarı sağlamak, finansal krizlerden korunmak ve kriz zamanında üye
ülkeler arasında dayanışma yaratabilmek gibi nedenler ile, bölgesel parasal entegrasyon
oluşturma çabalarına yönelmeleri söz konusu olmaktadır. Günümüzde, küresel piyasaların
varlığını sürdürmesi ve düzenlenmesi için, küresel kurumların veya düzenlemelerin gerekli ve
zorunlu olduğu düşüncesinin giderek daha fazla kabul görmesi de, bu eğilimi beslemektedir.
Küresel piyasalardaki istikrarsızlıkların artmasıyla birlikte, küresel kurumlarında
oluşturulamaması durumunda, uluslararası ekonomik düzenin giderek bölgesel ekonomik veya
parasal alanlara dönüşmesi, söz konusu olabilecektir.
Bölgesel ekonomik entegrasyon sürecinin hız kazanması olgusunun, adeta
küreselleşmenin bir yan etkisi olarak karşımıza çıktığını söylemek herhalde yanlış
olmayacaktır. Küreselleşme olgusu mikro alanda, uluslararası rekabetin güçlendirilmesi ve
güvence altına alınması için, özel girişimcilerin ve firmaların sınır ötesi yatırımlara girişme
çabalarıyla karakterize edilebilmektedir. Buna karşın makro alandaki aktörler olan ulusal
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devletlerde liberalleşme, deregülasyon ve çok taraflı ticaret için devreye girmektedirler.
Dolayısıyla küreselleşmenin, ulusal ekonomik alanların sınırlarını ortadan kaldırmaya ve
iktisadi hayatın yönetiminde ulus devletlerin egemenliklerini törpülemeye yönelen, merkezkaç
süreçleri devreye soktuğunu söylemek mümkündür. Bu nedenlerle zayıflayan ulusal devletler,
bir araya gelerek bölgesel entegrasyon alanları yaratmak suretiyle, ulusların rekabetinde
kolektif güç elde etmeyi ve nüfuz kazanmayı arzu etmektedirler.
Özellikle 1990’lı yıllarda, bölgesel ekonomik entegrasyonun ikinci dalgasının
başlamasıyla birlikte, küreselleşme ve bölgeselleşme ilişkisi tartışılmaya başlamıştır. Bu
konudaki değerlendirmeler genelde iki karşıt görüşe ayrılmıştır. Bazı gözlemciler, bölgesel
entegrasyon hareketlerinin, Dünya Ticaret Örgütü’nün ve onunla getirilmek istenen küresel
serbest ticaret düzeninin, adeta altını oymakta olduğunu düşünmektedirler. Söz konusu
düşünceyi benimseyenlere göre, bölgesel entegrasyonlar serbest ticarete dayalı dünya ticaret
düzeninin gelişmesinin önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Buna karşın, diğer bazı
gözlemcilerde bölgesel entegrasyon projelerinin, serbest ticarete dayalı küresel iktisadi düzenin
ve çok taraflı ticaret düzeninin yapı taşlarını oluşturduğunu iddia etmektedirler. Bu düşünceyi
benimseyenlere göre, ülkelerin bölgesel entegrasyonlara katılması, küreselleşmenin bir
alternatifi olarak değil, küreselleşmeye doğru atılan bir adım olarak görülmektedir. Başka bir
ifadeyle, küreselleşmeye ve bölgeselleşmeye adeta birbirini tamamlayan süreçler olarak
bakılmaktadır. Ne var ki, bölgesel ekonomik entegrasyonların küreselleşmeye olumlu katkılar
yapabilmesi için, belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle ticaret blokları
arasında, küresel kuralların ve uyumun sağlanmasına yönelik anlaşmaların yapılması
gerekmektedir. Buna ek olarak, bölgesel ekonomik entegrasyon projelerine o bölgede var olan
gelişmekte olan ülkelerin de, en uygun şekilde katılımının sağlanması yararlı olacaktır.
Ekonomik entegrasyon alanlarının oluşturulması olgusunun hızlanması, doğal olarak
bilim adamlarının da ilgisini bu alana çekmiş ve ekonomik entegrasyonun teorik temelleri
ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu şekilde, iktisat biliminin içerisinde yeni bir bilim dalının
filizlenmesi söz konusu olmuştur. Söz konusu bilim dalı genelde şu soruların çözümüne
odaklanmaktadır: Bir ülkenin dış ticarete girişmesinin kârlı olup olmadığı, mal ve hizmet
piyasalarının dışa açılmasına, sermaye ve emeğin uluslararası alanda serbest dolaşımının
sağlanmasına ya da tam tersi korumacı politikalara öncelik verilip verilmemesi, entegrasyonun
gerçekleştiği alan içerisinde uluslararası entegrasyon çabalarının, refah kazanımları veya
kayıplarının katılımcı ülkeler ve çeşitli sektörler arasında nasıl dağılacağı, bölgesel entegrasyon
alanındaki adımların bu alanın dışında kalan devletler topluluğuna zarar verip vermediği,
komşu ülkelerle geri dönüşü olmayacak biçimde sabit döviz kurlarının veya “Euro” gibi ortak
bir paranın uygulamaya konmasının hangi fayda ve maliyetleri beraberinde getireceği, politik
entegrasyonun reel ve parasal entegrasyonu takip edip etmemesi gerektiği. Sayıları daha da
arttırılabilecek bu gibi karmaşık ve çok boyutlu soruların cevaplandırılması, iktisat biliminin
söz konusu yeni bilim dalının temel inceleme alanlarını teşkil etmektedir.

274

10.2. Ekonomik Entegrasyon
İktisat literatüründe ekonomik entegrasyon kavramının tanımı üzerinde günümüze
kadar bir anlaşma sağlanması mümkün olmamıştır. 1950 yılında Gümrük Birliği Teorisi’nin
temelini oluşturduğu kabul edilen Viner’ın, aynı zamanda geleneksel uluslararası ekonomik
entegrasyon teorisinin de çekirdeğini oluşturduğunu söylemek mümkündür. Tinbergen,
uluslararası ekonomik entegrasyonu, uluslararası ekonomik işbirliğinin optimize edilmesi
biçiminde açıklamaktadır. Bu çerçevede ekonomik entegrasyonun, uluslararası ekonomide en
çok istenen yapının oluşturulması, optimal işleyişi sınırlayan yapay engellerin kaldırılması,
koordinasyon ve birleşme yönünde gerekli unsurların oluşturulması, şeklinde de
tanımlanabileceği vurgulanmaktadır.
İktisat literatüründe entegrasyon kavramı, uluslararası iktisat alanında ülkelerin iktisadi,
sosyal ve politik amaçlarını hayata geçirme doğrultusunda birbirleri ile yakınlaşmaları, bu
amaçla aralarında uygulamaya koydukları düzenlemeler ve anlaşmaları ifade etmek için
kullanılmaya başlamıştır. Pelkmans ekonomik entegrasyonu, iki ya da daha fazla ulusal
ekonomi arasındaki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması olarak tanımlamaktadır.
Balassa’ya göre uluslararası ekonomik entegrasyon bağımsız ulusal ekonomilerin daha büyük
bir ekonomik alanda bir araya geldiği, mevcut bir durum ya da bu noktaya ulaşma aşamasını
ifade eden bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
İki ulusal ekonomi arasında tam entegrasyonun gerçekleşmesi durumunda, homojen
mallar, hizmetler ve faktörler için tek bir fiyatın geçerli olabileceği bir piyasa (tek fiyat yasası)
oluşacaktır. Öyle ki, iki piyasa arasında tam entegrasyonun gerçekleşmesi için, her iki piyasada
da aynı fiyatın olması ve adeta tek piyasa haline dönüşmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü,
tek fiyat yasası çoğu zaman “Piyasa Entegrasyonu Hipotezi” olarak da tanımlanmaktadır.
Piyasa entegrasyonu hipotezi basit bir mantığa dayanmaktadır. Hipotez, uluslararası alanda
çeşitli ulusal piyasaların birbirinden ayrı ve bölümlenmiş olması durumunda, firmaların her bir
piyasada farklı bir fiyat uygulayarak kârlarını artırabilme olanağına sahip olabileceği, mantığı
üzerine oturtulmaktadır. Oysa, tamamen bütünleşerek tek bir piyasanın oluşması durumunda,
entegrasyon bölgesi içerisinde tek fiyat yasası geçerli olacaktır.
Dünya ekonomisinin çok sayıda ulusal sınırla küçük birimlere bölünmüş bulunmasını
ve bu ulusal ekonomik birimlerin de birbirleriyle olan ekonomik ilişkilerini çeşitli engellerle
azaltmış bulunmalarını iktisatçılar, “ekonomik parçalanma” olarak tanımlamışlardır. Bu
çerçevede, ekonomik parçalanmayı azaltmaya veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelen
faaliyetler ve çabalar bütününü ekonomik entegrasyon veya kaynaşma kavramı olarak ifade
etmek mümkündür.
Ekonomik entegrasyonları kapsadıkları bölge çerçevesinde ele aldığımızda, karşımıza
üç kavram çıkmaktadır:


Ulusal (iç) entegrasyon



Küresel ekonomik entegrasyon
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Bölgesel ekonomik entegrasyon

Bunlardan ilki, bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde, bölgelerin ekonomik açıdan
bütünleşmesi anlamına gelen “Ulusal (iç) Entegrasyon”dur. Ulusal ekonomik entegrasyon, bir
ülke içerisinde ekonomik, parasal, mali ve sosyal politika önlemleri vasıtasıyla ortaya
çıkmaktadır. Bu önlemler, sadece ilgili ülkenin içerisindeki ekonomik birimleri olumlu yönde
etkilemekte, diğer ulusal ekonomiler için ise ayırımcı etkiler doğurmaktadır. Böylece, ulusal
alandaki entegrasyon, uluslararası alanda ulusal ekonomiler arasında parçalanma
(dezentegrasyon) anlamına gelmektedir.
İkinci kavram “küresel ekonomik entegrasyon”dur ve ekonomik entegrasyon olarak
adlandırdığımız birleşme çabalarının dünya çapında bütün ülkeleri ve sektörleri kapsaması
durumunda geçerli olmaktadır. Başka bir ifade ile, ulusal ekonomiler arasında ekonomik alanda
mal, hizmet ve üretim faktörlerinin mübadelesinde ayırımcılığın azaltılması veya tamamen
kaldırılmasına yönelik süreç küresel ekonomik entegrasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu
küresel anlamda, tüm ulusal ekonomilerin ekonomik alanda birbirlerine aynı muameleyi
göstermeleri ve buna uygun olarak tüm ülkelerden de aynı muameleyi görmeleri anlamına
gelmektedir. Bu olguya pür ekonomik bir bakış açısı ile baktığımızda, ekonomik olarak tam
anlamıyla entegre olmuş bir dünyadan, küresel serbest ticaret ve küresel faktör hareketi
serbestliğinden söz etmek mümkün olacaktır. Ne var ki, küresel anlamda tam ekonomik
entegrasyonun gerçekleşmesi durumunun, politik bir ütopya olduğunu söylemek her halde
hatalı olmayacaktır.
Üçüncü olarak, ekonomik entegrasyonun belirli bir grup ülkeyi kapsaması durumunda
karşımıza “bölgesel ekonomik entegrasyon” kavramı çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, bölgesel
ekonomik entegrasyon Dünya’nın belli bir bölgesinde iki veya daha çok katılımcı ülkenin
aralarındaki, ekonomik ilişkileri sınırlayan engellerin ortadan kaldırılması olarak tanımlamak
mümkün olacaktır. Dolayısıyla bölgesel entegrasyon, entegrasyonun gerçekleştiği alan
içerisinde ticaret engellerinin azaltılması veya kaldırılması, buna karşın dünya’nın geri kalanına
karşı ticaret engellerinin kural olarak korunması özelliği ile öne çıkmaktadır. Ancak burada
ekonomik bölgeden bahsedilirken, bunun coğrafi bölgelerle aynı anlama geldiği ve sadece
birbiriyle komşu ülkeler arasında ortaya çıktığı düşünülmemelidir. Çünkü, bölgesel ekonomik
entegrasyon projeleri farklı coğrafi bölgelere dağılmış ulusal ekonomiler arasında da
gerçekleşebilecektir. Burada bölgesel entegrasyon anlaşmaları kavramının, coğrafi anlamda
değil, entegrasyonun sınırlı sayıda ülke arasında gerçekleşmesi anlamında kullanıldığını
unutmamak gerekmektedir. Çünkü bölgesel entegrasyon hareketleri, Avrupa Birliği ile
MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı) arasında veya Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında bölgeler arası veya kıtalararası alanda da ortaya çıkabilecektir.
Ekonomik entegrasyon kavramının kapsadığı anlamdan hareketle üç tip entegrasyon
kavramına daha burada değinmek yararlı olacaktır. Bunlardan ilki, Reel Entegrasyon
kavramıdır ki, mal, hizmet ve faktör (işgücü ve kapital) piyasalarının hangi ölçekte olursa olsun
birleştirilerek tek bir ortak piyasanın oluşturulması olarak tanımlanabilir. İkinci kavram olan
“Parasal Entegrasyon” ise, çok genel anlamıyla, döviz piyasalarının bütünleşmesi olarak
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anlaşılmaktadır. Üçüncü olarak karşımıza para ve maliye politikalarının bütünleşmesi
anlamında kullanılan “Mali Entegrasyon” kavramı çıkmaktadır.

10.3. Bölgesel Ekonomik Entegrasyon
Ekonomik entegrasyonun belirli bir bölgesel alanda sınırlı kalması anlamına gelen
bölgesel ekonomik entegrasyon kavramı, en az iki ülkeden oluşan, ancak dünya’daki tüm
ülkeleri kapsamayan bir grup içerisinde dış ticaret engellerinin kaldırılmasını ifade etmektedir.
Entegrasyon sürecine katılan ülkelerden oluşan grubun içerisinde dış ticaret engellerinin
kaldırılması söz konusu olurken, grubun dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ise dış ticaret
kısıtlamalarının korunduğu görülmektedir.

10.3.1. Ekonomik Entegrasyonun Avantaj ve Dezavantajları
Her şeyden önce ekonomik entegrasyonun başlı başına bir amaç olmadığını vurgulamak
gerekmektedir. Ekonomik entegrasyon öncelikle entegrasyon sürecine katılan ulusal
ekonomilerdeki refah seviyelerinin artması gibi, daha üst amaçlara ulaşılmasına hizmet
etmektedir. Ekonomik entegrasyonun özelliklerinden biri de, devletlerin ulusal
egemenliklerinin ve böylece maddi olmayan bir mal niteliğindeki ulusal kimliklerinden kısmen
de olsa ödün vermelerini gerektirmesidir. Politik açıdan ülkeler arası bir entegrasyon projesinin
cazip olmasının koşulu, politik otonomi kaybının karşısında ekonomik alanda yeterli bir
kazancın bulunmasıdır. Örneğin, ekonomik entegrasyon kaynaklı sürdürülebilir bir büyüme
artışı, aynı zamanda politik güç çerçevesinde pozitif olarak değerlendirilebilecektir. Bu
çerçevede bölgesel ekonomik entegrasyonun beklenen avantaj ve dezavantajlarına kısaca
değinmek yararlı olacaktır.
Entegrasyon bölgesine üye olan ulusal ekonomiler için uluslararası ekonomik
entegrasyonun sağlayacağı faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Karşılaştırmalı maliyet veya fiyat avantajları çerçevesinde, uluslararası
uzmanlaşmanın getirdiği avantajlar yoluyla üretimde artış sağlaması;


İşlem ve bilgi maliyetlerinin düşmesi;


Üye ülkelerde, kaynakların dağılımının veya kullanımının optimize edilmesi
veya iyileştirilmesi;

edilmesi;

Ölçek getirilerinin daha iyi şekilde kullanılması yoluyla çıktı artışlarının elde


Entegrasyon sonucu daha büyük bir ekonomik bölgenin oluşması sonucunda,
uluslararası alanda daha güçlü bir müzakere pozisyonunun elde edilmesi;


Dış ticaret hadlerinin iyileşmesi;
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sağlanması;

Entegrasyon bölgesi içerisinde rekabetin artması yoluyla etkinlik artışlarının


Üretim faktörlerinde niceliksel ve niteliksel farklılıkların azaltılması; Burada,
daha büyük bir ekonomik bölgede daha büyük bir kaynak havuzunun oluşması, kaynak
dağılımındaki etkinliğin artışının yanı sıra, projeleri finansmanın ve risklerden korunmanın
kolaylaşmasına ve işgücünün daha spesifik kullanımına zemin hazırlamaktadır;

Serbest mal ticareti tüketicilere teorik olarak en uygun fiyatlı ürünlere
ulaşabilme ve daha büyük bir seçim olanağı sunması;

Politik istikrar; Bir dizi ulusal ekonominin, ekonomik alanda giderek daha fazla
bütünleşmesi sayesinde entegrasyon bölgesi içerisinde, politik istikrarın kurulması veya
sürdürülmesi de kolaylaşmaktadır;

Gelişmekte olan ülkeler açısından, ekonomik büyüme için gerekli olan kıt
kaynakların derneşik hale getirilmesi (örneğin bölge içerisinde ortak bir sermaye veya vasıflı
işgücü havuzunun oluşturulması gibi);

Yatırım, araştırma, geliştirme ve teknoloji kullanımı alanlarında gereksiz ve
ekonomik olmayan mükerrer harcamalardan kaçınılması.
Doğal olarak entegrasyona yönelik süreçlerin birtakım olası olumsuz sonuçları veya
etkileri de beraberinde getirmesi söz konusu olabilecektir:

Uzmanlaşma: Ekonomik entegrasyon süreci sonucunda bölgesel
uzmanlaşmanın ortaya çıkması, ciddi uyum sorunlarını beraberinde getiren yapısal
değişikliklere neden olabilecek ve bunlarda bölgesel dengesizleri ortaya çıkarabilecek veya
arttırabilecektir.

Bebek endüstriler: henüz kurulmakta olan (bebek) endüstrilerin entegrasyon
bölgesindeki diğer ülkelerde var olan endüstriler karşısında korunması mümkün olmayabilir.
Bu durumda entegrasyon süreci nedeniyle, bu gibi ülkelerde yaşanması gerekli yapısal
dönüşümler engellenmiş olacaktır.

Damping: Entegrasyon bölgesi içerisinde sosyal damping, ücret dampingi ve
ekolojik damping gibi farklı görünümlerdeki damping türlerine karşı, ancak sınırlı koruyucu
önlemlerin alınması mümkün olabilecektir.

Tüketicilerin korunmasında gerilemeler yaşanması: Entegrasyon bölgesinde
standartların en düşük ortak paydada belirlemesi, kalitenin düşmesi ve insan sağlığını tehdit
eden maddelerin daha fazla kullanılması anlamına gelebilecektir.

Ulusal bağımsızlıktan ödün verilmesi: Entegrasyonun derecesi arttıkça, üye
ülkelerin bağımsız iktisat politikaları uygulama haklarına yönelik sınırlamalarda artacaktır.
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10.3.2. Bölgesel Ekonomik Entegrasyonun Ön Koşulları
Çeşitli ülkeler arasında bir entegrasyonun gerçekleşmesi açısından, sürecin
sürdürülebilirliği için ilgili ülkelerin açık veya örtük olarak ön koşullar üzerinde anlaşmaya
varmış olmaları gerekmektedir. Burada söz konusu olan, ilgili ülkelerin yerine getirmeye hazır
oldukları, entegrasyonun oyun kurallarına ilişkin ön koşulları ifade eden davranış koşulları ve
entegrasyona yönelik iradeleridir. Bunlar, entegrasyon sürecini başlangıçta harekete geçiren ve
yapısını belirleyen girdilerden oluşmaktadır:

Entegrasyon başlangıçta, tarihsel olarak 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan
ekonomik veya askeri felaketlerin sonucunda ortaya çıkan bir ideali, bir değerler bütününü
temsil etmiştir. Konuya iktisat tarihi çerçevesinde yaklaştığımızda bu dönem, yarı tarımsal yarı
endüstriyel yapıya sahip bölünmüş toplumlardan, kaynakları yeniden dağıtan politikalar
vasıtasıyla giderek ulusal dayanışma temeli üzerine oturan ulusal entegrasyonun gerçekleştiği,
ulus devletlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Ulusal entegrasyon ideali, tam istihdam
politikaları 1970’lere kadar önemli oranda devletlerin iktisat politikası davranışlarına hakim
olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, ulusal entegrasyonu uluslararası entegrasyon
alanına genişletme denemeleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Buna yönelik çabaların temelde,
uygulamaya konacak düzenlemeler ve kurumlarla refah devleti şeklindeki ulusal entegrasyon
idealinin güvence altına alınmasını ve uluslararası işbölümü olanaklarının genişletilmesini
hedeflediğini ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla değerler bütününde anlaşmaya varılması
anlamında entegrasyondan bahsedildiğinde, öncelikle bu tarihsel çerçeveye atıf yapılmaktadır.

Uluslararası entegrasyonun daha başlangıcında, temel ön koşul olarak entegre
olacak devletlerin ekonomik ulusalcılığı aşmaya rıza göstermeleri öne çıkmaktadır. Bu bir
yandan özellikle ekonomik alanda ulusal entegrasyon için zorunlu olan korumacı önlemlerden
vazgeçilmesi ve diğer yandan da uluslar üstü kurumlar lehine iktisat politikaları alanındaki
egemenlik haklarından vazgeçilmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla entegrasyonun bir
anlamda uluslar üstüleşme eğilimini bünyesinde barındırmakta olduğunu göz ardı etmemek
gerekmektedir.

Entegrasyon dayanışmayı ve âlicenaplığı gerektirmektedir. Uluslararası
entegrasyon, sadece ülkeler arsında karşılıklı ekonomik avantajlar argümanı üzerine inşa
edildiğinde ve sadece karşılıklı çıkarlara odaklandığında başarı şansı yakalayamayacaktır.
Entegrasyonun başarıyla sonuçlanabilmesi için, tıpkı ulusal entegrasyon sürecinde demokratik
sosyal refah devletlerinin oluşumunda olduğu gibi, aynı zamanda dayanışma temeli üzerine
oturtulması da gerekmektedir. Dolayısıyla, özellikle ileri düzeydeki ekonomik entegrasyon
aşamaları bir anlamda entegre olan devletler arasındaki rekabetin aşılması ve yeni bir uluslar
üstü dayanışmacı toplumun ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir.

Entegrasyon süreçleri daha çok genişlemeci iklimlerde gerçekleşmektedirler.
Bu, entegrasyon alanındaki zengin ülkelerin ekonomik büyümenin yüksek olduğu dönemlerde
fedakarlıkta bulunmalarının nispeten daha kolay olması ve daha fakir ülkelerin daha az
zorlanmasından kaynaklanmaktadır.
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Entegrasyon, entegrasyon alanı içerisinde oluşan veya oluşmakta olan yeni
uluslar üstü veya uluslararası toplumun lehine bir takım “pozitif kavramların” geliştirilmesini
gerektirmektedir. Ulusal entegrasyonun başarılar elde ettiği dönemlerde sosyal refah devleti ve
tam istihdam gibi kavramlarla sürecin başarısı sergilenebilmiştir. Ulusal entegrasyonun
uluslararası entegrasyonla genişletilebilmesi için, kaynağı ulus devlete atfedilen ekonomik
başarıların, bir anlamda entegrasyon sonucu oluşan yeni birime aktarılması veya yansıtılması
gerekli olmaktadır. Aksi takdirde, ulusal entegrasyon ile uluslararası entegrasyon birbiriyle
çatışabilecektir. Örneğin, Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde “ortak pazar”, “tek pazar”,
“ekonomik ve parasal birlik”, “Euro” gibi entegrasyon projesini sembolize eden pozitif
kavramların öne çıkarılmasına çaba sarf edilmiştir.

Entegrasyon süreci eşitlik temeli üzerine oturacak şekilde yapılandırılmalı ve
entegrasyon sürecine katılan ülkeler genel olarak birbirleri ile politik eşitlik ilişkisi içerisinde
bulunmalıdırlar.

Bölgesel ekonomik entegrasyonun bekli de en önemli ön koşulu, katılımcı
ülkelerin birbirlerini ekonomik olarak tamamlamalarıdır. Bu noktada en önemli husus, entegre
olacak ülkelerin genel olarak ekonomik yapılarının ve özel olarak dış ticaret yapısının birbirini
tamamlayıcı özellikte olmasıdır.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalar, ekonomik entegrasyon teriminin oldukça farklı
ekonomik süreç ve olguları betimlediğini gözler önüne sermektedir. Bundan sonraki amacımız
önce reel entegrasyondan başlayarak parasal entegrasyon ve finansal entegrasyon
kavramlarının içeriğinin ve farklı görünümlerinin açıklanması olacaktır.

10.3.4. Bölgesel Reel Ekonomik Entegrasyon Aşamaları
Uluslararası ekonomik entegrasyon türlerinin tasnif edilmesinde, entegrasyon sürecine
katılan ülkeler arasındaki uluslararası ekonomik aktiviteyi sınırlandıran engellerin
kaldırılmasındaki yöntemin ve kapsamın yanı sıra, uyumlaştırıcı ve ortak çalışmaya yönelen
yeni ilkelerin getirilmesi de ölçüt olarak alınabilir. Bu çalışma çerçevesinde, entegrasyonun
yoğunlaşma derecelerine göre en basitten en kapsamlı olana doğru, aşağıdaki gibi bir
sınıflandırmayı benimseyeceğiz:


Tercihli Ticaret Anlaşmaları



Serbest Ticaret Bölgesi



Gümrük Birliği



Ortak Pazar



Ekonomik Birlik



Politik Birlik
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Bölgesel ekonomik entegrasyon türlerinin ilk dört aşamasını klasik “laissez-faire
(bırakınız yapsınlar)” yaklaşımına dayandırılması itibariyle, saf ekonomik entegrasyon ya da
piyasa entegrasyonu olarak adlandırmak mümkündür. Ekonomik birlik ve politik birlik
aşamaları olan son iki aşamanın ise politik ve sosyal alanlarda yapılması gereken
düzenlemelerin, ekonomik düzenlemelerden daha ön planda olması nedeniyle politika
entegrasyonu kapsamında değerlendirilmesi daha yerinde olacaktır.

10.3.4.1. Tercihli Ticaret Anlaşmaları
Ele alacağımız ekonomik entegrasyon türlerinden ilki ve en dar kapsamlısı, tercihli
ticaret anlaşmalarıdır. Tercihli ticaret anlaşmaları, genelde anlaşmaya taraf olan ülkelerin ister
tek yanlı isterse karşılıklı olarak belirli mallar üzerindeki gümrük tarifelerini indirmeleri
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, tercihli ticaret anlaşmaları, üçüncü ülkelerle
olan ticari ilişkilere bir kısıt getirilmeksizin, en az iki ülke arasında ticareti sınırlayan tarife ve
tarife dışı engellerin bir takım seçilmiş mallarda kaldırılması yoluyla ilgili ülkeler arasında bir
serbest ticaret bölgesi kurulmasını sağlayan anlaşmalardır.
Ülkelerin bu tür bir entegrasyona yönelmeden önce başlangıçta bulundukları durumu
korumacılıkla ifade etmek mümkündür. Korumacılık durumuyla karşılaştırdığımızda, burada
genelde izlenen yol bahsedilen ülkeler arasında, daha düşük gümrük tarifelerinin ya da daha
yüksek ithalat ve ihracat kotalarının kabul edilmesidir. Ancak istisnai durumlarda, (spesifik
mallar için) gümrüklerin ve kotaların sıfırlanması da sözkonusu olabilmektedir. Üçüncü
ülkelere karşı dış ticarete yönelik sınırlamalar başlangıç düzeyinde kalmaktadır. Tercihli ticaret
anlaşmalarının daha çok sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kurulması söz konusu
olmaktadır. Bu tür uygulamalarda sanayileşmiş ülkeler kural olarak işlenmiş ürünlerde
ayrıcalıklar elde ederken, gelişmekte olan ülkelerde bunun karşılığında tarım ürünleri alanında
ticaret avantajlarına sahip olmaktadırlar.
Tercihli ticaret anlaşmaları şeklindeki işbirliklerinde, ülkelerin aralarında
kararlaştırdıkları ayrıcalıkların düzeyi farklı olabilmekte ve bu ayrıcalıklar üçüncü ülkelere ise
tanınmamaktadır. Dolayısıyla, ilgili ülkeler arasında tam anlamıyla serbest ticaretin oluşması
ya da karşılıklı tanınan ve kabul edilen ticaret avantajlarının aynı düzeyde ortaya çıkması
zorunlu olmamaktadır. Bu uygulamalara tarihsel bir örnek olarak, 1932 senesinde Büyük
Britanya ve daha önce İngiltere İmparatorluğuna dahil bazı ülkeler arasında kurulmuş olan
Commonwealth Ekonomik İşbirliği Sistemi (British Commonwealth Preference Scheme)
göstermek mümkündür. Görüldüğü gibi, tercihli ticaret anlaşmaları son derece heterojen
özellikler sergileyebildikleri için, bu konuda genel kabul görecek açıklamalar yapılmasında
güçlükler doğabilmektedir. Bu anlaşmalara verebileceğimiz diğer bir örnekte, Avrupa
Birliği’nin, 1990’lı yıllarda Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile ve Avrupa Birliği Akdeniz
İnisiyatifi çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri ile Cezayir, İsrail ve Tunus arasında yaptığı
ticaret anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalar söz konusu ülkelere, kritik bazı mallar dışarıda tutulmak
kaydıyla sanayi mallarına gümrük serbestisi tanımıştır.
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10.3.4.2. Serbest Ticaret Bölgeleri
Serbest ticaret bölgelerinde, tercihli ticaret anlaşmalarının aksine, entegrasyon esas
olarak bütün mal ticaretini kapsamakta ve üye ülkeler arasında dış ticareti sınırlandıran gümrük
tarifeleri ve kota gibi miktar kısıtlamaların kaldırılması taahhüt edilmektedir. İthalatta gümrük
vergileri ve ticareti sınırlayan diğer engeller de ya tamamen kaldırılmakta ya da büyük oranda
azaltılmaktadır. Bu şekilde üye ülkeler arasında sadece mal ticaretinde serbest ticaretin
geçerlilik kazandığı bir ortak piyasanın oluşturulmasına çalışılmaktadır. Ancak bu uygulama,
entegrasyon bölgesi içerisinde üretim faktörlerinin serbest dolaşımını içermemektedir. Serbest
ticaret bölgesine dahil olan ülkeler, üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticari politika
yürütmemektedirler. Bu nedenle, her ülke üye olmayan ülkelere karşı kendi ulusal çıkarları
çerçevesinde belirleyeceği gümrük tarifelerini uygulayabilmekte, bunlarda değişikliğe
gidebilmekte ve otonom olarak bir takım korumacı enstrümanları kullanmaya veya
kullanmamaya karar verebilmektedir.
Serbest ticaret bölgeleri GATT’a göre, üye ülkeler arasında ticaretin nerede ise
tamamına yakın kısmından vergi ve diğer kısıtlamaların kaldırılmasını ifade etmektedir. Diğer
yandan bu entegrasyon türünde, korunma önlemleri ve antidamping önlemleri gibi bazı
uygulamaların muhafaza edebilmesi söz konusu olabilmektedir.
Serbest ticaret bölgelerine örnek olarak, 1957 tarihinde kurulmakla birlikte 1980’li
yıllarda dağılan Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA’yı, 1960’ta kurulan Latin Amerikan
Serbest Ticaret Bölgesi LAFTA’yı (1980’den sonra LAIA –Latin American Integration
Association- ismini almıştır), 1968’de hayatiyet kazandırılan Karaip Serbest Ticaret Bölgesi
CARIFTA’yı (Caribbean Free Trade Association) ve 1990 yılında kurulan Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Bölgesi NAFTA’yı vermek mümkündür. Yine, Avrupa Birliği ile İsviçre
arasında da bir serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır.

10.3.4.3. Gümrük Birliği
Ulusal ekonomilerin, aralarındaki mal hareketlerini sınırlayan her türlü engelleri ortadan
kaldırdıkları ve birlik dışında kalan üçüncü ülkelere karşı, tek ve birleştirilmiş bir gümrük
politikasını yürürlüğe soktukları entegrasyon türü “Gümrük Birliği” olarak adlandırılmaktadır.
Gümrük birliği, üye ülkeler arasındaki tüm gümrük tarifelerinin, tarife benzeri ödemelerin ve
ithalat ve ihracat kotaları gibi ticareti engelleyici tüm diğer kısıtlamaların kaldırılması ve
üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin uygulanması anlamına gelmektedir. Serbest
ticaret bölgesi ile Gümrük Birliği’ni farklılaştıran temel özellik üye ülkeler tarafından dışa karşı
ortak bir gümrük tarifesinin uygulamaya konmasıdır. Dolayısıyla gümrük birliğini, üçüncü
ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı serbest ticaret bölgesi olarak da
tanımlamak mümkündür.
GATT’a göre gümrük birliği, üye olmayan ülkelerle gerçekleştirilen ticarette büyük
çapta aynı vergi ve ticari mevzuat uygulaması olan serbest ticaret bölgesini ifade etmektedir.
Buna ek olarak, yeni oluşturulan gümrük birliğinin korumacılık düzeyinin ve mevzuatının,
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gümrük birliğinin kurulması öncesindeki düzeyden daha yüksek ve daha kısıtlayıcı
olamayacağı da belirtilmektedir. Tüm bu özellikleri dikkate aldığımız takdirde, gümrük
birliklerinin serbest ticaret bölgelerine göre daha üst düzeyde bir entegrasyon türü olduğunu
ifade etmek yerinde olacaktır.
Gümrük birliğinde üye ülkelerin ortak gümrük tarifesini benimsemesi suretiyle, menşe
belgelerinin hazırlanması ve denetlenmesi gibi serbest ticaret bölgelerinde ortaya çıkan bir
takım bürokratik kısıtlamalardan kaynaklanan, refah azaltıcı etkilerin temizlenmesi
arzulanmaktadır. Birliğe katılan ülkeler arasındaki koordinasyonun sadece üçüncü ülkelere
karşı ortak gümrük duvarlarının benimsenmesi ile sınırlı kalması durumu “Kısmi Gümrük
Birliği” olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan, üye ülkelerin birlik içerisindeki ticareti de
serbestleştirme yoluna gitmeleri durumu ise, “Tam Gümrük Birliği” kavramı ile
betimlenmektedir. Uygulamada gümrük birliği kavramından bahsedildiğinde, zaten genelde
ikinci kullanım şekli daha ağır basmaktadır.
Buraya kadar değindiğimiz üç ekonomik entegrasyon türü, entegrasyonun gerçekleştiği
alan içerisinde üretimin maksimize edilmesini ve mal mübadelesinin optimize edilmesini
hedeflediği için, ekonomik entegrasyonun en düşük düzeydeki ilk üç aşamasını teşkil
etmektedir. Bu noktada özellikle bölgesel alanda uygulamaya konan serbest ticaretin, birlik
ülkelerinde ancak çok sınırlı varsayımlar altında üretimin maksimize edilmesi için gerekli olan
nispi faktör fiyatları eşitliğini sağlayabileceği gerçeğini de unutmamak gerekmektedir. Bu
nedenden ötürü genelde, ancak üretim faktörlerin serbest dolaşımını da kapsayan, daha üst
düzeydeki ekonomik entegrasyon türlerine geçilmesi durumunda, refah maksimizasyonunu
gerçekleştirebilecek bir reel ekonomik entegrasyon için, gerekli ön koşulların yerine
getirilebileceği düşünülmektedir.
Gümrük birliklerine iki önemli tarihsel örnek vermek mümkündür. İlk örneğimiz, 1789
yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ile eyaletler arasında ayrı gümrük tarifelerinin
kaldırılarak ülke tümü için Gümrük Birliği’nin uygulamaya konmasıdır. İkinci örneğimiz ise,
1834 yılında gerçekleştirilen Alman Gümrük Birliği’dir (Zollverein). Gümrük birliklerinin
yakın tarihteki en önemli örneği olarak ise, o zamanki adı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
verilebilir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliği uygulaması da
yine bu entegrasyon aşamasına örnek teşkil etmektedir.

10.3.4.4. Ortak Pazar
Bu aşamaya kadar ele aldığımız bölgesel ekonomik entegrasyon türlerinin temel
özelliği, bunların sadece ülkeler arasındaki mal ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik
uygulamalarla sınırlı kalmasıdır. Ortak pazar aşaması ise, gümrük birliğini oluşturan tüm
unsurları taşımasının yanı sıra, entegrasyon bölgesi içerisinde tüm tarife dışı engellerin
kaldırılmasını, işgücü ve sermaye hareketlerinin de tamamen serbestleştirilmesini içermektedir.
Ortak pazarın oluşturulması aşamasında üye ülkelerin, işgücünün serbest dolaşımının ve
kuruluş yeri seçiminin serbestleştirilmesi alanlarında adım atmaya başlamadan, öncelikle
sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi üzerinde anlaşmaları gerekmektedir. Ortak pazar
283

sürecinin sonucunda, entegre olan bölgeye dâhil ülkelerin iç pazarlarının birleşmesi ile
genişletilmiş bir iç pazarın kurulması arzulanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda üye ülkelerin,
ulusal sınırlarda uyguladıkları tüm fiziki, teknik ve mali engellerin ortadan kaldırılması ve
ülkelerin iktisat politikaları alanında uyumlaştırmaya yönelmeleri gerekmektedir. Anlaşılacağı
üzere, ortak pazarın oluşturulması sürecinde ifade edilen engellerin kaldırılmasına yönelik,
ekonomik hayatın çok çeşitli alanlarını kapsayan önlemler demetinin uygulamaya konması
gerekmektedir. Özetleyecek olursak, ortak pazar, entegrasyon bölgesi içerisindeki ülkelerde
malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımından oluşan dört temel
serbestinin tanınması anlamına gelecektir.
Daha önce ele alınan entegrasyon türlerine göre, ortak pazarın en önemli karakteristik
özelliği, entegrasyon bölgesi içerisinde faktörlerin serbestçe dolaşımını sınırlayan engellerin
kaldırmasıdır. Genel olarak, emek ve sermayenin birlik içerisinde tam bir hareket serbestisine
kavuşturulmasının, bölge içerisinde faktör fiyatlarının eşitlenmesine yol açacağı kabul
edilmektedir. Buna göre, emeğin serbest dolanımının ücretlerin, sermaye akımlarının
serbestleşmesinin ise faizlerin eşitlenmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak bunun, bölge
içerisinde mutlak anlamda bir ücret ve faiz eşitliği olarak değil, eşitlenmeye doğru bir eğilimin
ortaya çıkması olarak değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır. Dolayısıyla, ekonomik
aktörlerin doğaları gereği yaptıkları fayda-maliyet ve risk analizlerinin, birlik içerisinde ufak
bir takım farklılıkların sürmesine neden olabileceğini, her zaman dikkate almak gerekecektir.
Ortak pazarlarda karşılaşılması olasılığı olan bir sorun olarak, entegrasyon bölgesi
içerisinde farklı koşulların var olması nedeni ile, üretim faktörlerinin yoğun bir şekilde belirli
ülkelere doğru yönelmesi gösterilmektedir. Ortak Pazar içerisinde, farklı vergi, sosyal ve işgücü
piyasası politikaların uygulanıyor olması, firmaların üretimlerini maliyetlerin en düşük olduğu
ülkelere doğru kaydırmasına neden olabilecektir. Böyle bir sorunu engellemenin bir yolu,
kapsamı dar da olsa, üye ülkelerin iktisat politikalarının uyumlaştırılmasıdır. Özellikle, rekabet
politikası alanındaki düzenlemelerin ortak bir çerçeveye oturtulması, ortak pazarın sağlıklı
işleyişi için kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan, vergi alanında da asgari uyumlaştırmaya
gidilmesi yararlı olacaktır. Yine, üye ülkelerin üçüncü ülkelere karşı gerekli gördükleri
alanlarda, ortak ve ulusal politikaları bir arada uygulamaları da, seçenekler arasında saymakta
fayda bulunmaktadır. Ortak pazar sürecinde, üzerinde durulması gereken bir unsur da, belirli
bir sektör için ortak ekonomik koşulların yaratılması anlamına gelen ortak piyasa düzeninin
oluşturulmasıdır. Bu unsur, rekabet düzenlemelerini ve piyasa mekanizmasına devlet
müdahalelerini de kapsamaktadır. Avrupa Birliği’nin tarım sektörü alanındaki uygulamalarını
ortak piyasa düzeni için örnek göstermek mümkündür.
Ortak pazara uygulamadan, oldukça başarılı bir örnek olarak, 1993 yılında uygulamaya
sokulan Avrupa Ortak Pazar’ını vermek mümkündür. Diğer yandan Latin Amerika ve Batı
Afrika’da da, ortak pazar oluşturulmasını hedefleyen entegrasyon çabaları bulunmaktadır.
Bunlar arasında, “Latin Amerika Entegrasyon Topluluğu” (ALADI, Asociación
Latinamericana de Integración), “Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı” (CARICOM,
Carribean Community and Common Market) ve “Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu”
(ECOWAS, Economic Community of West African States) saymak mümkündür. Ne var ki, bu
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bütünleşme süreçlerinin, süre giden ve değişim sergileyen korumacılık uygulamaları, farklı,
kısmen de istikrarsız politik sistemler ve üçüncü ülkelerle sürdürülmeye devam eden güçlü
anlaşmalar nedeni ile pek de başarılı olduğu söylenemez.
Sonuç itibariyle, ortak pazarın sadece mal piyasalarının değil, aynı zamanda sermaye ve
işgücü piyasalarının da, ortak iç pazarda kısıtlamalarla karşılaşmaksızın birleşmesini
hedeflediğini ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede ortak pazarın, piyasa entegrasyonunun en
ileri aşaması olarak tanımlanması söz konusudur. Daha ileri düzeydeki entegrasyon türlerinin
ise, sadece piyasa entegrasyonu kavramı çerçevesinde açıklanması yeterli olmayacaktır.
Ekonomik birlik, politik birlik aşamalarında, piyasa entegrasyonundan çok, politik entegrasyon
unsurları öne çıkmaktadır.

10.3.4.5. Ekonomik Birlik
Bölgesel ekonomik entegrasyon türlerinin bir sonraki aşaması ise, ekonomik birliktir.
Ekonomik birlik kavramını genel hatlarıyla, bazı temel iktisat politikalarının uyumlaştırıldığı
bir ortak pazar olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla ekonomik birlik bir anlamda, ortak
pazarın oluşturulması sürecinde ilerlemeler kaydedildikçe iktisat politikaları alanında uyumu
zorlaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile, ekonomik birlik kavramının,
maddi ve kurumsal anlamda özellikler taşıyan çok geniş kapsamlı bir entegrasyon türünü
tanımlamak için kullanıldığını söylemek mümkündür. Maddi anlamda alındığında, ekonomik
birlik kavramı kişilerin, malların, sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımının olduğu bir
ekonomik alanı tanımlamaktadır. Buna ek olarak, ekonomik birliği oluşturan üye ülkelerin
iktisat, maliye ve sosyal politikalarının koordinasyonu ve üçüncü ülkelerle olan ekonomik
ilişkilerde ortak bir politika yürütülmesi de söz konusu olmaktadır. Kurumsal anlamda
alındığında ise ekonomik birlik, kapsamı itibariyle ekonomik entegrasyonun gerçekleştiği bir
organizasyonu ifade etmektedir.
Ekonomik birliği ortak pazar ile karşılaştırdığımızda, birlik sınırları içerisinde ortak
pazardaki gibi sadece mal, hizmet ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımının değil, bunu
aşacak şekilde, farklı ulusal iktisat politikalarından kaynaklanabilecek herhangi bir ayırımcılığa
izin vermeyecek şekilde, ulusal iktisat politikalarının yakınlaştırılması veya uyumlaştırılması
ile dikkat çekmektedir. Başka bir ifade ile ekonomik birlik, ulusal iktisat politikalarının büyük
oranda uyumlaştırılması veya daha da ileri gidilerek bunların birleştirilmesi ile öne çıkmaktadır.
Zaten bu özelliği itibariyle, pür uluslararası ekonomik entegrasyonun en üst aşamasını temsil
etmektedir. Bu entegrasyon sürecinin nihai aşamaya ulaşması durumunda, üye ülkelerin artık
fiilen sadece yaratılmış olan ekonomik birliğin birer bölgesi görünümünde karşımıza çıkması
söz konusu olacaktır.
Ekonomik birliğin nihai hedefi, üye ülkelerin oluşturduğu entegrasyon bölgesi
içerisinde, bir ulusal iç pazarda var olabilecek ortak ekonomik koşulların tümünün
sağlanmasıdır. Bu çerçevede, üye ülkelerin tüm alanlardaki iktisat politikalarını uyumlaştırma
konusunda bir anlaşmaya varmaları kaçınılmazdır. Ancak iktisat politikalarının
uyumlaştırılması yöntemiyle, ortak entegrasyon bölgesinde ekonomik birimlerin iktisat
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politikası düzenlemeleri ve önlemleri sonucunda elde ettikleri ayrıcalıkların ve teşviklerin,
sınırlamaların ve yükümlülüklerin, eşitlenmesi ya da en azından bir birine yakınlaşması
sağlanabilecektir. Bu alanlarda uyumun sağlanamaması durumunda, ulusal hakimiyetin bir
yansıması olarak, birtakım ayrıcalıkların ve dezavantajların veya rekabet alanındaki
bozuklukların sürmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, üye ülkeler arasındaki politika
uyumlaştırmasının, rekabet politikaları, sosyal politikalar, vergi ve kamu harcamaları strüktürü
politikaları gibi kamu düzeni politikaları alanını, para politikaları, istihdam ve büyüme
politikaları gibi makro ekonomik politika alanını ve bölgesel politikalar, ulaşım politikaları ve
sanayi politikaları gibi yapısal politika alanları şeklinde oldukça geniş bir alanı kapsaması
gerekli olacaktır.
Ekonomik birlikte üye ülkeler, birliğin ortak hedefleri lehine, bağımsız makro iktisadi
politikaları uygulama haklarının belirli bir kısmından, vazgeçmek zorunda kalmakta ve bu
alandaki yetkilerini birlik düzeyinde oluşturulan bir organa devretmektedirler. Üye ülkeler
sadece para ve döviz kuru politikalarından değil, aynı zamanda bağımsız maliye
politikalarından da kısmen vazgeçmek durumunda kalmaktadırlar. Böylece, konjonktür,
büyüme, istihdam ve bölüşüm politikaları merkezileştirilmektedir. Üye ülkelerin iktisat
politikası otonomilerinden önemli oranda vazgeçmeye hazır olmalarının ifade ettiği zorlukları
bir yana bırakacak olsak dahi, özellikle vergi sistemlerinin uyumlaştırılması sorunsalının en
ciddi zorlukları beraberinde getireceği açıktır.
Sonuç olarak ekonomik birlik, entegrasyon bölgesi içerisinde uluslar üstü bir yapının
oluşmasını şart koşmaktadır ki, bu çerçevede üye ülkeleri bağlayıcı kararların alınması söz
konusu olmaktadır. Daha önce de değindiğimiz üzere, İktisat politikalarının uyumlaştırılması,
aynı zamanda ortak döviz kuru politikalarının uygulamaya konması anlamına da gelmektedir.
Zaten, gerçek anlamda bir iç pazarın oluşabilmesi için er veya geç ekonomik birliğe üye
ülkelerin paraları arasında, sabit döviz kurlarının ve tam konvertibilitenin uygulamaya konması
zorunlu olacaktır. Ekonomik birliğin, aynı zamanda ortak döviz kuru politikalarını da
kapsaması durumunda bu entegrasyon türü “Ekonomik ve Parasal Birlik” şeklinde
adlandırılmaktadır. Öte yandan, diğer iktisat politikası alanlarının uyumlaştırılmasına
gidilmeksizin, ortak bir para alanının kurulması da mümkün olabilmektedir. Böyle bir durumda
karşımıza, tamamen ayrı bir entegrasyon türü olan ve parasal entegrasyon alanına giren “Parasal
Birlik” kavramı çıkacaktır.
Ekonomik birlik uygulamasının en başarılı örneği olarak Avrupa Birliği’ni göstermek
mümkündür. 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması ile en geç 1999 yılında ekonomik
birliğin kurulması kararlaştırılmış ve süreç başarı ile tamamlanmıştır. Ne var ki, Avrupa Birliği
içerisinde çeşitli iktisat politikası alanlarının çok farklı derecelerde koordine edilmesi söz
konusu olmuştur. 1999 yılında ortak para olarak kabul edilen Euro’ya geçilmesi ile para
politikası alanı tamamen ortak hale getirilerek ve merkezileştirilerek para birliği kurulmuştur.
Dolayısıyla günümüzde Avrupa Birliği “Ekonomik ve Parasal Birlik” olarak ifade edilen
entegrasyon aşamasında bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde iktisat politikaları alanındaki
koordinasyonda bir istisna ise maliye politikaları alanında görülmektedir. Maliye
politikalarında doğrudan bir koordinasyon sağlanamamakla birlikte, istikrar ve büyüme paktı
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çerçevesinde belirli
çalışılmaktadır.

kısıtlamalar

getirilerek

dolaylı

bir

koordinasyon

sağlanmaya

10.3.4.6. Politik Birlik
Entegrasyon sürecinin ulaşabileceği nihai aşama politik birlik olarak görülmektedir.
Politik birlikte dış politika, güvenlik politikaları ve göç politikaları gibi birçok politik alan
önemli ölçüde ortak hale getirilmiştir. Üye ulus devletler birçok yetkiyi, daha üst konumdaki
birlik kurumlarına devretmektedirler. Birlik içerisinde sınırların tamamen kaldırılması seçeneği
de bulunmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği’nde uygulamada henüz tam başarı sağlanamasa da
politik birlik hedefine ulaşmaya yönelik çabalar sürdürülmektedir.
Molle, politik entegrasyonu, bütünleşme sürecinin ülke ekonomilerinin ötesine geçerek,
eninde sonunda güvenlik politikalarını da kapsayacak şekilde, suçla mücadele (kolluk gücü)
politikaları ve dış polikalar gibi alanlara genişletilmesi olarak tanımlamıştır. Molle “tam birlik”
adını verdiği kavramla da, ekonomik alandaki unsurlarda geçerli olmak üzere birçok önemli
unsur üzerindeki ortak politikaların oluşturulması ile, tam anlamı ile bütünleşmenin
sağlanmasını ifade etmektedir. Örneğin, sosyal güvenlik ve gelir vergisi gibi konular artık
birliğin yetki alanına devredilmektedir. Aynı durum, makroekonomik politikalar ve istikrar
politikaları içinde sözkonusu olmaktadır. Bu demektir ki, bu politikaların bir aracı olarak
karşımıza çıkacak yeterli büyüklükteki bütçenin etkin olması sağlanacaktır. Sonuç olarak
ulaşılan durum, tek bir ülke ile neredeyse aynı yapıyı ifade edecektir.
Yukarıda ele aldığımız ekonomik entegrasyon türlerinde de ifade ettiğimiz gibi,
ekonomik entegrasyon, belirli bir entegrasyon aşamasından sonra, belirli bir derecede politik
entegrasyonun yapılmasına da gereksinim duymaktadır. Diğer bir açıdan ifade edecek olursak,
serbest ticaret postülasının gerçekleştirilmesi hedefini aşan bir ekonomik entegrasyonun,
sadece ekonomik açıdan açıklanabilmesi artık mümkün olmayacaktır. Özellikle de ekonomik
birlik aşamasının gerçekleşebilmesi için bu politik işbirliği kaçınılmaz olmaktadır. Buna
rağmen, ekonomik birliği oluşturan ülkeler önemli ölçüde politik bağımsızlıklarını
korumaktadırlar. İşte politik birlik, bir ileri düzey entegrasyon aşamasını ifade etmekte ve
burada artık devletlerin hükümranlık haklarından vazgeçmeleri devletler arasında oluşturulan
birliğin ötesine taşarak federal devlet oluşturulması söz konusu olmaktadır. Bu durumda,
bağımsız ulusal hükümetler artık, birlik içerisinde oluşturulmuş uluslar üstü kurumlarda
hükümet yetkilerini delege edecekler ve ekonomik ve ekonomik olmayan alandaki yetkilerin
bir kısmı uluslar üstü organlara aktarılacaktır.
Entegrasyonun en ileri biçimini ifade eden politik birlik ortak bir yasama, yürütme ve
yargı erkinin oluşturulması özelliği sergilemektedir. Bu tanımdan hareket edildiğinde, ilk
bakışta politik birliğin ekonomik açıdan bir anlam ifade etmeyeceği düşünülebilir. Oysa politik
birliğin sadece politik değil, aynı zamanda ekonomik bir işlevi de bulunmaktadır. Politik birlik
için, ekonomik ve parasal birliğin kurulması bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak
politik birlik, ekonomik ve parasal birliği çok daha aşan bir entegrasyon aşamasını temsil
etmektedir. Tarihsel bir örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin politik birliğini oluşturma
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sürecini buna örnek vermek yerinde olacaktır. Avrupa Birliği entegrasyon sürecine bakacak
olursak, ekonomik ve parasal birliğin bir anlamda nihai hedef olarak belirlenen politik
entegrasyon stratejisinin bir ürünü olarak değerlendirilmesi mümkündür. II. Dünya Savaşı
sonrasında politik entegrasyona yönelen birlik üyesi ülkelerin, daha yolun başında politik
entegrasyonun her şeyden önce ekonomik ve parasal entegrasyondan geçtiğinin bilincine
ulaştıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.
Politik birlik, ekonomik ve parasal birliğin en üst aşamasına ulaşılmasıyla birlikte üye
ülkelerin ekonomilerinin tam anlamıyla birleşmesi durumunda karşımıza çıkmaktadır. Bir
anlamda artık karşımızda ekonomik olarak tek bir ülke bulunuyor demektir. İktisat politikaları
alanında karar verme ve bu kararları uygulama yetkileri, birlik üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa
kurulan uluslar üstü bir kurumun elinde bulunmaktadır. İşte bu entegrasyon aşaması politik
birlik olarak adlandırılmaktadır. Burada üye ülkelerin ortak bir parlamento oluşturması ve
birçok politik kararı ortak almaları söz konusu olmaktadır. Politik birlik aşamasında üye
ülkelerin politika otonomilerinin ortadan kalması nedeni ile, oldukça riskli bir entegrasyon türü
olduğunu söylemek mümkündür. Bu gibi risklerin önüne geçilebilmesi için, üye ülkelerin tüm
yönleriyle birbirine yaklaşmış ve başkaca problemleri azaltmış olmaları gerekmektedir.
Günümüzde yürütülmekte olan entegrasyon süreçlerine baktığımızda, politik birliğe
ulaşabilen bir entegrasyonun henüz hayata geçirilemediğini söylemek mümkündür. Tarihsel
olarak bakıldığında ise, Alman Gümrük Birliği’nin kurulması ve bunun sonucunda politik
bütünlüğün sağlanarak Birleşik Almanya’nın kurulması önemli bir örnek oluşturmaktadır.
Yakın tarihte en başarılı entegrasyon sürecini başarı ile yürüten Avrupa Birliği açısından
baktığımızda, Roma Antlaşması’nda koyulan tarihi hedef olan Avrupa Bütünlüğü düşüncesi,
her ne kadar çok homojen olmasalar da Avrupalı ülkelerin ortak idealini temsil etmektedir. Bu
noktada, politik birliğin ortak tarihi ideallerle desteklenmedikçe ve hız kazandırılmadıkça
hayata geçirilmesi oldukça güç olacaktır. Günümüzdeki entegrasyon projelerinin çoğunun,
ortak birtakım tarihi idealler üzerine inşa edilemediği için arzulanan başarıya ulaşamadığı
görülmektedir. Bu çerçevede, çeşitli kıtalarda oluşturulan entegrasyon projelerinin, başarı
şartları oluşmadan kurulduğunu ve gereksinim duyulan komşuluk yakınlaşmalarının ötesine
gidemediklerini söylemek mümkündür. Politik birliğe güzel bir örnek olarak Batı Almanya ve
Doğu Almanya’nın 1990 yılındaki birleşmesini de göstermek uygundur.
Daha öncede ifade ettiğimiz gibi, Avrupa Birliği’nde ulaşılan ekonomik ve parasal
birlik, ekonomik açıdan entegrasyon sürecinin son aşamasını ifade etmektedir. Ancak
ekonomik ve parasal birliğin gerçekleşmesine rağmen, Avrupa Birliği’nin farklı sosyal, kültürel
ve politik özellikler sergileyen devletlerden oluşmuş olma özelliğini koruması da söz konusu
olmaktadır. Çoğulcu yapının sürdürülmesi, üye ülkelere iktisat politikası karar alma
mekanizmasında belirli düzeyde otonomi bırakılması anlamına gelmektedir. Bu durumda, birlik
ile üye ülkelerin yetkileri arasındaki kritik dengenin sağlanması konusu büyük bir önem
kazanacaktır. Üye ülkelerin çoğulcu yapıdan vazgeçmemeleri, varolan federal devlet
örneklerindeki yapının dışında yeni bir yaklaşımın oluşturulmasına neden olmaktadır. Bu
çerçevede, üye ülkelerin ekonomik ve parasal birlik sürecinde birliğe devrettikleri egemenlik
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haklarının, bir üst aşama olan politik birliğin kurulması için ciddi bir deneme olduğunu
söylemek mümkün olacaktır.
Literatürde bazı yazarların ekonomik entegrasyonun son aşaması olarak “Tam
Ekonomik Entegrasyon” kavramını kullandıkları görülmektedir. Tam ekonomik entegrasyon
kavramı, üye ülkelerin oluşturduğu entegrasyon bölgesinde, tek bir ekonominin kurallarının ve
işleyişinin hakim olduğu, ülke, coğrafi bölge ve ulus temelinde herhangi bir ayrımın
bulunmadığı; politik karar alma mekanizmalarının büyük oranda uluslar üstü organlara
devredildiği, siyasal bütünleşmeye geçilmesi öncesi durumu ifade eden entegrasyon türü olarak
tanımlanmaktadır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, üye ülkelerin ulusal karar alanlarını
uluslar üstü bir organa devretmeleri federal bir devlete geçişin ilk basamağını oluşturmaktadır.
Tam ekonomik entegrasyon, uluslararası uygulamada “Mali Federalizm” kavramı ile ifade
edilmektedir. Mali federalizm bu anlamda Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından
başarı ile uygulanmaktadır. Tam ekonomik entegrasyonun tanımından da anlaşılacağı gibi, bu
kavram ile politik entegrasyon kavramı arasında bazı farklılıklar bulunmasına rağmen, bu iki
kavramın hemen hemen aynı entegrasyon biçimini ifade ettiğini söylememiz çok da yanlış
olmasa gerektir.
Sonuç olarak, entegrasyon derecesi arttığı oranda, üye ülkelerin belirli hükümranlık
haklarından veya bağımsız iktisat politikası uygulama haklarında vazgeçerek verdikleri
ödünlerin de artacağını söylemek yerinde olacaktır. Daha öncede ifade edildiği gibi, Literatürde
ekonomik entegrasyon türlerinin, çok farklı şekillerde sınıflandırılması söz konusu
olabilmektedir. Tercihli ticaret anlaşmalarının bir anlamda serbest ticaret bölgelerinin bir alt
düzenlemesi olduğunu kabul edecek olursak, ekonomik entegrasyonu temel olarak beş ana
grupta sınıflandırmak mümkün olacaktır. Bu entegrasyon biçimlerini ve karakteristik
özelliklerini aşağıdaki tablodaki gibi özetleyebiliriz.
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Tablo 6: Uluslararası Ekonomik Entegrasyonun Temel Biçimleri

Serbest Ticaret
Bölgesi

Üye
ülkeler
arasında
serbest
ticaret

Üçüncü
ülkelere
karşı
ortak
gümrük
tarifesi

Üretim
faktörleri
nin
serbest
dolaşımı

EVET

HAYIR HAYIR

HAYIR HAYIR

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR HAYIR

EVET

EVET

EVET

HAYIR HAYIR

EVET

EVET

EVET

EVET

Ortak
Tek
para ve Hükümet
maliye
politikal
arı

Gümrük Birliği

Ortak Pazar

Ekonomik
Birlik
Politik Birlik

EVET

EVET

EVET

EVET

HAYIR
EVET

Kaynak: Ali M. El-Agraa, The European Union: Economics and Policies, London: Prentice
Hall Financial Times, 2007, s. 2.
Ekonominin reel kesimini kapsayan entegrasyon aşamalarını ele aldıktan sonra artık,
ekonominin parasal ve finansal kesimini kapsayan entegrasyon türlerinin açıklanmasına
geçebiliriz. Bu noktaya kadar reel ekonomik entegrasyon ile parasal entegrasyonun birbirinden
ayrı olarak ele alınmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bunun en önemli nedeni, parasal
entegrasyonun, herhangi bir reel ekonomik entegrasyon aşamasında, adeta ondan bağımsız bir
biçimde gündeme gelebilmesi özelliğidir. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, reel ekonomik
entegrasyon sürecinin bir aşamasında onunla birlikte veya ondan bağımsız olarak ayrı bir
parasal entegrasyon süreci uygulamaya konabilmekte veya tartışılabilmektedir. Bu durumda,
öncelikle parasal entegrasyon kavramını ve türlerini tanımlamakta fayda bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik açıdan baktığımızda küreselleşmenin, giderek ulusal ekonomilerin dünya
piyasaları ile entegre olması ve hemen hemen tüm ekonomik kararların, sermaye piyasalarına
ilişkin parametrelere göre verilmesi eğilimini yansıtan bir kavram olarak yorumlanması
mümkündür. Dolayısıyla ekonomik açıdan küreselleşme kavramı, ulusal ekonomilerin giderek
artan bağımlılığını ve iktisadi hayatın neredeyse tamamının Dünya çapında belirlenmesini ifade
etmektedir.
Ekonomik entegrasyon kavramı, uluslararası iktisat alanında ülkelerin iktisadi, sosyal
ve politik amaçlarını hayata geçirme doğrultusunda birbirleri ile yakınlaşmaları, bu amaçla
aralarında uygulamaya koydukları düzenlemeler ve anlaşmaları ifade etmek için
kullanılmaktadır.
Ekonomik entegrasyonun belirli bir bölgesel alanda sınırlı kalması anlamına gelen
bölgesel ekonomik entegrasyon kavramı, en az iki ülkeden oluşan, ancak dünya’daki tüm
ülkeleri kapsamayan bir grup içerisinde dış ticaret engellerinin kaldırılmasını ifade etmektedir.
Çeşitli ülkeler arasında bir entegrasyonun gerçekleşmesi açısından, sürecin sürdürülebilirliği
için ilgili ülkelerin açık veya örtük olarak ön koşullar üzerinde anlaşmaya varmış olmaları
gerekmektedir.
Reel Entegrasyon kavramı mal, hizmet ve faktör (işgücü ve kapital) piyasalarının hangi
ölçekte olursa olsun birleştirilerek tek bir ortak piyasanın oluşturulması olarak tanımlanabilir.
Bölgesel reel entegrasyon aşamaları veya türleri tercihli ticaret anlaşmaları, serbest ticaret
bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik birlik, politik birlik şeklinde ele alınmıştır.
Tercihli ticaret anlaşmaları, üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilere bir kısıt
getirilmeksizin, en az iki ülke arasında ticareti sınırlayan tarife ve tarife dışı engellerin bir takım
seçilmiş mallarda kaldırılması yoluyla ilgili ülkeler arasında bir serbest ticaret bölgesi
kurulmasını sağlayan anlaşmalardır.
Serbest ticaret bölgelerinde, tercihli ticaret anlaşmalarının aksine, entegrasyon esas
olarak bütün mal ticaretini kapsamakta ve üye ülkeler arasında dış ticareti sınırlandıran gümrük
tarifeleri ve kota gibi miktar kısıtlamaların kaldırılması taahhüt edilmektedir.
Ulusal ekonomilerin, aralarındaki mal hareketlerini sınırlayan her türlü engelleri ortadan
kaldırdıkları ve birlik dışında kalan üçüncü ülkelere karşı, tek ve birleştirilmiş bir gümrük
politikasını yürürlüğe soktukları entegrasyon türü “Gümrük Birliği” olarak adlandırılmaktadır.
Ortak pazar aşaması ise, gümrük birliğini oluşturan tüm unsurları taşımasının yanı sıra,
entegrasyon bölgesi içerisinde tüm tarife dışı engellerin kaldırılmasını, işgücü ve sermaye
hareketlerinin de tamamen serbestleştirilmesini içermektedir.
Ekonomik birlik kavramını genel hatlarıyla, bazı temel iktisat politikalarının
uyumlaştırıldığı bir ortak pazar olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla ekonomik birlik
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bir anlamda, ortak pazarın oluşturulması sürecinde ilerlemeler kaydedildikçe iktisat politikaları
alanında uyumu zorlaması sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Entegrasyon sürecinin ulaşabileceği nihai aşama politik birlik olarak görülmektedir.
Politik birlikte dış politika, güvenlik politikaları ve göç politikaları gibi birçok politik alan
önemli ölçüde ortak hale getirilmiştir. Üye ulus devletler birçok yetkiyi, daha üst konumdaki
birlik kurumlarına devretmektedirler.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel reel ekonomik entegrasyon aşamalarından biri

a)

Tercihli ticaret anlaşmaları

b)

Parasal birlik

c)

Ortak pazar

d)

Gümrük birliği

e)

Politik birlik

2)
Üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilere bir kısıt getirilmeksizin, en az iki ülke
arasında ticareti sınırlayan tarife ve tarife dışı engellerin bir takım seçilmiş mallarda
kaldırılması nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Tercihli ticaret anlaşmaları

b)

Serbest ticaret bölgesi

c)

Ortak Pazar

d)

Gümrük birliği

e)

Ekonomik birlik

3)
Birtakım temel ekonomi politikalarının uyumlaştırıldığı bir ortak pazar nasıl
adlandırılmaktadır?
a)

Tercihli ticaret anlaşmaları

b)

Serbest ticaret bölgesi

c)

Politik birlik

d)

Gümrük birliği

e)

Ekonomik birlik
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4)

Bölgesel reel ekonomik entegrasyonun son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ekonomi ve parasal birlik

b)

Serbest ticaret bölgesi

c)

Politik birlik

d)

Gümrük birliği

e)

Ekonomik birlik

5)
Ulusal ekonomilerin, aralarındaki mal hareketlerini sınırlayan her türlü engelleri
ortadan kaldırdıkları ve birlik dışında kalan üçüncü ülkelere karşı, tek ve birleştirilmiş bir
gümrük politikasını yürürlüğe soktukları entegrasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ekonomi ve parasal birlik

b)

Serbest ticaret bölgesi

c)

Politik birlik

d)

Gümrük birliği

e)

Ekonomik birlik

I. Ortak Pazar
II. Serbest Ticaret Bölgesi
III. Parasal Entegrasyon
IV. Finansal Entegrasyon
V. Ekonomik Birlik
6)
Reel ekonomik entegrasyon, yukarıda ifade edilen alanlardan hangisi veya
hangilerini kapsar?
a)

I, II, V

b)

II

c)

III, IV

d)

I, II

e)

II, III, IV
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I. Tek Hükümet
II. Üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi
III. Ortak para ve maliye politikaları
IV. Üretim faktörlerinin serbest dolaşımı
V. Üye ülkeler arasında serbest ticaret
7)

Ortak pazar yukarıda ifade edilen aşamaların hangisi veya hangilerini kapsar?

a)

II, III, IV, V

b)

I, II, III, IV, V

c)

II, V

d)

II, IV, V

e)

V

I. Tek Hükümet
II. Üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi
III. Ortak para ve maliye politikaları
IV. Üretim faktörlerinin serbest dolaşımı
V. Üye ülkeler arasında serbest ticaret
8)
kapsar?

Ekonomik birlik yukarıda ifade edilen aşamaların hangisi veya hangilerini

a)

II, III, IV, V

b)

I, II, III, IV, V

c)

II, V

d)

II, IV, V

e)

V
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9)
Türkiye Avrupa Birliği ile olan entegrasyon sürecinde hangi entegrasyon
aşamasındadır?
a)

Gümrük birliği

b)

Serbest ticaret bölgesi

c)

Ekonomik birlik

d)

Tercihli ticaret anlaşmaları

e)

Ortak Pazar

I. Gümrük birliği
II. Serbest ticaret bölgesi
III. Ekonomik birlik
IV. Tercihli ticaret anlaşmaları
V. Ortak Pazar
10)
Yukarıda ifade edilen bölgesel ekonomik entegrasyon türlerinin hangisi veya
hangileri, sadece ülkeler arasındaki mal ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik uygulamalarla
sınırlı kalır?
a)

I, II, IV

b)

I, II, III, IV, V

c)

II, IV

d)

II, IV, V

e)

V

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)c, 5)d, 6)a, 7)d, 8)a, 9)a, 10)a

296

11. EKONOMİK ENTEGRASYON: PARASAL ENTEGRASYON
VE FİNANSAL ENTEGRASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle parasal entegrasyon kavramı açıklanacaktır. Daha sonra Ex-post
Para Birliği, Ex-ante Para Birliği, Tam Döviz Kuru Birliği, Tam Para Birliği başlıkları altında
parasal entegrasyonun aşamaları, uygulamadan örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca parasal
bölgeselleşme adı altında yeni geliştirilen bir kavram açıklanacaktır. Daha sonra finansal
entegrasyon kavramı açıklanacaktır. Son olarak günümüzde bölgesel ekonomik
entegrasyonların en başarılısı olan AB’nin günümüze kadar olan entegrasyon süreci
özetlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Parasal entegrasyon ne anlama gelmektedir?

2)

Parasal entegrasyonun aşamaları hangileridir?

3)
AB’nin Euro’yu kabul edip fiilen kullanmaya başlaması hangi parasal
entegrasyon aşamasına tekabül eder?
4)

Parasal bölgeselleşme ile parasal entegrasyon arasında nasıl bir farklılık vardır?

5)
AB “Ekonomik ve Parasal Birlik” kavramı reel ve parasal entegrasyon açısından
nasıl sınıflandırılabilir?
6)

Finansal entegrasyon kavramını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Parasal Entegrasyon
Kavramı

Parasal entegrasyon
kavramı ve kapsamı
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Parasal Entegrasyonun
Aşamaları

Parasal entegrasyonun
aşamaları kavranacak ve
birbirinden ayırt
edilebilecektir.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Parasal Bölgeselleşme
Kavramı

Parasal bölgeselleşme
kavramı ve bunun parasal
entegrasyondan farkı
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Finansal Entegrasyon
Kavramı

Finansal Entegrasyon
Kavramı ve önemi
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

AB Bütünleşme Süreci

AB Bütünleşme Sürecinin
tarihsel boyutu
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve araştırma
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar


Parasal entegrasyon



ex-post para birliği



ex-ante para birliği



tam döviz kuru birliği



tam para birliği



parasal bölgeselleşme



finansal entegrasyon



avrupa birliği



ekonomik ve parasal birlik



bölgesel likidite fonu,



maastricht uyum kriterleri



euro
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11.1. Parasal Entegrasyon
Reel ekonomik entegrasyon özellikle mal ve hizmetlerin değişimi üzerinde
odaklanırken entegrasyonun derinleşmesi ile üretim faktörleri alanını da kapsamaktadır. Parasal
entegrasyon ise, üye ülkelerin para ve döviz piyasaları alanını kapsamaktadır. Ekonomik
entegrasyonun yoğunluk kazanması politik entegrasyon ile ilişkili olmakta, diğer yandan da
ekonomik entegrasyonla beraber ya da ondan bağımsız olarak parasal entegrasyonda gündeme
gelmektedir. Ekonomik entegrasyon kavramında olduğu gibi, parasal entegrasyon kavramının
da iktisat literatüründe farklı anlam ve kapsamda kullanılabildiğini ifade etmek gerekmektedir.
Parasal entegrasyonun tanımı üzerinde literatürde tam bir anlaşma ortaya çıkmaması bizi birkaç
farklı tanım vermeye yöneltmektedir.
Bir grup ülke arasında tam anlamıyla bir parasal entegrasyonun gerçekleştirilmesi, para
piyasalarında gerçekleştirilen işlemler açısından ulusal sınırların önemini yitirmesi ve diğer
piyasalarda var olan engellerin parasal sınırlardan kaynaklanmaması durumunda söz konusu
olmaktadır. Parasal entegrasyonun tam olarak sağlanması durumunda para, tüm entegrasyon
bölgesine dahil tüm üye ülkelerde, herhangi bir sınırlama olmaksızın temel işlevlerini eksiksiz
yürütebilecektir. Bu anlamda parasal entegrasyon, birbirinden farklı dereceleri ifade edebilen,
aşamaları arasında sürekli bağlantılar olan bir kavramı ifade etmektedir. Uygulamaya konan
her bir parasal entegrasyon süreci, bir ulusal ekonominin parasal düzenini değiştirmekte ve yeni
düzenleme prosedürlerini beraberinde getirmektedir. Başka bir ifadeyle, parasal entegrasyon
kurumsal düzenlemeler vasıtasıyla para piyasalarındaki davranışların organizasyon
biçimlerinin ve düzenleme sistemlerinin, dolayısıyla yapısal politika bileşenlerinin önemli
oranda değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Parasal entegrasyon sürecinin gerçekleştirilmesi
için atılan bütün bu kurumsal entegrasyon adımlarının, üye ülkelerin politik karar alma
süreçlerinde kararlaştırılacağı açıktır.
Parasal entegrasyonun gerçekleştirilmesinde takip edilen yöntemler olarak karşımıza
kurumsal yaklaşım ve piyasa yaklaşımı çıkmaktadır. Kurumsal yaklaşım, entegrasyon bölgesi
içerisinde tek bir paranın ve tek bir ortak merkez bankasının uygulamaya konması gerektiğini
ifade etmektedir. Piyasa yaklaşımında ise, üye ülkeler arasında para piyasalarına giriş
engellerinin ortadan kaldırılması yolu ile, rekabetin arttırılmasına ve esnek döviz kurlarına
dayanan bir yöntemin kullanılması ile para birliğinin kurulması gerektiği düşünülmektedir.
Parasal entegrasyon tartışmalarına bakıldığında, kurumsal yaklaşımdan yana, başka bir ifadeyle
para politikaları entegrasyonunun daha ağır bastığı görülmektedir. Bu tercihin altında,
Keynesyen Teori çerçevesinde ortaya atılan döviz kuru politikalarını benimseyen iktisatçıların,
optimum para alanları teorisinden etkilenmeleri yatmaktadır. Sözkonusu iktisatçılar, sabit döviz
kurları üzerine inşa edilecek bir para birliğinde, birleşen para piyasalarının kıt kaynakları daha
etkin dağıtacağı düşüncesinde birleşmekte ve bu nedenle piyasa yaklaşımına daha uzak
durmaktadırlar.
Bir çok ülkeyi içerisine alan her parasal entegrasyon türü, ana hatlarıyla beş temel
unsuru kapsamaktadır:

302


Entegrasyon bölgesinde üye ülkeler arasında döviz kurlarının sabitlenmesi veya
tek ortak paraya geçilmesi,

Ortak döviz rezervinin oluşturularak, ulusal merkez bankalarının tuttuğu döviz
rezervlerinin, ortak bir döviz rezervi havuzunda birleştirilmesi,


Ortak merkez bankasının kurulması ve ortak para politikalarının uygulanması,



Üçüncü ülkelere karşı ortak döviz kuru politikasının uygulanması,



Para Birliğine katılan ülke paraları arasında tam bir konvertibilitenin sağlanması.

Corden, parasal entegrasyonun iki önemli bileşeni olan döviz kuru birliği ve
konvertibilite olarak karşımıza çıktığını vurgulamaktadır. Döviz kuru birliği kavramı, içerisinde
döviz kurlarının kesin olarak sabitlendiği ve üçüncü ülkeler karşısında kurların dalgalanabildiği
bir bölgeyi tanımlamaktadır. Konvertibilite kavramı ise hem cari işlemler bilançosu işlemleri
hem de sermaye akımını ifade eden işlemler için, döviz kontrollerinin kaldırılmasını ifade
etmektedir. Sonuç olarak Corden’in parasal entegrasyon kavramından, sermaye piyasalarının
entegrasyonu ile tamamlanmış döviz kuru birliğini kastettiği anlaşılmaktadır.
Magnifico’ya göre, para birliği ortak para alanında, tek merkez bankası tarafından
yönetilen tek bir paranın dolanımda olmasını ifade etmektedir. Fakat uygulamada, para
birliğinin ulusal paraların varlığını sürdürmeye devam etmesi halinde de kurulabileceğini kabul
etmektedir. Magnifico böyle bir durumda, döviz kurlarının kesin olarak sabitlenmesi, döviz
kurları arasındaki dalgalanma aralıklarının kaldırılması, kapsamlı bir konvertibilitenin
sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır.
Sonuç olarak, parasal entegrasyonun farklı ulusal paraları olan çok sayıda bağımsız
devlet arasında para politikası koordinasyonunun giderek yoğunlaştığı, esnek döviz kurlarının
ve serbest mal ve sermaye hareketlerinin geçerli olduğu bir dünyada, ara hedef olarak bilateral
döviz kurlarına istikrar kazandırmayı ve nihai hedef olarak “tam parasal entegrasyon"a
ulaşılması hareketini ifade eden bir süreç olarak alınması söz konusu olacaktır. Bu tanımda yer
alan tam parasal entegrasyon kavramı para birliğini ifade etmek için kullanılmakta ve tek ortak
paranın dolanımda olduğu ve ortak para politikasının uygulandığı durumu tanımlamaktadır.

11.2. Bölgesel Parasal Entegrasyon Aşamaları
Yukarıda yer verdiğimiz tanımlardan parasal entegrasyonun farklı şekillerde
sınıflandırılabileceği açıkça görülmektedir. Başka bir ifadeyle, para piyasalarının tam anlamıyla
bütünleşmesine yönelik süreçte birçok farklı entegrasyon derecesiyle karşılaşılması mümkün
olacaktır. Bu bilgiler ışığında, parasal entegrasyon aşamalarını aşağıda gösterildiği gibi, dört
ana başlık altında ele almak mümkündür:


Ex-post Para Birliği



Ex-ante Para Birliği
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Tam Döviz Kuru Birliği



Tam Para Birliği

11.2.1. Ex-post Para Birliği (Sözde Döviz Kuru Birliği)
Ex-post para birliği kavramı ile parasal entegrasyonun en gevşek olduğu ilk aşaması
tanımlanmaktadır. Bu parasal entegrasyon aşamasında, üye ülkeler kendi aralarında ilke olarak
sabit döviz kurlarını kararlaştırmakta, ancak ulusal paralara kararlaştırılan kurlar etrafında
belirli bir bant arasında kalmak koşuluyla, dalgalanma esnekliği tanınmaktadır. Bu aşamanın
karakteristik özellikleri, entegrasyon alanına üye olan ülkeler arasında sermaye hareketlerinin
tamamen serbestleştirilmesi ve ülkeler arasında ayarlanabilir sabit döviz kuru sisteminin kabul
edilmiş olmasına rağmen, ex-post olarak bu tür döviz kuru değişikliklerinin ortaya
çıkmamasıdır.
Döviz kuru birliği kavramı, ilgili ülkelerin ulusal para politikası alanındaki
bağımsızlıklarını saklı tutmaları koşuluyla, üye ülke paraları arasında sabit döviz kurlarını
kararlaştırmaları anlamına gelmektedir. Corden, üye ülke ulusal paralarının dalgalanma marjı
giderek azalan ve nihayetinde ortadan kalkan bir bant içerisinde sabit parite ile birbirlerine
bağlandıkları bu parasal entegrasyon biçimini “Sözde Döviz Kuru Birliği” olarak
adlandırmaktadır. Bu uygulamada, üye ülkeler, bir ülkenin parasını referans hesap birimi olarak
kabul edebilecek veya yeni bir referans para yaratabilecektir. Sözde döviz kuru birliğinde, sabit
döviz kuru uygulamaya sokulmakta, ancak ulusal iktisat politikalarının birleştirilmesi veya
uyumlaştırılması ve ortak döviz rezervi havuzu ve ortak merkez bankası oluşturulması yönünde
adımlar atılmamaktadır. Bu çerçevede, üye ülkeler ulusal paralarının referans para karşısında
sabit tutmak için gerekli müdahaleleri yürütecektir. Ne var ki, üye ülkeler arasındaki bu sabit
döviz kuru anlaşmasının, her zaman yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusu
olabilecektir. 1980’li yılların sonunda uygulanan Avrupa Para Sistemi çerçevesinde uygulanan
döviz kuru mekanizması sözde döviz kuru birliğine bir örnek oluşturmaktadır.
De facto para birliğinin bir özelliği de, sabit döviz kurlarının piyasalar tarafından sürekli
kontrol ve bir anlamda test edilmesidir. Bu açıdan piyasa adeta bir kontrol organı olarak sabit
döviz kurlarını sürekli kontrole tabi tuttuğu için, ek bir kontrol mekanizmasına da gerek
kalmamaktadır. De facto para birliğinde sabit kurlar üzerindeki ortak beklentilerin bozulması
durumunda ise, bu kurları uzun süre sabit tutma olanağı ortadan kalkmaktadır. Böyle bir
durumda, kurların uyumlanması ya da serbest bırakılması kaçınılmaz olacaktır. Tahmin
edilebileceği gibi, böyle bir olasılık bu parasal entegrasyon aşamasında karşılaşılabilecek
önemli bir tehlike oluşturacaktır. Üye ülkelerin maliye bakanlarının her birinin kendi ülkeleri
için avantajlı bir döviz kurunu izlemesi durumunda, bir uzlaşmanın sağlanma olasılığı düşük
olacak ve bu nedenle uygulanmakta olan döviz kuru sisteminin sürekli baskılara maruz kalması
olasılığı artacaktır.
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11.2.2. Ex-ante Para Birliği (Gerçek Para Birliği)
Ex-ante para birliği, bölgesel parasal entegrasyon sürecinde ex-post para birliğinden
daha ileri derecede bir aşamayı ifade etmektedir. Bu parasal entegrasyon aşamasında birlik
içerisindeki ülke paralarının varlığı sürmekte ancak, üye ülke paraları arasındaki döviz kurları
geri dönüşü olmayacak şekilde kesin olarak sabitlenmektedir. Kurların bu şekilde sabitlenmesi,
kambiyo alanında işlem maliyetlerinin düşmesine neden olmakla birlikte, bu maliyetlerin
tamamen ortadan kalkması sözkonusu olmamaktadır. Dolayısıyla işlem maliyetlerinin varlığı
nedeniyle, üye ülke paraları arasında tam bir ikame ilişkisi kurulamamaktadır. Üye ülkelerin bu
entegrasyon aşamasında, para politikası alanındaki hükümranlık haklarından tamamen
vazgeçecek adımları atmaları sözkonusu olmamaktadır. Ex-ante para birliğine örnek olarak
bugünkü ismiyle Avrupa Birliği’nde 1970 yılında sunulan Werner Planı’nda hedeflenen para
birliğini vermek mümkündür. Werner Planı çerçevesinde tanımlanan para birliği, birlik
içerisinde paraların konvertibilitesinin tam olduğu, döviz kuru dalgalanma marjlarının
kaldırıldığı, döviz kurlarının kesin şekilde sabitlendiği ve sermaye hareketlerinin tümüyle
serbestleştirildiği bir parasal entegrasyon hedefini ifade etmektedir.
Ex-post ve ex-ante para birliği, üye ülkelerin para politikası alanındaki egemenliklerini
tekrar kullanmayı deneyerek, kararlaştırılan sabit döviz kurlarını değiştirme ve konvertibiliteyi
sınırlama tehlikesini potansiyel olarak her zaman bünyesinde barındırmaktadır. Buna ek olarak,
kararlaştırılan sabit döviz kurlarının savunulabilmesi için, her üye ülkenin eskisi gibi döviz
rezervlerine sahip olması gerekmektedir. Ancak üye ülkeler yeterli rezervleri taşıma konusunda
isteksiz davranabileceklerdir. İfade edilen tehlikeler nedeniyle sabit kurlar zamanla spekülatif
ataklara maruz kalabilecek ve bu da döviz kuru riskinden kaynaklanan maliyetleri beraberinde
getirecektir. Diğer yandan, döviz kuru birlikleri içerisindeki ülke paralarının birbirine
dönüştürülmesi sırasında işlem maliyetlerinin de varlığını sürdürmesi söz konusu olmaktadır.
Kısaca değindiğimiz sorunların hepsi, aslında her iki döviz kuru birliğinde de ulusal paraların
tam ikame olmadığını gözler önüne sermektedir. Bunun, parasal entegrasyon sürecinin henüz
tamamlandığı yönünde yorumlanması doğru olacaktır.

11.2.3. Tam Döviz Kuru Birliği
Tam döviz kuru birliği, farklı ulusal paraların kullanılmaya devam edildiği bir para
alanında, birlik içerisinde döviz kurlarının kesin biçimde sabitlendiği, ulusal paralar arasında
tam konvertibilitenin sağlandığı ve bu paraların birbirinin tam ikamesi olarak görüldüğü
durumu tanımlayan bir kavramdır. Tam döviz kuru birliğinin oluşturulabilmesinin ön koşulu,
birlik içerisinde ortak bir para politikasının uygulamaya konmasıdır. Bu, birliğe dahil olan
ülkelerin makro ekonomik uyumlanma aracı olarak, otonom para ve döviz kuru politikalarından
vazgeçmeleri anlamına gelmektedir.
Ortak para politikalarının uygulanmasında ve birlik içerisinde paraların basımında iki
farklı yöntem söz konusu olabilecektir. İlk yöntem, kurulacak tek bir merkez bankasına para
politikası uygulama yetkisinin verilmesidir. İkinci yöntem ise, federatif bir yapıda oluşturulan
bir merkez bankaları sistemi tarafından para politikalarının yürütülmesidir. Böylece, birlik
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içindeki ulusal paraların dönüştürülmesi esnasında oluşan işlem maliyetleri de sıfıra
yaklaşacaktır. Daha önce de değindiğimiz gibi, üye ülke paraları arasında tam ikamenin geçerli
olabilmesinin ön koşulu, işlem maliyetlerinin sıfıra eşitlenmesidir. Üye ülkelerin paralarının
tam ikame olması, ekonomik birimlerin bu paraları kullanırken, paranın klasik fonksiyonları
olan hesap birimi olma, değer saklama, değişim aracı olma açısından her hangi bir tercihte
bulunmamaları sonucunu doğuracaktır.
Tam döviz kuru birliğinde ortak merkez bankası, fiyat istikrarını ve sabit kurlarını
savunma rolünü üstlenebilecektir. Para politikalarının uyumlaştırılmasına rağmen, ulusal
düzeyde mali politika otonomisinin sürmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda, üye
ülkelerin mali bağımsızlık derecesinin, ortak parasal hedeflerle tutarlı olmaması belirli
sorunların ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Tam döviz kuru birliğine örnek olarak, 1921
yılından beri Belçika ve Lüksemburg arasında sürdürülen formel para birliğini göstermek
mümkündür.

11.2.4. Tam Para Birliği
Tam para birliğinin temel özelliği, ulusal paraların tamamen ortadan kalkarak tüm
entegrasyon bölgesi içerisinde kurulan para alanında tek bir ortak paranın kullanıma
sokulmasıdır. Birlik içerisinde tek ortak paranın kullanıma sokulması, aynı zamanda para
birliğini, döviz kuru birliğinden ayıran temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Para birliği,
tam anlamıyla bir parasal birleşmeyi ifade etmekte ve parasal entegrasyonun nihai aşaması
olması özelliği ile daha önceki aşamaların tüm unsurlarına ek olarak tek bir paranın ve ortak bir
merkez bankasının yaratılması anlamına gelmektedir.
Issing, tek ortak paranın geçerli olduğu bir ekonomik bölgenin, para birliğinin ideal
şeklini tanımladığını belirtmektedir. Dikkat edilecek olursa, bu yaklaşımda entegrasyon süreci
üzerinde etki eden ekonomik, politik ve psikolojik faktörlere bir arada yer verilmektedir. Bu
çerçevede, tek paraya geçilmesi ile üye ülkelerin farklı hedeflere yönelebilecek ulusal para
politikaları uygulama potansiyeli ve ulusal paralar yerini tek paraya bıraktığı için işlem
maliyetleri ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca, ortak paranın kabul edilmesinin politik
entegrasyona yönelik önemli bir adımın atıldığı şeklinde değerlendirilmesi de söz konusu
olacaktır. Diğer yandan, ortak paranın fiziki olarak tedavüle sokulması, psikolojik bir faktör
olarak değerlendirildiğinde, üye ülke vatandaşlarının aralarındaki bağlılık duygularını yansıtan
somut bir sembolü ellerinde tutmaları anlamına gelebilecektir.
Hiç kuşkusuz, tek paranın uygulamaya konmasına ek olarak sermaye piyasalarının da
tamamen serbestleştirilmesi, birlik içerisinde konvertibilitenin nihai olarak güvence altına
alınmasını ifade edecektir. Tek paranın tedavüle çıkarılması, döviz kuru riskinin ve birlik içi
ulusal paralarla ilgili kambiyo işlemlerinden kaynaklanan bilgilenme ve işlem maliyetlerinin
tümüyle ortadan kalmasına yol açacaktır. Doğal olarak para birliğinin kurulması, birlik
ülkelerinin kendi bağımsız ulusal para ve döviz kuru politikalarını uygulama olanağını nihai
olarak kaybetmeleri anlamına gelecektir. Bu, üye ülkelerin para birliği içerisinde ortak para ve
döviz kuru politikalarının uygulanmasının zorunlu olduğunu kabul etmeleri anlamına
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gelmektedir. Uygulamada biraz da bu nedenle, döviz kuru birliği aşamasından para birliğine
geçilmesinden önce birlik paraları arasındaki döviz kurlarının, uzun süre istikrarlı olması şart
koşulmaktadır. Çünkü döviz kuru birliğinde kararlaştırılan kurların başarıyla sürdürülebilmesi,
aslında üye ülkelerin fiilen iktisat politikalarını uyumlaştırdıklarının bir göstergesi olarak kabul
edilebilecektir.
Tam para birliğinin oluşturulması, politik olarak bağımsız ve paranın değerini korumaya
yönelmiş para politikalarını uygulayan bir ortak merkez bankasının ihraç ettiği ortak bir paranın
dolanıma sokulması anlamına gelmektedir. Ortak paranın, birlik içerisinde ulusal hükümetlerin
mevcut olduğu bir ortamda veya tek hükümetin var olduğu bir ortamda uygulamaya konması
mümkündür. İlk duruma örnek olarak Euro alanını göstermek mümkündür. Böyle bir durumda,
belirli maliyetlere katlanmak suretiyle, ülkelerin birlikten çıkma opsiyonunun var olması,
ekonomik aktörlerin para alanına olan güvenini sarsabilecektir. Nitekim 2009 yılında ABD’den
başlayarak tüm dünyada etkisini hissettiren finansal kriz sonrasında Yunanistan’ın durumu
böyle bir tehlikenin gerçekleşmesine yol açmıştır. Yunanistan güven krizi ile birlikte borç
ödeyememe ve piyasalardan borçlanamama durumunda kalmıştır. Bunun üzerine Grexit olarak
adlandırılan Yunanistan’ın Euro alanının dışına çıkması veya çıkarılması gündeme gelmiştir.
Tek hükümet ve tek paranın olduğu ikinci durumda ise, çıkış opsiyonu var olmayacağı için,
ekonomik aktörlerin para alanının bölünemeyeceğine ilişkin inançlarının tam olması
beklenebilecektir. Buna bir benzetme ile örnek vermeye çalışalım. ABD’nin California eyaleti,
Yunanistan’dan hem oran olarak hem de miktar olarak çok daha fazla borçlu durumdadır. Oysa
California’nın bu durumunun ABD Doları’na olan güveni sarsacağına yönelik bir tartışma en
azından siyasi olarak gündeme gelmemektedir. Bunun temel nedeni California eyaletinin
arkasında ABD hazinesinin, yani hükümetin bulunmasıdır. Oysa AB’de politik entegrasyon
sağlanmadığı için ayrı ayrı hükümetler varken, tek para Euro bulunmaktadır. Ancak borç ödeme
güçlüğüne düşen üye ülkelerin piyasalardan borçlanamaması durumunda arkalarında tek bir AB
hükümeti ve hazinesi olmadığı ve Yunanistan tek başına Euro basamadığı için, Euro alanında
çıkmak gibi olağan dışı çözümlerin gündeme gelmesi söz konusu olabilmektedir. AB açısından
bu sorunun nihai çözümü politik entegrasyonun sağlanmasından geçmektedir.
Tek paraya geçiş sürecinde yeni kurulan ortak merkez bankası, ulusal paraların ortadan
kalkması ile, ortak para için ulusal merkez bankalarının görevini yerine getirmekle görevini
üstlenecektir. Eğer bu kurumsal ön koşul, para birliğinin oluşmasından önce sağlanmazsa, tüm
entegrasyon bölgesinin enflasyon tehdidine maruz kalması sözkonusu olabilecektir. Bu olası
tehdit, enflasyonun doğurabileceği maliyetleri gündeme getirecektir. Sözü edilen enflasyon
maliyetlerinin, parasal birliğin getireceği işlem ve bilgilenme maliyetleri tasarrufu ve döviz
kuru riskinin ortadan kalkması sonucu elde edilen avantajları aşması ise, parasal entegrasyonun
ekonomik açıdan amacına ulaşamadığını gösterecektir. Gros ve Thygesen, tam para birliğine
ulaşılmasının ancak tek ortak paranın, uygulamaya konması sayesinde mümkün olabileceği
tezini benimsemektedirler. Çünkü ancak bu durumda, ulusal paraların varolmaya devam etmesi
halinde mevcudiyetini koruyacak olan maliyetlerin tamamen ortadan kalkması söz konusu
olacaktır.
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Üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu da, tek paraya geçilmesinin sadece basit
bir para birimi değişikliği olmayıp, aynı zamanda ekonomik ve politik entegrasyon alanında
ileriye doğru niteliksel bir ilerleme anlamına gelmesidir. Tek paranın dolanıma sokulması,
sadece ekonomik olarak mal ve hizmet ticaretinde değil, aynı zamanda kamu sektöründe de,
fiyat ve performans açısından şeffaflaşmaya yol açacaktır. Yeni oluşturulan para alanı
içerisinde kamu sektöründe, etkin olmayan uygulamalara ve borç finansman yöntemlerine
başvurulması gibi kamu maliyesinden kaynaklanabilecek olumsuzluklar artık, şirketler
tarafından kuruluş yeri dezavantajları olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, ekonomik
farklılıkların tek paraya geçiş sonrasında döviz kuru politikaları, ulusal para politikaları ve
ulusal enflasyon oranları vasıtasıyla dengelenmesi olanağı tamamen ortadan kalkacaktır.

11.3. Parasal Bölgeselleşme
1960’lı yılların başından itibaren bölgesel ekonomik entegrasyon, daha önce ifade
ettiğimize paralel şekilde, genelde birbirini izleyen beş veya altı entegrasyon aşamasından
oluşan ve adım adım ilerleme kaydedilen bir süreç olarak anlaşıla gelmiştir. Bu bölgesel
entegrasyon sürecinin ilk basamağında, serbest ticaret bölgeleri veya tercihli ticaret anlaşmaları
bulunurken, bunu gümrük birliği, ekonomik birlik ve nihai aşama olan politik birlik
izlemektedir. Söz konusu anlayışa göre bölgesel parasal entegrasyon çabaları ise, ancak reel
ekonomik entegrasyonun, ekonomik birlik ve politik birlik aşamalarında ciddi olarak gündeme
gelebilmektedir. Bu çerçevede uygulamaya konan parasal entegrasyon hareketlerinin,
entegrasyon bölgesi içerisinde finans piyasalarının ve ulusal paraların istikrar kazanmasına
katkıda bulunması hedeflenmektedir. Dolayısıyla, bölgesel reel ekonomik entegrasyonda
olduğu gibi, nihai hedefi tek ortak paranın uygulamaya konması olan parasal entegrasyonun da
birbirini izleyen dört aşamada, adım adım hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. Bu
yaklaşımda parasal entegrasyonun ilk aşaması, üye ülkeler arasında ortak bölgesel likidite
fonunun kurulması teşkil edecek ve buna bir dizi unsurun eklenmesiyle daha ileri aşamalara
geçilebilecektir. Böyle bir parasal entegrasyon sürecinin en önemli kazanımı ise, entegrasyon
bölgesinin ekonomik bağımsızlığının artması ve finansal krizlere karşı bağışıklığının
yükselmesi olacaktır.
Ülkeler arasındaki parasal işbirliği süreci, “Bölgesel Likidite Fonu”, “Bölgesel Döviz
Kuru Sistemi”, “Ekonomik ve Parasal Birlik” ve “Politik Birlik” olmak üzere birbirini izleyen
ve gevşek bir entegrasyondan giderek daha yoğunlaşan bir entegrasyon derecesine doğru dört
aşamada ele alınabilmektedir. Bu sınıflandırma aynı zamanda reel ekonomik entegrasyon
süreçleriyle parasal entegrasyon süreçlerini birbirine bağlamaktadır. Reel entegrasyon süreçleri
ile de bağlantılı olan bu parasal entegrasyon süreçlerine ilişkin sınıflandırma, ülkeler arasındaki
entegrasyonun yoğunluğunun artması paralelinde adım adım artan makro ekonomik ve
özelliklede parasal istikrar gereksinimini su yüzüne çıkarmaktadır. Buradan hareketle Dieter,
entegrasyon sürecinin ortakları arasındaki parasal ve finansal bağlantıları vurgulayarak,
“Parasal Bölgeselleşme” konseptini geliştirmiştir. Buna göre parasal bölgeselleşme, ticaret
alanındaki reel ekonomik entegrasyondan bağımsız şekilde, alt yapısı daha az gelişmiş olan
bölgelerdeki (çevre bölgeleri) ülkelerin finans ve sermaye piyasalarının istikrara
kavuşturulması için başvurulabilecek bir olanaklar demetini ifade etmektedir. Dolayısıyla,
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parasal bölgeselleşmenin amacı, ticari bağlantılara ihtiyaç duyulmaksızın, bir bölgedeki
finansal piyasaların ve para birimlerinin istikrarına katkıda bulunmaktır. Bölgesel finansal
işbirliği ve parasal bölgeselleşme terimleri, eş anlamda kullanılabilse de, parasal bölgeselleşme
daha üst amaçlara hizmet eden daha kapsamlı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın
geçmiş küresel Dünya ekonomisinde, finansal istikrarsızlıkların ulusal ekonomilerde çok büyük
zararlara neden olabildiğini göstermiştir. Bu olgu, ülkelerin ekonomik entegrasyon çabalarına
yönelmelerini teşvik etmektedir. Ancak burada, her şeyden önce entegrasyon arzusunu harekete
geçiren unsur, finansal istikrarın sağlanması olmaktadır. Finans öncelikli yaklaşım
diyebileceğimiz bu süreçte, alışılagelen ardışık yapılanmanın aksine reel ekonomik entegrasyon
aşamaları parasal entegrasyondan sonra gelebilecektir.
Özellikle 1997 yılındaki Asya Krizi sonrasında, Asya bölgesinde parasal bölgeselleşme
yönünde çabaların yoğunlaşması söz konusu olmaktadır. Güneydoğu Asya Ulusları Birliği
(ASEAN: Association of South-East Asian Nations) ülkelerine ek olarak, Çin, Japonya ve
Güney-Kore arasında 2000 yılında ortak likidite fonu oluşturulması güzel bir örnek teşkil
etmektedir. Buna ek olarak, bölgesel tahvil piyasasının gelişmesi amacıyla “Asya Tahvil
Piyasası İnisyatifi” oluşturulmuştur. Diğer yandan Latin Amerika ülkeleri de parasal
bölgeselleşmeye yönelik çabalarını yoğunlaştırarak Avrupa Para Sistemi Modeli’ne benzer bir
işbirliğini oluşturmayı arzulamaktadırlar. Bu çerçevede yedi Güney Amerika ülkesi bir araya
gelerek Güney Amerika Kalkınma Bankası anlamında “Güneyin Bankası (Banco del Sur)”nı
kurmuştur. Sonuç olarak, parasal bölgeselleşme trendinin bölgesel veya küresel finansal
krizlere bir tepki olarak geliştiğini söylemek mümkündür. Ancak, söz konusu bölgesel parasal
entegrasyon girişimlerinin günümüze kadar ülkelerin egemenliklerinden ödün vermeleri
gerekmeyen enstrümanlarla sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’nde
olduğu gibi daha ileri politik entegrasyon adımlarının uygulamaya konması söz konusu
olmamıştır.
Parasal bölgeselleşmenin ilk aşaması ortak bölgesel likidite fonunun oluşturulması ile
hayat bulmaktadır. Üye ülkeler burada parasal alandaki işbirliğini, kredi kolaylıklarının
sağlanması ya da likidite temin edilmesi konularında birbirlerine karşılıklı olarak güvence
vermek sureti ile sağlamaktadırlar. Daha sonra bu işbirliğinin üzerine, entegrasyon bölgesi
içerisinde bir uyum sürecinin hazırlanması, döviz kuru politikaları ve finansal politika alanında
ortak bir izleme devreye sokulması gibi unsurların inşa edilmesi mümkün olabilecektir. Diğer
yandan, krizlere önlem almak amacı ile bölgesel bankacılık gözetim ve denetim sisteminin
oluşturulması da düşünülebilecektir. Bu, bankacılık denetiminde bölgesel bir ilerleme anlamına
gelecek ve entegrasyon sürecine destek olacaktır. Gerek ulusal gereksel bölgesel bankacılık
gözetim ve denetim sisteminin etkin bir şekilde işletilebilmesi için, bunların Uluslararası
Ödemeler Bankasının (BIS - Bank for International Settlements) 25 ana prensibi temelinde
oluşturulması gereklidir.
Bölgesel döviz kuru sisteminin kurulması ise, parasal bölgeselleşmenin ikinci aşamasını
oluşturmaktadır. Bu aşama, üye ülkeler arasında dalgalanma aralığı belirlenen bir bölgesel
ayarlanabilir sabit döviz kuru sisteminin kurulması anlamına gelmektedir. Bu aşamada üye
ülkeler kararlaştırılan nominal döviz kuru hedeflerinin karşılıklı desteklenmesi ve bölgesel
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finans piyasası denetleme mekanizmasının oluşturulması yükümlülüğü altına girmektedirler.
Özellikle para ve maliye politikalarının koordinasyonu ve uyumlaştırılması alanında, faiz
oranları ve kamusal borçlanma düzeyi odak noktasında bulunmaktadır. Bu ve daha önceki
parasal bölgeselleşme aşamaları çerçevesinde ekonomik istikrar alanında sağlanan başarılar,
entegrasyon bölgesindeki dış ticaret politikaları (reel ekonomik entegrasyon) alanındaki
entegrasyon çabalarının da gündeme gelmesini sağlayabilecektir.
Ekonomik ve parasal birlik, parasal bölgeselleşmenin üçüncü safhasını oluşturmaktadır.
Daha öncede kısaca üzerinde durduğumuz ekonomik ve parasal birlik kavramı, reel ekonomik
entegrasyon ile birlikte bölgesel parasal entegrasyonun uygulamaya konması vasıtası ile, tek
bir ortak ekonomik ve parasal bölgenin oluşturulması anlamına gelmekte ve pür ekonomik bir
bakış açısı ile, ekonomik entegrasyon sürecinin en üst aşamasını ifade etmektedir. Ekonomik
ve parasal birliğin tamamlanması, üye ülkelerin artık ortak bir ekonomik bölgeye sahip olmaları
anlamına gelmektedir. Bu, ekonomik bölge içerisinde kişilerin, malların, hizmetlerin ve
sermayenin dolanımının serbest olmasına ek olarak, tam konvertibilite altında döviz kurlarının
geri dönüşü olmayacak ve kalıcı şekilde sabitlenmesi ve tek ortak paranın uygulamaya
sokulması anlamına gelecektir. Tek ortak para uygulamasında, tüm ekonomik bölgede ortak
para politikasının sorumluluğunun tek ortak merkez bankasına devredilmesi durumu, üye
ülkelerin para ve döviz kuru politikaları alanındaki otonomilerinden ve böylece ulusal devlet
egemenliğinin bir kısmından vazgeçmeleri anlamına gelecektir.
Genelde, politik veya bilimsel tartışmalarda ekonomik birlik ve parasal birlik
hedeflerinin adeta siyam ikizleri olarak ele alınarak eş anlamda değerlendirildiği görülmekte ve
“Ekonomik ve Parasal Birlik” kavramı bütünleşik olarak tek bir kavram gibi kullanılmaktadır.
Ancak yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, bu iki kavramın tek bir kavram şeklinde ele alınması,
analitik açıdan zorunlu olmadığı gibi, uygulamaya konan entegrasyon projelerinde buna
uyulduğunu söylemek de pek mümkün olmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken unsur, parasal
entegrasyonun reel ekonomik entegrasyondan ayrı başlı başına bir entegrasyon türü olmasıdır.
Bu nedenle bazı iktisatçılar, iki entegrasyon hedefinin ve alanının formel olarak tek kavram
gibi değerlendirilmesinin altında bir algılama sorununun bulunduğunu düşünmektedirler. Söz
konusu algılama sorununun, ekonomik entegrasyon sürecinde yanlış düzen politikası kararları
alınmasına, hatalı politikaların sürdürülmesine ve hataların yinelenmesine neden olabileceğine
ve uzun vadede entegrasyon sürecinden beklenen faydaların ortaya çıkmasını
yavaşlatabileceğine dikkat çekilmektedir.
Ekonomik ve Parasal Birlik kavramının uygulamadaki en başarılı örneğini teşkil eden
Avrupa Birliği çerçevesinde kısaca kapsamının belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Avrupa
Birliği içerisinde Euro alanına dahil olan ülkeler günümüzde Ekonomik ve Parasal Birliğe
verilebilecek tek örneği teşkil etmektedir. 27 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği’nde 15 ülkenin
dahil olduğu Euro bölgesi Ekonomik ve Parasal Birlik oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu bu
kavramı, birliğin reel ekonomik alanda bir iç pazara dönüşmesi sürecinin derinleştirilmesine
paralel olarak, aynı zamanda üç kademeli bir plan çerçevesinde para birliğinin uygulamaya
konmasını ifade eden bir üst kavram olarak tanımlamaktadır. Ekonomik ve Parasal Birlik,
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1999 yılında üye ülkelerce imzalanan Maastricht Anlaşması ile uygulamaya konmuştur. Bu
çerçevede, Ekonomik ve Parasal Birlik teorik olarak şu temel unsurları kapsamaktadır:

Serbest rekabet düşüncesi üzerine oturtulan piyasa ekonomisi çerçevesine
dışarıda ve içeride açık piyasaların bulunması;

Sürdürülebilir bir büyümenin, yüksek istihdamın ve sosyal güvenliğin
gerçekleştirilebilmesi için fiyat istikrarının sağlanması ve korunması;

Üye ülkelerde sağlam ve sağlıklı bir kamu maliyesinin sağlanması ve
uyumlaştırılması;


Sermaye hareketlerinin tamamen serbestleştirilmesi;


Finans piyasalarının tam anlamıyla entegre olarak tek finans piyasasının
oluşturulması;


Uluslararası finansal piyasalarda birleşik performans;



Döviz kurlarının geri dönüşü olmayacak şekilde ve kesin olarak sabitlenmesi;



Üye ülke paraları arasında tam konvertibilite;



Para politikalarının merkezileştirilmesi;



Bölge içerisinde aynı enflasyon oranı;


İstikrar politikalarının korunabilmesi için, tek bir merkez bankasının veya
merkez bankaları sisteminin oluşturulması;

Üye ülkeler arasında ekonomik politikaların koordinasyonu ve sürekli danışma
mekanizmasının işletilmesi.


Tek ortak paranın uygulamaya konması.

Bu noktada reel ekonomik ve parasal entegrasyonla ilgili ilginç bir özelliğe dikkat
çekmekte yarar görmekteyiz. Avrupa Birliği içerisinde reel ekonomik entegrasyon sürecinde
tek iç pazarın oluşturulması mekanizmaları mal, hizmet ve faktör piyasalarının
serbestleştirilmesine ve deregüle edilmesine dayanmaktadır. Buna karşın parasal entegrasyon
sürecinde tek paraya geçilmesini ifade eden para birliği ise, entegrasyon bölgesi içerisinde
parasal düzenin merkezileştirilmesi ve ortak hale getirilmesini ve ulusal paraların ortadan
kalkmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede, ekonomik birlik piyasaların serbestleştirilmesi ile
birlikte, genelde tüm piyasalarda rekabetin artması ve yoğunlaşması sonucunu doğurmaktadır.
Oysa para birliği, entegrasyon bölgesi içerisinde (Euro Alanı) eskiden varolan ulusal para ve
döviz kuru sistemleri arasındaki rekabeti tamamen ortadan kaldırmaktadır. Başka bir ifade ile,
reel ekonomik entegrasyonun nihai aşaması olan tek ortak iç pazarın oluşturulması serbestleşme
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ve rekabetin artması anlamına gelirken, parasal entegrasyonun nihai aşaması olan tek ortak
paraya geçilmesi ise, entegrasyon bölgesinde para yönetiminin merkezileşmesi ve tekelleşmesi
anlamına gelmekte ve parasal rekabetin tamamen yok olması anlamına gelmektedir.
Parasal bölgeselleşme aşamalarının sonuncusu ise politik birliktir. Uluslar üstü bir
politik birlik, entegrasyon bölgesi kapsamında dış politika ve iç politika alanında ortak politik
yapıların kurulması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede politik birlik, parasal ve reel ekonomik
entegrasyonun nihai aşamaya gelerek tamamlanmasını sağlamaktadır. Politik birlik
çerçevesinde ortak maliye politikaları yürütülmekte, üretim faktörleri sermaye ve işgücü
tamamen mobil olmaktadır. Bu entegrasyon projesinin temel faydası ise, bölgenin dışarıya karşı
bağımsızlığının ve finansal krizlere karşı dayanıklılığının artması şeklinde ortaya çıkabilecektir

11.4. Finansal Entegrasyon
Finansal entegrasyon aslında kısmen faktör piyasalarının entegrasyonu veya “ekonomik
ve parasal birlik” kapsamında hizmetler sektörü entegrasyonu çerçevesinde ele
alınabilmektedir. Ancak, finans piyasalarının diğer piyasalardan oldukça farklı özelliklere sahip
olduğu açıktır. Bu çerçevede, finansal entegrasyonun, reel ekonomik entegrasyondan ve parasal
entegrasyondan farklı bir entegrasyon türü olarak ele alınması daha uygun olacaktır. Başka bir
ifade ile, nasıl parasal entegrasyonun reel ekonomik entegrasyondan ayrı olarak
değerlendirilmesi söz konusu ise, finansal entegrasyonun da gerek reel gerekse parasal
entegrasyondan ayrı bir entegrasyon çeşidi olarak kabul edilmesi mümkün olacaktır.
Finansal entegrasyon, bir takım yazarlar tarafından çok genel bir yaklaşımla, ulusal
finans piyasalarının yabancı sermayeye açılması olarak görülmektedir. Bu anlamda, finansal
entegrasyonun gerçekleşmesi, ulusal borç verenler ve alanların kaynaklar ve fonların farklı
ülkelerde kullanımı konusunda anlamlı alternatiflere sahip olmaları durumunu ifade etmektedir.
Başka bir ifade ile farklı coğrafi bölgelere dağılmış finans piyasalarının ve bu bölgedeki çok
sayıda tasarruf sahibinin, ödünç alanların yerleşik oldukları coğrafi bölgeleri dikkate almadan
karar vermeleri durumda, entegre olduğu kabul edilebilecektir. Uluslararası anlamda ifade
etmek gerekirse, bütünleşmiş bir finans piyasası söz konusu olduğunda, çok sayıda tasarruf
sahibinin, ödünç alan ekonomik birimlerin ulusal kimliklerini hiçbir şekilde dikkate almamaları
gerekmektedir.
Finansal entegrasyon, ekonomik aktörlerin önündeki yatırım yelpazesinin, ulusal finans
piyasalarına göre belirgin şekilde genişlemesi anlamına gelmektedir. Diğer yandan
entegrasyon, piyasa aktörlerinin genişleyen yatırım olanaklarını yatırım kararları çerçevesinde
dikkate almaya hazır olmaları anlamına gelmektedir. Bu da piyasa aktörlerinin, yatırım
tercihlerinde ulusal ihraç edenler veya finansal araçlar lehine bir seçimde bulunmamalarını
gerektirir. Diğer yandan, piyasa aktörlerinin fiilen işlemleri yurtdışında yapabilme olanaklarına
sahip olması ve sermaye hareketlerine ilişkin herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması
gerekecektir. Diğer bazı yazarlar ise, finansal entegrasyon kavramının tanımlanmasında
uluslararası sermaye piyasalarına giriş olanaklarını ve uluslararası sermaye piyasalarında
ödenmesi gereken faiz oranlarını odak noktasına koymaktadırlar. Buna göre, bir ülkenin
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sermayeyi veri bir Dünya faiz oranından ihraç ya da ithal etmesi durumu, tam uluslararası
finansal entegrasyonun ölçütü olarak kabul edilmektedir. Kısaca, uluslararası finansal
entegrasyon ile açık uluslararası sermaye piyasaları aynı anlama gelmektedir.
Sonuç itibariyle, finansal entegrasyonu sınır ötesi finansal işlemlerde hiçbir kısıtlamanın
olmadığı, öyle ki entegre olduğu kabul edilen ekonomik alan içerisinde ekonomik aktörlerin
istedikleri zaman portföy bileşimlerinde değişikliğe gidebilecekleri bir durum olarak
tanımlamak mümkün olacaktır. Başka bir ifade ile, entegre olmuş bir finansal bölge içerisinde
özellikle, sınır ötesi özel veya kamusal sermaye hareketlerini sınırlamaya yönelik devlet
müdahalesinden kaynaklanan herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu şekilde tanımlanan bir
finansal entegrasyonun, entegre olan finansal bölge içerisindeki ulusal finans sistemlerinin
yapısal farklılıklarından bağımsız olarak ortaya çıkabileceği dikkat çekici bir özelliktir.
Genelde iktisat literatüründe, tam bir finansal entegrasyonun sağlanabilmesinin önünde dört
önemli engel olduğu ifade edilmektedir:

İşlem maliyetlerinin var olması; İşlem maliyetleri geniş anlamda alındığında,
bilginin temin edilmesi ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili tüm maliyetleri kapsamaktadır.

olması.

Devletler tarafından uygulamaya koyulan sermaye hareketleri kontrollerinin var


Farklı ulusal ekonomilerde finans piyasası
edilebilirliğin sınırlı olması ya da hiç olmaması durumu.

araçları arasında, ikame


Sınır ötesi finansal işlemlerle bağlantılı risklerin var olması. Bu riskler çeşitli
gruplara ayrılabilmekle beraber, döviz kuru riskleri ve siyasi riskler ön plana çıkmaktadır.
Finansal piyasaların entegrasyonunu, birbirinden ayrı ve bölümlere ayrılmış çok sayıda
piyasadan, tümüyle bütünleşerek tek bir piyasaya doğru geçişi ifade eden ve yavaş gelişen bir
süreç olarak tanımlamak mümkündür. Piyasaların tam anlamı ile bütünleşmesi ise ancak ve
ancak, sermaye kontrolü ve kurumsal engellerin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir.
Finansal entegrasyon alanında başarı sağlanmasının ölçütü, sınır ötesi finansal işlemlerde
yatırımcıların vergi, tarifeler, bilgi toplama maliyetleri, işlem maliyetleri gibi maliyetlerle
karşılaşmaması olacaktır.
Bir ekonomik alanda finansal bütünleşmenin sağlanabilmesi için, ekonomik aktörlerin
o alana girmelerinin ve yatırım yapmalarının önünde hiçbir engelin var olmaması
gerekmektedir. Bu tanımdan finansal entegrasyon ile ilgili belirli özelliklere ulaşılması
mümkün olacaktır. Öncelikle finansal entegrasyonun sağlandığı bölgede, aynı nakit akışına
sahip finansal araçların, aynı fiyata sahip olmaları yani finansal piyasalarda tek fiyat yasasının
geçerli olması gerekmektedir. Tek fiyat yasasının geçerliliği altında, homojen finansal
varlıkların farklı fiyatları olduğunda, arbitraj faaliyetleri sonucunda piyasa fiyatının eşitlenmesi
söz konusu olacaktır. Diğer yandan söz konusu alan içerisinde, portföy dağılımının ve
ekonomik birimlerin fonları temin ettikleri kaynakların belirgin bir farklılık göstermemesi
zorunlu olmaktadır. Başka bir ifadeyle menkul kıymet piyasalarında entegrasyonun
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derinleşmesi durumunda, ekonomik aktörlerin portföylerinde yerel hisselere oranla yabancı
hisselerin oranının göreceli olarak artması beklenmektedir.
Küresel finansal entegrasyon, prensip olarak var olan mevcut ulusal finans piyasaları ile
aynı karakteristik özellikleri sergileyen küresel bir piyasanın var olması anlamına gelmektedir.
Diğer yandan finansal küreselleşme süreci, ülke ekonomilerinin uluslararasılaşmasına yardımcı
olmakla kalmamakta aynı zamanda ülke piyasalarının gelişmelerini de sağlamaktadır. Ayrıca,
dünyanın farklı bölgelerindeki bölgeselleşme süreçlerini de kolaylaştırmakta ve
hızlandırmaktadır.
Tamamen bütünleşmiş bir pazardan söz edildiğinde, tek fiyat yasasının hakim olduğu
bir piyasanın anlaşılması gerekmektedir. Tek fiyat yasası, birbirinden ayrı olan iki ulusal
pazarın bütünleşmesi durumunda, iki pazarda da aynı malların veya birbirini ikame eden
malların aynı fiyattan işlem görmesi, başka bir ifade ile iki pazar arasındaki fiyat farklılıklarına
karşı arz ve talebin tepki göstererek bu farklılığın ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bu
tanımları finans sektörüne uygulayacak olursak, finansal entegrasyonun bir tanımına ulaşmak
mümkün olabilecektir. İki ulusal finans piyasasının tam anlamıyla bütünleşmiş olması için, risk,
likidite ve vade gibi unsurlara ilişkin olarak ortaya çıkan finansal araçların fiyatlarının
karşılaştırılabilir olması ve bu fiyatların iki piyasa arasında ya hiç farklılık göstermemesi ya da
sadece kısa dönemli geçici farklılıkların ortaya çıkabilmesi gerekmektedir. Buna karşın,
finansal entegrasyonun tam anlamıyla sağlanmadığı durumda ise, ekonomik aktörler arbitraj
olanaklarına sahip olacaktır.
Uluslararası finans piyasalarının son yıllarda en dikkat çeken özelliği entegrasyon
derecesinin giderek artma eğilimde olmasıdır. Uluslararası finans piyasalarının
entegrasyonunda, Avrupa Para Birliği gibi kurumsal ve yasal düzenleyici çerçevenin
oluşturulması rol oynadığı gibi küreselleşmenin hız kazanması, sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmesi, iletişim teknolojisinde hızlı gelişmeler olması da etkili olmuştur.
Entegrasyon derecesinin bir ülkedeki dış ticaret engellerinin azaltılması vasıtasıyla belirlendiği
ekonomik ve politik entegrasyonla karşılaştırıldığında, finans piyasalarının entegre olduğunun
kabul edilebilmesi için ise, mevcut ulusal finans piyasaları ile aynı karakteristik özellikleri
sergileyen bir küresel finans piyasasının var olması gerektiği belirtilmektedir.
Finansal entegrasyonun faydaları, çok değişik kanallardan ekonomiler üzerinde olumlu
etkilere yol açabilmektedir. Finansal entegrasyonun öncelikle, bütünleşen bölgelerde finans
sisteminin gelişmişlik düzeyini arttırarak, makro ekonomik performansı olumlu etkileyeceği
belirtilmektedir. Bu noktada, finansal entegrasyon ile finansal gelişmişlik arasındaki etkilerin
basit anlamda, ölçek ve etkinlik etkileri olarak ikiye ayrılabilmesi mümkündür. Ölçek etkileri,
finansal entegrasyonla birlikte finansal faaliyetlerdeki artışın meydana çıkardığı etkileri ifade
ederken, etkinlik etkileri ise, finansal aracılar üzerindeki rekabet baskısının giderek artması gibi
finans piyasası yapısına ilişkin etkileri ifade etmektedir. Finans sektörü özellikle bilgi temini,
kredi temini ve riskle karşı korunma gibi fonksiyonları yerine getirerek faktör birikimi ve makro
ekonomik etkinlik aktarım mekanizmaları üzerinden reel ekonomik gidişatı
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etkileyebilmektedir. Sonuç olarak, finansal entegrasyonun ekonomik büyüme üzerinde
yaratacağı pozitif ekonomik etkileri aşağıdaki şekille özetlemek mümkün olacaktır.
Şekil 7: Ekonomik Büyüme, Finans Piyasaları ve Entegrasyon

İKTİSADİ BÜYÜME

Kapital Teçhizat

Beşeri Sermaye

Yenilikler

Faktör Birikimi

Kredi Hacmi

Makro Ekonomik Etkinlik

Bilgi Temini

Risklere Karşı Korunma

Finans Sektörünün Gelişmesi

Finans Piyasası/ Kredi Yapısı

Finans Sektörünün Büyümesi

Finans Piyasalarının Entegrasyonu

Kaynak: Markus Neimke, Carsten Eppendorfer, Rainer Beckmann, Deepening European Financial Integration:
Theoretical Considerations and Empirical Evaluation of Growth and Employment Benefits, Institut für
Europäische Wirtschaft, Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität
Bochum, Nr. 42, 2002, s. 4.

Yukarıdaki şekilde de görülebileceği gibi, finansal entegrasyonun gerçekleştirildiği
bölgedeki finans piyasalarının, makro ekonomik büyüme performansını desteklemesi açısından
önemli bir işlevi, var olan piyasa aksaklıklarının en düşük maliyetle giderilmesini sağlamaktır.
Dolayısıyla, entegre olan bir finans sisteminin, tasarrufların mobilize edilmesi, risklerin
çeşitlendirilmesi, kaynakların yeni yatırım projelerine dağıtılması ve kaynak tahsisi kararlarının
denetimi şeklinde ifade edilebilecek temel işlevlerini daha iyi şekilde yerine getirmesi
beklenmektedir. Diğer yandan, günümüz finans piyasalarının etkin piyasalar olmadığını,
finansal kararların çoğu zaman güvensizlik ortamında alındığını, işlem ve bilgi temin etme
maliyetlerinin varolduğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Bu çerçevede, finans piyasalarının
kendisine yüklenen temel işlevleri, daha düşük maliyetlerle ve yüksek etkinlikte yerine getirdiği
ölçüde, ekonomik büyüme performansı üzerindeki pozitif etkileme gücünün de o kadar
artacağını ifade etmek mümkündür.
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Uluslararası finansal entegrasyona ve uluslararası sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmesine karşı çıkan yazarlar, özellikle uluslararası finansal akımlarda görülen
artışın, aynı zamanda finansal krizlerin sıklık derecesini de arttırdığını öne sürmektedirler.
Finansal krizlerin sıklaşması ise, ağırlıklı olarak uluslararası sermaye girişine muhatap olan
ülkelerin, kural olarak aynı zamanda oldukça kırılgan yerli finans sektörlerine sahip olması
nedeniyle, artan risklere bağlanmaktadır. Bunun dışında, söz konusu sektörlerde çoğu zaman
zayıf bir bankacılık denetiminin olması da, bu gibi sorunları arttırmaktadır.
Yakın zamanda dünya genelinde baş gösteren finansal krizlerin, Dünya ekonomisinde
önemli etkileri olduğu dikkat çekmektedir. Bunun nedeni, mal ve sermaye hareketlerinin
küreselleşmesinin, bir ülke veya bölgede ortaya çıkan finansal krizlerin çok hızlı bir şekilde
diğer ülke veya bölgelere yayılmasına ya da bulaşmasına neden olması ve giderek daha fazla
sayıda ülkenin bundan etkilenmesidir. Son yıllarda bu tür krizlerin giderek artmasının söz
konusu olması ve uluslararası finans sisteminin krizlere karşı dayanıksız bir yapıda olması
gelecekte de bu krizlerle sık sık karşılaşılabileceğini göstermektedir. Bu çerçevede finansal
entegrasyon sonucunda oluşan bu yeni finans sisteminin istikrarının güçlenip güçlenmediği
sorusunun cevaplanması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. 1990’lı yıllar bize global
finansal entegrasyonun artması ile birlikte, finansal krizlerin de daha sıklıkla ortaya çıktığını
göstermiştir. Bordo ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışmada, geçmiş 120 yılda ortaya çıkan
finansal krizler gösterilmiş ve 1990’lı yıllardaki krizler, bankacılık, döviz kuru ve çifte kriz
şeklinde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bordo ve diğerleri, elde ettikleri veriler çerçevesinde
Bretton Woods Sistemi’nin geçerli olduğu 1945-1973 dönemine göre, 1973 yılından sonraki
dönemde iki kat daha fazla finansal krizin ortaya çıktığını tesbit etmişlerdir. 2009 yılında ABD
başlayan finansal kriz kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve özellikle AB’ni çok olumsuz yönde
etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.

11.5. Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci
Günümüzdeki bölgesel ekonomik entegrasyon örneklerinin en dikkat çekenleri
ABD’nin öncülüğünde, Kanada ve Meksika’nın oluşturduğu NAFTA (Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Anlaşması), başını Asya Kaplanlarının çektiği ASEAN (Güney Doğu Asya Ulusları
Birliği) ve 27 üyeden oluşan Avrupa Birliği’dir. Bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri
içerisinde en etkili ve en gelişmiş olanı hiç kuşkusuz AB’dir.
9 Mayıs 1950’de serbest ticaret, sosyal politikalar, gümrüklerin uyumlaştırılması,
korumacılık gibi kararların alındığı bir toplantı yapılmış ve bu kararlar, Jean Monnet gibi
Fransız devlet adamlarının katkılarıyla, Schuman tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
Schuman Planı çerçevesinde Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg silah
sanayi için önemli iki ürün olan kömür ve çeliğin kullanılmasının kayıt altına alınması amacıyla
oluşturulan 1951 yılında imzalanan ve 1952’de yürürlüğe giren Paris Antlaşması’yla Avrupa
Kömür Çelik Teşkilatı’nın kurulması söz konusu olmuştur. Böylece bugünkü AB’nin temelleri
atılmıştır. Bu altı devlet 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) kurulmuştur. Aslında Roma Antlaşmaları olarak bilinen, biri Avrupa
Ekonomik Topluluğu’nu, biri Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (EURATOM) yaratan
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antlaşmalar imzalanmıştır. AET Avrupa ülkelerinin birliğini sağlamak, ticareti geliştirmek,
gümrük birliği ve ekonomik birliği kurmak, serbest rekabeti sağlamak, Avrupa’yı Amerika
karşısında eski konumuna getirmek, barışı sağlamak gibi amaçlarla kurulmuştur. AET veya
bugünkü ismiyle AB, kurulduğundan bu yana, hep bir değişim ve gelişim evresi içerisinde
olmuştur. Bu yapılanma sürecinde, en önemli belge Roma Antlaşması olmuş, yapılan her
değişiklik Roma Antlaşması üzerine inşa edilmiştir.
Roma Anlaşması ile, birlik içerisinde malların giriş ve çıkışlarında gümrük tarifelerinin,
miktar kısıtlamalarının ve diğer tüm aynı nitelikteki önlemlerin kaldırılması ve üçüncü ülkelere
karşı ortak gümrük tarifesinin ve ortak ticaret politikalarının belirlenmesi kabul edilmiştir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasının asıl temelini Gümrük Birliğinin oluşturulması
teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu topluluğun ilk entegrasyon aşaması olarak kabul edilmektedir.
İlk aşamayı oluşturan Gümrük Birliğinin 1 Temmuz 1968’de planlanandan önce hayata
geçirilmesi mümkün olmuştur.
Avrupa Para Anlaşması, Uluslararası Para Fonunun da etkisiyle 27 Aralık 1958’de
kurulmuştur. Bu anlaşmayla, Bretton Woods Sisteminde aşağıya ve yukarıya doğru %1 olan
döviz kurlarının $’a karşı dalgalanma marjının, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri için
daraltılarak %0,75 olarak uygulanmasını taahhüt etmişlerdir. Avrupa Para Anlaşmasının
getirdiği düzen içerisinde, ülkelerin uluslararası ödemelerini daha rahat bir şekilde yerine
getirmeleri ve ülkeden ülkeye fon hareketlerinin kolaylaşması sağlanmıştır. Diğer yandan
uygulamaya koyulan konvertibilite ise ülkeler açısından yeni ayarlama, paraya güven ve likidite
sorunları gibi yeni bir takım problemlerin de doğmasına yol açmıştır. Ne var ki, bu anlaşmaya
dayalı uygulamalar, sistemin cazip olmayan koşullar içermesi sebebiyle, pek ilgi
uyandırmamıştır. Söz konusu sistem 1972 yılında fesh edilmiştir.
1978 yılında Avrupa Para Sistemi kurulmuş ve 1979 yılında işlemeye başlamıştır.
Avrupa para sistemi, sabit ancak ayarlanabilir döviz kurları çerçevesine dayandırılmıştır.
İngiltere dışındaki tüm üye ülkeler, oluşturulan döviz kuru mekanizmasına katılmıştır. APS’nin
kurulması döviz kuru politikaları alanında Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında daha yakın
işbirliği kurulması yoluyla istikrarlı bir bölge yaratılması amacı güdülmektedir. Yaşanan ağır
parasal kriz sonucunda 2 Ağustos 1993 tarihinde, Almanya ve Hollanda dışındaki ülkeler için
dalgalanma marjları ±%15 olarak genişletilmiştir ki, bu döviz kurlarının fiili olarak serbest
bırakılması ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir. 1992 ve 1993 yıllarında APS’de
yaşanan krizler, yüksek sermaye mobilitesinin ve Merkez Bankalarının para politikası
otonomisinin bulunması durumunda sabit döviz kurlarının ayakta tutulmasının mümkün
olmadığını göstermiştir.
Avrupa Komisyonu Ocak 1985’de, 1992 yılının bitimine kadar iç sınırların tamamen
ortadan kaldırıldığı bir Avrupa iç pazarının hayata geçirilmesi gerektiği iradesini açıklamıştır.
Beyaz Kitap olarak adlandırılan bu belge Aralık 1985’de yayınlanmış ve 14 Haziran 1985’te
Komisyon tarafından Konseye sunulmuştur. Beyaz Kitap, Avrupa iç pazarının
oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemleri fiziki, teknik ve vergi alanları olmak üzere
üç başlık altında ele almakta ve bu alanlardaki engellerin kaldırılması konusunda ayrıntılı
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düzenlemeler getirmektedir. Diğer taraftan iç pazar; kişilerin, malların, hizmetlerin ve
sermayenin içerisinde serbestçe dolaşabileceği bir ekonomik alan olarak tanımlanmıştır
1992 yılında, “Maastricht Antlaşması” olarak da adlandırılan “Avrupa Birliği
Antlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşma ekonomik ve parasal birlik ile bütünleştirilen Avrupa
Topluluğu Antlaşması’nı, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşmasını ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu Antlaşmasının yanı sıra, ortak dış politika ve güvenlik politikası, iç politika
ve adalet politikası düzenlemelerini kapsayan bir çerçeve antlaşma şeklinde yapılandırılmıştır.
1957 tarihli Roma Anlaşması’nı değiştiren, siyasi birlik ve ekonomik parasal birlik ile ilgili iki
sözleşmenin imzalanması üzerine, Avrupa Birliği’nin hukuki temelleri atılmıştır. Diğer yandan,
ek bir protokolle İngiltere ve Danimarka kendi parlamentolarının karar vermesi halinde, para
birliğinin üçüncü aşamasının dışında kalmaları imkânına kavuşturulmuştur. Maastricht
Antlaşması’nda, ekonomik birliğin, para birliği ile tamamlanması kabul edilmiştir. Ekonomik
ve parasal birliğin sağlanmasıyla topluluk içerisinde, dengeli ve sürekli ekonomik ve sosyal
kalkınmanın kalıcı, enflasyonist olmayan ve çevre ile uyumlu büyümenin, ekonomik
performansların yüksek derecede uyumlaştırmasının, yüksek bir istihdam seviyesinin, üst
düzey sosyal güvencenin, hayat standardı ve yaşam kalitesinde yükselmenin ve topluluk
ülkeleri arasında sosyal birlik ve dayanışmanın sağlanması hedeflenmektedir.
Maastricht Antlaşması’nda kabul edildiği gibi, 1 Ocak 1999 tarihinde 11 üye devlet
Euro'ya karşı ulusal paralarını geri dönülmez bir şekilde sabitlemişler ve ortak para Euro kaydi
para olarak doğmuştur. 1 Ocak 2002 tarihinde Euro’nun fiziki olarak kullanılmaya
başlamasından sonra da ulusal paralar tedavülden çekilmiştir. AB üyesi ülkelerin para birliğine
geçebilmeleri uyum (yakınlaşma) kriterleri olarak adlandırılan taahhütlerin yerine getirilmesi
koşuluna bağlanmıştır. Bu noktada özellikle, kalıcı uyumun sağlanıp sağlanmadığı
denetlenmektedir. Söz konusu denetlemede, ölçü olarak üye ülkelerin aşağıdaki tabloda
belirtilen uyum kriterlerini yerine getirmesi istenmektedir.
Tablo 7: Maastricht Uyum Kriterleri

Kaynak: Didem Doğmuş Yurdakul, Ekonomik ve Parasal Birlik ve Letonya’nın Avro Bölgesi’ne Katılması,
T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2014, s. 9.
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AB’nin kurucu üyeleri olan Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve
Lüksemburg’a 1973 yılında Danimarka, İrlanda ve İngiltere’de katılmıştır. AB’nin bu ilk
genişleme aşamasıyla, altı üyeli birlik dokuz üye ülkeye çıkmıştır. 1981’de Yunanistan
topluluğa katılmış, 1986’da onu İspanya ve Portekiz izlemiştir. Bu ikinci genişleme aşamasında
AB üyesi ülkelerin sayısı12’ye çıkmıştır. Avrupa’nın siyasi panoraması 1989’da Berlin
Duvarı’nın yıkılması ile çarpıcı bir şekilde değişmiştir. Bu, 3 Ekim 1990’da Almanya’nın
yeniden birleşmesine ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine Sovyet kontrolünden çıkmalarıyla
demokrasinin gelmesine yol açmıştır. Bu, Avrupa Topluluklarının üye devletleri arasında yarım
yüzyıldan fazla sürecek bir barışçıl işbirliğinin başlangıcını oluşturmuştur. 1992 Maastricht
Antlaşması ile AB kurumları güçlendirilmiş ve daha geniş yetkilere sahip olmuştur. Yeni
Avrupa dinamizmi ve kıtanın değişen jeopolitiği nedeniyle AB’ye katılmaya karar veren
Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 1 Ocak 1995’te AB’ye katılmıştır. 1990’ların ortalarında,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya,
Litvanya, Slovenya, Güney Kıbrıs ve Malta’dan oluşan 1 ülke daha AB’ye üyelik başvurusunda
bulunmuştur. Başvuruları kabul eden AB, aday ülkelerle katılım müzakerelerini, Aralık 1997
Lüksemburg’da ve Aralık 1999’da Helsinki’de başlatmıştır. Böylece Birlik, ilk kez bu denli
büyük bir genişlemeye yönelmiştir. 10 Aday Ülkenin müzakereleri 13 Aralık 2002’de
Kopenhag’da tamamlandı ve bu ülkeler 1 Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne katıldı. Bulgaristan
ve Romanya’nın da 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB’ye katılmasıyla Avrupa Birliği 27 Üye
Ülkeden oluşan 450 milyondan fazla vatandaşa sahip büyük bir entegrasyon haline gelmiştir.
1 Ocak 2014 tarihinde Letonya’nın da Euro Bölgesi’ne katılmasıyla 27 AB üyesi
ülkeden 18’i Euro kullanmaktadır. Euro Bölgesi dışındaki üyelerden Danimarka ve Birleşik
Krallık’ın anlaşma ile para birliğinin dışında kalma hakları bulunmaktadır. Euro alanı dışında
kalan üye ülkelerin ise Maastricht uyum kriterlerini karşılayarak Euro Bölgesi’ne katılmaları
gerekmektedir. İsveç, Anlaşma uyarınca Avro Bölgesi’ne katılması gerektiği halde, merkez
bankası kanununda gerekli değişiklikleri yapmadığı ve döviz kuru mekanizması ile ilgili
yakınlaşma kriterlerini karşılamadığı için henüz Euro Bölgesi’ne katılmamıştır.
Tablo 8: AB’ye Üye Devletlerin Euro Bölgesi’ne Katılım Tarihleri

Kaynak: Didem Doğmuş Yurdakul, Ekonomik ve Parasal Birlik ve Letonya’nın Avro Bölgesi’ne Katılması,
T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2014, s. 9.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Parasal entegrasyon ise, üye ülkelerin para ve döviz piyasaları alanını kapsamaktadır.
Ekonomik entegrasyonun yoğunluk kazanması politik entegrasyon ile ilişkili olmakta, diğer
yandan da ekonomik entegrasyonla beraber ya da ondan bağımsız olarak parasal entegrasyonda
gündeme gelmektedir.
Bir grup ülke arasında tam anlamıyla bir parasal entegrasyonun gerçekleştirilmesi, para
piyasalarında gerçekleştirilen işlemler açısından ulusal sınırların önemini yitirmesi ve diğer
piyasalarda varolan engellerin parasal sınırlardan kaynaklanmaması durumunda söz konusu
olmaktadır. Parasal entegrasyonun tam olarak sağlanması durumunda para, tüm entegrasyon
bölgesine dahil tüm üye ülkelerde, herhangi bir sınırlama olmaksızın temel işlevlerini eksiksiz
yürütebilecektir. Bu anlamda parasal entegrasyon, birbirinden farklı dereceleri ifade edebilen,
aşamaları arasında sürekli bağlantılar olan bir kavramı ifade etmektedir.
Parasal entegrasyon farklı ulusal paraları olan çok sayıda bağımsız devlet arasında para
politikası koordinasyonunun giderek yoğunlaştığı, esnek döviz kurlarının ve serbest mal ve
sermaye hareketlerinin geçerli olduğu bir dünyada, ara hedef olarak bilateral döviz kurlarına
istikrar kazandırmayı ve nihai hedef olarak “tam parasal entegrasyon"a ulaşılması hareketini
ifade eden bir süreç olarak tanımlanabilmektedir
Parasal entegrasyonun aşamaları ex-post para birliği, ex-ante para birliği, tam döviz
kuru birliği ve tam para birliği olarak sıralanmaktadır.
Ex-post para birliği veya diğer adı ile sözde döviz kuru birliği kavramı ile, parasal
entegrasyonun en gevşek olduğu ilk aşaması tanımlanmaktadır. Bu parasal entegrasyon
aşamasında, üye ülkeler kendi aralarında ilke olarak sabit döviz kurlarını kararlaştırmakta,
ancak ulusal paralara kararlaştırılan kurlar etrafında belirli bir bant arasında kalmak koşuluyla,
dalgalanma esnekliği tanınmaktadır. 1980’li yılların sonunda uygulanan Avrupa Para Sistemi
çerçevesinde uygulanan döviz kuru mekanizması sözde döviz kuru birliğine bir örnek
oluşturmaktadır.
Ex-ante para birliği veya diğer adı ile gerçek para birliği bölgesel parasal entegrasyon
sürecinde daha ileri derecede bir aşamayı ifade etmektedir. Bu parasal entegrasyon aşamasında
birlik içerisindeki ülke paralarının varlığı sürmekte ancak, üye ülke paraları arasındaki döviz
kurları geri dönüşü olmayacak şekilde kesin olarak sabitlenmektedir. Kurların bu şekilde
sabitlenmesi, kambiyo alanında işlem maliyetlerinin düşmesine neden olmakla birlikte, bu
maliyetlerin tamamen ortadan kalkması sözkonusu olmamaktadır. Dolayısıyla işlem
maliyetlerinin varlığı nedeniyle, üye ülke paraları arasında tam bir ikame ilişkisi
kurulamamaktadır. Ex-ante para birliğine örnek olarak bugünkü ismiyle Avrupa Birliği’nde
1970 yılında sunulan Werner Planı’nda hedeflenen para birliğini vermek mümkündür.
Tam döviz kuru birliği, farklı ulusal paraların kullanılmaya devam edildiği bir para
alanında, birlik içerisinde döviz kurlarının kesin biçimde sabitlendiği, ulusal paralar arasında
tam konvertibilitenin sağlandığı ve bu paraların birbirinin tam ikamesi olarak görüldüğü
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durumu tanımlayan bir kavramdır. Bu, birliğe dahil olan ülkelerin makro ekonomik uyumlanma
aracı olarak, otonom para ve döviz kuru politikalarından vazgeçmeleri anlamına gelmektedir.
Tam para birliğinin temel özelliği, ulusal paraların tamamen ortadan kalkarak tüm
entegrasyon bölgesi içerisinde kurulan para alanında tek bir ortak paranın kullanıma
sokulmasıdır. Birlik içerisinde tek ortak paranın kullanıma sokulması, aynı zamanda para
birliğini, döviz kuru birliğinden ayıran temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Para birliği,
tam anlamıyla bir parasal birleşmeyi ifade etmekte ve parasal entegrasyonun nihai aşaması
olması özelliği ile daha önceki aşamaların tüm unsurlarına ek olarak tek bir paranın ve ortak bir
merkez bankasının yaratılması anlamına gelmektedir.
Parasal bölgeselleşme, ticaret alanındaki reel ekonomik entegrasyondan bağımsız
şekilde, alt yapısı daha az gelişmiş olan bölgelerdeki ülkelerin finans ve sermaye piyasalarının
istikrara kavuşturulması için başvurulabilecek bir olanaklar demetini ifade etmektedir.
Dolayısıyla, parasal bölgeselleşmenin amacı, ticari bağlantılara ihtiyaç duyulmaksızın, bir
bölgedeki finansal piyasaların ve para birimlerinin istikrarına katkıda bulunmaktır. Ülkeler
arasındaki parasal işbirliği süreci, “Bölgesel Likidite Fonu”, “Bölgesel Döviz Kuru Sistemi”,
“Ekonomik ve Parasal Birlik” ve “Politik Birlik” olmak üzere birbirini izleyen ve gevşek bir
entegrasyondan giderek daha yoğunlaşan bir entegrasyon derecesine doğru dört aşamada ele
alınabilmektedir. Bu sınıflandırma aynı zamanda reel ekonomik entegrasyon süreçleriyle
parasal entegrasyon süreçlerini birbirine bağlamaktadır.
Finansal entegrasyon, bir takım yazarlar tarafından çok genel bir yaklaşımla, ulusal
finans piyasalarının yabancı sermayeye açılması olarak görülmektedir. Bu anlamda, finansal
entegrasyonun gerçekleşmesi, ulusal borç verenler ve alanların kaynaklar ve fonların farklı
ülkelerde kullanımı konusunda anlamlı alternatiflere sahip olmaları durumunu ifade etmektedir.
Finansal entegrasyonu sınır ötesi finansal işlemlerde hiçbir kısıtlamanın olmadığı, öyle ki
entegre olduğu kabul edilen ekonomik alan içerisinde ekonomik aktörlerin istedikleri zaman
portföy bileşimlerinde değişikliğe gidebilecekleri bir durum olarak tanımlamak mümkün
olacaktır. Başka bir ifade ile, entegre olmuş bir finansal bölge içerisinde özellikle, sınır ötesi
özel veya kamusal sermaye hareketlerini sınırlamaya yönelik devlet müdahalesinden
kaynaklanan herhangi bir engel bulunmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Ex-post para birliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Parasal entegrasyona üye ülkelerin kendi aralarında ilke olarak sabit döviz
kurlarını kararlaştırdığı, ancak ulusal paralara kararlaştırılan kurlar etrafında belirli bir bant
arasında kalmak koşuluyla, dalgalanma esnekliği tanındığı entegrasyon türüdür.
b)
Birlik içerisindeki ülke paralarının varlığını sürdürdüğü ancak, üye ülke paraları
arasındaki döviz kurlarının geri dönüşü olmayacak şekilde kesin olarak sabitlendiği parasal
entegrasyon türüdür.
c)
Ulusal paraların tamamen ortadan kaldırılarak, tüm entegrasyon bölgesi
içerisinde kurulan para alanında, tek bir ortak paranın tedavüle sokulduğu parasal entegrasyon
türüdür.
d)
Farklı ulusal paraların kullanılmaya devam edildiği bir para alanında, birlik
içerisinde döviz kurlarının kesin biçimde sabitlendiği, ulusal paralar arasında tam
konvertibilitenin sağlandığı ve bu paraların birbirinin tam ikamesi olarak görüldüğü parasal
aşaması
e)
Üye ülkeler arasında parasal alandaki işbirliğinin, kredi kolaylıklarının
sağlanması ya da likidite temin edilmesi konularında birbirlerine karşılıklı olarak güvence
verilmesi suretiyle sağlandığı entegrasyondur.
2)

Ex-ante para birliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Parasal entegrasyona üye ülkelerin kendi aralarında ilke olarak sabit döviz
kurlarını kararlaştırdığı, ancak ulusal paralara kararlaştırılan kurlar etrafında belirli bir bant
arasında kalmak koşuluyla, dalgalanma esnekliği tanındığı entegrasyon türüdür.
b)
Birlik içerisindeki ülke paralarının varlığını sürdürdüğü ancak, üye ülke paraları
arasındaki döviz kurlarının geri dönüşü olmayacak şekilde kesin olarak sabitlendiği parasal
entegrasyon türüdür.
c)
Ulusal paraların tamamen ortadan kaldırılarak, tüm entegrasyon bölgesi
içerisinde kurulan para alanında, tek bir ortak paranın tedavüle sokulduğu parasal entegrasyon
türüdür.
d)
Farklı ulusal paraların kullanılmaya devam edildiği bir para alanında, birlik
içerisinde döviz kurlarının kesin biçimde sabitlendiği, ulusal paralar arasında tam
konvertibilitenin sağlandığı ve bu paraların birbirinin tam ikamesi olarak görüldüğü parasal
aşaması
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e)
Üye ülkeler arasında parasal alandaki işbirliğinin, kredi kolaylıklarının
sağlanması ya da likidite temin edilmesi konularında birbirlerine karşılıklı olarak güvence
verilmesi suretiyle sağlandığı entegrasyondur.
3) Tam para birliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Parasal entegrasyona üye ülkelerin kendi aralarında ilke olarak sabit döviz
kurlarını kararlaştırdığı, ancak ulusal paralara kararlaştırılan kurlar etrafında belirli bir bant
arasında kalmak koşuluyla, dalgalanma esnekliği tanındığı entegrasyon türüdür.
b)
Birlik içerisindeki ülke paralarının varlığını sürdürdüğü ancak, üye ülke paraları
arasındaki döviz kurlarının geri dönüşü olmayacak şekilde kesin olarak sabitlendiği parasal
entegrasyon türüdür.
c)
Ulusal paraların tamamen ortadan kaldırılarak, tüm entegrasyon bölgesi
içerisinde kurulan para alanında, tek bir ortak paranın tedavüle sokulduğu parasal entegrasyon
türüdür.
d)
Farklı ulusal paraların kullanılmaya devam edildiği bir para alanında, birlik
içerisinde döviz kurlarının kesin biçimde sabitlendiği, ulusal paralar arasında tam
konvertibilitenin sağlandığı ve bu paraların birbirinin tam ikamesi olarak görüldüğü parasal
aşaması
e)
Üye ülkeler arasında parasal alandaki işbirliğinin, kredi kolaylıklarının
sağlanması ya da likidite temin edilmesi konularında birbirlerine karşılıklı olarak güvence
verilmesi suretiyle sağlandığı entegrasyondur.
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4)

Tam döviz kuru birliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Parasal entegrasyona üye ülkelerin kendi aralarında ilke olarak sabit döviz
kurlarını kararlaştırdığı, ancak ulusal paralara kararlaştırılan kurlar etrafında belirli bir bant
arasında kalmak koşuluyla, dalgalanma esnekliği tanındığı entegrasyon türüdür.
b)
Birlik içerisindeki ülke paralarının varlığını sürdürdüğü ancak, üye ülke paraları
arasındaki döviz kurlarının geri dönüşü olmayacak şekilde kesin olarak sabitlendiği parasal
entegrasyon türüdür.
c)
Ulusal paraların tamamen ortadan kaldırılarak, tüm entegrasyon bölgesi
içerisinde kurulan para alanında, tek bir ortak paranın tedavüle sokulduğu parasal entegrasyon
türüdür.
d)
Farklı ulusal paraların kullanılmaya devam edildiği bir para alanında, birlik
içerisinde döviz kurlarının kesin biçimde sabitlendiği, ulusal paralar arasında tam
konvertibilitenin sağlandığı ve bu paraların birbirinin tam ikamesi olarak görüldüğü parasal
aşaması
e)
Üye ülkeler arasında parasal alandaki işbirliğinin, kredi kolaylıklarının
sağlanması ya da likidite temin edilmesi konularında birbirlerine karşılıklı olarak güvence
verilmesi suretiyle sağlandığı entegrasyondur.
5)

Parasal bölgeselleşmenin üçüncü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ekonomik ve parasal birlik

b)

Bölgesel likidite fonu

c)

Bölgesel döviz kuru sistemi

d)

Ex-post para birliği

e)

Politik birlik

6)

Parasal bölgeselleşmenin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ekonomi ve parasal birlik

b)

Bölgesel likidite fonu

c)

Bölgesel döviz kuru sistemi

d)

Ex-post para birliği

e)

Politik birlik
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7)
Asya bölgesinde parasal bölgeselleşme olarak adlandırılan entegrasyon yönünde
çabaların yoğunlaşmasına yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1997 Asya Krizi

b)

1929 Büyük Buhran

c)

II. Dünya Savaşı

d)

1971 Bretton Woods Sistemi’nin çökmesi

e)

2008 Küresel Krizi

8)
Avrupa Birliği’nde gerçek anlamda parasal birlik sürecinin gündeme gelmesine
ve hızlanmasına yol açan ana etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1997 Asya Krizi
b) 1929 Büyük Buhran
c) II. Dünya Savaşı
d) 1971 Bretton Woods Sistemi’nin çökmesi
e) 2008 Küresel Krizi
9)
Bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri içerisinde en etkili ve en ileri
düzeyde olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Avrupa Birliği

b)

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

c)

Latin Amerika Entegrasyon Topluluğu

d)

Güneydoğu Asya Ulusları Birliği

e)

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
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10) Avrupa Birliği üyesi olan Fransa’nın konumu teorik olarak hangi entegrasyon
aşamasına karşılık gelmektedir?
a)

Politik birlik

b)

Gümrük birliği

c)

Ekonomik ve parasal birlik

d)

Ekonomik birlik

e)

Ortak Pazar

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)d, 5)a, 6)c, 7)a, 8)d, 9)a, 10)c
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12. ÖDEMELER BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle ödemeler bilançosu kavramının tanımı ve kapsadığı ekonomik
işlemler üzerinde durulacaktır. Ardından ödemler bilançosunda yer alan ana hesaplar
tanımlanacaktır. Daha sonra ilk ana hesap olan cari işlemler bilançosu incelenecek ve alt
hesaplar tanımlanacaktır. Bir sonraki aşamada finans hesabının alt hesapları açıklanacaktır.
Daha sonra rezerv varlıklar ve net hata noksan kalemleri incelenecektir. Son olarak döviz
rezervlerinin yeterlilik düzeyi tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
konusudur?
3)

Ödemeler bilançosu kavramını ve hangi işlemleri kapsadığını açıklayınız.
Cari işlemler dengesinin açık vermesi ne demektir ve nasıl finanse edilmesi söz
Finans hesabı hangi alt kalemlerden oluşmaktadır açıklayınız.

4)
Net hata ve noksan hesabının zaman zaman yüksek çıkması hangi anlama
gelebilmektedir?
5)

Bir ülkede döviz rezervlerinin yerli olup olmadığını nasıl anlarız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ödemeler Bilançosu
Kavramı ve Ana Hesapları

Ödemeler bilançosu
kavramı ve temel hesapları
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Cari İşlemler Bilançosu ve
Kapsamı

Cari işlemler bilançosu ve
başta dış ticaret hesabı
olmak üzere alt hesaplar
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Finans Hesabı

Finans Hesabı ve alt
kalemleri kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Rezerv Varlıklar Hesabı ve
Net Hata ve Noksan Hesabı

Rezerv varlıklar ve net hata
ve noksan heaplarının
kapsamı anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Ödemeler Bilançosundaki
Ekonomik Dengesizlikler

Ödemeler bilançosunun
dnek olması ve ekonomik
dengesizliklerin ortaya
konaması açıklanacaktır

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Rezervlerin Yeterliliği

Bir ülkede öviz
rezervlerrinin ne kadar
olması gerektiği
anlaşılacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür
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Anahtar Kavramlar


Ödemeler bilançosu



Cari işlemler hesabı



Dış ticaret hesabı



Görünmeyenler dengesi



Birinci ve İkinci gelir dengesi



İmkansız üçleme hipotezi



Finans hesabı



Doğrudan yatırım



Portföy yatırımları



Rezerv varlıklar,



Net hata ve noksan



Dış ticaret hadleri



Rezerv yeterlilik göstergesi
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12.1. Ödemeler Bilançosu Tanımı ve Kapsamı
Bir ekonominin yurtdışı piyasalarla olan ekonomik ilişkileri, ödemeler dengesi adıyla
anılan bir bilanço içinde kaydedilmektedir. Ödemeler dengesi, bir ülkenin döviz kazandırıcı ve
döviz harcayıcı faaliyetlerini yıllık temelde göstermektedir. Ödemeler Bilançosu bir ülkede
yerleşik kişilerin belirli bir dönemde yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri tüm
ekonomik işlemlerin neticesini ortaya koyan sistematik kayıt olarak tanımlanmaktadır. Başka
bir ifadeyle, ödemeler bilançosu bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların, dış dünya ile
yürüttükleri ekonomik ilişkilerin muhasebeleştirildiği bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde TC Merkez Bankası tarafından hazırlanır ve her ay yayınlanır.
Ödemeler bilançosunda kaydedilen işlemler, ülkede yerleşik kişi veya kurumlarla
yabancılar arasında yapılması gerekmektedir. Bir ülkede yerleşik olanlar genelde o ülke
vatandaş olmak olarak anlaşılabilmektedir. Ancak ödemeler bilançosu açısından vatandaş
olmak gerekmemektedir. Ülkede yerleşiklik, ülkede sürekli oturmak, işletme merkezinin o
ülkede bulunması veya faaliyetlerin o ülkede sürekli oturanlar ve merkezi yurt dışında bulunan
çok uluslu şirketlere bağlı yabancı sermaye işletmeleri de faaliyet gösterdikleri ülkede yerleşik
kabul edilmektedirler. Dolayısıyla bunların yabancılarla gerçekleştirdikleri işlemler oturdukları
ülkeler açısından uluslararası ekonomik işlem olarak dikkate alınmaktadır.
Ödemeler bilançosunda yer alan ekonomik işlemler;
 Mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemleri,
 Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemleri,
 Bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere karşılıksız
olarak reel ya da finansal kaynakların sağlandığı transferleri kapsar.
Ödemeler bilançosunun bize ekonominin gerçek durumunu yansıtması için, özellikle
üç temel hususun var olması zorunluluğu bulunmaktadır. Öncelikle, ödemeler bilançosunun
kapsamının yurtiçi ve yurtdışı reel kesim ve finans kesimi işlemlerinin tümünü içerebilecek
kadar geniş hazırlanmasıdır. İkinci olarak, ödemeler bilançosu verilerinin saydam olması şarttır.
Üçüncüsü olarak, ödemeler bilançosunun uluslararası kriterlere uygun bir şekilde düzenlenmesi
gerekir.
Ödemeler bilançosunun özellikleri açısından, öncelikle bilançonun belirli bir
dönemin ekonomik ilişkilerini kaydetmesi sebebiyle, bir akım kavramı olarak ele alınması söz
konusudur. Bir akım değişkeni niteliğine sahip ödemeler bilançosunun, muhasebe hesabı
esasları doğrultusunda tutulması da çok önemli diğer özelliğini teşkil etmektedir. Bir ülkenin
yabancı ülkelerle gerçekleştirdikleri tüm iktisadi işlemler ödemeler dengesine çift taraflı kayıtla
muhasebeleştirilmektedir. Her uluslararası iktisadi işlem taraflardan birini fiziki mal ve
hizmetlerin devri, diğerine de bunun karşılığını talep etme hakkı vermektedir. Ülkeyi yabancı
ülkelere borçlandıran işlemler ödemeler dengesinin pasifine kaydedilmekte ve borçlu işlemler
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olarak adlandırılmaktadır. Ülkeyi yabancı ülkelerden alacaklandıran işlemlere ise, alacaklı
işlemler adı verilmekte ve bu kayıtlar ödemeler dengesinin aktifine düşülmektedir.
Ödemeler Bilançosunda Alacaklı (Aktif) işlemler şu sonuçları doğurur:
 Ülkeye döviz girişi sağlama,
 Ülkenin dışarıdaki alacaklarını arttırma,
 Ülkenin resmi rezervlerini arttırma,
Ödemeler Bilançosunda Borçlu (Pasif) İşlemler şu sonuçları doğurur:
 Ülkeden döviz çıkışı doğurma,
 Ülkenin dışarıdaki alacaklarını azaltma,
 Ülkenin resmi rezervlerini düşürme.
Ödemeler Bilançosu Temel Hesapları şunlardır:
 Cari İşlemler Hesabı
 Finans Hesabı
 Net Hata ve Noksan Hesabı (İstatistiki Farklar Kalemi)
 Rezerv Varlıklar Hesabı

(Resmi Rezervler Hesabı)

12.1.1. Cari İşlemler Hesabı
Ödemeler bilançosunun ilk ana hesabı olan cari işlemler hesabı, mal, hizmet ve gelir
akımları gibi reel kaynaklara ilişkin işlemlerin ve cari transferlerin kaydedildiği hesap olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetlerin kayıtları bu hesapta
tutulur. Cari işlemler hesabı, bir ülkede yerleşiklerin, diğer ülke yerleşikleri arasında
gerçekleştirdikleri mal ve hizmet satışlarından, bu mal ve hizmetlere yaptıkları ödemeler ile net
faiz ödemeleri ve karşılıksız transferlerin toplamından oluşmaktadır. Ödemeler bilançosunun
içinde yer alan bu hesap, ekonomide yerleşikler ile yabancılar arasındaki mal, hizmet, faktör
geliri ve transfer hareketlerini kapsamaktadır. Bir ekonomideki reel kesiminin mal ticareti ve
üretici faktörlerinin döviz gelir ve giderlerinin dengesini veren bir hesap olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Cari işlemler hesabının, cari yılda üretilen mal ve hizmetlerin dış ticareti ile ilgili
akımları kapsaması nedeniyle, ülkenin ulusla gelir hesaplarıyla da doğrudan bağlantısı
bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, ülkede üretilip yabancılara satılan mallar ve hizmetler ülke
ulusal hasılasının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu açıdan cari işlemler bilançosundaki bir açık
ya da fazla, o ülkedeki ulusal gelir ve istihdam düzeyi, büyüme hızı, enflasyon oranı gibi temel
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makro ekonomik büyüklüklerle yakından ilişkili olacaktır. Cari işlemler hesabı, seyahat ve
turizm, telif hakları, taşıma masrafları ve sigorta primi gibi bedelleri de içermektedir.
Cari denge bir ülkenin dış dünya karşısında varlık ve yükümlülüklerinde ortaya çıkan
değişmelerin bir fotoğrafını verir. Ülkenin Döviz Dengesini gösterir. Bir ülke Cari işlemleri
fazla verirse, dış varlıkları arttırması, dış yükümlülüklerini azaltması mümkündür.
Cari işlemler hesabının negatif ve pozitif değer almasına göre ve bu değerin tutarına
göre farklı anlamlar yüklenebilmektedir. Cari işlemler açık ve fazlalarına yüklenen anlamlar
aşağıdaki gibi özetlenebilecektir:

Cari işlemler dengesi devlet bütçesindeki gelir ve gider dengesine
benzemektedir. Ülke içindeki yerleşiklerle ülke dışında yerleşikler arasında mal ve hizmet
ticaretinin dövizle yapıldığını kabul edecek olursak, cari işlemler dengesi bir ülkenin döviz
dengesini gösterecektir. Örneğin, bir ülkenin 50 milyar $ olan cari işlemler açığı, o ülkenin
kazandığı dövizlerden 50 milyar $ daha fazla döviz harcadığı anlamına gelecektir. Bu döviz
açığının da, ya döviz borçlanmak ya yabancılara varlık satılmasıyla ya da döviz rezervlerinin
azaltılmasıyla finanse edilmesi söz konusu olacaktır.

Cari işlemler dengesi bir ülkede yerleşik ekonomik birimlerin yurtdışında
yerleşiklerden tasarruf ithal edip etmediğinin bir göstergesidir. Eğer bir ülke cari işlemler açığı
veriyorsa, bu o ülkenin yurtdışından tasarruf ithal ettiği anlamına gelmektedir. Tersi durumda,
cari fazlası veren bir ülkenin de yurtdışına tasarruf ihraç etmesi söz konusu olmaktadır.

Cari işlemler gelir ve giderlerine toplu olarak baktığımızda, bir ülkenin dış dünya
ile ne kadar bütünleşmiş olduğunun bir göstergesi olarak da görülmesi mümkündür. Toplam
ithalat ve ihracat miktarı, mal piyasalarında bir ülkenin dış dünya ile bütünleşmesinin bir ölçütü
olarak alınabilmektedir.

Cari işlemler gelir ve giderlerinin toplamı sadece mal piyasalarında değil, tüm
mal ve hizmet piyasalarında bir ülkenin dışa açıklığını gösterecektir.

Dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesi ekonomideki dengelerin farklı
yönlerini yansıtmaktadırlar. Bir ülkenin dış ticaret açığı vermesini, mutlaka kötü bir ekonomik
durum olarak yorumlamak doğu olmayacaktır. Örneğin hizmet ticaretinde uzmanlaşmış bir
ülkenin dış ticaret açıkları vermesine rağmen, cari işlemler dengesinde fazla vermesi mümkün
olabilecektir.
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Cari İşlemler Dengesi Aşağıdaki alt hesaplardan oluşmaktadır:

12.1.1.1. Dış Ticaret Dengesi
Yabancılarla gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracatı ve ithalatını
kapsamaktadır. Fiziki mal ihracat ve ithalatını, parasal olmayan altın ve limanlarda sağlanan
malları içermektedir.
İhracat FOB bazında hesaplanır.(Free On Board: sigorta ve navlun hariç mal bedeli
güvertede teslim)
İthalat CIF olarak hesaplanır. (Cost, insurance & freight: sigorta ve navlun dâhil mal
bedeli)
Net İhracat kavramı, bir ülkenin dış ticaret bilançosunun sonucunu veya mal
ihracatından mal ithalatını düştüğümüzde kalan net miktarı vermektedir. Dolayısıyla net ihracat
pozitif veya negatif bir değer alabilecektir. Net ihracatın negatif bir değer alması dış ticaret
açığını, pozitif değer alması ise dış ticaret fazlasını göstermektedir. Net ihracatın sıfır olası
durumunda dış ticaret dengede olacaktır.

12.1.1.2. Uluslararası Hizmetler Dengesi (Görünmeyenler Dengesi):
Uluslararası hizmetler veya görünmez ticaret, görünmeyenler dengesi, bir ülkenin,
hizmet ithali ve ihracından doğan ödeme akımlarının kaydedildiği hesap olarak
tanımlanmaktadır.
Uluslararası Hizmetler Dengesi aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:


Turizm



Dış seyahat işlemlerine ilişkin harcamalar
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Uluslararası Bankacılık - Sigortacılık



Uluslararası Taşımacılık


Resmi Yurtdışı Hizmetleri: Elçilik-Konsolosluk görevli maaşları, devlete ait
yurtdışı bina bakım masrafları, yurtdışı askeri birlik –görevlilerin resmi harcamaları

Özel Hizmetler: Yurt dışında özel şirket-kuruluşlara sağladıkları hizmetler
karşılığı ödemeler, Lisans ödemeleri, Leasing ödemeleri, Danışmanlık ücretleri, Yabancı
filmlerin kiraları, Mümessillik ücretleri, Banka komisyonları, Uluslararası bilgisayar, telefon,
radyo hizmetlerinin bedelleri

12.1.1.3. Birincil Gelir Dengesi
Emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile
ödenen tutarları göstermektedir. Çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy
yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir. Uluslararası
dolaysız yatırımların, portfolyo yatırımlarının elde ettikleri gelirler, ülke olarak dış borçlara
ödenen faiz bu hesapta yer almaktadır.
Yatırım geliri dengesi üç başlıkta toplanır:

Doğrudan Yatırımlar (gelir - giderleri); Ülkedeki yabancı sermaye
şirketlerinin yurtdışına transfer ettikleri kârları, Doğrudan yatırımlar ile ilgili olarak hisse
gelirlerini, kar payları, sermayeye katılan kazançlar ile şirketler arası diğer yatırımlardan doğan
gelir ve giderleri içerir.

Portföy Yatırımları (gelir - giderleri); Yurtiçinde yerleşiklerin yurt dışında
yaptıkları, hisse senedi, tahvil gibi mali yatırımlardan elde ettikleri gelirler. TCMB, Bankaların
menkul kıymet varlıklarına ilişkin gelirleri, Hazine’nin, bankaların yurtdışında ihraç ettikleri
menkul kıymetlere ilişkin giderleri kapsar.

Diğer Yatırımlar (gelir - giderleri); mevduat, kredi, ticari kredilere ait faiz
gelir giderlerinden oluşur.

12.1.1.4. İkincil Gelir Dengesi
Kişisel Transferler”, “İşçi Gelirleri” de dâhil olmak üzere yerleşik ve yerleşik olmayan
hane halkları arasındaki nakdi ve ayni tüm cari transferleri içerir bu nedenle eskiden bu hesap cari
transferler bilançosu olarak adlandırılmaktaydı. Ülkelerarası bağış, hibe, işçilerin yaptıkları
tasarruf transferlerini kapsar.
Resmi Transfer İşlemleri: Hükümet hibeleri, yurtdışındaki vatandaşların bedelli
askerlik ödemeleri, parasal yardımlar, Kızılay’ın yurtdışına gönderdiği yardım malzemeleri,
Uluslararası yardım kuruluşlarına yollanan aidatları kapsamaktadır.
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Özel Transfer İşlemleri: Yurtdışındaki işçilerin gönderdiği paralar, yabancı şahısların
bağışları, hibelerini kapsar.

12.1.2. Finans (Sermaye) Hesabı
Finans hesabı ülkenin dış dünyayla gerçekleştirdiği sermaye ithal ve ihracının
kayıtlarının bulunduğu hesaptır. Bir ülkenin dış finansal (dış mali) varlıkları ve
yükümlülüklerindeki değişmeler ve bu değişimlerin karşılıklı kayıtlarını içerir.
Finans hesabı sadece o ülkeye giren ve o ülkeden çıkan sermaye miktarını
göstermektedir. Sermaye yatırımları sonucunda kazanılan faiz ve kar payları finans hesabında
yer almamaktadır. Bu tür işlemler cari işlemlerde kaydedilmektedir.
Sermaye hesabının açık ya da fazla vermesi durumuna göre farklı değerlendirmeler
yapılabilmektedir. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Sermaye hesabının kaynağını genel olarak dış ticaret hesabındaki dengesizlikler
oluşturmaktadır. Dış ticaret dengesinin açık veya fazla vermesi, sermaye akımlarına neden
olacaktır. Dolayısıyla, sermaye hesabı esas olarak, cari işlemler dengesinin finansmanını
sağlamaktadır. Cari işlemler dengesinin açık vermesi durumunda, sermaye hesabı eksi sonuç
verecektir. Başka bir ifadeyle, cari işlemler hesabında bir açığın oluşması durumunda, bu açığın
giderilmesinin yolu sermaye girişlerinden geçecektir.

Günümüzde sermaye hesabı dengesinin, uluslararası sermaye hareketlerinin
serbest olduğu ekonomilerde cari işlemler dengesi ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Cari işlemler dengesinin fazla verdiği bir durumda sermaye dengesi de fazla verebilmektedir.
Riskten arındırılmış olarak, bir ülkedeki faiz oranlarının dış dünyadan daha yüksek olması
durumunda mali sermaye bu ülkeye yönelmekte ve sermaye dengesi fazla verme trendine
girmektedir.

Genelde, cari işlemler dengesi ile sermaye dengesi arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Cari işlemler açığı veren bir ülkenin, dış âlem tasarruflarını ithal etmeyi
arzulaması söz konusu olacaktır. Çünkü o ülkede tasarruf açığı bulunmaktadır. Ülkedeki
tasarruf açığı yurtiçindeki faiz oranlarının yükselmesine yol açacaktır. Faiz oranlarının
yükselmesi mali sermayenin yurtdışından yurtiçine girmesini teşvik edecek ve sermaye dengesi
fazla verebilecektir.

Brüt sermaye giriş ve çıkışları bir ülkenin mali piyasalarının dış dünya ile
entegrasyonunun gösterlerinden biri olarak görülmektedir. Zaman zaman sıcak para olarak da
adlandırılan, kısa vadeli sermaye giriş ve çıkışları mali piyasaların dış dünya ile ne ölçüde iç
içe geçtiğini ifade etmektedir.

Kısa bir sürede sermaye dengesinde oluşan açıkların finansmanı, uluslararası
rezervlerin sınırlı olduğu bir ortamda, ancak aynı yükseklikte cari işlemler fazlası verebilmekle
mümkün olabilecektir.
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Uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olması, yani mali sermayenin
istediği zaman bir ülkeden çıkabilmesi, bir ülkedeki ekonomi politikası otonomisine büyük
ölçüde sınırlamalar getirmektedir. Bu sınırlamaları açıklamaya yönelik yaklaşımlardan birisi
“imkânsız üçleme” yaklaşımıdır.

12.1.2.1. İmkânsız Üçleme Hipotezi
İmkânsız üçleme (impossible trinity) hipotezi J. Frankel tarafından 1999 yılında ortaya
atılmıştır. Bu hipoteze göre ülkelerin döviz kuru rejimi tercihinde iki unsura dikkat etmesi
gereklidir. İlki, bütün ülkelerin bulunduğu bölgelerin farklılığı, kendine ait iç dinamikleri, sahip
olduğu emtia ürünleri ve geleneksel alışkanlıklar gibi özelliklere sahip olmasıdır. İkincisi ise,
her ülkenin bu tip özellikleri ne kadar farklı olursa olsun, hepsi için geçerli olan tek kural,
imkânsız üçleme hipotezi olarak karşımıza çıkmaktadır. İmkânsız üçleme hipotezine göre, bir
ülkenin eş zamanlı olarak hem sermaye hareketleri serbestisi, hem bağımsız bir para politikası,
hem de sabit kur rejimi uygulaması olanaksızdır. Bu üç hedeften en fazla ikisini aynı anda elde
edebilme imkânı bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bir ülke ancak karşı
köşedeki ekonomi rejiminden vazgeçerek diğer iki ekonomi rejimini birden
uygulayabilmektedir. Yani üçgenin her üç kenarındaki politikaların tamamının eşanlı olarak
uygulanması ve arzulanan sonucu vermesi imkânsızdır.

İmkânsız üçleme hipotezine göre, sermaye hareketleri serbest olduğunda faiz oranı
veya döviz kuru seçeneklerinden sadece biri doğrudan kontrol edilebilecektir. Bu durumda hem
sermaye hareketlerine izin veren hem bağımsız para politikası uygulanan (örneğin enflasyon
hedeflemesi) hem de döviz kurlarında istikrarı hedefleyen politikaların aynı anda sürdürülmesi
uzun vadede imkânsız olacaktır. Böyle bir durumda ekonomi politikası otoritelerinin
karşılaşabileceği olasılıklar şunlardır:

Sermaye hareketleri kısıtlanabilir, bu durumda hem faiz hem de döviz kuru
kontrol edilebilir.


Faizler kontrol dışına çıkabilir.



Kurlarda ciddi dalgalanmalar görülebilir

İmkânsız üçleme hipotezine örnek verilmesi mümkün olan ülke uygulamaları
bulunmaktadır. Örneğin ABD, sabit döviz kuru rejiminden vazgeçmiş, sermaye hareketleri
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serbestisi ve bağımsız para politikasını benimsemiştir. Yani ABD otonom para politikasını,
başka bir ifadeyle faizleri kontrol etmeyi tercih etmiş, buna karşın döviz kurlarını döviz
piyasasında dengelenmek üzere serbest bırakarak, dalgalı kur rejimini benimsemiştir. Diğer bir
örnek olarak Çin’i verebiliriz. Çin ulusal parasını ABD Dolarına sabitleyerek sabit kur rejimini
kabul etmiş, diğer yandan da kendi faiz oranlarını, dünya faiz oranlarından bağımsız
belirleyebilmek anlamına da gelen otonom para politikasını uygulamayı tercih etmiştir. Ancak
bu iki hedefin eş anlı sürdürülebilmesi, ancak uluslararası sermaye akışının Çin’e giriş çıkışını
sınırlandırmaktan geçtiği için sermeye kontrolleri benimsenmiştir.

12.1.2.2. Doğrudan Yatırım (Dolaysız Özel Sermaye Yatırımları)
Finans hesabının ilk alt hesabı doğrudan yatırımlardan oluşur. Doğrudan yatırımlar
yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir işletmenin yönetimini
kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli bir yatırım şeklidir. Bir ülkede
yerleşik bir kuruluşun başka bir ülkede yerleşik bir şirkete uzun vadeli yatırım yapmak ve
şirketin yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla şirket hisselerinin % 10’unu aşan miktarda
yaptığı yatırımlardır.
Yabancı yatırım, yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından başka bir ülkeye
taşınması olarak ifade edilebilmektedir. Tahvil ve hisse senetlerinin bir diğer ülke veya
ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan ve
bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç
firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlar
olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası piyasalarda faaliyet yürüten ve kendi ülkesi dışında en
az bir yabancı ülkede üretim yapan ekonomik birimler olarak tanımlanan çok uluslu şirketler
veya günümüzdeki biçimiyle ulus ötesi şirketlerin gerçekleştirdiği doğrudan yabancı sermaye
yatırımları günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Çok uluslu şirketlerin doğrudan yatırımları,
gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği sebebiyle değerlendirilme olanağı bulunamayan
kaynakların, kullanılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Diğer yandan, doğrudan yabancı
sermayenin gittiği ülkede uzun süre kalması ve temelde spekülatif bir niteliğinin olmaması ve
faktörleri üretime sevk etmesi ödemeler bilançosuna olumlu olarak etki etmektedir.
Doğrudan yatırımlar kendi içerisinde sermaye, diğer sermaye ve gayrimenkul kalemleri
olarak sınıflandırılır:
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Sermaye Kalemi: Yabancıların Türkiye’de şirket kurma, Kurulmuş şirketlere
ortak olma, Şube açma amacıyla Türkiye’ye getirdikleri sermaye miktarı ve Doğrudan
yatırımlardan elde edilen karın dağıtılmaksızın sermayeye katılımını içerir.

Diğer Sermaye Kalemi: Doğrudan yatırımı yapan kuruluşun, yatırım yaptığı
kuruluşa sağladığı kredi kullanımı ve geri ödemeler, borçlanmadan doğan yatırımlardan oluşur.

bedelleri

Gayrimenkul Kalemi:

Yabancıların Türkiye’de alıp-sattığı Bina, arazi

12.1.2.3. Portföy Yatırımları
Portföy yatırımları hesabı, sınır ötesine aktarılan mali kaynaklardan kaynaklanan
işlemlerin kaydedildiği hesaptır. Menkul değerlere yapılan yatırımlardır, genellikle devlet, özel
kuruluşların bono, tahvil, hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını içerir Yabancı tahvil,
hisse senedi alım-satımı, yabancı ülke bankalarında vadeli hesap açılması, hazinenin yurtdışına
ihraç ettiği Eurobond’lar vb. işlemleri kapsar. Bir işlemin bu hesaba kaydedilmesi için, işlemin
uzun vadeli olup, muhakkak bir sermaye piyasası aracı karşılığında yapılması gerekir.
Portföy yatırımları, genelde ülkeler arasındaki faiz farklılıklarının neden olduğu
yatırımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yatırımların genellikle iki şekilde temin edilmesi
söz konusu olmaktadır. İlk yöntem, uluslararası piyasalardan kredi talebi veya kredi arzı
şeklinde gerçekleşirken, ikinci yöntem ise o ülke pazarına doğrudan faiz farkı ile ilişkili olarak
yapılan yatırımlardır. Dolayısıyla, portföy yatırımlarının artması ve azalmasında yurtiçi ve
yurtdışı piyasalardaki faiz oranları ve yatırım yapılan ülkelerde yürütülen iktisadi ve siyasi
politikalar oldukça etkili olmaktadır. Portföy yatırımı yapan aktörler, öncelikle sermayelerinin
güvende olmasını arzu etmekle birlikte, esas olarak sermayelerinin onlara sağlayacağı getirilere
ve fırsatlara odaklanmaktadırlar.
Portföy yatırımlarında yerleşik şirket üzerinde yönetim hakkı veya denetim yoktur. Bu
yolla yerleşik şirket uluslararası piyasalardan kaynak sağlar. Doğrudan yatırımlarda yatırımcı
üretim teknolojisi ve işletmecilik bilgisini de getirebilir. Portföy yatırımlarında ise yabancı
yatırımcı sermayeden başka bir katkıda bulunmaz.

12.1.2.4. Diğer Yatırımlar Hesabı
Doğrudan yatırım, portföy yatırımları, finansal türevler ve rezerv dışında kalan diğer
tüm sermaye hareketleri, finansal işlemler diğer yatırımlar hesabında yer alır.
Varlıklar: Yurtiçindekilerin yurtdışındakilere açtığı ticari ve nakit krediler, bankaların
yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz varlıkları bu kalemde izlenir.
Yükümlülükler: Yurtiçindekilerin yurtdışındaki kişilerden sağladıkları ticari, nakit
krediler ile TCMB ve bankalar nezdinde yurtdışı yerleşik kişiler adına açılan döviz hesapları
bu kalemde izlenir.
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Ticari krediler (vadeli mal alım-satımı şeklindeki krediler): ihracatçıların
ithalatçılara yaptıkları vadeli mal satışları (Verilen Kredi) ile bu satışların vadelerinde tahsil
edilen bedellerinden oluşur.
Krediler (Nakit krediler): TC Merkez Bankası ile bankaların yurtdışına açtıkları
krediler ile bankaların muhabir ilişkileri olmayan bankalara yaptıkları plasmanlardan oluşur.
Döviz mevcutları ve mevduat hesapları: Bankaların döviz varlıkları, TC Merkez
Bankası haricindeki bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz hesaplarındaki
değişimlerini gösterir.
Diğer varlık ve yükümlülükler: Bavul ticareti nedeniyle, yurtiçinde yerleşik kişilerin
kasalarındaki bankacılık sistemi kayıtlarına girmeyen tutarlardır ve 2004 yılından itibaren
sıfırdır.

12.1.3. Rezerv Varlıklar Hesabı
Gerçekleştirilen mal, hizmet ve sermaye gibi tüm otonom işlemlerin yol açtığı dengesizlikler
nedeniyle döviz piyasasına yapılan müdahaleler sonucunda TCMB ve IMF’deki altın ve döviz
rezervlerindeki değişmeleri ortaya koyar.
Rezerv Varlıklar şu unsurları içermektedir:


Parasal Altın Rezervleri: TCMB’nin tuttuğu parasal altın rezervleridir.


Özel Çekme Hakkı (SDR): IMF tarafından yaratılan, üye ülkelerin kotaları
çerçevesinde ülkelere rezerv sağlamak amacıyla tahsis edilen bir uluslararası rezerv şeklidir.

Fon Nezdindeki Rezerv Pozisyonu: Üye ülkelerin kredi dilimlerinden satın
alışlarının toplamı olup, üye ülkeye her an ödenebilen tutarlardır. IMF’den satın alınan tutarlar,
döviz rezervlerinde artış, rezerv pozisyonunda azalışı gösterir.

Döviz Rezervleri: TCMB’nin elinde tuttuğu dış ödemelerde hemen
kullanılabilecek yabancı paralar, menkul kıymetler ile yurtdışında geçerli çek, poliçe, senet ve
benzeri ödeme araçlarından oluşur.


Diğer Alacak Hakları: Yukarıdakilerin dışında kalan diğer rezerv varlıklarıdır.
Ödemeler Bilançosunun ait olduğu yıl içerisinde;

Dış Alem Gelirleri > Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Artar ↑
Dış Alem Gelirleri < Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Azalır ↓
Dış Alem Gelirleri = Dış Aleme Yapılan Ödemeler  UA Rezervler Değişmez

341

12.1.4. Net Hata ve Noksan Hesabı
Ödemeler bilançosu borç ve alacak tarafları çift-yanlı kayıt yöntemi gereği muhasebe
anlamında her zaman denktir. Ancak ülkede yapılan bazı dış ekonomik işlemler hakkında
verilerin değişik kaynaklardan ve eksik bilgi alınması, bazı işlemlerin sonuçlarının bilanço
döneminin dışına taşması gecikme, unutma, değerleme, ölçme, kayıtların farklı zamanlarda
yapılması gibi nedenlerden dolayı, muhasebe denkliği sağlanmayabilir. Bu durumda net hata
ve noksan hesabına bilançonun borç ve alacak toplamları arasındaki farkı giderecek eşitleyici
bir kayıt düşülerek muhasebe denkliği sağlanır.
Ödemeler dengesi tanımlaması açısından, rezerv varlıklar, bankaların döviz varlıkları
ve diğer sektörlerin varlıkları, sonuç kalemlerini oluşturmaktadır. Cari işlemler ve sermaye
hareketlerinin toplamının sıfırdan farklı olması durumunda, varlıklarda değişim söz konusu
olmaktadır. Fakat uygulamada, cari işlemler hesabı ile rezerv varlıklar, finans hesapları toplamı,
çeşitli hata ve noksanlıklardan ötürü sıfırdan farklı sonuç verebilmektedir. Söz konusu toplam
ters işareti ile net hata ve noksan hesabına kaydedilerek ödemeler bilançosunun muhasebe
anlamında denkliğine ulaşılmaktadır. Net hata ve noksan, tanım icabı ölçüm hataları ve
tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden doğmaktadır.
Net hata ve noksanın ortaya çıkma nedenlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;

İthalat veya ihracat için malın hareketi ile ödemenin farklı bilanço dönemlerine
yansıması durumundaki zaman uyumsuzluğunun ortaya çıkması,


Gümrük işlemlerine ilişkin beyanat hataları,


Ödemeler dengesindeki çeşitli kalemlerden elde edilen döviz gelirlerinin sistem
dışına (yastık altında, kasalarda saklanması) çıkarılması veya finansman sırasında sistem
dışından kaynak kullanılması şeklindeki kayıt dışı işlemlerin yapılması,

eksiklikler.

Bazı verilerin (turizm ve bavul ticareti) anketler yoluyla elde edilmesindeki

Net hata ve noksan hesabı ile ilgili yorum yapılırken, birtakım unsurların dikkate
alınması gerekli olacaktır. Bir ülkede net hata ve noksanın sürekli aynı yönde oluşması,
ödemeler bilançosu hesaplamasında sistematik bir hatanın göstergesi olarak
değerlendirilebilmektedir. Herhangi bir dönemde net hata ve noksanın küçük olması, ölçüm
hatası yapılmamış olmasını gerektirmez. Büyük pozitif ve negatif hataların birbirini konsolide
etmesi de söz konusu olabilir. Net hata ve noksan birbirini takip eden dönemlerde birbirini
götürme eğiliminde ise (bir dönem pozitif, sonraki dönem negatif, sonra tekrar pozitif), bu
durumda zamanlamadan kaynaklanan hatalardan bahsedilebilmektedir.
Net hata ve noksanın, ödemeler bilançosu tablosunda hangi hesaplardan doğduğu tam
anlamıyla ortaya konulamamakla birlikte, bu konuda varsayımların yapılması mümkündür. Net
hata ve noksanın oluşma nedenlerinin özel sektöre ilişkin olması olasılığı daha yüksek
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görülmektedir. Çünkü aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, bankacılık dışı özel sektörün döviz
varlıklarındaki değişimlerin tam olarak izlenmesi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla,
bankacılık dışı özel sektörün döviz varlıklarındaki değişimin, büyük oranda net hata ve noksana
yansıdığı tahmin edilebilecektir. Sonuç itibariyle, net hata ve noksan kaleminin yerleşikler
kaynaklı olduğu kabul edilmektedir.
Şekil 8: Cari İşlemler ile Sermaye Hareketlerinin Varlıklara Etkisi

Kaynak: Uğur Çıplak, Ödemeler Dengesinde “Net Hata Ve Noksan” Kalemi Üzerine Bir Değerlendirme,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Yapısal Analiz Müdürlüğü,
Kasım 2005, s.2.

12.2. Ödemeler Bilançosunda Ekonomik Dengesizliklerin Gösterilmesi
Ödemeler bilançosu, çift kayıtlı muhasebe sistemi ilkesine göre kaydedilmektedir. Bu
muhasebe sisteminde bir işlem bir hesabın borçlu ya da alacaklı kısmına yazılırken, aynı işlem
bu defa başka bir hesaba, ters yönde kaydedilmektedir. Böylece hesap denk hale
getirilmektedir. Bu sebeple, ödemeler bilançosu her zaman, muhasebe kayıtları açısından denk
olacaktır. Fakat ödemeler bilançosunun muhasebe kayıtları açısından denk olması, ekonominin
dış ödemelerinin de denk olduğu anlamına gelmemektedir. Ödemeler dengesindeki ekonomik
dengesizlikleri gösterebilmek amacıyla ödemeler bilançosunda bir hesabın altına yatay sanal
bir çizgi çizilmektedir. Bu şekilde ödemler dengesindeki hesapların bazıları çizgi üstünde
bazıları çizgi altında kalacaktır.
Çizgi üstü işlemler (Otonom İşlemler): Ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi ile
ilgileri bulunmayan otonom kalemleri gösterir. Otonom işlemler bir müdahale olmaksızın
piyasanın kendi akışı içinde gerçekleşen işlemler olarak kabul edilir.
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Çizgi altı işlemler (Denkleştirici – Finanse Edici): Ödemeler bilançosunda iktisadi
dengesizliğin giderilmesi ya da açığın finanse edilmesi amacı ile gerçekleştirilen işlemler olarak
kabul edilirler.
Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikler geçici ve temel dengesizlikler
olarak iki şekilde ele alınabilmektedir. Geçici dengesizlikler, olağan dışı koşullardan dolayı cari
işlemlerde ortaya çıkan azalma ve artma neticesinde oluşan, zamanla etkisini yitiren ödemeler
dengesi açıklarını ifade eder. Genelde geçici dengesizliklerin baş göstermesi durumunda, iktisat
politikaları ile müdahale etmeye gerek kalmadan dış dengenin yeniden sağlanması söz konusu
olacaktır. Ödemeler bilançosunda görülen temel dengesizlikler ise, genelde kronikleşmiş
nitelikteki talebin yapısı ile sermaye sokunun yapısı arasındaki uyumsuzluktan
kaynaklanmaktadır. Ödemeler bilânçosunda oluşan temel ve geçici dengesizliklerin tamamı
ülkenin ve ticaret ortaklarının reel arz ve talep şartlarındaki kronik değişiklikler, uluslararası
ticarette kaymalar, uluslararası ticareti engelleyen korumacı politikalar gibi unsurlardan
doğabilmektedir.
Ödemeler bilançosundaki ekonomik dengesizliğin belirlenmesi açısından, hangi
işlemlerin çizgi altı ya da denkleştirici olacağı alanında üç hesaplama yöntemi bulunmaktadır:


Temel Denge Yöntemi



Likidite Dengesi Yöntemi



Genel Denge (Resmi Rezervler Dengesi Yöntemi)

Temel Denge Yöntemi: Hayali çizgi uzun dönemli sermaye hareketlerinin altından
çizilir Temel denge, cari işlemler bilançosu ve uzun süreli sermaye bilançoları toplamından
oluşur. Ülkenin uzun vadede uluslararası konumda ortaya çıkabilecek durumunu gösterir.
Likidite Dengesi Yöntemi: Ödemeler bilançosu dengesizliği belirlenirken, Temel
denge kalemlerine ek olarak “Kısa süreli sermaye dengesi” nin eklenmesi ile oluşan dengedir.
Genel Denge (Resmi Rezervler Dengesi Yöntemi): Resmi rezervler hesabına ait
işlemler çizgi altına diğerleri ise çizgi üstüne yazılır. Amaç ülke parasının uluslararası döviz
piyasalarındaki durumunu ortaya çıkarmaktır. Ekonomi politikası otoritelerine, dış dengenin
sağlanması, döviz kurunun denge düzeyinde tutulmasında para ve döviz kuru politikalarının ne
şekilde kullanılması gerektiği konusunda ipuçları verir. Günümüzde ülkemizde genel denge
yöntemi kullanılır.
Bir ülkede dış denge sorunları değerlendirilirken bakılan göstergelerden bir tanesi cari
işlemler açığının GSYİH’ya oranıdır:

eşik



Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 2, risk olarak algılanmaz



Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 2 - % 4 aralığı, takip edilmesi gerekli kritik
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göstergesi

Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 4 - % 6 aralığı, muhtemel bir krizin öncü


Cari İşlemler Açığı / GSYİH = - % 6’ya ulaşması krize yol açabilecek döviz
açığı oranı olarak kabul edilmektedir.
Bir ülkenin dış denge sorunu değerlendirilirken izlenen diğer bir gösterge ise, “İhracatın
İthalatı Karşılama Oranı”dır. Türkiye ekonomisinde ihracatın ithalatı karşılama oranının
(İhracat / İthalat) % 65’in altına düşmesi durumu, dış ticaret açığının etkisinin bir döviz krizi
yaratacak boyuta ulaştığını gösteren öncü gösterge olarak kabul edilmektedir. Bakıldığında
1980, 1994 ve 2001 krizleri öncesinde bu oran % 50’ler civarına geldiği görülmektedir.

2014 Yılında Cari Açık ve Finansmanı
Ödemeler bilançosunun tüm hesaplarını açıkladıktan sonra Türkiye’nin 2013 ve 2014
yılı ödemeler bilançosuna bir bütün olarak bakmakta fayda bulunmaktadır.
Tablo 9: 2013 ve 2014 Yıllarında Türkiye’nin Ödemeler Bilançosu
ÖDEMELER DENGESİ ALTINCI EL KİTABI - ANALİTİK SUNUM (*)
A-

2013

2014

Ocak-Aralık Ocak-Aralık

(Milyon ABD Dolar)
CARİ İŞLEMLER HESABI

-64.658

-45.836

1.

İhracat

161.789

169.028

2.

İthalat

241.696

232.613

-79.907

-63.585

3.

Hizmet Gelirleri

46.615

50.483

4.

Hizmet Giderleri

Mal Dengesi

Mal ve Hizmet Dengesi
5.

Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

6.

Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi

7.

İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

B.

SERMAYE HESABI

C.

FINANS HESABI
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları

D.

NET HATA VE NOKSAN
GENEL DENGE

E.

REZERV VARLIKLAR

14.

Resmi Rezervler

15.

Uluslararası Para Fonu Kredileri

23.771

25.130

-57.063

-38.232

4.524

4.256

13.510

12.979

-66.049

-46.955

1.391

1.119

-96

-66

-72.721

-43.190

7.967

-2.712

2.796

2.244

-10.763

468

10.763

-468

9.911

-468

852

0

Kaynak: TC Merkez Bankası

Yukarıdaki tablodan da izleneceği üzere, 2014 yılında 45,8 milyar $‘lık cari işlemler
açığı verilmiştir. Buna karşın 43,2 milyar $ finansman sağlanmıştır. Net hata noksan kalemine
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2,2 milyar $ giriş olurken, rezervlerde 468 milyon $ azalış yaşanmıştır. Doğrudan yabancı
yatırımlara net 5,5 milyar $ giriş olmuştur (2013; 8,8 milyar $, 2013’e göre %37,9 azalış vardır.)
2014’te yurt içine yönelik doğrudan yatırımlar 12,1 milyar $ sermaye girişi vardır. Yurt
içi yerleşiklerin yurt dışına doğrudan yatırımları yaklaşık 2 katına çıkarak 6,7 milyar $
olmuştur. Portföy yatırımları: önceki yıla oranla %16,7 azalmasına rağmen 20 milyar $ ile cari
açığın finansmanına önemli katkı vermiştir. Hisse senetlerine toplam 2,6 milyar $ giriş olmuş,
devlet iç borçlanma senetlerine 370 milyon $ giriş olmuştur (2013; 4,1 milyar $). Hükümet 4,2
milyar $ yurt dışı borçlanma gerçekleştirmiştir. Bankalar 10,2 milyar $ tahvil ihraç etmiştir.
Yurt dışından nette 12 milyar $ kredi sağlanmıştır. Reel sektör 3,2 milyar $ tahvil ihracı
yapmıştır. Yurt dışından net 5,8 milyar $ kredi sağlanmıştır.
Uygulamada, cari açık ve finansmanı ile ilgili şu soru gündeme gelmektedir:
Finansmanı varsa cari açık sorun değil (mi) dir? Bu Sorun çıkmadığı sürece sorun yok demekle
aynı anlama gelmektedir. Günümüzde dış ticaret politikası, kur ve faiz politikası devletlerin
yeni bir siyaseten sorumsuzluk alanı olmuş. Piyasa aktörleri de bu açıktan zaman zaman
faydalanabiliyor. Dış ticaret açığı bir ülke için dışarıdan borç almak ve bu borçla diğer ülkelerin
malını daha fazla tüketmek anlamına gelmektedir. Aslında dış ticaret açıkları değerlendirilirken
istihdamın artıp artmadığına bakmakta yarar bulunmaktadır.
Dış ticaret Hacmi / GSYH o ülkenin dışa açıklık oranını vermektedir. Bu oran ne
yükseldiği ölçüde, ülkenin dışa açıklığı o kadar çok demektir. Türkiye’de 2008 yılı için yaklaşık
% 40 civarında seyretmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye’de uzun süredir % 6065 bandında gitmektedir. Oysa sağlıklı büyümek için bu oranı %65’in üzerine çıkarmak
gerekmektedir. Ancak bugünkü ihracat yapımızla bu kolay görünmemektedir. Çözüm ise,
marka yaratmak, teknoloji yoğun üretim yapmak, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmaktan
geçmektedir.

12.3. Dış Ticaret Hadleri
Dış Ticaret Hadleri belirli bir miktar ihracat karşılığında kaç birim ithal ürün satın
alınabileceğini gösterir. Bir ülkenin sattığı ve satın aldığı malların fiyatlarındaki değişmeler
dolayısıyla dış ticaretten kazançlı ya da zararlı çıktığını gösterir. Dış ticaret hadlerindeki uzun
dönemli bozulmalar, ülkenin ticaretten elde edeceği kazancı azaltır.
Dış ticaret hadleri artarsa - iyileşir ise; Aynı miktar ihracatla daha fazla ithalat yapılabilir
ve yurt içinde üretilen malların, ithal mallarına göre daha değerlendiği anlamına gelir.
DTH düşerse - Kötüleşir ise; Aynı miktar ihracatla daha az ithalat yapılabilir ve ülkenin
ihraç mallarının değersizleştiğini gösterir.
DTH farklı şekillerde hesaplanabilmektedir. Ancak genelde esas alınan tanım “Net
Değişim Ticaret Hadleri”dir. Net Değişim Ticaret Hadleri İhracat fiyatları endeksinin ithalat
fiyatları indeksine oranını ifade eder.
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N = Px / Pm

12.4. Döviz Rezervleri ve Rezerv Yeterlilik Göstergesi
Son yıllarda ülkeler, dünya ekonomisinde giderek sıklaşan ve şiddeti artan finansal ve
ekonomik krizlerle mücadele emek zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla hem teoride hem de
uygulamada iktisatçılar “Hangi Ülkeler Krizlerden Daha Az Etkileniyor?” sorusunun
cevabını bulmaya çalışmaktadırlar.
Yakın zaman da yapılan çalışmalar döviz rezervi yüksek ve ulusal parası aşırı
değerlenmeyen ülkelerin dış şoklara karşı daha dayanıklı olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar.
Çünkü, döviz ve altın rezervlerinin yüksek olması dövizdeki ani ve aşırı sıçramaları ve
spekülatif atakları engelleyici bir unsur olmaktadır. Ulusal paranın aşırı değerli durumda
olmaması, dış açığı sınırlı düzeyde tutmakta ve ihracata dayalı büyümeye destek vermektedir.
TC Merkez Bankası döviz rezervlerini ele alırken brüt rezerv ve net rezerv ayırımın
yapmak gerekir.
Brüt Rezervler: Bankanın gereğinde kullanabileceği, kendine ait veya değişik
şekillerde kasasına girmiş olan toplam dövizleri ifade etmektedir.
Net Rezervler: TCMB’nin kendine ait olan döviz ve altın toplamından oluşur. Net
rezervler brüt rezervlerden TCMB’nin döviz cinsi tüm yükümlülüklerinin düşülmesi yoluyla
hesaplanır.
Rezerv Yeterlilik Göstergesi: Bir ülkenin döviz rezervleri dış ödeme zorluklarının
çekilmesi durumunda parasal yetkililer tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır dış varlıkları
olarak tanımlanabilmektedir.
Döviz rezervleri, doğrudan finansman kaynağı olabileceği gibi, dış ödeme güçlüklerinin
yol açacağı olumsuz durumların dolaylı olarak düzenlenmesi ve denetlenmesinde, döviz kurunu
etkilemek suretiyle, piyasalara müdahale amacı ile de kullanılabilmektedir. Rezervler yolu ile
sağlanan likidite, kriz dönemlerinde yurt içi tüketimdeki keskin düşüşlerin ve yaşanan sermaye
çıkışlarının önüne geçerek krizin daha da derinleşmesini engelleyebilmektedir.
İktisat yazınında rezerv tutmanın önemi üzerinde görüş birliği oluşmuşsa da, tedbir
amacıyla ne kadar rezerv tutulması gerektiği, diğer bir deyişle ne kadar rezervin “yeterli”
olduğu ve bu yeterliliğin ölçümü konusunda benzer çıkarımı yapmak güçtür.
Geleneksel yaklaşımlar çerçevesinde en sık kullanılan ölçütler aşağıdaki gibidir;


En az üç aylık mal ve hizmet ithalatının karşılanması,



Rezervlerin kısa vadeli dış borç stokuna oranının 1 olması



Rezervlerin geniş para arzı tanımının (M2) %20’sini karşılaması
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Döviz rezervlerinin dış finansman ihtiyacını karşılamasına ilişkin küresel piyasaların,
yatırımcıların, otoritelerin farklı ölçüleri var. Bunlardan bir kaçın bakalım:


Rezerv Yeterlilik Göstergesi (IMF)



Rezervlerin İthalatı Karşılama Oranı



Rezervlerin Toplam Dış Borç Stokuna oranı



Rezervlerin 1 Yıla Kadar Finansman İhtiyacını Karşılama Oranı

Yakın geçmişte yaşanan küresel finansal kriz, ülkelerin ellerinde bulundurdukları
rezervlerin dışsal şoklara karşı savunma mekanizmalarının önemli bir parçası olduğunu teyit
etmiş ve rezerv yeterliliğinin ölçümü konusunda yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep
olmuştur.
Bu kapsamda, IMF tarafından geliştirilmiş (2011), gelişmekte olan ve düşük gelir
grubundaki ülkeler için ayrı ayrı hesaplanabilecek yeni bir ölçüt tanımlanmıştır
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomiler için sabit ve dalgalı
kur rejimleri esas alınarak hesaplanan ölçütler aşağıdaki gibidir:

Gelişmekte olan ekonomiler için bu ölçüt dikkate alındığında, % 100 ile 150 oranında
tutulan rezervlerin “yeterli” olduğu değerlendirilmektedir. Bu oranlar bir yeterlilik aralığı
olarak önerilmekle birlikte, ülkelerin risk algılarındaki farklılıklara ve kendi özel şartlarına göre
değişen oranlarda rezerv tutmaları gerektiği de hatırlatılmaktadır.
Rezervlerin 1 Yıla Kadar Finansman İhtiyacını Karşılama Oranı
Bir yıla kadar ödenecek dış borçlar ile o yılki cari açık beklentisi toplanarak 1 yıl
içindeki toplam finansman ihtiyacı bulunuyor ve brüt rezerv bu rakama bölünüyor.
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Türkiye için 165 milyar $ + 38 milyar $ (2015 cari açık tahmini) = 203 milyar $.
Brüt rezervlerin bu ihtiyacı karşılama oranı %60 dolayında. Sonuç olarak ekonomideki
tüm dalgalanmalara rağmen TCMB’nin döviz rezervlerinin, değişik ölçütlere göre yeterli
düzeyde olduğu görülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ödemeler Bilançosu bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönemde yabancı ülkelerde
yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri tüm ekonomik işlemlerin neticesini ortaya koyan sistematik
kayıt olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, ödemeler bilançosu bir ülkede yerleşik kişi
ve kurumların, dış dünya ile yürüttükleri ekonomik ilişkilerin muhasebeleştirildiği bir tablo
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde TC Merkez Bankası tarafından hazırlanır.
Ödemeler bilançosu temel hesapları cari işlemler hesabı, finans hesabı, net hata ve
noksan hesabı, rezerv varlıklar hesabından oluşmaktadır.
Cari işlemler hesabı, mal, hizmet ve gelir akımları gibi reel kaynaklara ilişkin işlemlerin
ve cari transferlerin kaydedildiği hesap olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal
ettiği mal ve hizmetlerin kayıtları bu hesapta tutulur. Cari işlemler hesabı, bir ülkede
yerleşiklerin, diğer ülke yerleşikleri arasında gerçekleştirdikleri mal ve hizmet satışlarından, bu
mal ve hizmetlere yaptıkları ödemeler ile net faiz ödemeleri ve karşılıksız transferlerin
toplamından oluşmaktadır.
Dış ticaret hesabı, yabancılarla gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracatı ve
ithalatını kapsamaktadır. Fiziki mal ihracat ve ithalatını, parasal olmayan altın ve limanlarda
sağlanan malları içermektedir.
Uluslararası hizmetler veya görünmez ticaret, görünmeyenler dengesi, bir ülkenin,
hizmet ithali ve ihracından doğan ödeme akımlarının kaydedildiği hesap olarak
tanımlanmaktadır.
Birincil Gelir Dengesi emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında
elde edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermektedir. Çalışanların ücretleri ile doğrudan
yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini
içermektedir. Uluslararası dolaysız yatırımların, portfolyo yatırımlarının elde ettikleri gelirler,
ülke olarak dış borçlara ödenen faiz bu hesapta yer almaktadır.
İkincil Gelir Dengesi ülkelerarası resmi ve özel bağış, hibe, işçilerin yaptıkları tasarruf
transferlerini kapsar.
Finans hesabı ülkenin dış dünyayla gerçekleştirdiği sermaye ithal ve ihracının
kayıtlarının bulunduğu hesaptır. Bir ülkenin dış finansal (dış mali) varlıkları ve
yükümlülüklerindeki değişmeler ve bu değişimlerin karşılıklı kayıtlarını içerir.
İmkânsız üçleme hipotezine göre, bir ülkenin eş zamanlı olarak hem sermaye hareketleri
serbestisi, hem bağımsız bir para politikası, hem de sabit kur rejimi uygulaması olanaksızdır.
Bu üç hedeften en fazla ikisini aynı anda elde edebilme imkânı bulunmaktadır.
Doğrudan yatırımlar yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir
işletmenin yönetimini kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli bir yatırım
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şeklidir. Bir ülkede yerleşik bir kuruluşun başka bir ülkede yerleşik bir şirkete uzun vadeli
yatırım yapmak ve şirketin yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla şirket hisselerinin % 10’unu
aşan miktarda yaptığı yatırımlardır.
Portföy yatırımları hesabı, sınır ötesine aktarılan mali kaynaklardan kaynaklanan
işlemlerin kaydedildiği hesaptır. Menkul değerlere yapılan yatırımlardır, genellikle devlet, özel
kuruluşların bono, tahvil, hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını içerir Yabancı tahvil,
hisse senedi alım-satımı, yabancı ülke bankalarında vadeli hesap açılması, hazinenin yurtdışına
ihraç ettiği Eurobond’lar vb. işlemleri kapsar.
Rezerv Varlıklar Hesabı gerçekleştirilen mal, hizmet ve sermaye gibi tüm otonom
işlemlerin yol açtığı dengesizlikler nedeniyle döviz piyasasına yapılan müdahaleler sonucunda
TCMB ve IMF’deki altın ve döviz rezervlerindeki değişmeleri ortaya koyar.
Ödemeler bilançosu borç ve alacak tarafları çift-yanlı kayıt yöntemi gereği muhasebe
anlamında her zaman denktir. Ancak ülkede yapılan bazı dış ekonomik işlemler hakkında
verilerin değişik kaynaklardan ve eksik bilgi alınması, bazı işlemlerin sonuçlarının bilanço
döneminin dışına taşması gecikme, unutma, değerleme, ölçme, kayıtların farklı zamanlarda
yapılması gibi nedenlerden dolayı, muhasebe denkliği sağlanmayabilir. Bu durumda net hata
ve noksan hesabına bilançonun borç ve alacak toplamları arasındaki farkı giderecek eşitleyici
bir kayıt düşülerek muhasebe denkliği sağlanır.
Dış Ticaret Hadleri belirli bir miktar ihracat karşılığında kaç birim ithal ürün satın
alınabileceğini gösterir. Bir ülkenin sattığı ve satın aldığı malların fiyatlarındaki değişmeler
dolayısıyla dış ticaretten kazançlı ya da zararlı çıktığını gösterir.
Rezerv Yeterlilik Göstergesi: Bir ülkenin döviz rezervleri dış ödeme zorluklarının
çekilmesi durumunda parasal yetkililer tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır dış varlıkları
olarak tanımlanabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun temel hesaplarından biri
değildir? finans hesabı, net hata ve noksan hesabı, rezerv varlıklar hesabından?
a)

Cari işlemler hesabı,

b)

Net hata ve noksan hesabı

c)

Rezerv varlıklar hesabı

d)

Dış Ticaret Hesabı

e)

Finans Hesabı

2)
Ödemeler bilançosunda ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetlerin
kayıtlarının yer aldığı hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cari işlemler hesabı

b)

Net hata ve noksan hesabı

c)

Rezerv varlıklar hesabı

d)

Dış Ticaret Hesabı

e)

Finans Hesabı

3)
Ödemeler bilançosunda yabancılarla gerçekleştirilen ve sadece gümrüklerden
geçen mal ihracatı ve ithalatını kapsayan hesap nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Cari işlemler hesabı,

b)

İkincil gelir dengesi

c)

Birincil gelir dengesi

d)

Dış ticaret hesabı

e)

Görünmeyenler dengesi
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4)
Ülke olarak dış borçlara ödenen faizler ödemeler bilançosunun hangi hesabında
gösterilmektedir?
a)

Finans hesabı

b)

İkincil gelir dengesi

c)

Birincil gelir dengesi

d)

Dış ticaret hesabı

e)

Görünmeyenler dengesi

5)
Bir ülke vatandaşlarının yabancı tahvil ve hisse senedi alım-satımı yapması,
yabancı ülke bankalarında vadeli hesap açılması durumunda bu işlemler ödemeler bilançosunun
hangi hesabına kaydedilecektir?
a)

Finans hesabı

b)

İkincil gelir dengesi

c)

Birincil gelir dengesi

d)

Net hata ve noksan hesabı

e)

Görünmeyenler dengesi

6)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika uygularken sermaye
hareketleri serbestisinin bulunduğu durumda, hem faiz oranlarını, hem de döviz kurunu eş anlı
olarak arzuladığı seviyede belirlemesinin olanaksız olduğunu ifade eden iktisat politikası kısıtı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Marshall-Lerner Koşulu

b)

J Eğrisi

c)

Amaç Çelişkisi

d)

Stolper-Samuelson Koşulu

e)

İmkansız Üçleme Hipotezi
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7)
İmkansız Üçleme Hipotezi’ne göre bir ülkenin hem döviz kurlarını hem de faiz
oranlarını arzuladığı seviyede belirleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisini sınırlaması
gerekir?
a)

Uluslararası sermaye hareketleri

b)

İhracat

c)

İthalat

d)

Para arzı

e)

Para talebi

8)
Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun rezerv varlıklar hesabı
kapsamında yer almaktadır?
a)

Mal ihracatı

b)

Mal ithalatı

c)

Dış Ticaret Dengesi

d)

Döviz Rezervleri

e)

Sermaye hareketleri

9)
Ödemeler Bilançosu’nda yer alan Görünmeyenler Dengesi’nin diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cari İşlemler Bilançosu

b)

Net hata ve Noksan Hesabı

c)

Rezerv Varlıklar Hesabı

d)

Dış Ticaret Hesabı

e)

Uluslararası Hizmetler Dengesi
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10)
Dış ticaret dengesi, makro iktisat ve uluslararası iktisat literatüründe aynı
zamanda aşağıdakilerden hangisi ile de ifade edilmektedir?
a)

Cari denge

b)

Görünmeyenler dengesi

c)

Net ihracat

d)

Rezerv varlıklar dengesi

e)

Cari işlemler dengesi

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a, 6)e, 7)a, 8)d, 9)e, 10)c
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13. DÖVİZ KURU VE DÖVİZ PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle döviz ve konvertibilite kavramları; döviz arzı ve döviz talebi ile
döviz piyasaları üzerinde durulacaktır. Ardından, döviz piyasasının fonksiyonlarına değinilip,
döviz kurları ve döviz kurlarını etkileyen en önemli faktörler ele alınacaktır. Bunun akabinde
nominal ve efektif döviz kurları ayrımı ortaya konulacak; Mutlak ve Göreceli Satınalma Gücü
Paritesi (SAGP) yaklaşımlarına değinildikten sonra Spot ve Vadeli İşlem Piyasalarına ilişkin
anlatıma geçilecektir. Son olarak da döviz arbitrajı ve döviz spekülasyonu kavramları ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Konvertibilite kavramını ve konvertibilitenin koşullarını açıklayınız.

2)
Döviz, döviz arzı ve talebi kavramlarını açıklayınız. Döviz piyasalarının
özelliklerine kısaca değininiz.
3)

Döviz piyasasının fonksiyonları nelerdir?

4)

Reel döviz kuru ve Nominal döviz kuru arasındaki farkı açıklayınız.

5)

Big Mac Endeksi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Döviz ve konvertibilite
kavramları

Döviz ve konvertibilite
kavramlarının ne olduğu
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Döviz arzı ve döviz talebi
ile döviz piyasaları; döviz
piyasasının fonksiyonları

Döviz arzı ve döviz talebi
ile döviz piyasaları; döviz
piyasasının fonksiyonları
öğrenilecektir.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Döviz kurları ve döviz
kurlarını etkileyen en
önemli faktörler

Döviz kurları ve döviz
kurlarını etkileyen en
önemli faktörler
kavranacaktır.

Okuyarak ve uygulama
yaparak geliştirilmesi
mümkündür

Mutlak ve Göreceli
Satınalma Gücü Paritesi
(SAGP) yaklaşımları

Mutlak ve Göreceli
Satınalma Gücü Paritesi
(SAGP) yaklaşımları ve
hesaplama yöntemleri
öğrenilecktir.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Spot ve Vadeli İşlem
Piyasaları

Spot ve Vadeli İşlem
Piyasaları kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür

Döviz arbitrajı ve döviz
spekülasyonu kavramları ve
döviz kuru sistemleri ile
uluslararası para sistemleri

Döviz arbitrajı ve döviz
spekülasyonu kavramları ve
döviz kuru sistemleri ile
uluslararası para sistemleri
anlaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Döviz



Konvertibilite



Döviz Kuru



Reel Döviz Kuru



Nominal Döviz Kuru


Mutlak Satınalma Gücü Paritesi ve Göreceli Satınalma Gücü Paritesi, Spot
İşlemler Piyasası


Vadeli İşlemler Piyasası



Döviz Arbitrajı



Döviz Spekülasyonu



Döviz Kuru Sistemleri
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13.1. Döviz Kavramı
Uluslararası ekonomik işlemlerin, reel ve parasal olmak üzere iki farklı yönü
bulunmaktadır. Mal ve hizmet ithalatı ve ihracatı dış ekonomik işlemlerin reel boyutunu ifade
etmektedir. Diğer yandan bu reel akımların karşılığında yapılması gereken ödemeler ise,
uluslararası ekonomik işlemlerinin parasal boyutunu ifade etmektedir. Uluslararası ekonomik
işlemlerde yani uluslararası ödemelerde kullanılan para ise, döviz olarak adlandırılmaktadır.
Döviz kavramı geniş anlamda kullanıldığı takdirde, yabancı ödeme araçlarının
tamamını kapsamaktadır. Eğer dar anlamda döviz kavramından söz ediliyorsa, yabancı paralar
üzerine yazılı ticaret poliçelerini ifade etmektedir. Nakit yabancı para şeklinde olmayan, ancak
para yerine geçen dövize bağlı çekler, senetler, banka havaleleri, ödeme emirleri gibi yabancı
para ödeme araçları ise, kaydi döviz veya döviz olarak kabul edilmektedir.
İtalyanca kökenli bir kelime olan “Kambiyo”, yabancı paralar ve bu paralarla ödemeyi
sağlayan belge, hesap ve araçları ifade etmek için kullanılmaktadır. Türkiye’de döviz ve
kambiyo terimlerinin, birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir.
Döviz (Exchange) en basit anlamıyla yabancı paralara verilen addır. Diğer bir
tanımlamaya göre; Döviz (kambiyo), efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her çeşit
hesap, belge ve vasıtalardır. Döviz "efektif" ve "kaydi" nitelik taşıyabilir.
Efektif: Yabancı ülke kâğıt parası veya banknotu ile altın ve gümüşe, kambiyo
işlemlerinde efektif denir. Kaydi forma dönüşmemiş halde olan, ekonomik birimlerin banknot
ve bozukluk olarak ellerinde tuttukları yabancı paradır.
Uluslararası ödemeler büyük ölçüde efektif dövizle değil, kaydi dövizle gerçekleştirilir.
Çünkü efektif dövizin nakli riskli ve maliyetlidir.

13.2. Döviz Kuru
Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değeridir. Diğer bir deyişle; iki ulusal
para birimi arasındaki değişim oranıdır. Döviz fiyatlarına döviz kuru denir. Efektif ve döviz
alım satımlarında ve kambiyo işlemlerinde yabancı ülke paralarına uygulanan fiyatlardır.
Döviz kurları, dünya ekonomileri arasında uyuma ve dengeye ulaşmamıza yarayan en
önemli makroekonomik parametrelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Döviz kurlarının
önemi bir ülkenin dış rekabet gücünü, harcama bileşimini ve tüketimini ve tasarrufların
oluşumunu, yatırımlarını ve cari işlemler bilançosunu etkilemesinden kaynaklanmaktadır.
Döviz kuru bir birim yabancı paranın ne miktarda ulusal para ile değiştirilebileceğini
ifade etmektedir. Anlaşılacağı üzere, bir işlemin uluslararası ticarete konu olabilmesi, karşılıklı
en az iki farklı para biriminin var olması durumunda mümkün olabilecektir. Tarihsel bakımdan
döviz kuru kavramının ortaya çıkmasına yol açan olgu iki ülke arasındaki mübadelenin
gerçekleşmesidir. Bu şekilde bir ülkenin mübadelesinin diğer ülkenin para birimi cinsinden
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belirli bir değeri oluşmuştur. Özellikle 17. ve 18. yüzyılda sanayi devrimi sonrasında
milliyetçilik akımlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte, ülkelerin ekonomik yapılarının hızla
gelişmesi mümkün olmuştur. Bu gelişmelerin neticesinde siyasi ve ekonomik bağımsızlığın en
önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkan para birimlerinin ulusal ekonomilerin sembolü
haline gelmesi söz konusu olmuştur.

13.3. Konvertibilite
Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke paralarına ve altına
dönüştürülebilme özelliğine haiz olmasıdır. Konvertibilite dileyen herkesin serbestçe döviz
işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır. Her döviz, uluslararası ödeme aracı olarak
kullanılmaz.
Tam konvertibilite: Bir ülkede yerleşik olan veya olmayan gerçek veya tüzel kişilerin
o ülkenin parası veya diğer yabancı paralar ile olan alacaklarını serbest bir şekilde elde etmesi
ve diğer yabancı paralar ile değiştirebilmesi tam konvertibilite olarak adlandırılmaktadır. Ülke
paralarının konvertibilite koşullarını ne kadar karşıladığı, IMF tarafından belirli kriterlere göre
belirtilmektedir. Günümüzde ABD, AB üyesi ülkeler, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler
ile Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol ihraç eden ülkelerin
paraları tam konvertibl olarak kabul edilmektedir. Bu ülkelerin paraları, hiçbir kısıtlama
olmaksızın istenilen diğer ulusal paralara serbest bir şekilde dönüştürülebilmektedir.
Kısmi konvertibilite: Bir ülkenin ulusal parasının konvertibilitesine bir takım
kısıtlamalar getirilmesi durumunda kısmi konvertibiliteden söz edilmektedir. Bu kısıtlamalar,
bir paranın sadece ithalat, ihracat ve turizm gibi cari işlemlerde ya da sadece sermaye
hareketlerinde konvertibilitesinin kabul edilmesi mümkün olabilmektedir.
Konvertibilite dış ticaretten kaynaklanan borç ve alacakların karşılıklı denkleştirilmesi
ve uluslararası uzmanlaşmadan faydalanmaya olanak sağlaması sebebiyle, dünya ticaretinin
geliştirilmesinin temel koşullarından birini teşkil etmektedir.
Konvertibilitenin Koşulları


Dış ticaret dengeli olmalı, ödemeler bilançosu sürekli büyük açıklar vermemelidir.


Finans piyasaları uluslararası piyasalarla bütünleşmeli ve dışa açık bir ekonomik
yapı olmalıdır.

Dış ticaret ve döviz işlemlerinde kısıtlamalar olmamalı, Serbest döviz piyasası
oluşturulmalıdır.


Yeterli ölçüde altın ve döviz rezervleri bulunmalıdır.



Ülkedeki enflasyon oranı ticari ortaklarınkinden çok sapmamalıdır.



Gerçekçi ve reel döviz kuru politikası izlenmelidir.
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Ülkelerin para birimlerinden oluşan her dövizin, uluslararası ödemelerde aynı oranda
talep edilmediği görülmektedir. Bir ülkenin para biriminin diğer ülkeler tarafından yaygın
olarak talep edilmesi açısından; iki ülkenin karşılıklı ödeme ilişkisinin bulunması, o ülkenin
diğer ülkelerle yoğun iktisadi ilişkilerinin olması ya da o ülkenin parasının diğer ülkeler
tarafından fiilen kullanılıyor olması önem taşımaktadır. Ödemeler Bilançosu sürekli açık veren,
borçlarını ödemede zorluk çeken, ekonomisi zayıf ülkelerin paraları dövizdir ancak uluslararası
işlemlerde pek kabul görmez. Çünkü, bu para ile onu çıkaran ülkeden mal ve hizmet satın almak
çok zordur. Böyle bir ülkenin parasına sahip olmak uluslararası ödeme aracına sahip olmak
anlamına gelmez. Ancak, uluslararası ödemelerde fazlaca kabul görmeyen bu dövizlerin,
konvertibl olmadığı şeklinde algılanmaması daha doğru olacaktır. Yabancı paralar, ülkeler
tarafından çok arzu edilmesi ile hiç arzu edilmemesi arasında bir sınıflandırmaya tabi
tutulabilir. Dünya da, ekonomisi güçlü Batı devletleri ile ABD, AB, İngiltere, Kanada, Japonya,
Avustralya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin ulusal paraları, istenilen diğer ulusal paralara
sınırlamaya uğramadan hemen çevrilebilmekte olup, bu paralar konvertibl niteliktedir.
Konvertibilitenin tersi kambiyo denetimidir. En katı şekli ile kambiyo denetiminde
serbest döviz işlemlerine tümüyle izin verilmez. Tüm döviz alım satım işlemi devletin
tekelindedir. Türk Lirası 1991 yılı başlarında konvertibl bir para olarak IMF’ye tescil
ettirilmiştir.

13.4. Döviz Piyasası
Kurlardaki değişiklikler uluslararası ekonomik ilişkilere konu olan mal ve hizmetlerin
piyasa fiyatlarını ve diğer piyasaları etkileyerek ekonomilerde global değişiklikler yaratır. İlke
olarak döviz piyasasında oluşur.
Döviz piyasası, farklı ülkelere ait paraların alınıp satıldığı piyasaya verilen addır. Diğer
bir tanımlamayla yabancı paraların ya da nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri,
çek vs. gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır.
Döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaşmadıkları piyasalardır. Belirli bir
borsa biçiminde örgütlenmiş piyasalar değildir. Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme
yapılabilmektedir. Evrensel nitelikte piyasalardır. Yeryüzünde döviz piyasası hiç kapanmayan
bir piyasa durumundadır. Tam Rekabet Piyasası’na oldukça yakın piyasalardır.
Döviz işlemleri, Interbank piyasalarında da yapılabilir döviz aracıları aracılığı ile de
yapılabilir. Interbank döviz piyasası, yeryüzündeki en büyük finansal piyasadır. Döviz
piyasasındaki işlem hacmi, tüm dünyadaki hisse senedi piyasalarından daha büyüktür. Örneğin,
döviz piyasasındaki 1 günlük işlem hacminin dünyanın en büyük hisse senedi piyasası olan
NYSE’nin yaklaşık 2 aylık işlem hacmine eşit olduğu söylenir. Döviz piyasalarındaki işlem
hacminin 1970’lerden bu yana her yıl öncekinin 3 katı arttığı görülür.
Döviz piyasalarında belirlenen döviz kuru, uluslararası sermaye hareketleri için gerekli
fon transferinde önemli rol üstlenir. Herhangi bir kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın,
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yerli paraların diğer yerli paralarla serbestçe alınmak ve satılmak suretiyle değişimine olanak
veren organizasyon olarak nitelendirilebilir.
Kurlardaki dalgalanmalar, sermaye hareketlerini ve ülke ekonomisini derinden etkiler.
Güçsüz bir yerli para birimi;


yabancı ürün ve hizmetleri pahalı hale getirir,



tüketicilerin yabancı ürün ve hizmet satın alımlarını düşmesini beraberinde

getirir,

hem yerli ürün ve hizmet talebi artar; hem de işletmelerin uluslararası rekabet
gücü, nispeten düşük fiyatlar nedeniyle, artar.
Güçlü bir yerli para birimi;


yabancı ürün ve hizmetleri daha ucuz hale getirir,



tüketicilerin yabancı ürün ve hizmet satın alımlarını arttırır


işletmelerin uluslararası ticaretteki rekabet gücü, nispeten yüksek fiyatları
nedeniyle, düşer.

13.4.1. Döviz Piyasasında Denge
Döviz Arzı: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satılması
arzulanan yabancı para miktarıdır. Ellerinde döviz bulunduranların bunları ulusal para
karşılığında bankalara satma arzularıdır. Döviz arzı, ihracat bedeli ödemeleri, yurtiçine seyahat,
plasman, spekülasyon, yatırım amaçlı olarak yapılabilir.
Döviz Talebi: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak
istenen yabancı para miktarını gösterir. Diğer bir deyişle, belirli bir dönemde satın alınan
dövizler döviz talebini gösterir. Döviz talebi, ithalat bedeli ödemeleri, yurtdışına seyahat,
plasman, spekülasyon, yatırım amaçlı olabilir.
Döviz piyasasında dengenin sağlanması ve denge döviz kurunun belirlenmesi arz
edilen döviz miktarının talep edilen döviz miktarına eşitlenmesiyle sağlanır. Denge döviz kuru,
döviz talebinde ve/veya döviz arzında ortaya çıkan değişmeler nedeniyle değişir.
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13.4.2. Döviz Kurunu Etkileyen En Önemli Faktörler
Göreli enflasyon oranlarının kurlar üzerindeki etkisi:
Euro Bölgesinde Enflasyon sabitken ABD’de enflasyon aniden artması durumu:
ABD Enflasyonunun yükselişi AB mallarına karşı ABD’de yükselişe yol açar, € için ABD’deki
talep artar (D2).

Ayrıca ABD enflasyonu artışı
AB’deki Amerikan mallarına
talebi düşürür bu da € arzını
düşürür

Sonuç: Bir ülke (ABD’ye göre) düşük enflasyona sahipse ABD’ye yaptığı ihracat artar,
ithalatı düşer. Bunun sonucunda Denge döviz kurunda artış yönünde baskılar oluşur.
Göreli faiz oranlarının kurlar üzerindeki etkisi:
Euro Bölgesinde faiz oranları sabitken ABD’de faizlerin yükselmesi durumu:
ABD’de faizlerin yükselmesi $’ı AB yatırımcılarına daha cazip hale getirir ve € satıp $
alırlar Amerika’da yatırım yapmak için, € talep eğrisi sola kayar, € arzı da artar.
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Sonuçta denge döviz kuru oranı
düşer

Göreli gelir düzeylerinin kurlar üzerindeki etkisi:
Euro Bölgesinde gelir düzeyi sabitken ABD’de gelir düzeyinde ciddi yükseliş
yaşanması durumu:
ABD’de gelir düzeyinin yükselmesi Amerikalıların Avrupa mallarına olan talebinin de
artmasına, ABD’nin Avrupa’dan İthalatının artması ve € talebinin artmasına yol açar.

€ arzında bir değişiklik olmaz.
Sonuç: € denge döviz kuru oranı
yükselir.
Devlet kontrollerinin kurlar üzerindeki etkisi, devletin döviz kuru sınırlamaları
getirmek, dış ticaret sınırlarını düzenlemek, döviz piyasalarına alım-satım yaparak müdahalede
bulunmak, enflasyon, faiz haddi, gelir düzeyleri gibi değişkenleri belirlemek gibi unsurlardaki
değişmeler nedeniyle ortaya çıkar.
Beklentilerin kurlar üzerindeki etkisi: gelecekteki döviz kuru beklentileri, tüm finans
piyasalarında olduğu gibi herhangi bir haber gelişme gelecekte döviz piyasasını etkileyebilir.
ABD’de enflasyonu yükselteceği düşünülen bir şokun, gelecekte doların değerinde düşüş
yaratacağı tahmin edilir. Bu da döviz yatırımcılarının ellerindeki $’ları satmasına neden olabilir.
Bu beklenti $ üzerinde düşüş yönünde bir baskı yaratır.

13.4.3. Döviz Piyasalarında İşlem Yapan Aktörler
Döviz piyasalarında işlem yapan aktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Bankalar ve banka-dışı işlemciler



Dış ticaret ve dış yatırım işlemleri yapan kişiler ve firmalar



Spekülatörler ve arbitrajcılar



Merkez bankaları ve hazine
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Döviz brokerleri



Enflasyondan korunmaya çalışan işlemciler

13.4.4. Döviz Piyasalarının Özellikleri
Bir yabancı paranın piyasası dünyada o paranın alınıp satıldığı tüm kentleri kapsar.
Döviz piyasaları genelde mal ve menkul değer piyasalarıyla ortak özellikler taşımakla birlikte,
birçok yönlerden diğer piyasalardan ayrılır. Aşağıda döviz piyasalarının belli başlı özelliklerini
ele alacağız.
(1) Alıcı ve satıcıların karşılaştığı piyasalar değildir.
Alıcı ve satıcılar arasında normalde doğrudan bir ilişki yoktur. Satıcılar dövizi bir aracı
kuruma satar, alıcılar da aracı kurumdan satın alır. Alıcı ve satıcıların bir yerde toplanıp fiyat
üzerinde pazarlık yapmaları söz konusu değildir. Aracı kurumların başında ticari bankalar gelir.
Banka dışında aracılar kar amacıyla kendi adlarına döviz alım ve satımı yapan ticari firmalar
(döviz büfeleri/ofisleri) bulunmaktadır.
(2) Örgütlü olmayan piyasalardır;
Döviz piyasaları belirli bir borsa şeklinde örgütlenmiş piyasalar değildir. Döviz
işlemleri örgütsel yapıya sahip borsa binalarında yapılmaz.Bu işlemler serbest piyasa kuralları
içinde yürütülür.
(3) Evrensel Piyasalardır.
Döviz piyasaları ulusal piyasalarla sınırlanmış değildir, Küresel bir örgütlenme vardır.
Her ülkede döviz ticareti genellikle belirli şehirlerde yoğunlaşmıştır. Genelde büyük mali
merkezlerdir.(New York, Londra, Frankfurt, Zürih, Paris ve Tokyo) Bu kentler aynı zamanda
dünyanın önemli sermaye piyasalarını oluşturur.Aracılar dünyanın farklı yörelerinde yerleşik
olsa da haberleşme araçlarıyla sürekli iletişim içindedirler.Bir piyasadaki fiyat
değişmelerinden, aralarındaki büyük coğrafi uzaklığa karşın, tüm diğer merkezler anında
haberdar olur.İletişim olanakları sayesinde döviz piyasaları bütün dünya çapında adeta
bütünleşmiş tek bir piyasa oluştururlar.
(4) Döviz piyasaları hiç kapanmayan piyasalardır.
Yirmi dört saat boyunca faaliyettedir. Saat farkları dolayısıyla dünyanın çeşitli
yerlerinde döviz piyasalarından birisi her an açıktır. Ulusal piyasa kapalı olsa da açık olan
piyasalarda kurları etkileyecek gelişmeler ortaya çıkabilir. O yüzden bir piyasa açıldığında
kapanışa göre kurlar çok farklı olabilir. Döviz piyasalarında fiyat kotasyonu dakikada 20 kez
değişiyor, bir günde gerçekleşen kotasyon değişimi 18,000’e ulaşıyor. Günümüz dünyasının en
büyük pazarı döviz piyasalarında işlemler günün 24 saati boyunca devam eder. İşlemler, günün
ilk saatleriyle Sidney ve Tokyo’da başlar. Sonra Hong Kong ve Singapur piyasaları açılır,
günün ilerleyen saatlerinde Dubai ile birlikte Avrupa’da Zürih, Frankfurt ve Londra piyasaları
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faaliyete başlar. İşlemlerin oldukça yoğun gerçekleştiği Londra piyasası hareketlendikten sonra,
Amerika’da New York, Chicago ve en son
San Francisco şehirlerinde döviz işlemleri
başlar. Bu piyasaların kapanmasıyla da döviz piyasalarında 24 saat tamamlanır.
(5) Döviz piyasaları tam rekabet piyasalarına oldukça yakın piyasalardır.
Alıcı ve satıcı sayısının çok olması, piyasaya giriş çıkış serbestisi, dövizin homojen bir
varlık olması, piyasanın bilgisel etkinliği vb. nedenler piyasayı tam rekabet koşullarına
yaklaştırır. Özellikle kamu müdahalelerinin bulunmadığı durumda bu piyasalar tam rekabet
koşullarına daha da yaklaşır.
Bir sonraki başlıkta döviz piyasalarının fonksiyonlarını ele alacağız.

13.4.5. Döviz Piyasasının Fonksiyonları
(1) Satın alma gücü transferi
Bir ihracat işleminde, alıcı kendi ulusal parası karşılığında döviz talep edecektir. Satıcı
ise aldığı dövizi kendi ulusal parasına çevirmek isteyecektir. Döviz piyasası bu transferi
sağlamaktadır. Uluslararası ödemelerin çoğu bir ülkeden diğerine nakit para gönderilerek
yapılmaz. Ödemeler para gönderilmeden bankaların birbirleri ile olan hesaplarına alacak ve
borç kayıtları düşülerek yapılır. Bankalar, uluslararası ticaretin ayrılmaz bir parçasıdır.
Uluslararası ticarette, satın alma gücünün transferine imkân veren başlıca ödeme
şekillerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.


Peşin ödeme,



Maaş karşılığı ödeme,



Belge karşılığı ödeme,



Malın elden çıkarılmasından sonra ödeme,



Kredili ödeme,



Akreditife dayanan ödeme,



Poliçe - Çekle ödeme.

(2) Finansman fonksiyonu
Uluslararası ticari işlemler için kredi imkânları sağlar. İhracatçı için, malların bir
ülkeden diğerine gidişi süresince, ihracatçının kendisine ithalatçı tarafından yapılan siparişi
imal ettiği sürede kredi gerekir. İthalatçı için de bu mal için ödeme yaptığı süre ile ülke içinde
malı sattığı süre dönem içinde kredi gerekir. Bu krediyi genellikle banka sistemi karşılar.Bu tür
uygulamalarla dövizle vadeli işlem yapan firmalar, döviz piyasaları tarafından finanse edilir ve
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böylece finans fonksiyonu yerine getirilir. Aslında İhracatçıyı yerli banka sistemi finanse
etmiştir. İhracatçının bankası bu poliçeyi ithalatçının bankasına gönderir. İthalatçının bankası
akseptans verdikten sonra, poliçeyi ithalatçıya gönderir. İthalatçı malları çeker; kabul edilen
poliçe ya vadesine kadar ihracatçının bankası hesabında bekletilir ya da ithalatçının ülkesindeki
banka tarafından iskonto edilir. Bu tür uygulamalarla dövizle vadeli işlem yapan firmalar, döviz
piyasaları tarafından finanse edilir ve böylece finans fonksiyonu yerine getirilir.
(3) Riski azaltma fonksiyonu
Döviz piyasası, döviz kuru riskinin profesyonel risk yüklenicilerine devredilmesi ile kur
değişmelerinden korunma yöntemleri sunar. Döviz kuru sabitse, döviz kontrolü varsa, firmanın
elinde çeşitli dövizler bulunması sorun değildir. Kur dalgalı ise, firmanın borçları ve
alacaklarının farklı dövizler itibariyle olması, bir döviz riski yaratır. Vadeli döviz piyasası, bu
riski azaltacak işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu fonksiyonu bir örnekle açacak olursak:
Örnek:
Amerikan firması Almanya'dan 8.000 ton kömür sipariş etsin. Kömürün tonu
Almanya'da 90 € ve o gün için New York'ta geçerli döviz kuru 1 $ = 0,80 € olsun.
90 € x 8.000 = 720.000 €
Firmanın kömür ithalatı maliyeti yapılan diğer giderler hariç:
€ = 1,25$

720.000 € x 1,25 = 900.000 $ olur.

Ancak, kömürün Amerika'ya ulaşması aşamasında geçen sürede döviz kurunda
değişiklik meydana gelebilir.
Gerçekten de döviz kuru değişsin ve yeni kur 1$ = 0,75 € şeklinde belirlensin.
€ = 1,333333 $

720.000 € x 1,333333 = 960.000 $

Bu durumda ithalatçı kömür için 900.000 $ yerine 960.000 $ ödemek zorunda
kalacaktır.
İthalatçı aradaki bu zararı karşılayabilmek için vadeli döviz piyasasına girip,
Örneğin 3 ay sonra teslim kaydı ile 720.000 € satın alabilir.
Vadeli döviz piyasasında üç ay vadeli dövize uygulanan kurun 1$ = 0,78 € olduğunu
varsayarsak,
€ = 1,282 $

720.000 € x 1,282 = 923.077 $

İthalatçı vadesi geldiğinde 923.077 $ ödeyerek 720.000 € satın alacak ve bu parayla
ithalatını gerçekleştirecektir.
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Üç ay sonra döviz kuru ne olursa olsun ithalatçı için durum değişmeyecektir. Böylece
döviz kuru değişikliğine karşı korunur.

13.5. Döviz Kuru Tanımları
Cari Döviz Kuru: Döviz piyasalarında yapılan alış ve satışlarda belirlenen ve her gün
kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına denir. Bu kur, borsada - piyasada oluşan
değerdir. Bir yabancı paranın döviz işleminin yapıldığı anda fiilen gerçekleşen işlem fiyatıdır.
Dolaylı ve Dolaysız Kotasyon olmak üzere iki türlü gösterim mevcuttur.
Dolaysız (Direkt) Kotasyon (Avrupa Usulü): Bir birim yabancı paranın kaç birim
yerli paraya eşit olduğu tanımlanır.
1 $ = 2.6 TL
Türkiye’de Dolaysız Kotasyon kullanılıyor.
Dolaylı (İndirekt) Kotasyon (Amerikan Usulü): Bir birim yerli paranın kaç birim
yabancı para ettiğini belirlenir.
1 TL = 1 / 2.6 $ = 0,38 $
Dolaysız Kur - Düz kur: İki milli para arasında doğrudan doğruya (fiilen) uygulanan
döviz kuruna düz kur denir. Türk Lirası ile doğrudan dolar satın almak istenirse; ABD doları
ile TL arasındaki parite 1 $ = 2.6 YTL bir doları elde etmek için 2,6 TL vermek gerekir. Bu
durumda doların düz kuru 2,6 TL dır.
Dolaylı Kur - Çapraz Kur: Farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak payda üzerinde
hesaplanmasına denir. $ başa yazılır, çünkü dolar rezerv paradır. Üçüncü bir para cinsinden, iki
ülke parası arasında ortaya çıkan kura çapraz kur denir.
Frankfurt Piyasasında

1 $ = 1,1 Euro

Tahtakale Piyasasında

1 $ = 2,6 TL

Dolaylı Kur

1 Euro = 2,86 TL

Döviz kurundaki dalgalanmalardan bahsedecek olursak;
Döviz Kuru yükselirse; Yabancı paranın değeri ARTAR, ulusal paranın değeri
AZALIR.
1$ = 2,30 TL iken 2,6 TL olması
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Döviz Kuru düşerse; Yabancı paranın değeri AZALIR, ulusal paranın değeri ARTAR.
1$ = 2,30 TL iken 2,1 TL olması
Döviz Alış Kuru ve Döviz Satış Kuru: Bankalar Döviz Kurlarını alış ve satış kurları
olarak ayrı ayrı kote ederler. Bankalar dövizi düşük fiyattan alır yüksek fiyattan satar. Alış ve
satış kurları arasındaki fark bankanın kârını ve işlem giderlerini kapsar buna Kur Marjı denir.
Kur Marjı (SPREAD) : Bankalar ve döviz ticareti yapan diğer kuruluşların döviz alış
ve satış kurları arasındaki farka denir. Kur marjını yıllık faiz veya kâr oranı ile
karşılaştırabilmek için bunların yüzdelik oranlara dönüştürülmesi gerekir.
Kur Marjı (Yıllık Yüzde) =

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢−𝐴𝑙𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢
𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢

∗ 100

Alış -Satış kurları arasındaki farklılık nedenleri:

düşük olur.


Yapılan döviz işleminin tutarı. Döviz işlemlerinin miktarı fazla olursa kur marjı
Döviz piyasası istikrarsızsa oynaklık arttıkça marjlar yükselir.


Paranın gelecekteki piyasa koşullarına ilişkin istikrarsızlık beklentileri de
marjları artırır.


Efektif döviz işlemlerinde kur marjı yüksektir.

Efektif Kurlarda Kur Marjının Yüksek Olma Nedenleri:


Efektif genelde ufak miktarda alınır satılır, ama aynı idari maliyetler yapılır.


Efektif dövizler bankalarda nakit tutulur. Yabancı paraları kasasında tutan banka
bu alım satım süresi içinde faiz geliri elde edemez.

içerir.



Nakit dövizlerin güvenlik problemi var.



Nakit dövizlerin ilgili ülkeden getirilmesinin maliyeti var.

Bu nedenlerle “efektif döviz” işlemleri “döviz”e göre daha fazla alım satım marjını

13.5.1. Nominal ve Reel Döviz Kuru
Nominal Döviz Kuru: Piyasada geçerli döviz piyasasında belirlenen enflasyon
oranlarına göre düzeltilmemiş, enflasyon oranlarından bağımsız olarak belirlenmiş cari döviz
kurlarıdır.
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Reel Döviz Kuru: İlgili dönemde enflasyon oranlarına göre düzeltilerek hesaplanan
döviz kurlarıdır. Reel döviz kuru, yabancı ülkelerde üretilen malların yurtiçinde üretilen mallar
cinsinden göreli fiyatını yansıtan ve uluslararası rekabet gücünü ölçmek için yaygın bir şekilde
kullanılan önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Reel döviz kuru iktisadi aktörlerin
üretim ve tüketim kararlarının yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mallar arasında dağılımını
etkileyerek, cari işlemler dengesi üzerinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Reel döviz kurunda
ortaya çıkan değişmeler piyasalar için oldukça önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Reel
döviz kurunun yükselmesi o ülke parasının dış değeri açısından reel değer kaybı olarak
yorumlanırken, reel kurun düşmesi ise reel değer kazancı olarak değerlendirilmektedir. Reel
döviz kurları ülke ekonomisi ile ilgili daha fazla bilgi içerir, daha doğru bir göstergedir. Bir
ülkenin dış ticaretinde rekabet gücüne ilişkin bir göstergedir. Merkez Bankası bilançosu
üzerindeki etkileri nedeniyle para politikalarının oluşturulmasında dikkate alınır.

Reel Döviz Kuru = (Nominal Döviz Kuru) x

Dış Enflasyon Oranı
İç Enflasyon Oranı

Reel döviz kurunu aşağıdaki gibi formülleştirmek mümkündür:
R=

𝑒𝑃𝑖

𝑃𝑇𝑢𝑟

Reel döviz kuru denkleminde iki ülke para birimi arasındaki nominal döviz kuru (e),
yurtdışı fiyat düzeyi (Pi) ve yurtiçi fiyat düzeyi (PTur) yer almaktadır. Denklemin payında yer
alan (ePi) ifadesi yurtdışı fiyat düzeyinin ulusal para cinsinden değerini göstermektedir. Bu
eşitlik bize reel döviz kurunun, ulusal para birimi cinsinden yurtdışı mal ve hizmetlerin
fiyatının, yurtiçi mal ve hizmetlerin fiyatına oranlanmasıyla hesaplanacağını ifade etmektedir.
Nominal döviz kurunun reel döviz kurundan düşük olması durumu, yerli paranın gerçek
değerinin üzerinde bir dış değeri olduğu konusunda bize bilgi verecektir. Ticarete konu olan
ürünlerin yurtiçi üretim maliyetlerinin nispi olarak yükselmesi, söz konusu nispi fiyatları
yükseltmekte yani reel kurun değerlenmesine neden olmaktadır. Böylece, diğer koşulların
değişmediği kabulü altında, ticarete konu malların yurtiçi üretimi nispi olarak verimsizleşmekte
ve ülkenin uluslararası rekabet gücü olumsuz yönde etkilenmektedir. Neticede, reel değer
kazancı durumunda net ihracat bu gelişmelerden negatif olarak etkilenecektir. Döviz kuru
dalgalanmalarının net ihracat kanalıyla, milli gelir üzerinde açık bir etki yapabiliyor olması,
reel döviz kurlarının uluslararası rekabet gücünün bir göstergesi olduğu fikrini de
desteklemektedir. Nominal döviz kurunun yükselmesi, dış fiyatların artması, iç fiyatların
düşmesi veya dış fiyatların iç fiyatlardan daha yüksek oranda artması durumunda reel döviz
kuru yükselecektir. Başka bir ifadeyle, malın ulusal para ile dış fiyatı, iç fiyatına göre artmış
olacak ve bu sebeple ihracat artacak, ithalat azalacaktır.
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Reel döviz kurundaki değişmeyi yani reel değer kazancı ve reel değer kaybını aşağıdaki
reel döviz kuru denkleminden hareketle aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

∆𝑅 ∆𝑃𝑖 ∆𝑒 𝑃𝑇𝑢𝑟
=
+
−
𝑅
𝑒
𝑃𝑖
𝑃𝑇𝑢𝑟

Yukarıdaki denklem bize reel döviz kurlarındaki bir değişmenin nominal döviz
kurundaki, yurtiçi ve yurtdışı fiyat düzeyindeki değişmelerden kaynaklanacağını
göstermektedir.

∆𝑃𝑖
𝑃𝑇𝑢𝑟
<
𝑃𝑇𝑢𝑟
𝑃𝑖

Eğer yukarıdaki eşitsizlikte gösterildiği gibi, yurtiçinde gerçekleşen enflasyon oranı,
yurtdışında gerçekleşen enflasyon oranından büyük olduğu takdirde, nominal döviz kuru, söz
konusu iç ve dış enflasyon oranları arasındaki farktan daha fazla yükselirse; bu durumda reel
döviz kuru artarak reel değer kaybı oluşacaktır. İki ülkenin enflasyon oranları arasındaki farktan
daha fazla artan nominal döviz kuru, ülkenin uluslararası rekabet gücünü yükseltecektir.
Örneğin Türkiye’de yurtiçi enflasyon oran %10 iken ABD’de %2 olduğunu ve bu dönemde
nominal döviz kurunun da%12 yükseldiğini düşünelim. Reel döviz kuru denkleminde verileri
yerine koyduğumuzda reel döviz kurundaki % değişme %∆𝑅 = (%2 + %12 - %10) = %4
olacaktır. Bu durumda reel döviz kurunda %4’lük bir artış gerçekleşmiştir.
1973 yılında Bretton Woods sisteminin çökmesi ve sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmeye başlaması sonrasında, reel döviz kurlarındaki oynaklıkta giderek artış
göstermiştir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda, merkez bankaları reel döviz kurlarındaki önemli
değişiklikleri ihmal etmiş ve reel ekonomik durumu yansıtmaktan uzak döviz kuru politikaları
uygulamayı tercih etmişlerdir. Bu politikaların neticesinde, ülkelerin aşırı borçlanmaları,
finansal krizlerle karşılaşmaları, ciddi ödemeler dengesi sorunlarına muhatap olmaları ve sabit
döviz kurlarına yönelik spekülatif saldıra uğramaları söz konusu olmuştur.

13.5.2. Efektif Döviz Kurları
Bir ulusal paranın o ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan kurlarının
ağırlıklı ortalamasına eşittir. Bir ulusal paranın satınalma gücü onunla satın alınabilecek
yabancı mal, hizmet veya mali değerlere bağlıdır. Bir ulusal paranın dış değerini hesaplamak
için efektif döviz kuru hesaplanır.
Nominal Efektif Döviz Kurları: Belirli bir kriter gözetilerek seçilmiş çift taraflı
nominal kurların uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasıdır.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para
birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili
ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir.
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Reel Efektif Döviz Kurları: Nominal Efektif Döviz Kurlarının ülkeler arasındaki
göreli fiyat veya maliyet farklarıyla düzeltilmiş halidir. Ülkeler arasındaki göreli fiyat veya
maliyet gelişimi hakkında bilgi içerir. Ekonomilerin rekabet güçlerinin değerlendirilmesinde
kullanılan anahtar makroekonomik göstergelerden biri olarak kabul edilir. TCMB uygulaması
açısından; Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan
sepete göre TL’nin ağırlıklı ortalama değerine nominal efektif döviz kuru denir. Nominal
efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkilerinin arındırılmasıyla oluşturulan ortalamaya reel
efektif döviz kuru adı veriliyor.
TCMB’nin TÜFE esas alınarak yapılan Reel Efektif Kur hesaplamasında Türkiye’nin
dış ticaretinde önemli olduğu için kapsama alınan ülke sayısı 36;
(1) Gelişmiş ülkeler: Almanya, İtalya, ABD, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika,
Hollanda, Japonya, Kore, İsviçre, Avusturya, İsveç, Tayvan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti,
İsrail, Finlandiya, Danimarka, İrlanda, Slovakya, Portekiz.
(2) Gelişmekte olan ülkeler: Çin, Rusya, Romanya, Polonya, Hindistan, Macaristan,
Bulgaristan, Tayland, Kazakistan, İran, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Mısır.
Reel Efektif Kur ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat
düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır:

Bu denklemlerde:
wi =i ülkesinin Türkiye’nin Reel Efektif Döviz Kuru Endeksindeki Ağırlığını
PTUR= Türkiye’nin fiyat endeksini
Pi= i ülkesinin fiyat endeksini
Ei,TUR= TL cinsinden i ülkesi parasının kurunu
N:=Analize dâhil edilen ülke sayısını göstermektedir.
Reel efektif kurun artışı; TL’nin reel olarak değer kazandığını, Türk mallarının yabancı
mallar cinsinden fiyatının arttığını göstermektedir.
Reel Efektif Döviz Kurları neden önemli?
374

Piyasalar; Dolar ve Euro kurlarına ve kur sepeti oranına bakarak TCMB’nin döviz
piyasasına müdahale edip etmeyeceğini, edecekse kuru ya da sepeti nereye getirmek istediğini
anlamaya çalışıyor. Oysa TCMB açısından önemli olan tek tek kurlar ya da Dolar Euro sepet
kuru değil Reel Efektif Kurdur.
Reel Efektif Kurun 120 – 125 aralığına doğru hareketlenmesi halinde TL’nin
değerlendiği anlaşılıyor ve para politikası araçları kullanılarak müdahale gelebiliyor.
Reel Efektif Kurun 125 – 130 aralığında seyretmesi halinde TCMB daha sert önlemlerle
müdahale edebileceğini, 130’un üzerine çıkması halinde ise elindeki bütün araçlarla müdahale
edebileceğini açıklamış.
Tablo 10: Reel Efektif Döviz Kuru

Kaynak: TCMB

13.6. Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı
Satın Alma Gücü Paritesi: Belirli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve
hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen döviz kurudur. Belli bir miktardaki
milli paranın her ülkede aynı sepete giren malları satın alabilmesine dayanır. Tek fiyat
kanununun döviz piyasalarına uygulanmış şeklidir.
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Tek Fiyat Kanunu


Alıcı ve satıcıların çok sayıda olduğu,


Piyasa
sağlanabildiği,


koşullarına

ilişkin

bilgilerin

çok

ufak

maliyetlerle

Serbest rekabet piyasalarının doğal bir sonucu şudur:


Ticarete konu olan bir malın (veya başka bir ekonomik varlığın),
mevcut döviz kurundan belirli bir ulusal paraya çevrilmiş fiyatının dünyanın her
yerinde aynı olması gerekir.

Farklı piyasalarda bu malın fiyatları arasında doğabilecek
farklılık, bu malı bir piyasadan diğerine ulaştırmak için gereken taşıma giderlerinden
daha büyük olamaz.
Tek fiyat kanunu, uluslararası arbitraj faaliyetlerinin bir sonucudur. Arbitrajcı risk
yüklenmeden, belli bir anda ortaya çıkmış bulunan fiyat farklılıklarından kâr sağlamaya çalışır.
Bunun için de "ucuza al, pahalıya sat" ilkesine göre hareket eder. Bu mekanizma ise fiyatların
çok dar sınırlar içinde birbirinden sapmasına engel olur.
ÖRNEK: Gümrük tarifeleri ve taşıma giderleri gibi engellerin bulunmaması
durumunda,
Kur:

1.25TL: 1$

Buğdayın tonu: Amerika'da 100$ ve Türkiye'de 175TL'dir.
Türk lirasına çevrildiğinde, bunun anlamı buğdayın ABD'de 125TL (ya da dolar
cinsinden Türk buğdayının fiyatı 140$) olması demektir.
Buğday fiyatları ABD'de Türkiye'den daha ucuzdur.
Bu farklılık kâr peşinde koşan arbitrajcıyı harekete geçirir.
Buğday ABD'den alınıp Türkiye'de satılınca ton başına 50TL (veya 40$) bir kâr elde
edilir.
Arbitrajcının kâr sağlamasının yanında, yukarıdaki mekanizma, iki ülkede fiyatları aynı
düzeye getirici etki yapar.
Şöyle ki, buğdayın ABD'den satın alınması bu piyasada fiyatları yükseltici, Türkiye'de
satılması da burada fiyatları düşürücü etkide bulunur, böylece uluslararası piyasalar arasında
bozulmuş olan fiyat uyumu yeniden sağlanmış olur.
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13.6.1. Mutlak Satınalma Gücü Paritesi (Absolute Purchasing Power
Parity)
Bir ülkedeki fiyatlar, cari döviz kurundan diğer ülke paralarına dönüştürüldüğünde bu
ülkelerde de aynı olmalıdır. Herhangi bir ulusal para biriminin satınalma gücü, dünyanın her
yerinde aynı olmalıdır. Mutlak satınalma gücü paritesinde öngörülen bu sonucu sağlayan yine
arbitraj mekanizmasıdır. Satınalma gücü paritesinde örnek olarak Amerikan Big Mac
Hamburger Endeksi verilebilir.
Big Mac Endeksi: The Economist Dergisi tarafından 1986’da takas teorisini herkes için
daha anlaşılabilir kılmak amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Endeks farklı ülkelerin para birimlerinin
birbirlerine olan oranlarını gözlemlemek amacıyla oluşturulmuş. Çok bilinen, çok kullanılan
bir reel kur ölçüsüdür. Uluslararası ekonominin en eski temellerinden birine dayanıyor: Bu
teoride 1 doların her ülkede aynı satın alma gücüne sahip olduğu varsayılıyor. Teorinin
savunucuları, uzun dönemde her ülkede para birimlerinin alışveriş sepetlerine aynı miktarda
mal dolduracak şekilde dengelenmesini bekliyorlar. Big Mac Endeksi, dolar karşısında diğer
para birimlerinin değerlerini hesaplamanın kolay bir yolu olduğunu kanıtlaması nedeniyle, kısa
zamanda ekonomistler tarafından sıkça başvurulan bir endeks haline geldi. Söz konusu alışveriş
sepetinde, McDonald's’un 100'den fazla ülkede ürettiği Big Mac var. Satın Alma Gücü
Paritesi'ne göre, dünyanın diğer ülkelerinde satın aldığınız Big Mac Amerika'da aldığınız ile
aynı fiyatta olmalıdır.
Dünyanın her yerinde aynı içerik ve standartta üretildiği için normal koşullarda fiyatının
her yerde aynı olması gereken bir ürün.
Hamburgerlerin satış fiyatlarını karşılaştırdığımızda ise bir ülkenin para biriminin
gerçek değerinin üstünde veya altında olması gerektiğini anlayabiliyoruz.
Reel döviz kurunu en basit olarak ürünün Türkiye’deki satış fiyatını, karşılaştırmaya
esas alınan ABD’deki satış fiyatına bölerek bulabiliriz. Her ülkedeki Big Mac fiyatları ile cari
döviz kuru karşılaştırılmakta ve buna göre ülke parasının aşırı ya da eksik değerli olduğu
yargısına ulaşılmaktadır.
ÖRNEK:
Örneğin bir Big Mac fiyatı Türkiye’de 8 TL, ABD’de ise 4 dolar ise mutlak satın alma
gücü paritesine göre döviz kurunun alması gereken değer;
E = PTR / PUS
E = 8TL /4$ = 2TL/$ olacaktır.
Eğer cari döviz kuru bu değerin altında ise ülke parasının aşırı değerli olduğu, üzerinde
ise eksik değerli olduğu ileri sürülmektedir.
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ÖRNEK:
Big Mac, Türkiye’de 9,25 TRL’ye satılırken, Amerika’da 4,80 USD fiyata
satılmaktadır.
E = PTR / PUS =9,25 / 4,80 = 1,93
$/TRL Kur = 2,62
Eğer Big Mac ABD ile aynı fiyatta satılacaksa 12,5 TRL (9,25 x 2,62) olmalıydı. Sonuç:
Böyle bir durumda Ya fiyat yanlıştır ya da kur.

13.7. Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları
Döviz piyasalarında yapılan işlemler teslim süreleri açısından iki gruba ayrılır:


Spot Piyasa (Anında Teslim Piyasası)



Vadeli İşlem Piyasaları (Geleceğe Yönelik İşlem Piyasaları)

Spot Piyasalar: Anlaşmaya varılınca bekletilmeden bir tarafın dövizi, öbür tarafında
bunun karşılığı ulusal para tutarını vermesini gerektiren işlemlerdir. Genellikle nakit para
şeklindeki dövizlerin alım satımı, anında gerçekleştirilir. Temel kural ödemenin bekletilmeden
yapılmasıdır ancak yabancı banka hesaplarının transferi şeklindeki spot işlemlerde, teamül
sözleşmeyi izleyen iki iş günlük bir süre tanınır.
Vadeli İşlemler Piyasaları: İleri bir tarihte uygulanacak döviz kuru bugünden
belirlenir, bu süre içinde kurlarda ortaya çıkacak bir değişme tarafları etkilemez. Vadeli
işlemler, kur değişmelerinin riskini ortadan kaldırmak için yapılır. Bu piyasalar özellikle döviz
spekülatörlerinin tercih ettikleri piyasalardır.
Geleceğe yönelik döviz işlemlerini 3 gruba ayırabiliriz:


Vadeli teslim (forward) işlemleri



Gelecek işlemleri (futures)



Döviz swapları ve opsiyonları

Vadeli işlemlerde;


Döviz alım - satım sözleşmesi bugünden yapılır,



Döviz kuru, alım satım miktarı ve teslim tarihi gibi koşullar önceden belirlenir,


Fakat gerçek ödemeler yani dövizin ve karşılığı olan ulusal paranın teslimi,
gelecekte, öngörülen bir tarihte yerine getirilir.
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Ödeme süreleri çoğunlukla bir yıldan kısa olur.

Spot (peşin) Döviz Kuru: Dövizin hemen, en geç 2 işgünü içinde teslimi kaydıyla
yapılan spot alım satım işlemlerindeki kura verilen addır. Türkiye’ de genelde aynı gün valörlü
yapılır. En önemli unsur bankaların döviz kuru riskinden kaçınmaya çalışmasıdır
Forward (vadeli) Döviz Kuru; Gelecekteki bir tarihte teslim edilmek üzere bugünden
alım-satım işlemi için öngörülen kurdur. Gelecekte belirli bir tarihte belirli bir dövizin işlem
göreceği bugün üzerinde anlaşılan kurdur. Vadeli döviz işlemlerinde vade genellikle 3 aydır.
Dış ticaretin ortaya çıkardığı döviz kuru risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Döviz Arbitrajı: Arbitraj bir döviz, menkul kıymet, mal veya üretim faktörünün belli
bir fiyat farklılığından faydalanmak üzere bu ekonomik varlığın eşanlı olarak alınıp
satılmasıdır. Alım satım aynı anda yapılır; risk faktörü yoktur. Ekonomik varlık fiyatlarının
tüm piyasalarda aynı anda tek fiyatının oluşmasını Tek fiyat kanununun sağlamasıdır.
Döviz Arbitrajı aynı iki para arasındaki kurların belirli bir anda çeşitli piyasalarda farklı
olmasından kaynaklanabilir.
İstanbul Piyasası

New York Piyasası

1$ = 1.5 TL

1$ = 2.0 TL

Arbitrajcı elindeki 1.5 TL ile İstanbul Piyasasından dolar alır. Aynı anda New York
Borsasında 1$’ı 2.0 TL’ye satar. Böylece 0.5 TL (%33 oranında kâr etmiş olur)
Kişisel kâr sağlamanın yanında, ekonomik açıdan arbitrajın en önemli yararı, kur
uyumunu gerçekleştirmesi ve Tek Fiyat Kanunun işlemesine olanak vermesidir. Arbitrajcı
İstanbul’da dolar satın aldıkça talep artar ve TL fiyatı yükselir. New York Piyasasında dolar
sattıkça dolar arzı artar ve fiyat düşmeye başlar. Sonuçta tüm piyasalarda o ulusal para için tek
fiyat oluşur.
Döviz Spekülasyonu: Bir kimsenin kendi yaptığı tahminlere dayanarak fiyatında
yükselme beklediği ekonomik varlığı satın alması, fiyatında düşme beklediği varlıkları satması
yolu ile kar elde etme faaliyetlerine spekülasyon denir. Ayırıcı özelliği kur değişmelerinin
bilinmemesi, geleceğe ait bir belirsizliğin bulunmasıdır. Herkes tüm göstergeleri göz önüne
alarak tahminler yapar. Risk yüklenmek spekülasyonun temel özelliğidir. Spekülatörler döviz
kurlarını tahmin ederken; ülkenin ödemeler bilançosu durumu, faiz ve enflasyon oranı,
ihracattaki gelişmeler, dış borç ödemeleri, IMF gibi mali kuruluşların desteği gibi tüm etkenleri
dikkate alırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz kavramı geniş anlamda kullanıldığı takdirde, yabancı ödeme araçlarının
tamamını kapsamaktadır. Eğer dar anlamda döviz kavramından söz ediliyorsa, yabancı paralar
üzerine yazılı ticaret poliçelerini ifade etmektedir. Nakit yabancı para şeklinde olmayan, ancak
para yerine geçen dövize bağlı çekler, senetler, banka havaleleri, ödeme emirleri gibi yabancı
para ödeme araçları ise, kaydi döviz veya döviz olarak kabul edilmektedir. İtalyanca kökenli
bir kelime olan “Kambiyo”, yabancı paralar ve bu paralarla ödemeyi sağlayan belge, hesap ve
araçları ifade etmek için kullanılmaktadır. Türkiye’de döviz ve kambiyo terimlerinin,
birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir.
Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değeridir. Diğer bir deyişle; iki ulusal
para birimi arasındaki değişim oranıdır. Döviz fiyatlarına döviz kuru denir.
Konvertibilite, bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke
paralarına ve altına dönüştürülebilme özelliğine haiz olmasıdır. Konvertibilite dileyen herkesin
serbestçe döviz işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır.
Döviz piyasası, farklı ülkelere ait paraların alınıp satıldığı piyasaya verilen addır. Diğer
bir tanımlamayla yabancı paraların ya da nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri,
çek vs. gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır.
Döviz Arzı: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satılması arzulanan
yabancı para miktarıdır. Ellerinde döviz bulunduranların bunları ulusal para karşılığında
bankalara satma arzularıdır. Döviz arzı, ihracat bedeli ödemeleri, yurtiçine seyahat, plasman,
spekülasyon, yatırım amaçlı olarak yapılabilir.
Döviz Talebi: Alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak
istenen yabancı para miktarını gösterir. Diğer bir deyişle, belirli bir dönemde satın alınan
dövizler döviz talebini gösterir. Döviz talebi, ithalat bedeli ödemeleri, yurtdışına seyahat,
plasman, spekülasyon, yatırım amaçlı olabilir.
Döviz piyasasında dengenin sağlanması ve denge döviz kurunun belirlenmesi arz edilen
döviz miktarının talep edilen döviz miktarına eşitlenmesiyle sağlanır.
Nominal Döviz Kuru: Piyasada geçerli döviz piyasasında belirlenen enflasyon
oranlarına göre düzeltilmemiş, enflasyon oranlarından bağımsız olarak belirlenmiş cari döviz
kurlarıdır.
Reel Döviz Kuru: İlgili dönemde enflasyon oranlarına göre düzeltilerek hesaplanan
döviz kurlarıdır. Reel döviz kuru, yabancı ülkelerde üretilen malların yurtiçinde üretilen mallar
cinsinden göreli fiyatını yansıtan ve uluslararası rekabet gücünü ölçmek için yaygın bir şekilde
kullanılan önemli bir göstergedir.
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Bir ulusal paranın satın alma gücü onunla satın alınabilecek yabancı mal, hizmet veya
mali değerlere bağlıdır. Bir ulusal paranın dış değerini hesaplamak için efektif döviz kuru
hesaplanır.
Nominal Efektif Döviz Kurları: Bir ulusal paranın o ülkenin başlıca ticaret ortaklarının
paralarıyla olan kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. Belirli bir kriter gözetilerek seçilmiş
çift taraflı nominal kurların uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş
ortalamasıdır. Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip
ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir.
Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir.
Reel Efektif Döviz Kurları: Nominal Efektif Döviz Kurlarının ülkeler arasındaki göreli
fiyat veya maliyet farklarıyla düzeltilmiş halidir. Ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet
gelişimi hakkında bilgi içerir. Ekonomilerin rekabet güçlerinin değerlendirilmesinde kullanılan
anahtar makroekonomik göstergelerden biri olarak kabul edilir.
Satın Alma Gücü Paritesi: Belirli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve
hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen döviz kurudur. Belli bir miktardaki
milli paranın her ülkede aynı sepete giren malları satın alabilmesine dayanır. Tek fiyat
kanununun döviz piyasalarına uygulanmış şeklidir.
Spot Piyasalar: Anlaşmaya varılınca bekletilmeden bir tarafın dövizi, öbür tarafında
bunun karşılığı ulusal para tutarını vermesini gerektiren işlemlerdir. Genellikle nakit para
şeklindeki dövizlerin alım satımı, anında gerçekleştirilir. Temel kural ödemenin bekletilmeden
yapılmasıdır ancak yabancı banka hesaplarının transferi şeklindeki spot işlemlerde, teamül
sözleşmeyi izleyen iki iş günlük bir süre tanınır.
Vadeli İşlemler Piyasaları: İleri bir tarihte uygulanacak döviz kuru bugünden belirlenir,
bu süre içinde kurlarda ortaya çıkacak bir değişme tarafları etkilemez. Vadeli işlemler, kur
değişmelerinin riskini ortadan kaldırmak için yapılır. Bu piyasalar özellikle döviz
spekülatörlerinin tercih ettikleri piyasalardır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke paralarına
ve altına dönüştürülebilme özelliğine ne ad verilmektedir?
a)

Konvertibilite

b)

Serbest döviz kuru

c)

Rezerv para

d)

Efektif döviz

e)

Kambiyo

2)
Bir ulusal paranın o ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan
kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşitlenmesiyle hesaplanan döviz kuru aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Nominal döviz kuru

b)

Reel döviz kuru

c)

Efektif döviz kuru

d)

Düz kur

e)

Çapraz kur

3)
Bir ulusal paranın o ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan
kurlarının ağırlıklı ortalamasının, ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet farklarıyla
düzeltilmesi yoluyla hesaplanan döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Nominal döviz kuru

b)

Reel döviz kuru

c)

Çapraz kur

d)

Reel Efektif Döviz Kurları

e)

Nominal Efektif Döviz Kurları
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4)
Değişik döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak istenen
yabancı para miktarı nasıl adlandırılır?
a)

Nominal döviz kuru

b)

Reel döviz kuru

c)

Döviz talebi

d)

Döviz arzı

e)

Konvertibilite

5)
Belirli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve hizmetlerin farklı
ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Satın alma gücü paritesi

b)

Reel döviz kuru

c)

Çapraz kur

d)

Reel efektif döviz kurları

e)

Nominal efektif döviz kurları

6)

Kur marjı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

a)
Belirli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve hizmetlerin farklı
ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen döviz kurudur.
b)
Bankalar ve döviz ticareti yapan diğer kuruluşların döviz alış ve satış kurları
arasındaki farktır.
c)
Değişik döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde satın alınmak istenen
yabancı para miktarıdır.
d)
Bir ulusal paranın o ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan
kurlarının ağırlıklı ortalamasının, ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet farklarıyla
düzeltilmesi yoluyla hesaplanan döviz kurudur.
e)
Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke paralarına
ve altına dönüştürülebilme özelliğidir.
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7)
Aşağıdakilerden hangisi efektif döviz kurlarında kur marjının yüksek olma
nedenlerinden biri değildir?
a)
yapılması.

Efektifin genelde ufak miktarda alınıp satılmasına rağmen aynı idari maliyetlerin

b)
Efektif dövizler bankalarda nakit tutulduğu için yabancı paraları kasasında tutan
bankaların, bu alım satım süresi içinde faiz geliri elde edememesi.
c)

Nakit dövizlerin güvenlik problemi olması.

d)

Nakit dövizlerin ilgili ülkeden getirilmesinin maliyetinin olması.

e)

Döviz arzının bol olması

8)
hangisidir?

Tek fiyat kanununun döviz piyasalarına uygulanmış şekli aşağıdakilerden

a)

Satın alma gücü paritesi

b)

Reel döviz kuru

c)

Çapraz kur

d)

Efektif döviz kurları

e)

Konvertibilite

9)
Türk Lirası’nın diğer ülke paraları karşısından aşırı değerli veya değersiz
olduğunu ve gerçek durumu hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdakilerden hangisine bakmak
yerinde olacaktır?
a) Reel döviz kuru
b) Reel efektif döviz kuru
c) Çapraz kur
d) Efektif döviz kuru
e) Spot döviz kuru
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10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi döviz kurunu etkileyen en önemli faktörlerden biri

a)

Göreli gelir düzeyleri

b)

Göreli mal fiyatları

c)

Beklentiler

d)

Göreli enflasyon oranları

e)

Göreli faiz oranları

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)a, 9)b, 10)b
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14. DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE DÖVİZ KURU
POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak döviz kuru sistemleri kavramı üzerinde durulacaktır. Ardından
döviz kuru sistemleri sabit, esnek ve karma döviz kuru sistemleri olarak üç başlıkta
sınıflandırılarak, açıklanacaktır. Öncelikle sabit döviz kurlarının işleyişi, tarihsel uygulamalar
olan altın standardı ve Bretton Woods Ayarlanabilir Sabit Döviz Kuru Sistemleri perspektifi ile
açıklanacaktır. Daha sonra esnek döviz kuru sistemi avantaj ve dezavantajlarıyla açıklanacaktır.
Uygulamada en çok hayat bulan karma döviz kuru sitemleri müdahale çeşitlerine göre ayrıntılı
bir sınıflandırmaya tabi tutularak açıklanacaktır. Son olarak revalüasyon ve devalüasyon
çerçevesinde döviz kuru politikalarına ve bu politikaların başarı şansını açıklayan MarshallLerner Koşulu ve J Eğrisine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Döviz kuru sistemi kavramını ve temel türlerini açıklayınız.

2)

Sabit döviz kuru sisteminin avantajlı ve dezavantajlı yönleri nelerdir?

3)

Esnek döviz kuru sisteminin nasıl işlediğini ve avantajlarını açıklayınız.

4)
Devalüasyon kavramın açıklayınız ve bir ekonomide devalüasyonun neden
yapıldığını ve ancak hangi durumda başarılı olacağını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Döviz Kuru Sistemi
Kavramı

Döviz kuru sisteminin ne
olduğu ve nasıl
sınıflandırıldığı
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Sabit Döviz Kuru Sistemi

Tarihsel olarak uygulanan
sistemler çerçevsinde sabit
kur sisteminin işleyişi
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Esnek Döviz Kuru Sistemi

Esnek kur sistemini nasıl
işlediği ve avantaj ve
dezavantajları
anlaşılacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Karma Döviz Kuru
Sistemleri

Karma döviz kurlarının
müdahale türlerine göre
nasıl adladlandırıldığı
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.

Döviz Kuru Politikaları

Döviz kuru politikalarının
neler olduğu ve hedefleri ve
başarı koşulları
kavranacaktır.

Okuyarak geliştirilmesi
mümkündür.
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Anahtar Kavramlar


Döviz kuru Ssitemi



Sabit döviz kuru sistemi



Altın standardı



Bretton Woods döviz kuru sistemi



Esnek döviz kuru sistemi



Karma döviz kuru sistemi



Döviz kuru politikaları



Devalüasyon



Marshall-Lerner Koşulu



J Eğrisi
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14.1. Döviz Kuru Sistemlerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması
Kişi ve kurumların, çeşitli amaçlarla döviz arz ve talep ederek katıldıkları döviz
piyasalarında, merkez bankaları düzenleyici-denetimci bir rol oynarlar. Doğrudan veya dolaylı
olarak yapılan müdahalelere bağlı olarak farklı döviz kuru sistemleri oluşur. Döviz kuru
sistemleri, ulusal hükümetlerin döviz kurunun belirlenmesine izin verdiği şartların
tanımlanmasıdır. Döviz kurlarının belirlenme ve değişim rejimi döviz kuru sistemi olarak
adlandırılır. Günümüzde uluslararası finans sisteminde çok çeşitli döviz kuru sistemi
kullanılıyor ve her sistemin göreceli avantaj ve dezavantajları bulunuyor.
1990’lı yılların ikinci yarısından günümüze ağırlıklı olarak gelişmekte olan
ekonomilerde çok sayıda finansal ve ekonomik kriz ortaya çıkmıştır. 1994 yılı sonunda
Meksika (Tekila) krizi ile başlayan, 1997’de Uzak Doğu’da (Tayland, Endonezya ve Kore)
Asya Krizi, 1998 yılında Rusya ve Brezilya, 2000 yılı Ukrayna, 2001 yılı Arjantin,1994 ve
2001 yıllarında Türkiye, 2002 yılında Uruguay ve Brezilya’da yaşanan finansal ve ekonomik
krizler için elbette pek çok neden ileri sürülebilecektir. Diğer yandan 2008 yılında ABD’de baş
gösteren ve tüm dünyaya yayılan finansal kriz sadece gelişmekte olan ekonomilerin değil
gelişmiş ekonomilerinde finansal krizlere muhatap olabileceğini göstermiştir. Küreselleşme ve
ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarının artması bir ülkede ortaya çıkan bir krizin kısa sürede diğer
ülkelerdeki krizleri tetiklemesine yol açmaktadır. Buna iktisat literatüründe yayılma etkisi,
bulaşma etkisi, domino etkisi veya dış yansıma gibi isimler verilmektedir.
1994 Meksika krizi ile başlayan ve daha sonraki yıllarda farklı gelişmekte olan
ekonomilerde ortaya çıkan sermaye dengesi krizlerinin ortak bir noktası bulunmaktadır. Bu
ortak nokta, riskli yöntemlerle finanse edilen sürdürülemez cari işlemler açıklarından
oluşmaktadır. Cari açıkların finansmanında kullanılan kısa vadeli dış borçlanma bu ülkeleri
felaket gibi düşüşlere hazırlamıştır. Yabancı yatırımcılar paniğe kapılarak kıs vadeli kredileri
uzatmakta çekingen davrandığında aşırı değerlenmiş para birimleri çöküşle karşı karşıya
kalmıştır. Üstelik, yerel para birimleri değer kaybettikçe $ ve diğer para birimlerine endeksli
kredilerin reel değeri hızlı bir artış göstermekte ve bu dış kredilerin geri ödenmesini daha da
güçleştirmiştir.
Hiç kuşkusuz bu krizlerin ortaya çıkmasında ve derinlik kazanmasında başrollerden
birini de döviz kuru sistemleri oynamıştır. Dolayısıyla döviz kuru sistemi, bir ülke parasının
gerçek değerinin belirlenmesinde önemli bir unsurdur ve ekonomiyi birçok yönden
etkilemektedir. Bu nedenlerden ötürü bir ekonomide döviz kuru sisteminin belirlenmesi kararı
çok büyük bir önem arz taşımaktadır.
1973’te Bretton Woods Döviz Kuru Sistemini nihai olarak çökmesi sonrasında,
gelişmekte olan ülkelerin politika otoritelerinin zihinlerini en çok meşgul eden konulardan birisi
döviz kuru politikaları ve döviz kuru rejiminin belirlenmesi olmuştur. Bu yıllarda yaşanan
petrol şokları tüm ülkeleri etkilemiştir. Ancak, yapısal özellikleri sebebiyle gelişmekte olan
ülkeler, daha fazla etkilenmişlerdir. Söz konusu dönemde birçok gelişmekte olan ülkenin döviz
kuru rejimi, gelişmiş ülkelerinkinden farklılaşmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde döviz kuru,
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genel olarak piyasa mekanizması tarafından belirlenirken, gelişmekte olan ülkelerde ise döviz
kuru parasal otoriteler tarafından belirlenmiştir. 1980’li yılların başından itibaren gelişmekte
olan ülkelerde sabit döviz kurlarından daha esnek kurlara doğru bir geçiş süreci yaşamışlardır.
Döviz kuru sistemleri ile dış ticarete konu olan mallar arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Diğer piyasalarda olduğu gibi, dövizin fiyatı anlamındaki döviz kuru da, piyasa
güçlerine bağlı olarak değişebilecektir. Döviz kurlarındaki değişikliğin hangi yolla
belirleneceği ise, döviz kuru sistemi olarak isimlendirilmektedir. Bir ülkede uygulanan döviz
kuru sisteminin niteliğini belirleyen temel unsur olarak, döviz kurunun serbestçe dalgalanıp
dalgalanamayacağı öne çıkmaktadır. Döviz kuru sistemlerinin, genel olarak döviz kurunun
piyasa koşullarına bağlı olarak değişip değişmemesine göre bir uçta sabit döviz kuru sistemi ve
diğer uçta esnek döviz kuru sistemleri olmak üzere ikiye ayrılması mümkündür. Günümüz
ekonomilerinde, bu iki uç sistemin katı bir şekilde uygulanması pek söz konusu olmamaktadır.
Uygulamada ülkelerin bunlar arasında yer alan çeşitli karma döviz kuru sistemlerini
benimsemeleri söz konusu olmaktadır. Bu karma uygulamaların özelliği ise, her iki uç sistemin
de belirli özelliklerini taşımalarıdır. Diğer taraftan, döviz kuru rejimleri sınıflandırılırken, resmi
(de jure) döviz kuru ile fiili (de facto) döviz kuru arasında ortaya çıkan farklılıklar önemli
sayılabilecek zorluklar doğurmaktadır. Döviz kuru sistemlerinin sınıflandırılmasında en iyi
yöntem, döviz kurların önceden belirlenip belirlenmediğine ve merkez bankasının döviz
kurlarına müdahale politikalarının var olup olmadığına bakılmasıdır.
Döviz kuru sistemi, ulusal hükümetlerin döviz kurunun belirlenmesine izin verdiği
şartların tanımlanmasıdır. Döviz kuru sistemi, döviz kurlarının nasıl ve hangi güçler tarafından
belirleneceği, kurlarda serbestçe ya da resmi kararlarla değişme olup olmayacağı veya hangi
ölçülerde olabileceği gibi konularla ilgili kurallar bütününü ifade etmektedir.
Döviz Kuru Sistemlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmamız mümkündür:
 Sabit Döviz Kuru Sistemi


Esnek Döviz Kuru Sistemi



Karma Sistemler



Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemi

 Temiz Dalgalanma
 Kirli Dalgalanma


Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi

 Bandın Genişletilmesi İle Kazandırılan Esneklik
 Kur Ayarlamaları İle Kazandırılan Esneklik
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Döviz kuru sistemlerini uygulamada aşağıdaki tablodaki gibi özetlemek mümkündür.
Tablo 11: Döviz Kuru Sistemleri

14.2. Sabit Döviz Kuru Sistemi
Sabit döviz kuru sisteminde döviz kuru yetkili para otoriteleri tarafından saptanır, bu
kur belirli bir süre değiştirilmez. Döviz kurları belirli bir düzeyde sürdürülür. Ulusal para tek
bir paraya veya bir para sepetine altına bağlanır. Kurlar sabitlenince, arz ve talep koşullarının
uzun süre, piyasa kurlarının belirlenen sınırların dışına çıkmasına izin verilmez.
En katı sabit kur sisteminde bile kurlar çok dar olsa da bir dalgalanma aralığına sahiptir.
Döviz kurları resmi otoritelerce belirlenir. Piyasa mekanizmasının işleyişine müdahale edilerek
döviz kurunun sabitliği korunmaya çalışılır. Bu resmi kura Parite Kur, Par Değeri, Resmi Kur
denir.
Sabit döviz kuru sistemi, en iyi şekilde Altın Standardı Sisteminde işlemiştir. Merkez
bankası belirlenmiş bir kur üzerinden, döviz alım satımı yapmak zorundadır.
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Alt ve Üst Destekleme Noktaları: Kurların belirlenen sınırları aşması halinde resmi
otoritelerin müdahalelerde bulunmak zorunda kalacağı sınır noktalarıdır.
Döviz kurunun dar bir aralıkta dalgalanmasına izin verilmesi, döviz piyasasında istikrar
sağlar. Dış ticaret yapan ekonomik birimler için kur riski ortadan kalkar.
Sabit kur sisteminde merkez bankaları ödemeler dengesi açık veya fazlasını finanse
etmek durumundadır.


Ödemeler dengesinde açık varsa;

Türkiye’de dolar talebi dolar arzını aşar.
TCMB sabit kurdan dolar satmak zorundadır.


Ödemeler dengesinde fazla varsa;

Sabit kurdan, $ alıp TL satmak zorundadır.
zorundadır.

Merkez bankaları bu tip durumlar için yeterli döviz rezervi bulundurmak

Ödemeler dengesi sürekli açık veriyor ise; merkez bankası sürekli döviz satar,
bu nedenle rezervleri tükenebilir ve kuru sabit tutması zorlaşır. Bu süreçte merkez bankası
eninde sonunda Devalüasyona başvurmak zorunda kalır.
Devalüasyon: Ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin
resmi bir kararla düşürülmesidir. Yerli mallar ucuzlar, ithal malları pahalılaşır. İhracat artar,
İthalat azalır. Ödemeler dengesi açığı kapatılmaya çalışılır.
Revalüasyon: Ülkenin para biriminin resmi bir kararla değer kazanması ve
yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer kaybetmesi sürecidir.
Sabit Döviz Kuru Siteminin Avantajları:


Dünya ticareti ve uluslararası yatırımlar için istikrarlı büyüme ortamı sağlar.



Esnek kurlara göre daha az istikrar bozucudur.



Dış Ticarette kur riskine karşı korur, dış ticaretin gelişmesini sağlar.



Kur garantisi kredili işlemlerin artmasını sağlar.


Kurların sabitlenmesi, kur değişmelerinin sermaye akımları üzerinde doğuracağı
riski ortadan kaldırır.
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Hükümetler, sabit kur düzenini korumakla yükümlü oldukları için, yurtiçi
istikrar önlemlerine ağırlık verir ve para operasyonlarından kaçınır.
Sabit Döviz Kuru Sisteminin Dezavantajları:


Büyük döviz rezervleri tutmayı gerektirir.



Döviz kontrolleri, bürokrasi - ticaret engeller doğurur



Döviz talebi kısıldığı için ithalat azalır.


Kurlar esnek olmadığından ödemeler bilânçosu dengesizlikleri, yurtiçi istikrar
önlemleriyle giderilir


Bunlar, dış ticareti sınırlandıran politikaları kapsar



Dış ticaret açıkları enflasyon sonucu oluşur.


Enflasyonda ithalat daha cazip gelir, çünkü yurtiçi mal fiyatları yükselirken, ithal
malları fiyatları aynı kalır.

14.3. Uluslararası Para Sistemi ve Tarihte Uygulanan Para Sistemleri
Uluslararası para sistemi, ülkeler arasında mevcut döviz kurları ve ödeme ilişkilerini
düzenleyen kural, anlaşma ve kurumların oluşturduğu bir bütündür. Bu sistem ne kadar iyi
işlerse, uluslararası ödemeler o kadar kolay ve doğru şekilde gerçekleşecektir. Para sistemi
parayla ilgili konuları düzenleyen her çeşit yasa, karar ve uygulamaların tümüdür. Tarihsel
süreçte birçok para sistemi uygulanmıştır.
Tarihte Uluslararası Para Sistemleri


Altın Standardı Sistemi



Bretton Woods Sistemi



Bretton Woods Sonrası Dönem

14.3.1. Altın Standardı Sistemi (1870 – 1933, Gold Standard)
Altın standardı düzenli olarak kullanılan ilk para sistemi olmuştur. Para arzı, altın
stokunun miktarına bağlıdır. Sistematik olarak en eski sabit kur uygulamasını oluşturur. Her
ülke parasının değerini belirli ağırlıkta saf altın cinsinden tanımlar ve altının alım, satım, ihraç
ve ithali serbest bırakılır. Piyasada altın sikkeler yanında banknotlar da kullanılmış, ancak
devletler bu banknotları altına dönüştürme yükümlülüğünde olmuştur.
Altın standardı evrensel bir sistemdir. Her ülke parası altınla tanımlanır, bütün ülke
paraları, sahip oldukları altın miktarına göre otomatik biçimde birbirine bağlanır. Altın
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Standardı fiyat istikrarı ve ödemeler dengesi istikrarını sağlamış bir sistemdir. Dış denkleşme
otomatik gelir ve fiyat mekanizmasıyla sağlanır. Ancak ekonomilerin küçülmesine ve işsizliğin
artmasına neden olmuştur.
Altın standardı sisteminin istikrarlı bir biçimde işleyişi, için gerekli kurallar;


Her ülke parasının altın cinsinden fiyatının sabitlenmesi



Altının ülkeler arasında ihraç ve ithalinin serbest olması.


Dış ticareti fazla veren ülke, içeriye giren altın miktarındaki artışa bağlı olarak
para arzının artmasına,

Dış ticareti açık veren ülke ise altın kaybına bağlı olarak para arzının azalmasına
izin vermelidir.
I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile ülkeler altın rezervlerini korumak amacıyla
paralarının altına dönüşümüne son vermiştir. Savaş sonrası sisteme geri dönme girişimleri
başarısız olmuştur. Çünkü hükümetler, ekonomik hayata yoğun müdahalelerde bulunmaya
başlamış ki bu altın standardının gerekleri ile bağdaşmamaktadır.
Sistemde dış müdahalelerin olmaması, ülke paralarının değerinin ülkelerin sahip
oldukları altın miktarına göre belirlenmesi esastır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı altın
standardının çöküşünü hızlandırmıştır. Nihayet 1933’te altın standardı yıkılmıştır.
I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerde
tam bir kaos yaşanmıştır. Altın standardı yıkılmış, fakat yerine yeni bir sistem oturtulamamıştır.
İki savaş arası dönemin güçlükleri karşısında ülkeler, uluslararası ticareti serbestleştirecek ve
mali akımları düzenleyecek bir sisteme ihtiyaç duymuştur. O nedenle yeni bir para sistemi
yaratmak üzere, ABD’nin Bretton Woods kentinde toplanmışlardır.

14.3.2. Bretton Woods Sistemi
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD’nin çıkarları doğrultusunda yeni bir uluslararası
para sistemi kurulmuştur. Bu sistem, ulusal paraların değerlerinin ABD dolarına ve onun
aracılığıyla da, altına bağlı olduğu bir para sistemidir. Sistemde, ABD dolarının değeri
doğrudan doğruya altın olarak belirlenmiştir. Toplantılarda ikiz kardeş denen iki yeni örgütün
kurulmasına karar verilmiştir:

Uluslararası
düzenlemektir.

Para

Fonu

(IMF)

Görevi:

uluslararası

mali

ilişkileri


Dünya Bankası Görevi: önceleri savaşta yıkılan Avrupa ekonomilerinin
onarımı, daha sonra da az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla, mali yardım ve proje desteği
sağlamaktır
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Bretton Woods Sistemi’ne; IMF sistemi veya, Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
(adjustable peg) denmiş. Çünkü Sistemde kur düzenlemeleri bulunmaktadır. 1946 yılında
uygulanmaya başlanan bu sistem 1973 yılında yıkılmıştır.
Sistem dış ödeme dengesizliklerini gidermek için üye ülkelere pariteleri değiştirme
imkanı tanır. Ancak sistemin temeli sabit kur sistemi olduğu için devalüasyon ve revalüasyon
en son başvurulacak çareler olarak görülüyordu. IMF’nin başlıca görevi, dış açık veren üye
ülkelere kısa süreli kredi sağlamaktı. Krediler, iç önlemler açıkların giderilmesinde yeterli
olmazsa devalüasyona başvurulur. Fon yasalarına göre %10’dan yüksek oranda devalüasyon
yapmak için IMF’nin izni gerekir. Devalüasyon izni ise sadece ödemeler bilançosundaki “köklü
dengesizlik” koşuluna bağlıdır.
Bretton Woods Sisteminin Temel Özellikleri:

bağlamıştır.


IMF’ye üye olan her ülke ulusal parasını, sabit kurdan ABD dolarına
Bu sabit dolar kuruna “dolar paritesi” denir.


ABD ise doları başka bir ülkenin parasına değil, altına bağlamıştır. Sistemde
ABD, diğer ülkelerin merkez bankalarına altın konvertibilitesi imkanı tanır.

Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve, FED), yabancı merkez bankalarına
ellerindeki $ karşılığında, belirtilen sabit fiyattan altın satma yükümlülüğü altına girmiştir.


Bu şekilde bütün ulusal paralar dolaylı yoldan altına bağlanmıştır.


Sistemde ABD bir tür dünya merkez bankası durumuna gelmiştir. Bu ABD
ekonomisinin o günkü dünya ekonomisi içindeki rakipsiz üstünlüğünden kaynaklanmıştır.

Diğer bütün paralar dolara bağlandığı için, dolar bir değer standardı olmuştur.
Bütün uluslararası ödemeler, borç ve alacaklar dolar ile ölçülür.

Ulusal merkez bankaları kurları sabit tutabilmek için piyasada dolar alımsatımları yaparlar. Bu nedenle dolar “müdahale parası” olmuştur.

ABD açısından “emisyon kazançları” olarak nitelendirilebilen kazançlar
getirmiş. Bazı ülkeler - Fransa sistemin adil olmayan bu kazançları eleştirmiştir.

Ülkeler merkez bankalarındaki dış rezervlerini dolarla tutmak durumunda
olduğu için dolar bir “rezerv para” statüsüne kavuşmuştur.

397

Doların sistemde anahtar para konumunda olması ABD’ye bazı dezavantajlar
getirmiştir:

ABD’nin dış denge durumuna dikkat etmesi ve ödemeler bilançosunda açık
doğuracak politikalardan kaçınması gerekiyordu. Çünkü ABD dış açıkları ve bunun sonucunda
ortaya çıkabilecek “dolar bolluğu” paranın değerini düşürerek bir “güven sorunu” ortaya
çıkarabilirdi.

Bir sınırlama da ABD’nin doları tek basına devalüe etme imkânı
bulunmamasıydı.
Her ulusal paranın döviz piyasasında, dolar paritesi etrafında en fazla %1’lik alt ve üst
sınırlar içerisinde dalgalanmasına izin verilir. Daha yüksek değişmelerin ise MB’nın piyasaya
müdahaleleri ile önlenmesi gerekir. Ancak ödemeler bilançosunda köklü bir dengesizlik
bulunması durumunda IMF’nin onayı ile üye ülkelere paralarını dolara göre devalüe etme
yetkisi verilmiştir.
Bretton Woods Ayarlanabilir Sabit Döviz Kuru Sisteminin işleyişini aşağıdaki şekil
yardımıyla açıklamakta yarar vardır. Grafikte yatay eksende ABD Doları, dikey eksende döviz
kuru bulunmaktadır. TT eğrisi Türk vatandaşlarının ABD Doları talebini, AA eğrisi ABD
Doları arzını ifade etmektedir. Üst destekleme noktası Bretton Woods kur sisteminde belirlenen
parite esas alınarak döviz kurunu çıkabileceği ve aştığında $ satılarak müdahale edilmesi
gereken sınırı ifade eder. Alt destekleme noktası ise, döviz kurunun alabileceği en düşük değeri
gösterir. Alt destekleme noktası bu kur sisteminde, belirlenen parite esas alınarak döviz
kurunun düşebileceği ve bu sınırı geçtiğinde $ merkez bankasının $ alarak müdahale etmesi
gereken sınırı ifade eder.

Türk Hükümetinin kuru 1$ = 2,00 TL belirlediğini varsayalım.
Piyasa kurunun parite etrafında %1 değişmesine izin verilecektir.
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Üst destekleme noktası 1$ = 2,02 TL
Alt destekleme noktası 1$ = 1,98 TL
Başlangıçta denge (D) noktasında kuru 1$ = 2,00 TL seviyesinde oluşur.
Bir değişiklik yapalım ve Türk halkının tercihlerinin Amerikan mallarına doğru kaydığı
durumu inceleyelim. Türklerin ABD mallarına talebinin artması bu malların ithal edilebilmesi
için daha çok $’ ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Dolayısıyla aşağıdaki grafikte gösterildiği
gibi dolar talebi T’T’ şeklinde sağa kayar.
Doların arzı sabit kaldığına göre dolar fiyatları yükselme eğilimine girecektir. Eğer
serbest dalgalanma olsaydı kur “Z” gibi bir noktada oluşurdu. Bu parite etrafında belirlenen
üst destekleme noktasını aşan bir kur olurdu.

Ancak bu kur sisteminde kurların üst destekleme noktasının üzerinde yükselmesine izin
verilmediğinden, Merkez Bankası piyasaya müdahale eder. Merkez Bankası kuru belirlenen
paritede tutmak için AT’ kadar dolar satar. Merkez bankasının dolar satması dolar arz eğrisini
grafikteki gibi sağa doğru kaydır, artık yeni bir dolar arz eğrisi olan A’A’ geçerlidir. Yeni
Denge noktası T’T’ ile A’A’ eğrilerinin kesiştiği noktada (1 $ = 2 TL) kurulacaktır.
Tersi bir durum olarak, Amerika’da Türk mallarına olan talebin arttığını kabul edelim.
Dolar arzı A’A’ şeklinde sağa kayar. Dolar fiyatları alt destekleme noktasının altına düşer. Bu
durumda Merkez Bankası piyasadan TA’ kadar dolar alır ve böylece yeni dengeyi kurmuş olur.
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1950’lerin sonunda ABD’nin dış ödeme açıklarının büyümesi, dolara güveni azaltmaya
başlamıştır. 1960’lı yıllarda ABD dış açıkları dolardan kaçışı ve altına talebi artırmış,
1960'larda ABD, Vietnam savaşını ve yüksek maliyetli sosyal programlarını, para basarak
finanse etmiş, ABD'de enflasyon yükselmiştir. ABD malları dünya piyasalarında pahalılaşmış,
bir ons altın 35 dolar olmasına rağmen ABD'de 1 ons karşılığı çok daha fazla dolar oluşmuştur.
Bu durumdan faydalanmak isteyen, spekülatörler, dışarıdaki dolar rezervlerinin ABD’nin altın
stoklarını aştığını görerek dolardan kaçıp altına yönelmiş ve “altına hücum” başlamıştır.
Merkez bankalarının piyasaya altın sürmeleri gibi önlemler de güvensizliği azaltmamış ve
devalüasyon ihtimaline karşılık dolardan kaçış artmıştır. 1971’de ABD, spekülasyon baskıları
ile başa çıkamayarak (Smithsonian Anlaşması) şu kararları almıştır;


Yabancı merkez bankalarına karşı doların altın konvertibilitesini durdurmuş.



Doları altın karşısında devalüe etmiş.



Altının resmi fiyatını; 35 dolardan 38 dolara, sonra da 42.2 dolara yükseltmiş.


çıkartılmıştır.

Ulusal paraların dolar paritesi etrafındaki dalgalanma marjı %1’den % 2.25’e

Ancak Spekülasyonlar durmamış ve 1973 yılında Mart başında Avrupa Döviz piyasaları
iki hafta süreyle kapatılmıştır. Piyasalar tekrar açıldığında ise Avrupa ülkeleri Bretton Woods
Sisteminin artık takip edilmeyeceğini bildirmiş ve böylece Bretton Woods Sistemi tarihe
karışmıştır.
Sistemin çökmesinde 1972–1973 yıllarındaki tüketim malları fiyatlarındaki hızlı artış
ve 1973–1974 petrol şoku belirleyici faktör olmuş.
Bretton Woods Sisteminin Sakıncalarını aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

Dış denkleşme sorunu: Sabit kur sisteminde dış dengenin yükü, dış
rezervlerin tükenmesi sorunu yüzünden açık veren ülkelere yüklenir. Dış açık veren ülkede,
hükümetin devalüasyon kararı alması, uygulanan ekonomik politikaların başarısızlığının kanıtı
sayılır. Bu yüzden hükümetler son ana kadar devalüasyon kararı almaktan çekinir, ulusal para
aşırı değerlenir.

Likidite sorunu: Geçici dış açıklar sonucu ulusal para değer kaybetmeye
başlayınca, Merkez bankası piyasaya döviz arz ederek bu durumu önlemeye çalışır. Bunun için
ise merkez bankasının yeterli dış rezerve sahip olması gerekir.

Güven sorunu: Spekülatörler hükümetin sabit kuru sürdürmesinden şüphe
duyarsa, hemen o paradan kaçıp sağlam paralara yönelirler. Bu ise, ulusal para üzerindeki
baskıları daha da artırıp olası bir devalüasyonu kaçınılmaz kılar. Spekülatörler için işlem
giderleri dışında kayıp riski bulunmamaktadır.
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Emisyon kazançları sorunu: Bir Yabancı ülke parasının uluslararası rezerv
olarak tutulması, emisyon kazançları (seignorage) sorunu doğurur. ABD, baskı maliyeti sıfıra
yakın olan dolarlarla ithalatını finanse edebilir, Böylece ithalatının değeri kadar emisyon
kazancı sağlar. Diğer ülkeler ise, dolar rezervlerini artırabilmek için mal ve hizmet ihraç etmek
ya da başka bir reel kaynak maliyetine katlanmak zorundadır.
Bretton Woods sonrası dönemde, küresel sabit kur sistemi yıkıldıktan sonra uluslararası
alanda ortak bir döviz kuru sistemi kalmamıştır. Sistem yıkıldıktan sonra başlıca sanayileşmiş
ülkeler ulusal paralarını dalgalanmaya bırakmıştır. 1980’li yılların ilk çeyreğinde ülkeler daha
çok kur sepeti şeklindeki sabit kuru tercih etmiştir. 1980’li yıllardan sonra birçok ülke esnek
kur sistemini tercih etmeye başlamıştır.

14.3.3. Para Kurulu
Para kurulu ulusal para biriminin, belirlenmiş bir yabancı paraya sabit bir döviz kuru
üzerinden dönüştürülmesini açık bir biçimde ve kanuni olarak taahhüt edildiği bir para sistemi
olarak tanımlanabilecektir. Sistemin temeli ulusal para biriminin sabit bir döviz kuru üzerinden
yabancı paraya bağlanması ve artık bu ekonomide para yaratılmasının doğrudan rezerv karşılığı
mümkün olabilmesidir. Dolayısıyla para kurulunda ülke parası ile bağlandığı yabancı par birimi
arasında bire bir münasebet kurulmakta, o ülkedeki para miktarındaki artış tümüyle yabancı
paranın miktarına bağlı tutulmaktadır. Para kurulu sisteminin iki önemli özelliği dikkat
çekmektedir. İlk olarak, ulusal para ancak, belirlenmiş olan yabancı para karşılığında
yaratılabilmektedir. Para kurulu kendisine dövizle başvuran her ekonomik birimin elindeki
parasını yerli paraya dönüştürmeyi taahhüt etmektedir. Bu açıdan her hangi bir sınırlama
bulunmamaktadır. İkici olarak, Yerli para ile bağlanılan yabancı para arasında kurlar sabittir.
Bu açıdan para kurulunun sabit döviz kuru sisteminin özel bir türü olduğunu ifade etmek
mümkündür.
Para kurulu sisteminin işleyişi aslında son derece basittir ve para ihracı kesin kurallar
çerçevesinde yapılmaktadır. Para kurulu sistemi, geleneksel merkez bankacılığı işlemlerine son
vererek, onu ikame etmektedir. Tabiatı gereği para kurulu, siyasi otoritenin merkez bankası
üzerindeki baskılarından ve müdahalelerinden soyutlamaktadır. Para kurulunda rezerv para
birimi olarak seçilecek yabancı para biriminin, uluslararası piyasalarda işlem gören ve istikrarlı
bir para olması önem taşımaktadır. Bu nedenle para kurulunun uygulandığı ülkelerde rezerv
para birimi olarak $ ve € (eskiden Alman Markı) gibi güçlü rezerv paraları tercih edilmiştir.
Para kurulu sisteminin üstün olduğu birçok yön bulunmakla birlikte en önemli üstünlüğü
olarak enflasyonu ve faizleri çok kısa sürede düşürebilme özelliği öne çıkmaktadır. Bunun en
önemli nedeni para kurulu sisteminin basit bir yapısının olması ve para değişiminin sabit bir
kur üzerinden yapılmasıdır. Para kurulu sisteminin diğer avantaj sağlayan yönleri olarak, mali
disiplini sağlaması, uygulamaya geçiş sürecinin kolay olması, kriz olasılığını düşürmesi,
ödemeler dengesinde iyileşme sağlamasını saymak mümkündür.
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Para kurulu sisteminin en dikkat çekici yetersizliği ulusal para biriminin aşırı
değerlenmesi sorununa yol açmasıdır. Para kurulunun yaratığı diğer dezavantajlı yönler olarak,
uluslararası konjonktürel gelişmeler ve ödemeler dengesi sorunu, senyoraj gelirinde azalma,
para yönetiminde etkinsizlik yaratması sayılabilir.
Para kurulu sistemi ilk kez 1849’da Büyük Britanya sömürgesi Mauritius’da
uygulanmıştır. Daha sonra para kurulu, Büyük Britanya’nın birçok sömürgesinde
yaygınlaştırılmıştır. Altın değişim standardının da ABD dışında ülkeler açısından para kurulu
olarak kabul edilmesi mümkündür. 1960’larda bağımsızlığını kazanan ülkelerin büyük
çoğunluğu, para kurulu düzenlemelerini terk ederek, ulusal para birimlerine geçmişlerdir.
Brunei, Cayman Adaları, Faroe Adaları, Singapur, Hong Kong (1983), Estonya (1992),
Bulgaristan (1997), Litvanya (1994), Bosna-Hersek (1998), Bruney (1987) para Arjantin (1902,
1991) kurulunun belirli sürelerde uygulandığı ülkelerdir.

14.4. Esnek Döviz Kuru Sistemleri
Esnek döviz kuru sisteminde döviz kurları, piyasa güçleri tarafından arz ve talep
koşullarına göre günlük olarak belirlenir. Kurlar arz ve talebe bağlı olarak serbestçe
değiştiğinden, bu sistem esnek ya da dalgalı döviz kuru sistemi olarak adlandırılır. Sistemi
uygulayan bir ülke aynı zamanda döviz ve ticaret kontrollerinden arındırılmış olmalıdır. Dış
denge tamamen döviz kuru değişmelerine bağlanır. Ülkede uygulanan para ve maliye
politikaları döviz kurlarını etkiler. Örneğin: Para arzı artarsa, harcama eğilimi yükselir,
potansiyel dış açık oluşur ve döviz kuru yükselir.
Aşağıdaki şekil yardımıyla esnek kur sisteminin işleyişi açıklanabilir. Esnek döviz kuru
sisteminde denge döviz kuru serbest döviz piyasasında döviz arz ve talebinin kesiştiği noktada
oluşur (E noktası). Serbest döviz piyasasında döviz arz ve tep açıkları kurların aşağıya ve
yukarıya doğru değişmesi yoluyla ortadan kalkar. Döviz piyasasını dengeye getiren mekanizma
kur dalgalanmalarıdır.
Örneğin şekilde, K1 seviyesindeki döviz kurunun geçerli olması durumunda, ulusal
paranın eksik değerlenmesi söz konusudur. İhracatı teşvik edip, ithalatı caydırdığı için dış fazla
oluşur. Esnek kur sisteminde böyle bir durumda, döviz piyasasında döviz arz fazlası, bolluğu
oluşacağından kurların düşmesi söz konusu olacak ve piyasa başlangıç denge noktasına (E)
dönecektir.
K2 seviyesindeki döviz kurunun geçerli olması durumunda ise, ulusal paranın aşırı
değerlenmesi söz konusudur. İthalatı teşvik edip, ihracatı engellediği için Dış Açık oluşur.
Döviz piyasasında talep fazlası veya döviz kıtlığı oluşur. Bu durumda döviz kuru yukarı çıkar
ve başlangıç denge noktasına dönülür.
Yukarıda ifade edildiği gibi, esnek kur sisteminde serbest döviz piyasalarında arz ve
talep fazlasını ortadan kaldıran yani piyasayı temizleyen dalgalı döviz kurlarıdır. Kurlar aşağıya
veya yukarıya dalgalanmak suretiyle döviz piyasasındaki dengesizlikleri kendiliğinden,
herhangi bir devlet müdahalesine gerek kalmaksızın gidermektedir.
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Esnek Döviz Kuru Sisteminin Avantajları:

Kurlar döviz arz ve talebine göre piyasada belirlendiği için ulusal paranın gerçek
değeri ortaya çıkar.




Dış Denge kendiliğinden otomatik olarak sağlanır.

Dış Açık  Döviz Talebi   Döviz Kuru   İthalat Pahalılaşır   İthalat
 İhracat Ucuzlar   İhracat   Dış Açık 


Dış ticaret ve ödemeler üzerinde sınırlamalara pek fazla gerek kalmaz.



Döviz Rezervi tutma gereksinimini azaltır.


Bürokrasiye ihtiyaç azalır. Sabit döviz kurlarındaki gibi mevcut dövizin kimlere
dağıtılacağı gibi sorunlar yoktur.

Döviz Kurlarında piyasada ortaya çıkan küçük değişmelerle denge sağlanır. Şok
etkisi yapan Devalüasyonlara gereksinim kalmaz.

Dış denge baskılardan etkilenmeden iç ekonomik amaçlara uygun politikalar
izlenebilmesi ve böylece iç ve dış dengenin birlikte sağlanmasını kolaylaştırır.

katkı yapar.

Dış Şoklar nominal döviz kurları tarafından emildiği için ülke istikrarına olumlu


Her ülkenin arzuladığı enflasyon-işsizlik oranına ulaşmak için bağımsız iç
politika izlenmesine izin verir.


Hükümetlerin popülist politikalar gereği döviz kuruna müdahalesini engeller.

Ülke deneyimleri finansal krizlerde esnek kurların sabit kurlara göre üstün bir
mekanizma olduğunu göstermiş. Ancak esnek kurlar uygun parasal politikalarla desteklendiği
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takdirde etkin işleyebilir. Merkez Bankasının nihai ödünç verici olarak hareket etmeye istekli
olması gerekir.
Döviz piyasasında istikrar sağlayıcı spekülasyonun var olması, dengenin sağlanması
açısından olumlu bir unsurdur. Ancak döviz kuru spekülasyonları istikrarı bozucu yönde de
olabilmekte dir.
İstikrar Bozucu Spekülasyon: Döviz kurları yükselirken döviz alımı yaparak kurların
olması gereken denge noktasından giderek uzaklaşması durumudur.
İstikrar Sağlayıcı Spekülasyon: Döviz kurları yükselirken döviz satımı yapılarak
kurların denge noktasına yaklaşmasına yardım edilmesi durumudur.
Ayarlanabilir sabit kur sisteminde spekülasyon fonksiyonu dejenere bir gelişme
göstermiştir. Sabit kur sisteminde ödemeler bilançosundaki uzun süreli açık devalüasyonu
öngörülebilir hale getirdiğinden spekülatör risk üstlenmez. Esnek döviz kuru sisteminde ise,
spekülatörler, döviz kurlarının değişim yönü hakkında hiçbir zaman emin olamaz. Esnek kur
sisteminde, kurlardaki değişimin yönü tam olarak öngörülemeyeceğinden spekülasyon risk
içerir. Böylece spekülasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmayı yumuşatır ve kendi doğal işlevini
yerine getirmiş olur. Yani, spekülasyon esnek kur sisteminde istikrar getirir.
Esnek Döviz Kuru Sisteminin Dezavantajları


İstikrar Bozucu Spekülasyonlara açık olması.


Günlük döviz kuru değişmelerinin döviz kurlarına ilişkin belirsizliği ve kambiyo
riskini arttırarak, dış ticareti ve uluslararası yatırımları zorlaştırması ve azaltması.

Döviz kurlarındaki yükselmenin yurtiçi enflasyonu arttırıcı etkisi. Döviz
kurlarındaki artış ithal girdileri pahalılaştırır. Bu da önce ithal malların fiyatlarının sonrada
bütün malların fiyatlarının artmasına yol açabilir.

Yüksek oranlı nominal ve reel döviz kuru dalgalanmaları kaynak dağılımını
olumsuz yönde etkiler.


Para politikası döviz kuru dışında bir nominal çıpa çerçevesinde şekillenir.

Uygulamada hiçbir ülkenin tam anlamı ile esnek kur politikası uyguladığını söylemek
gerçekçi olmaz. Geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurulduğunda, Kanada, ABD,
Almanya Japonya ve İsviçre bu uygulamaya en yakın örneklerdir.

14.5. Karma Döviz Kuru Sistemleri
Uç sistemler olarak sabit ve esnek kur sistemlerinin uygulanmasında karşılaşılan
güçlükler, karma sistemlerle giderilmeye çalışılmıştır.
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Karma sistemler;


Sabit kur sistemlerine esneklik kazandırılmak



Esnek kur sistemine müdahalede bulunmak şeklinde ortaya çıkan sistemlerdir.

1973’te Bretton Woods Sistemi fiilen sona erdikten sonra, çok sayıda batılı sanayileşmiş
ülke, döviz kurlarını dolara karşı serbest dalgalanmaya bırakmıştır. Türkiye’de bu gelişmelerin
dışında kalmamış ve döviz kurlarına esneklik kazandırmaya çalışarak, esneklik kazandırılmış
sabit kur sistemi benimsenmiş, bu uygulama 1 Mayıs 1981 tarihine kadar sürmüştür.
Karma Döviz Kuru Sistemlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:
A. Esneklik Kazandırılmış Sabit Döviz Kuru Sistemleri
1.

Döviz kuru ayarlamaları (devalüasyon)



Ayarlanabilir Sabit Kur (Adjustable Peg)



Sürünen Pariteler (Crawling Peg)



Tırıs giden pariteler (Trotting parities)



Kayan pariteler (Sliding parities)

2.

Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama



Dar Aralık



Geniş Aralık

B. Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemleri


Temiz Dalgalanma



Kirli Dalgalanma

14.5.1. Ayarlanabilir Sabit Döviz Kuru Sistemi (Adjustable Peg)
Sistemin mantığı kurların sabit tutulmasını gerektirmekle birlikte, bu, mevcut kurun hiç
değiştirilemeyeceği anlamına da gelmez. Çünkü ulusal para uzun zamandan beri alt ve üst
destekleme noktasında sürünüyorsa bu demektir ki, kuru bu düzeyde sürdürebilme olanağı
yoktur. Örneğin üst destekleme noktasında Merkez Bankasının piyasaya sürekli biçimde döviz
arz etmesi gerekir ki, bu olanaksızdır. Döviz kurunun arz ve talep koşullarına göre belli bir
aralık içinde dalgalanmasına izin verilir. Dalgalanma bandı aşıldığında müdahale edilir.
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Hükümetler zaman zaman kurları (pariteyi) değiştirmek ve ulusal paranın değerini
yeniden belirlemek yoluna giderler. Sisteme ayarlanabilir sabit kur sistemi denmesi bundan
ötürüdür.
Ayarlanabilir pariteler sistemi gerçekte sık olmayan değişmelerden oluşur. Paritelerin
çok seyrek ayarlanması ve büyük oranlı ayarlamalar yapılması durumunda bu sistem “Sıçrayan
Pariteler” olarak adlandırılır. Uzun aralıklarla yapılan büyük oranlı revalüasyon ve
devalüasyonlara sıçrayan pariteler denir.

14.5.2. Sürünen Pariteler Sistemi (Crawling Peg)
Sabit paritelerde küçük oranlarda olmak üzere daha sık ayarlamalara başvurulmasıdır.
Mini devalüasyonlar söz konusudur. Sabit kurlara zaman içinde esneklik kazandırmayı
amaçlar. Ayarlamalar sık aralıklarla (günlük, haftalık, aylık) yapılır. Bu yöntemde değişim
oranı ayda %5, veya yılda toplam %30`u geçmeyen ufak oranlı kur ayarlamaları
yapılabilmektedir

14.5.3. Tırıs Giden Pariteler (Trotting parities)
Paritelerin sık sık fakat küçük oranlı olarak ayarlandığı sistemdir. Kur ayarlaması yılda
%30’u aşar. Hiper enflasyon nedeniyle sık sık devalüasyon yapmak zorunda kalan çoğu Latin
Amerika ülkelerindeki kur ayarlamaları buna örnektir.

14.5.4. Kayan Pariteler (Sliding parities)
Sık yapılan kur ayarlamalarının; ayda yaklaşık %5’i ve yılda toplam %30’u aşmaması
durumunda geçerlidir. Döviz kurları önceden ilan edilen miktar - oranda sık sık ve açıkça
belirlenen aralıklarla değiştirilir. Örneğin bir ülke üç ay arka arkaya parasını %2 oranında
devalüe etmektedir ve bunu önceden de kamu oyuna açıklamaktadır. Böylece aylık
devalüasyonun açıklanmasıyla istikrar bozucu spekülasyon önlenmek istenir.

14.5.5. Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama
Burada sabit kurlara esneklik döviz kurunun parite etrafında değişmesine izin verilen
alt ve üst dilimleri ifade eder dalgalanma aralıklarının genişletilmesi ile sağlanmaktadır.
Dar Aralık (narrow band): Bretton Woods Sistemi, Dar aralıkta döviz kuru, parite
etrafında mesela ± % 1 olarak değişir. Üst Destekleme noktası ile Alt Destekleme Noktası
arasında piyasa kurları arz talebe göre bir değer almaktaydı. Üst sınır aşılınca o ülke merkez
bankası döviz satmaya başlayacaktır. Bretton Woods Sisteminde Smithsonian Anlaşması'na
kadar dar aralık kabul edilmiştir.
Geniş Aralık: Genişletilmiş aralık ise, milli paraların piyasa şartları da göz önünde
bulundurularak potansiyel olarak kaybedecekleri değer kazanma ve kaybetme sınırları içinde
dalgalanmasıdır. Döviz kurları, aralık sınırları içinde piyasa şartlarına göre serbestçe belirlenir.
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Bu uygulamaya verilebilecek iyi bir örnek “Avrupa Para Yılanı” uygulamasıdır.
1972’de Avrupa Topluluğunun üyelerinin paraları arasındaki döviz kurları %2,25’lik
dalgalanma marjı içerisinde kalacaktır. ABD Doları karşısında ise Smitsonian Anlaşması'nda
kararlaştırılan %4,5’lik dalgalanma marjı içerisinde hareket edecektir. Başka bir ifadeyle,
kendi aralarında daha dar bir bant ile birbirine bağlanan Avrupa paralarının (yılan), dolar
karşısında uluslararası para sisteminin öngördüğü bant genişliğinde (tünel) dalgalanması kabul
edilmiştir.

14.5.6. Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemleri, Gözetimli
(Yönetimli) Dalgalanma (Managed Float)
Bu kur sisteminde para otoritesi döviz kurlarına döviz alımı satımı yaparak müdahale
eder. Bu müdahaleler önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmaz. Parasal otorite bu
müdahaleleri, kendi karar alma mekanizmasını bir takım ekonomik göstergeler doğrultusunda
o an için iyi olduğunu düşündüğü bir şekilde çalıştırarak gerçekleştirir. Bu müdahaleler, ülke
ekonomisinin hareket alanını genişletir. Bu şekilde yönlendirilebilen kurlarla, serbest
dalgalanan kur sisteminin yol açtığı bir takım risk ve belirsizlikler azaltılabilmektedir.
Gözetim amacı açısından iki türlü dalgalanma var:


Temiz dalgalanma



Kirli dalgalanma

Temiz dalgalanma: Döviz kurlarına müdahale ve gözetim, sadece kısa dönemli
düzensiz, aşırı dalgalanmaların ortadan kaldırılmasına yönelik olup kurlar ilke olarak serbest
dalgalanmaya bırakılmıştır. Merkez bankasının denetimi altında yürütülen arz ve talebe göre
değişen kurlara, aşırı kabul edilen dalgalanmaların oluşması durumunda Merkez Bankasının
piyasaya döviz alış-satışlarıyla müdahale edilmesi söz konusudur.
Kirli dalgalanma: Döviz kurlarına müdahale ve gözetim ekonomik açıdan ülkenin
rekabet gücünü koruması yani ithalatın azaltılması – ihracatın arttırılması için yapılmaktadır.

14.6. Döviz Kuru Politikaları
Döviz kuru politikaları, devletlerin uluslararası ödemelerini belirli bir düzen içerisinde
yapabilmeleri amacıyla dış ödeme dengesini yönlendirmek için döviz kuru ile ilgili olarak
aldıkları önlemlerin tamamını ifade etmektedir. Bu önlemlerin çoğu defa ülkelerin tek başlarına
aldıkları kararlarla değil, uluslararası para sisteminin yönlendirilmesine göre uygulamaya
konması söz konusudur. Esnek döviz kuru sisteminde, döviz kurlarının serbest rekabetçi döviz
piyasalarında, müdahale olmaksızın döviz arz ve talebine göre belirlenmesi söz konusu
olacaktır. Dolayısıyla esnek kur sisteminde döviz kuru politikalarına yer yoktur. Buna karşın
karma döviz kuru sitemlerinde döviz kurlarının devlet müdahalesi ile değiştirilebilmesi
mümkündür. Karma sistemlerde ülkede ulusal gelir ve harcamaları daraltıcı politikalar izlemek,
dış ticaret ve döviz kısıtlamalarına yönelmek ve kur ayarlamaları yapmak gibi dış
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dengesizlikleri tedavi edici önlemlerin devreye sokulması mümkün olmaktadır. Döviz
kurlarının belirlenmesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en önemli farklılık
amaç konusunda ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler açısından döviz kuru politikasının amacı,
serbest piyasa koşullarında belirlenen döviz kurunun orta vadede ne kadar istikrarlı olup
olmadığının ortaya konmasında yardımcı olmaktır. Bu noktada elde edilmek istenen netice cari
döviz kurunun, denge kurundan sapıp sapmadığını göstermektir. Gelişmekte olan ülkelerdeki
amaç ise, orta vadede sürdürülebilir ve seviyesi korunabilir istikrarlı bir döviz kuru dengesine
ulaşılmasıdır.
Döviz kurları o ülkede uygulanmakta olan ekonomi politikalarının bir aracı olarak öne
çıkmakta, diğer yandan da ekonomi politikalarının başarısı veya başarısızlığının bir göstergesi
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle döviz kurunun belirlenmesi söz konusu
olduğunda, ulaşılmak istenen ekonomik hedeflerin net bir şekilde ifade edilmesi gerekli
olmaktadır. Döviz kuru politikaları ile ulaşılmak istenen hedefler arasında, uluslararası rekabet
gücünü arttırmak, cari işlemler dengesini kurmak veya sürdürülebilir bir cari açığa ulaşmak,
ithal ikamesi endüstrileri teşvik ederek ithalata rakip olabilecek endüstriler kurmak ve ciddi bir
dezenflasyonist süreç sonrası kötüleşen ekonomik dengeleri yeniden rayına oturtmak
sayılabilecektir. Söz konusu hedeflerin döviz kurlarına hangi ölçüde yansıyacağı ve döviz
kurlarında ne kadar değişime gerek duyulacağı, uygulanana diğer ekonomi politikalarına da
bağlı olacaktır. Yine de belirtmek gerekir ki, döviz kurlarının bir ekonomi politikası aracı
olmasının temel sebebi dış ticarette diğer ülkelerle rekabette boy ölçüşebilmektir. Dolayısıyla,
dış ticaret politikalarının ve ödemeler dengesi politikalarının, döviz kuru politikalarının önemli
unsurları olduğunu vurgulamak gerekir.
İktisat Literatüründe, döviz kurlarının dış ticaret dengesi üzerine kısa ve uzun dönemli
etkilerinin tam anlamıyla ortaya konması mümkün olmamıştır. Döviz kuru ile dış ticaret
dengesi ilişkisi, özellikle gelişmiş bir finans kesimine olmayan ve bu nedenle de yeterli sermaye
akımlarının sağlanamadığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için daha büyük bir önem
taşımaktadır. Bu tür ekonomilerde döviz kuru politikaları genellikle dış ticaret açıklarının
kapatılması, rekabetin yükseltilmesi veya çıkar gruplarının arzularının karşılanması hedefine
yönelmektedir.

14.6.1. Döviz Kuru Ayarlamaları
Döviz kuru ayarlamaları sabit döviz kuru sisteminde veya bazı karma döviz kuru
sistemlerinde ülkelerin devalüasyon ve revalüasyon adı altında uygulamaya koydukları döviz
kuru politikalarını ifade etmektedir.
Sabit döviz kuru sistemini açıklarken değindiğimiz gibi, revalüasyon, bir ülkenin para
biriminin resmi bir kararla değer kazanması ve yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer
kaybetmesi sürecini ifade etmektedir. Devalüasyon ise bir ülkenin para biriminin yabancı
paralar karşısındaki değerinin resmi bir kararla düşürülmesidir. Yerli mallar ucuzlar,
ithal malları pahalılaşır.

408

Bir ülkenin devalüasyon yapması neticesinde ihraç mallarının fiyatları iç fiyatlara oranla
artacaktır. Böylece hem iç fiyatların hem de maliyetlerin yüksekliği nedeniyle ihracat arzında
var olan tıkanıklık giderilmiş olacaktır. Devalüasyon sebebiyle ülkedeki ihraç mallarının fiyatı
düşeceği için yabancılar bu malları daha çok talep edecektir. Bu nedenle bu mallara olan talep
artacaktır. Sonuç itibariyle devalüasyon sonrasında, İhracatın artması, İthalatın azalması ve
ödemeler dengesi açığının kapatılması beklenmektedir.
Devalüasyonun dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilemesi için sağlanması gereken
teorik koşul Marshall-Lerner Koşulu olarak adlandırılmaktadır. Marshall-Lerner koşulu, ancak
ihracatın ve ithalatın talep esnekliklerinin mutlak büyüklüklerinin toplamının birden büyük
olması durumda, devalüasyonun dış ticaret dengesini pozitif yönde etkileyeceğini ifade
etmektedir. Ancak bazı ülkelerde yaşananlar, Marshall-Lerner koşulundaki esnekliklerin kısa
dönemde katılık göstermekle beraber, uzun dönemde yükseldiğini göstermiştir. Tüketicilerin
ve üreticilerin döviz kuru değişikliği neticesinde değişen göreceli fiyat değişikliklerine tepkileri
anında ortaya çıkmamakta, uyumlanmaya yönelmeleri belirli bir zaman alabilmektedir. İktisat
literatüründe J eğrisi şeklinde adlandırılan bu olguya göre, başlangıçta devalüasyondan olumsuz
etkilenen dış ticaret dengesinin, belirli bir zaman geçtikten sonra olumlu etkilenecektir.

14.6.1.1. Marshall-Lerner Koşulu
Devalüasyon yapan bir ülkenin dış ticaret dengesi üzerindeki olumlu etkileri, ihracat
gelirlerini arttırıp ithalat giderlerini azaltmasıdır. Geleneksel yaklaşım göre ihracat ve ithalat
miktarı, mal ve hizmetlerin yurtiçi fiyatlarına, yurtdışı fiyatlarına ve döviz kuruna bağlı
olacaktır. Nispi fiyatlar ya döviz kurundaki ya da mutlak fiyatlardaki değişme sonucunda
değişecek ve bu da ülkenin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü belirleyecektir. Bu rekabet
gücünün dış açıkların dengeye getirilmesinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır.
Devalüasyonun ihracatı arttırarak döviz geliri sağlama etkisi birbirine ters iki etkiye bağlı
olarak belirlenmektedir. İlk olarak, devalüasyon sonrası döviz cinsinden ihraç mal fiyatlarının
ucuzlaması söz konusudur. İkinci etki ise, devalüasyon sonrası ihraç mal fiyatlarındaki azalma
nedeniyle ihraç mallarına olan talebin artmasıdır. İhraç mallarına olan talep artışının, ihraç mal
fiyatlarındaki azalış etkisinden daha büyük olması durumunda, döviz gelirleri artacak, tersi
durumda döviz gelirleri azalacak ve bu iki etki eşitse değişmeyecektir Bu noktada ithal
mallarının yurtiçi ve ihraç mallarının yurtdışı talep esneklikleri kritik bir öneme sahip
olmaktadır. Önce Alfred Marshall ve daha sonra da Abba Lerner, ödemler bilançosunu
ekonomik anlamda dengeye getiren denge döviz kurunun belirlenmesinde ticareti yapılabilen
malların talep esnekliklerinin belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Adı geçen esneklikler ne
kadar yüksek olursa ulusal paranın dış değerinin azaltılmasının ithalat dövizlerinden tasarruf
sağlama ve ihracat dövizlerini arttırma etkileri de o kadar büyük olacaktır. Ulusal paranın dış
değerinin düşmesinden beklenen, dış dengeyi dış ticaret bilançosunu iyileştirerek sağlamasıdır.
Bu ise devalüasyonun ithalat giderlerini ne kadar kısıcı ve ihracat gelirlerini ne kadar arttırıcı
etki yaratacağına bağlı olacaktır. Esneklikler yaklaşımına göre devalüasyon yoluyla ödemeler
dengesi açığının giderilmesi yönteminin etkinliğini gösteren gerekli koşulu ifade eden kurala
Marshall-Lerner Koşulu adı verilmektedir. Marshall-Lerner Koşulu aşağıdaki gibi formüle
edilebilmektedir;
409

em + ex ≥ 𝟏

Koşulda yer alan em ifadesi ithal malların yurtiçi talep esnekliğini, ex ifadesi ihraç
mallarının yurtdışı talep esnekliğini göstermektedir. Koşul, arz esnekliklerinin sonsuz olması
durumunda, devalüasyonun dış ticaret bilançosunu düzeltici etki doğurabilmesi için ithal
mallarının yurtiçi ve ihraç mallarının yurtdışı talep esnekliklerinin toplamının birden büyük
olması gerekir.
Bu toplam birden ne kadar büyük olursa olumlu etki o kadar artacaktır. İhraç mallarının
yurtdışı talep esnekliğinin sıfır, esneklikler toplamının 1’den büyük olması durumunda, bu ithal
malların yurtiçi talep esnekliğinin birden büyük olduğunu gösterir. Burada dış açık veren bir
ekonomide devalüasyon olduğunda ithalat talebindeki azalma döviz kurundaki artıştan daha
fazla olacak. İhracat ve ithalat fiyatında bir değişme olmaması durumunda ödemeler dengesi
düzelmiş olacaktır. Diğer yandan, ithal malların yurtiçi talep esnekliğinin sıfır, esneklikler
toplamının 1’den büyük olması durumunda bu ihraç mallarının yurtdışı talep esnekliğinin
birden büyük olduğunu gösterecektir. Ödemeler bilançosu açık veren bir ekonomide,
devalüasyon yapıldığında, ihracat talebindeki artış döviz kurundaki artıştan daha büyük
olacaktır. Bu sayede ödemeler dengesi düzelmiş olacaktır.
Esneklikler toplamının 1’den küçük olması durumunda, söz konusu ülke
devalüasyondan zararlı çıkacaktır. Esneklikler toplamının 1’e eişt olması durumunda ise, o ülke
devalüasyondan ne karlı ne de zararlı çıkacaktır.
Marshall-Lerner koşulu, ulusal paranın değer kazandığı ya da revalüasyonun
gerçekleştiği durumlarda da geçerliliğini korur. Hem dalgalı kur rejimleri altında hem de sabit
kur rejimleri altında bu koşul geçerlidir. Marshall-Lerner koşulunun geçerliliğini birçok ülke
üzerinde sınayan çalışmalar bu koşulun öngörüleri ile tutarlı çıkmıştır. Esneklikler yaklaşımı
özellikle IMF tarafından da onaylanmakta ve döviz kuru politikasının bir ülkenin ihracatında
kritik öneme sahip olduğu ifade edilmektedir.

14.6.1.2. J Eğrisi
Bir ülkede devalüasyon yapılması veya yerli paranın dış değerinde azalma eğilimi
yaşanması durumunda ihracatta yükselme, ithalatta düşüş ve böylece dış ticaret açığında azalma
beklenmektedir. Ancak uygulamada ise devalüasyonun ödemeler bilançosu üzerindeki
etkisinde belirsizlikler göze çarpmaktadır. Bir çok ülkede devalüasyon ertesinde ödemeler
bilançosu beklenenin aksine ilk anda kötüleşmekte, daha sonra gecikmeli de olsa ödemeler
bilançosunda iyileşme yaşanmaktadır. Yerli para biriminin değerinde meydana gelen
değişimler ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişkinin dinamik bir biçimde ele alınması, J Eğrisi
Hipotezini ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşım, yerli para biriminde ortaya çıkan reel değişimler ile
dış ticaret dengesi kısa dönemde pozitif yönde ilişkili iken, uzun dönemde ise negatif yönde
ilişkili olduğunu ifade etmektedir. J Eğrisi Hipotezi, kısa dönemde gelir etkisinin, uzun
dönemde ise fiyat etkisinin daha baskın olacağı öngörüsü olarak yorumlanabilecektir.
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Şekil 9: J Eğrisi

Kaynak: Celal Kızıldere, Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012.
J eğrisi hipotezinde devalüasyonun, ancak 1,5-2 yıl gibi bir süre sonra olumlu etkilerinin
ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Esneklikler devalüasyon yapıldığında başta yani kısa
dönemde birden küçüktür, uzun dönemde birden büyük hale gelecektir. Devalüasyona karşı
olumlu tepkinin gecikmesinin temel nedenlerinden biri bireylerin fiyat değişmelerine hemen
uyum sağlayamamalarıdır. Ayrıca devalüasyon sonrasında ihracat gelirleri ve ithalat
giderlerindeki değişme, önceden yapılan sözleşmelere bağlı olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz kuru sistemi, döviz kurlarının nasıl ve hangi güçler tarafından belirleneceği,
kurlarda serbestçe ya da resmi kararlarla değişme olup olmayacağı veya hangi ölçülerde
olabileceği gibi konularla ilgili kurallar bütününü ifade etmektedir.
Döviz kuru sistemlerini sabit döviz kuru sistemi, esnek döviz kuru sistemi ve karma
sistemler olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırmak mümkündür.
Sabit döviz kuru sisteminde, döviz kuru yetkili para otoriteleri tarafından saptanır, bu
kur belirli bir süre değiştirilmez. Döviz kurları belirli bir düzeyde sürdürülür. Ulusal para tek
bir paraya veya bir para sepetine altına bağlanır. Kurlar sabitlenince, arz ve talep koşullarının
uzun süre, piyasa kurlarının belirlenen sınırların dışına çıkmasına izin verilmez.
Altın standardı düzenli olarak kullanılan ilk para sistemi ve en eski sabit kur uygulaması
olmuştur. Para arzı, altın stokunun miktarına bağlıdır. Her ülke parasının değerini belirli
ağırlıkta saf altın cinsinden tanımlar ve altının alım, satım, ihraç ve ithali serbest bırakılır.
Piyasada altın sikkeler yanında banknotlar da kullanılmış, ancak devletler bu banknotları altına
dönüştürme yükümlülüğünde olmuştur.
Bretton Woods Sistemi İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulamaya konan, ulusal
paraların değerlerinin ABD dolarına ve onun aracılığıyla da, altına bağlı olduğu bir para
sistemidir. Bretton Woods Sistemi’ne IMF sistemi veya Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
denmiş. Çünkü Sistemde kur düzenlemeleri bulunmaktadır. 1946 yılında uygulanmaya
başlanan bu sistem 1973 yılında yıkılmıştır.
Para kurulu ulusal para biriminin, belirlenmiş bir yabancı paraya sabit bir döviz kuru
üzerinden dönüştürülmesini açık bir biçimde ve kanuni olarak taahhüt edildiği bir para sistemi
olarak tanımlanabilecektir. Sistemin temeli ulusal para biriminin sabit bir döviz kuru üzerinden
yabancı paraya bağlanması ve artık bu ekonomide para yaratılmasının doğrudan rezerv karşılığı
mümkün olabilmesidir.
Karma sistemler, sabit kur sistemlerine esneklik kazandırılması ya da esnek kur
sistemine müdahalede bulunulması suretiyle ortaya çıkan sistemlerdir. Amaç esnek ve sabit kur
sistemlerinin avantajlarını bir araya getirerek daha çok yarar sağlayacak bir sistem
oluşturulmasıdır.
Karma sistemlerin ilk başlığı müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemleridir. Burada
esas olarak kurlar döviz piyasasında belirlenmekle birlikte devlet çeşitli gerekçelerle bu kurlara
müdahale ederek hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadır. Müdahaleye Konu
Olan Esnek Kur Sistemleri temiz ve kirli dalgalanma olarak ikiye ayrılmaktadır.
Temiz dalgalanma: Döviz kurlarına müdahale ve gözetim, sadece kısa dönemli
düzensiz, aşırı dalgalanmaların ortadan kaldırılmasına yönelik olup kurlar ilke olarak serbest
dalgalanmaya bırakılmıştır.
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Kirli dalgalanma: Döviz kurlarına müdahale ve gözetim ekonomik açıdan ülkenin
rekabet gücünü koruması yani ithalatın azaltılması – ihracatın arttırılması için yapılmaktadır.
Karma sistemlerin ikinci başlığı, ayarlanabilir sabit döviz kuru sistemidir. Sistemin
mantığı kurların sabit tutulmasını gerektirmekle birlikte, bu, mevcut kurun hiç
değiştirilemeyeceği anlamına da gelmez. Döviz kurunun arz ve talep koşullarına göre belli bir
aralık içinde dalgalanmasına izin verilir. Dalgalanma bandı aşıldığında müdahale edilir.
Ayarlanabilir sabit döviz kuru sistemi kendi içerisinde döviz kuru ayarlamaları ve parite
çevresinde yapılan ayarlama olarak iki başlıkta incelenmektedir.
Döviz kuru ayarlamaları Ayarlanabilir Sabit Kur, Sürünen Pariteler, Tırıs giden pariteler
ve Kayan paritelerden oluşmaktadır.
Parite çevresinde yapılan ayarlama sisteminde sabit kurlara esneklik döviz kurunun
parite etrafında değişmesine izin verilen alt ve üst dilimleri ifade eden dalgalanma aralıklarının
genişletilmesi ile sağlanmaktadır. Dar Aralık ve Geniş Aralık olmak üzere iki türü vardır.
Döviz kuru politikaları, devletlerin uluslararası ödemelerini belirli bir düzen içerisinde
yapabilmeleri amacıyla dış ödeme dengesini yönlendirmek için döviz kuru ile ilgili olarak
aldıkları önlemlerin tamamını ifade etmektedir.
Döviz kuru ayarlamaları sabit döviz kuru sisteminde veya bazı karma döviz kuru
sistemlerinde ülkelerin devalüasyon ve revalüasyon adı altında uygulamaya koydukları döviz
kuru politikalarını ifade etmektedir.
Revalüasyon, bir ülkenin para biriminin resmi bir kararla değer kazanması ve yabancı
paralarının döviz kuru cinsinden değer kaybetmesi sürecini ifade etmektedir.
Devalüasyon bir ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin resmi bir
kararla düşürülmesidir. Yerli mallar ucuzlar, ithal malları pahalılaşır.
Marshall-Lerner Koşulu olarak adlandırılmaktadır. Marshall-Lerner koşulu, ancak
ihracatın ve ithalatın talep esnekliklerinin mutlak büyüklüklerinin toplamının birden büyük
olması durumda, devalüasyonun dış ticaret dengesini pozitif yönde etkileyeceğini ifade
etmektedir.
J eğrisi hipotezi bir çok ülkede devalüasyon ertesinde ödemeler bilançosunun
beklenenin aksine ilk anda kötüleşeceğini, daha sonra gecikmeli de olsa ödemeler bilançosunda
iyileşme yaşanacağını öne süren yaklaşımdır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir ülkenin para biriminin resmi bir kararla değer kazanması ve yabancı
paralarının döviz kuru cinsinden değer kaybetmesi süreci nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Konvertibilite

b)

Revalüasyon

c)

Devalüasyon

d)

Kur marjı

e)

Resmi kur

2)
Döviz kurunun, belirlenen sabit parite etrafında mesela ± % 1 olarak
değişebildiği, üst ve alt destekleme noktası arasında arz talebe göre bir değer alan ancak üst ve
alt sınırlar aşıldığında merkez bankasının kura müdahale ettiği sistem nasıl adlandırılır?
a)

Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama: Dar aralık

b)

Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama: Geniş aralık

c)

Sürünen pariteler

d)

Kayan pariteler

e)

Tırıs giden pariteler

3)
Döviz kurlarının esasen piyasada belirlendiği ancak zaman zaman kısa dönemli
düzensiz, aşırı dalgalanmaların ortadan kaldırılması amacıyla müdahale edildiği döviz kuru
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kayan pariteler

b)

Tırıs giden pariteler

c)

Temiz dalgalanma

d)

Kirli dalgalanma

e)

Sürünen pariteler
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4)
Devalüasyonun ilk etkisinin beklenenin aksine dış dengeyi bozucu yönde ortaya
çıkabileceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

J eğrisi

b)

Lerner endeksi

c)

Stolper-Samuelson koşulu

d)

Marshall-Lerner koşulu

e)

Amaç çelişkisi

5)
Bir ülkede ulusal para biriminin sabit bir döviz kuru üzerinden yabancı paraya
bağlanması ve artık bu ekonomide para yaratılmasının doğrudan rezerv karşılığı yapılmasına
karar verilmesi nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Sabit döviz kuru sistemi

b)

Altın standardı

c)

Bretton Woods sistemi

d)

Para Kurulu

e)

Para ikamesi

6)
Altın standardı sistemi aşağıdaki döviz kuru sistemlerinden hangisinin
uygulamada bir örneğidir?
a)

Temiz dalgalanma

b)

Kirli dalgalanma

c)

Sürünen Pariteler Sistemi

d)

Gözetimli Dalgalanma

e)

Sabit döviz kuru sistemi

7)
Türkiye’de günümüzde uygulanan döviz kuru sistemini Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın raporlarındaki ifadelere bakarak nasıl adlandırmak gerekir?
a)

Temiz dalgalanma

b)

Kirli dalgalanma

c)

Sürünen Pariteler Sistemi
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d)

Tırıs Giden Pariteler

e)

Parite Çevresinde Yapılan Ayarlama

8)

Altın standardı sistemi hangi dönemde uygulanmıştır?

a)

Merkantilizmin hakim olduğu dönemde

b)

I. Dünya Savaşı öncesinde

c)

I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasında

d)

II. Dünya Savaşı öncesinde

e)

II. Dünya Savaşı sonrasında

9)

Bretton Woods Sistemi hangi dönemde uygulanmıştır?

a) Merkantilizmin hakim olduğu dönemde
b) I. Dünya Savaşı öncesinde
c) I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasında
d) II. Dünya Savaşı öncesinde
e) II. Dünya Savaşı sonrasında
10)

Para Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Sistemin işleyişi son derece basittir.

b)

Yerli para ihracı kesin kurallar çerçevesinde yapılır.

c)

Üstünlüğü enflasyonu ve faizleri çok kısa sürede düşürebilmesidir.

d)

Geleneksel merkez bankacılığı işlemlerine son vererek, onu ikame eder.

e)

Zayıf yönü mali disiplini bozmasıdır.

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)a, 5)d, 6)e, 7)a, 8)b, 9)e, 10)e
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