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

ÖNSÖZ
İktisat bilimi her şeyden önce beşeri bir bilimdir. Her ne kadar son on yıllarda iktisat
mühendisliğe çok yakın bir disiplin olarak görülse de, bu insan doğasının değişkenliği ve
öngörülemezliği sebebiyle her zaman kadük kalacak bir önerme olacaktır. En yalın haliyle
iktisat bilimi insan birey ve toplumlarının üretim ve tüketim davranışlarını sebep – sonuç ilişkisi
çerçevesinde inceleyen bir beşeri bilimdir. Dolayısıyla iktisatçının incelediği olgular geniş
tarihsel birikimin etkisinde, toplumsal ve siyasal etkenlerin belirleyiciliğinde ve insan birey ve
toplumlarının sürekli değişen ve dönüşen alışkanlıkları temelinde gerçekleşen olgulardır.
Neticede bir iktisatçı çok geniş bir bilgi kümesi içinde, belirsizliğin çok yüksek olduğu bir
ortamda araştırmasını yaptığı için müspet ilimlerde olduğu kadar kesin yargı sahibi olamaz.
İktisat biliminin incelediği konular arasında farklı ülkeler arasında ne sebeple ve ne
şekilde ticaret yapıldığı, ticaretin büyüme ve kalkınma ile ilişkisi, ülkeler arasında gerçekleşen
reel ve parasal bütünleşmenin sebep ve sonuçları Dış Ticaret Teorisinin ilgi alanına girer. Bu
daha çok ülkelerin iktisadi yapılarının analizini içerdiği için uzun dönemi kapsayan bir iktisat
disiplinidir. Ancak ülkeler arasında ticaretin kısa dönemli etkileri, para ve maliye politikaları
ile döviz kuru rejimleri arasındaki ilişki, uluslararası para sistemi ve onun ulusal ekonomiye
yansımaları da Açık Ekonomi Makro İktisadının araştırma konusudur. İşte, bu kitapta
anlatılacak olan konuların ilk yedi bölümü Dış Ticaret Teorisi’ni, sonraki yedi bölümü de Açık
Ekonomi Makro İktisadını ihtiva etmektedir.
Gerek Dış Ticaret Teorisi gerekse Açık Ekonomi Makro İktisadı ağırlıklı olarak grafik
analizi ve cebirsel araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, hem derslerinde iktisat
öğrencilerine yardımcı olması hem de iktisadın analitik yöntemlerinin cebirsel ve görsel araçlar
yardımıyla daha detaylı anlatılabilmesi bu kitabın temel amacını teşkil etmektedir. Dilerim bu
amacımıza nail olmuşuzdur.
Gayret bizden, tevfik Allah’tan…
Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz
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YAZARIN NOTU
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, matematiksel ayrıntılar
atlanmıştır. Konuların pekişmesi için üç farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan
Örnek Problem başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavramları pekiştirme olanağını bulacaksınız. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme
fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi
Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama
olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.

Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz
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1. ÜRETİM OLANAKLARI EĞRİSİ VE OTARŞİ DENGESİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Üretim Olanakları ve Sosyal Kayıtsızlık eğrilerini, eğimlerini ve
konumlarını inceleyeceğiz. Daha sonra ise kapalı ekonomide genel denge koşullarını
göreceğiz.. Tam Rekabet şartları ve üretim kaynaklarının tam istihdamı altında kapalı bir
ekonomide mal ve hizmetlerin her birinin üretimine ne kadar kaynak ayrılacağı, ülkenin uzun
dönemde üretim ve tüketim kompozisyonunun ne olacağı çok önemlidir. Kalkınma, sanayi ve
eğitim politikaları buradan edilecek sonuçları göre belirlenir. Ancak unutulmaması gereken
nokta, buradaki analizin uzun dönemli ve reel bir analiz olduğudur. Bu bölümde
öğreneceklerimiz, ilerleyen bölümlerde işlenecek olan Dış Ticaret Teorisi konularında bize
temel bilgiler verecek ve o konuların kavranmasında kolaylık teşkil edecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Sanayileşmenin ve şehirlileşmenin arttığı ülkelerde tarım gerilemektedir.” Bu
ifadeye katılır mısınız?
2)
Bir toplumun refahı üretim kaynaklarının etkin kullanılması ise en yüksek
seviyeye çıkar mı? Tarrtışınız.
3)
“Bir toplumun üretim yapısı ve tüketim kültürünün değişimi on yıllar alır.” Bu
ifadeye katılır mısınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İktisat biliminde Üretim
Üretim
Olanakları ve Sosyal Kayıtsızlık
Olanakları ve Sosyal Eğrisi kavramları, marjinal
Kayıtsızlık Eğrileri ve dönüşüm oranı ve marjinal
Kapalı
Ekonomi sosyal ikame oranı, kapalı
Dengesi
ekonomi
dengesi
şartları
öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Metinler,
çözümlü
problemler, görsel materyaller
ve alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Üretim Olanakları Eğrisi



Marjinal Dönüşüm Oranı



Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi



Marjinal Sosyal İkame Oranı



Otarşi Dengesi



İç Ticaret Haddi
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Giriş: Üretimin ve Tüketimin Sektörel Kompozisyonu
Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası ders kitabının ilk yedi bölümü Dış Ticaret
Teorisi işlenecektir. Dış Ticaret Teorisi ülkelerin ne sebeple ve ne şekilde ticaret yaptığını
inceler. İlk bakışta, bu konu makro iktisadın konusu gibi görünse de, aslında, ülke içinde hangi
sektörlerin ihracata yöneleceği sorusunu Makro İktisat cevaplamaz. Bu yüzden üretimin ve
tüketimin sektörel kompozisyonunu analiz etmek gerekir.
Açık ekonomilerin ve Dış Ticaretin toplumlara ne kazandırdığını gförmek için, bu
durumu, kapalı ekonomi şartları ile mukayese etmek gerekir. Bu açıdan ilkönce Kapalı ekonomi
dengesinin şartalarının açıklanması iktiza etmektedir.
Dış Ticaret Teorisi’nde Genel Denge Ekonomisinin enstrümanları kullanılır. Bu
bağlamda Üretim Olanakları Eğrisi ve Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri başlıca araçlardır. Elbetteki,
bu araçlar, sadece dış ticaret dengesinin değil fakat dış ticaretten önceki kapalı ekonomi
dengesinin (Otarşi) de araştırılması için kullanılmaktadır. Bu bölümde bu araçları inceleyecek
ve dış ticarete kapalı bir ekonominin genel dengesinin araştıracağız.
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1.1. Üretim Olanakları Eğrisi
İktisat biliminde Dönüşüm Eğrisi olarak da bilinen Üretim Olanakları Eğrisi, bir
ekonomide aynı üretim faktörlerini kullanan iki farklı mal veya sektörün üretim paylarını
sergileyen bir eğridir. Üretim Olanakları Eğrisi, tüm ekonomide kaynakların tamamı tam
istihdam halindeyken, sektörlerden birinin veri bir üretim düzeyinde diğer sektörün üretim
miktarını gösterir. Burada kaynakların tam istihdamı varsayımı çok hayatidir. Bunu
sağlayabilmek için bütün mal ve faktör piyasalarında fiyat mekanizmasının tam işlemesi ve tam
rekabet şartlarının varlığı gereklidir.
Genelde normal olarak orijine göre içbükey bir şekil ihtiva etmelerine rağmen
sektörlerindeki üretim fonksiyonlarının yapılarına ve ölçeğe getirilere göre Üretim Olanakları
Eğrileri doğrusal veya dışbükey de olabilir. Bir Üretim Olanakları Eğrisi kaynakların kıtlığı,
fırsat maliyeti, üretim etkinliği, kaynak tahsisinde etkinlik ve ölçek ekonomileri gibi bir dizi
iktisadi kavramı analiz etmek için kullanılır. Ayrıca, Üretim Olanakları Eğrilerindeki kaymalar
bize kaynak miktarındaki değişimi, teknolojik gelişme ve faktör verimliliğindeki artışı
sergileyen bir gösterge olmaktadır. Böylesi bir kayma, bize kaynakların tamamı kullanılırken
diğer ürünlerden fedakârlık etmeden daha fazla çıktı elde edebileceğimizi göstermektedir.
Aksine, doğal kaynakların tükenmesi, faal işgücü hacminin azalması, doğal bir afet sebebi ile
veya savaş yüzünden sermaye stokunun azalması halinde Üretim Olanakları Eğrisi aşağıya ve
orijine doğru kayacaktır. Bir çok iktisadi kriz, kaynaklarda bu çeşit bir azalma olmadan daha
az üretim ve daha az sayıda kaynak istihdamına yol açmaktadır ki, bu durumda Üretim
Olanakları Eğrisi yerinde dururken üretim Eğrinin altında kalmaktadır. Yani Üretim etkinliği
ve kaynak tahsisinde etkinlik optimal düzeyin altındadır. Buna göre, eğrinin altında kalan alan
ve eğrinin kendisi olmamakla mümkün üretim düzeylerini gösterirken, eğrinin üstündeki alan
eldeki kaynaklarla üretilmesi mümkün olmayan üretim düzeylerini göstermektedir.

1.1.1. Etkinlik
Bir Üretim Olanakları Eğrisi belli bir an ve teknoloji düzeyinde eldeki tüm kaynakları
kullanarak iki sektörde elde edilecek eş anlı üretim miktarlarının mümkün bütün
kombinasyonlarını gösterir. Genelde Şekil 1.1’deki eğrinin şeklini alır. Böyle bir durumda, yani
bütün kaynaklar kullanılırken, bir sektörde daha fazla üretim yapmak için diğer sektörden
kaynak aktarmak gerekecek ve dolayısıyla diğer sektördeki üretimden bir miktar fedakarlık
etmek gerekecektir. Burada Ekonomi B noktasından E noktasına gitmek için daha az Y üretmek
zorunda ve Y sektöründeki bir kısım üretim faktörünü X sektörüne aktarmak durumundadır. İki
sektörlü model basit ve gerçekdışı gözükebilir; ne var ki, her zaman birden fazla malı içeren
endeks örnekleri kullanılabilir. Mesela, X Sektörünü Sanayi Sektörü Y Sektörünü ise Sanayi
Dışı Üretim Sektörü olarak tanımlarsak bütün bir ekonomiyi kapsayacak bir analize ulaşabiliriz.
Şekil 1.1’ e bakarsak, eğer ekonomi üretim etkinliğine sahipse, ekonomide arzu edilen
ihtiyaçlara göre grafikteki üç noktadan birini seçebiliriz. B noktasında daha fazla Y (daha fazla
sanayi dışı üretim örneğin Hizmetler veya Tarım Sektörleri) daha az X (Sanayi Üretimi), C
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noktasında ise daha az Y (daha az sanayi dışı üretim örneğin Hizmetler veya Tarım Sektörleri)
daha fazla X (Sanayi Üretimi) tercihleri görülecektir. Yine E noktası da her ikisini de eşit ağırlık
veren bir sektörel dağılımı göstermektedir. Eğer, ekonominin üretim noktası eğrinin üstünde
ise yani B, C veya E noktalarından her birinde üretimde ve kaynak tahsisinde etkinlik
sağlanacaktır. Ancak A noktası örneğindeki gibi üretilebilecek fakat kaynakların tamamı
istihdam edilmediği için üretimin ve kaynak tahsisinin etkinsiz olduğu noktalar da
bulunmaktadır. Yine D noktasında olduğu gibi bazı Y ve X kombinasyonları eldeki kaynakların
tamamı istihdam edilse bile ulaşılamayacak üretim düzeylerini gösterirler. Dolayısıyla eğrinin
üstündeki noktalar bizim için üretimde ve kaynak tahsisinde etkinliği gösterecektir.

Y SEKTÖRÜ

B

D
E

A

C

X SEKTÖRÜ

Şekil 1.1: Üretim Olanakları Eğrisi ve Etkinlik

1.1.2. Fırsat Maliyeti
Eğer toplam kaynaklarda bir değişim yoksa X Sektöründe bir üretim artışı olursa Y
Sektöründeki kaynakların bir kısmını X sektörüne aktarmak gerekecektir. Şekil 2.1.’de B
noktasından E Noktasına üretimini değiştirmek isteyen bir ekonomide Y sektörü Üretimi
YB’den YE’ye düşerken X sektörü üretiminin XB’ den XE’ye arttığını görmekteyiz. İşte X
sektörü üretiminde bu (XE –XB) birimlik artışın FIRSAT MALİYETİ Y sektörü üretiminde
(YB-YE) birim kadar azalıştır.
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Üretim Olanakları Eğrisi göz önüne alınırsa fırsat maliyetinin büyüklüğü eğrinin
şekliyle doğrudan ilişkilidir. Eğer Üretim Olanakları Eğrisi düz bir doğru şeklinde ise fırsat
maliyeti sektörel üretim miktarları ne olursa olsun sabit kalacaktır. Eğer Şekil 2.1.’de görüldüğü
gibi içbükey ise, X’deki artışın fırsat maliyeti X arttıkça artacak, dışbükey ise azalacaktır. Fırsat
Maliyetini belirleyen ana iktisadi kavram, bu yüzden, Marjinal Dönüşüm Oranı olarak
tanımlanır ve eğrinin eğimini gösterir.

Şekil 1.2: Üretim Olanakları Eğrisi ve Fırsat Maliyeti

1.1.3. Üretim Olanakları Eğrisinin Eğimi
Üretim Olanakları Eğrisi’nin üstündeki her noktada eğimine Marjinal Dönüşüm Oranı
adı verilir. Teorik olarak tam rekabet koşullarında, yani fiyat sisteminin tam işlediği, her
sektörde birbiriyle özdeş üretim fonksiyonlarına ve kapasiteye sahip çok sayıda firmanın
bulunduğu koşullarda, bir firmanın marjinal maliyeti ile sektördeki marjinal maliyet birbirine
eşit olmaktadır. Bu itibarla, kaynakların, yani üretim faktörleri olan Emek Sermaye, Toprak ve
Girişimin tam olarak istihdamı halinde, Dönüşüm Eğrisinin Eğimi yani Marjinal Dönüşüm
Oranı (Marginal Rate of Transformation, MRT) X sektörünün Marjinal Maliyetinin Y
Sektörünün Marjinal Maliyetine oranına eşit olacaktır. Yani:
𝑀𝑅𝑇 = −

𝑀𝐶𝑋
𝑀𝐶𝑌

(1.1)
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Şekil 1.3.’ü Denklem (1.1)’e göre yorumlarsak seçilmiş D ve E Noktalarının eğiminin
negatif olduğunu görmekteyiz. Bu eğrinin üstündeki her alanda geçerlidir. Bu bize fırsat
maliyetinin ve kaynakların kısıtlı olmasının bir göstergesidir. Ancak D Noktasından geçen
teğetin eğimi E Noktasından geçen teğetin eğimine göre daha yatıktır, bu da mutlak değer
olarak D Noktasındaki fırsat maliyetinin E Noktasındaki fırsat maliyetinden daha düşük olduğu
anlamına gelir. Bu ise, ancak ve ancak, X arttığında X sektörü marjinal maliyetinin de arttığı
ve benzeri şekilde Y azaldığında Y sektörü Marjinal Maliyetinin de azaldığı bir durumda geçerli
olabilir. Sonuç olarak Şekil 1.3’deki eğim yapısı artana Marjinal Maliyetler ve Ölçeğe Azalan
Getiriler durumunda geçerlidir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝐶𝑋𝐸
𝑀𝐶𝑋𝐷
>
𝑀𝐶𝑌𝐸
𝑀𝐶𝑌𝐷

(1.2)

Şekil 1.3: Üretim Olanakları Eğrisi ve Marjinal Dönüşüm Oranı

1.1.4. Üretim Olanakları Eğrisi ve Ölçek Ekonomileri
Aşağıda Şekil 1.4’te gösterilen grafik Ölçeğe Azalan Getiriler altında Üretim Olanakları
Eğrisini göstermektedir. Bu eğri, içbükey olup iktisat yazınında en sıklıkla kullanılan
formdadır. Ölçeğe Azalan Getiriler toplam üretim faktörlerinde artış sonucunda toplam çıktının
faktörlerden daha düşük oranda artması durumuna verilen addır. Ölçeğe Azalan Getiriler
durumunda, faktör ve mal fiyatları veri iken, 1 birim ekstra mal üretmenin yaratacağı ekstra
maliyet üretim faktörlerini daha yüksek orfanda arttırmayı gerektireceği için marjinal
maliyetler de üretimle birlikte artmaktadırlar. Bunun sonucunda, sektörlerden birinin üretimini
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arttırmak için diğer sektörün üretimini kısmak, böylece üretim artışı görülen sektörün marjinal
maliyetlerinin artmasına, diğer sektörün de marjinal maliyetlerinin düşmesine katlanmak
zorunda kalınacaktır. Örneğin Şekil 1.4’te ekonomi A noktasından B noktasına giderken de, C
noktasından D noktasına giderken de X sektörü üretimini aynı miktarda arttırmaktadır. Ancak
A’dan B’ye giderken Y üretiminden çok az bir miktarda fedekarlıkta bulunurken, C’den D’ye
giderken Y üretiminden çok daha fazla fedakarlıkta bulunmaktadır. Bu durum ancak üretimle
beraber artan marjinal maliyetler ve ölçeğe azalan getirilerle ortaya çıkacaktır.

Şekil 1.4: Üretim Olanakları Eğrisi ve Ölçeğe Azalan Getiriler

1.1.5. Üretim Olanakları Eğrisi ve Ölçeğe Sabit Getiriler
Aşağıda Şekil 1.5’te gösterilen grafik Ölçeğe Sabit Getiriler altında Üretim Olanakları
Eğrisini göstermektedir. Bu eğri, doğrusal olup özellikle Klasik İktisat Okulunun dış ticaret
teorisinin açıklanmasında kullanılır. Ölçeğe Sabit Getiriler toplam üretim faktörlerinde artış
sonucunda toplam çıktının faktörlerle aynı oranda artması durumuna verilen addır. Ölçeğe Sabit
Getiriler durumunda, faktör ve mal fiyatları veri iken, 1 birim ekstra mal üretmenin yaratacağı
ekstra maliyet üretim faktörlerini aynı oranda arttırmayı gerektireceği için marjinal maliyetler
değişmemektedir yani sabittir. Bunun sonucunda, sektörlerden birinin üretimini arttırmak için
diğer sektörün üretimini kısmak, iki sektöründe marjinal maliyetlerini etkilemeyecektir. Bu
durumda MRT – Marjinal Dönüşüm Oranı – yani Üretim Olanakları Eğrisinin eğimi de sabit
olacaktır. Örneğin Şekil 1.5’te ekonomi A noktasından B noktasına giderken de, C noktasından
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D noktasına giderken de Y sektörü üretiminde ki daralma X sektörü üretimini aynı miktarda
arttırmaktadır. Ancak A’dan B’ye giderkende, C’den D’ye giderken de, X üretimindeki bir
birimlik artışa Y üretiminde yapılan aynı miktarda bir fedakarlıkla ulaşılmaktadır. Dolayısıyla
Üretim Olanakları Eğrisi’nin eğimi sabit ve eğri doğrusaldır.

Şekil 1.5: Üretim Olanakları Eğrisi ve Ölçeğe Sabit Getiriler

Ölçeğe Artan Getiriler durumunda hem X hem de Y sektörlerinde marjinal maliyetler
üretimle birlikte azalan bir eğilim içinde olacaktır. Örneğin X sektörü üretimini arttırmak için
Y sektörü üretiminin kısıldığını varsayalım. Bu yüzden MCX azalırken MCY artacaktır. Bu da
X üretimi arttıkça MRT’nin 0’a yaklaşacağı, yani yatıklaşacağı anlamına gelir. Tersi durumda
X üretimi 0’a yaklaştıkça MCX artacak ve buna karşılık artan Y üretimi uyarınca MCY
azalacaktır. Bu da MRT’nin sonsuza doğru yaklaşacağını gösterir. Yani X azaldıkça Eğri
dikleşecektir. İşte böyle bir eğri Şekil 1.6’da gösterilmektedir. Örneğin Şekil ekonomi A
noktasından B noktasına giderken de, C noktasından D noktasına giderken de Y sektörü üretimi
aynı miktarda azalmaktadır. Ancak A’dan B’ye giderken X üretiminde çok az bir miktarda artış
gerçekleşirken, C’den D’ye giderken X üretiminde çok daha fazla bir miktarda artış
gerçekleşmektedir. Bu durum ancak üretimle beraber azalan marjinal maliyetler ve ölçeğe artan
getirilerle ortaya çıkacaktır.
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Şekil 1.6: Üretim Olanakları Eğrisi ve Ölçeğe Artan Getiriler

1.1.6. Üretim Olanakları Eğrisinin Konumu
Üretim Olanakları Eğrisi’nin konumunu belirleyen iki temel bileşen bulunmaktadır:
*Teknoloji Düzeyi
*Üretim faktörlerinin miktarı ve üretkenlik düzeyi
Eğrinin tam üstündeki veya altında kalan alandaki noktalar kısa vadede erişilebilecek
üretim bileşenlerini gösterir. Uzun dönemde ise, teknoloji gelişirse ve/veya üretim faktörlerinin
miktarı veya üretkenliği artarsa eğri yukarı ve sağa doğru genişler; bu durumda da, ekonominin
her iki malda da üretim kapasitesi artar. Tersine, doğal, askeri veya çevresel bir felaket
ekonominin üretim kapasitesini azaltırsa, eğri de aşağı ve sola doğru kayar. Şekil 1.7’de Üretim
Olanakları Eğrisindeki kaymaları gözlemlemekteyiz:
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Şekil 1.7: Üretim Olanakları Eğrisi’nde Kaymalar

Buna göre siyah renkli Q0 başlangıçtaki üretim kapasitesini gösteren eğri olsun. Eğer
teknolojik gelişme ve / veya kaynak artışı nedeniyle kapasite artarsa eğri Q0’dan mavi renkli
Q1 düzeyine kayar. Eğer herhangi bir sebepten kapasite düşerse eğri Q0’dan kırmızı renkli Q2
düzeyine doğru kayar.
Elbette şunu söylemek gerekir ki, güncel hayatta ekonomiler çoğu zaman Eğrinin
altında kalan alanda bulunurlar. Bunun sebebi Üretim Olanakları Eğrisi’nin üzerinde olmayı
gerektiren şartlarından gerçekleşmemesinde aranabilir. Yani:




Mal ve/veya faktör piyasalarında Tam Rekabet Şartları geçerli olmayabilir.
Piyasaların işleyişini engelleyecek hükümet politikaları uygulanabilir.
Mal ve/veya faktör fiyatları tam esnek olmayabilir.

1.2. Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri
Tüketici faydası, üretim ikilileri ve faktör girdi bileşimleri için bir çok farklı
kombinasyon bulunmaktadır. Gerçekten de, Pareto Optimal sonuçlar üretecek sonsuz sayıda
üretim ve tüketim bileşimleri vardır. Üretim Olanakları Eğrisi üzerindeki noktalar sayısınca
Pareto Optimal denge noktasının varlığı teorik olarak geçerlidir. Yani, Pareto Etkinlik sosyal
refahın belirlenmesinde gerekli ama tek başına yeterli olmayan bir nedendir. Her Pareto
Optimum dengesi ekonomide farklı bir gelir dağılımına ve farklı bir kaynak tahsisine karşılık
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gelmektedir. Bazı denge noktaları (konumuzda Üretim Olanakları Eğrisi’nin tam üstündeki
noktalar) gelir dağılımı ve kaynak tahsisinde aşırı eşitsizlikler içerebilir. Dolayısıyla, piyasa
mekanizmasının tam şekilde işlediği, tam rekabet şartlarının geçerli olduğu bir ekonomi hangi
Pareto Optimum noktasına nasıl karar verecektir. İşte, genelde İktist Biliminde özelde Refah
İktisatı’nda araştırmacılar, bu sorunu Üretim Olanakları Eğrisi’nin yanında Sosyal Kayıtsızlık
Eğrilerini de kullanarak çözmeye çalışmışlardır. Sosyal Kayıtsızlık Eğrilerine aynı zamanda
Tüketim Olanakları Eğrileri adı da verilir. Bir Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi farklı farklı
milyonlarca bireyden oluşmuş bir toplumun genel tercihlerini belli bir refah düzeyi veri olmak
koşuluyla tgemsil eder. Yine üretim Olanakları Eğrileri gibi iki mallı bir ekonomi varsayımı
altında, Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi “bir toplumun belli bir refah düzeyini sağlayan farklı X ve
Y sektörü tüketimlerini gösteren geometrik bir ilişkidir”. Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri’nin
bulunduğu düzlem Sosyal Kayıtsızlık Paftası adını alır ve X-Y analitik düzleminin 1.
Çeyreğinde yer alır. Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri, genel olarak, toplumdaki tüketim eğilimlerinin
ortalamasını temsil ettikleri için “iyi huylu” eğrilerdir. Sosyal Kayıtsızlık Eğrilerinin üç temel
özelliği vardır:
i)
ii)

Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri yukarı ve sağa kaydıkça daha yüksek, aşağı ve sola
kaydıkça daha düşük refah düzeylerini temsil ederler.
Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri orijine göre dışbükeydir
Bu eğri üzerinde her hangi bir iki noktanın daha fazla refahı göstermesi,
dolayısıyla ortalama değerlerin aşırı değerlere tercih edildiği anlamına gelir.

iii)

Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri birbirine paraleldir ve birbirlerini kesmezler.

Sosyal Kayıtsızlık Paftası aşağıda Şekil 1.8.’ de gösterilmektedir:
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Şekil 1.8: Sosyal Kayıtsızlık Paftası ve Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri

Şekil 1.8.’e göre dışbükey ve birbirine kesmeyen ve birbirine paralel uzanan Sosyal
Kayıtsızlık Eğrileri her biri belli bir sosyal refahı göstermektedir. Bir Eğri üzerinde bulunan her
nokta aynı refah düzeyini sağlayan farklı X ve Y tüketim miktarlarını verecektir. Kayıtsızlık
Eğrileri yukarı ve sağa kaydıkça daha yüksek bir Sosyal Refah Düzeyini temsil etmektedirler.
Matemetiksel olarak ifade etmek gerekirse:
𝑈1 < 𝑈2 < 𝑈3

(1.3)

Sosyal Kayıtsızlık Eğrilerinin eğimi Marjinal İkame Oranı (MRS) olarak adlandırılır
ve toplumun ortalamada X malı tüketiminden elde ettiği Marjinal Faydanın (MUX) Y malı
tüketiminden elde ettiği Marjinal Faydaya (MUY) oranının negatifine eşittir. MRS’nin negatif
olması toplumun X ve Y sektörü tüketimleri arasında bir ikame ilişkisi olduğunu, eğrinin
dışbükey olması da her bir sektörün tüketiminden toplumun elde ettiği marjinal faydanın
tüketim arttıkça azalma eğiliminde olduğunu gösterir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑈𝑋
(1.4)
𝑀𝑈𝑌
Sosyal Kayıtsızlık Eğriler ekonominin genel dengesinin Talep Yönünü gösterirler; tıpkı Üretim
Olanakları Eğrilerinin de ekonomini genel dengesinin Arz Yönünü gösterdiği gibi. Bir ekonmi
için ideal Pareto Optimal Dengenin seçimi için iktisatçılar bu iki eğriyi birlikte değerlendirerek
analiz yapmaktadırlar. Şimdi, işte bu araçları kullanarak kapalı ekonomide genel dengeyi
inceleyeceğiz.
𝑀𝑅𝑆 = −
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1.3. Kapalı Ekonomi Genel Dengesi

Şekil 1.9:Kapalı Ekonomide Genel Denge

Yukarıda Şekil 1.9’da Kapalı Ekonomide Genel Denge durumunu görmekteyiz. Kalın
ve siyah çizgiyle temsil edilen eğri Üretim Olanakları Eğrisi, U3>U2>U1 sosyal refah
düzeylerini gösteren ve ince siyah çizgilerle temsil edilen Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi, Üretim
Olanakları Eğrisi altında kalan alan Üretim Kümesi ve kalın kırmızı çizgi ile temsil edilen Nispî
Fiyat Doğrusu’dur. Şekil 1.9.’da 5 ayrı alternatif nokta üzerinden analiz yapacağız:
A NOKTASI: Üretim Olanakları Eğrisi üzerindedir ve bu da bütün kaynakların tam
istihdam edildiği anlamına gelir. A noktası aynı zamanda U1 Sosyal Kayıtsızlık eğrisi
üzerindedir. Ekonomi için olası Pareto Optimal Dengelerden birisi olsa da A Noktasında
kullanılan kaynakları farklı bir şekilde dağıtırsak U2 gibi daha yüksek düzeyde sosyal refaha
ulaşabiliriz.
B NOKTASI: Üretim Olanakları Eğrisi üzerindedir ve bu da bütün kaynakların tam
istihdam edildiği anlamına gelir. B noktası aynı zamanda U1 Sosyal Kayıtsızlık eğrisi
üzerindedir. Ekonomi için olası Pareto Optimal Dengelerden birisi olsa da, tıpkı A Noktası gibi
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B Noktasında da kullanılan kaynakları farklı bir şekilde dağıtırsak U2 gibi daha yüksek düzeyde
sosyal refaha ulaşabiliriz.
A ve B Noktalarını mukayese edersek her ikisi de kaynakların tam istihdam edildiği
noktalardır. Ancak, A Noktasında kaynaklar daha az X ve daha çok Y sektörüne tahsil
edilmişken B noktasında kaynaklar daha çok X ve daha az Y sektörüne tahsil edilmiştir. A
noktasında Üretim Olanakları Eğrisi U1 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine göre daha yatıktır bu ise
MRT’nin MRS’ye göre mutlak değer olarak daha düşük olduğu anlamına gelir. Matematiksel
olarak ifade edersek:
|𝑀𝑅𝑇𝐴 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐴
𝑀𝑈𝑋𝐴
| < |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐴 |
𝑀𝐶𝑌𝐴
𝑀𝑈𝑌𝐴

(1.5. )

Yani A noktasında aşırı üretildiği için Y sektörü marjinal maliyeti Topluma sağladığı
marjinal faydadan daha fazla ve Y sektöründe bir arz fazlası vardır. Öte Yandan X sektöründe
de aşırı az üretimden dolayı marjinal maliyet marjinal faydadan daha düşük ve bir talep fazlası
vardır. Aynı bakış açısıyla B noktasını analiz edersek, B noktasında Üretim Olanakları Eğrisi
U1 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine göre daha diktir bu ise MRT’nin MRS’ye göre mutlak değer
olarak daha düşük olduğu anlamına gelir. Matematiksel olarak ifade edersek::
|𝑀𝑅𝑇𝐵 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐵
𝑀𝑈𝑋𝐵
| > |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐵 |
𝑀𝐶𝑌𝐵
𝑀𝑈𝑌𝐵

(1.6. )

Yani B noktasında aşırı üretildiği için X sektörü marjinal maliyeti topluma sağladığı
marjinal faydadan daha fazla ve X sektöründe bir arz fazlası vardır. Öte Yandan Y sektöründe
de aşırı az üretimden dolayı marjinal maliyet marjinal faydadan daha düşük ve bir talep fazlası
vardır.
Her iki noktada da hem sektörel arz ve talep dengesizlikleri bulunmakta hem de
ekonominin genelinde eldeki kaynaklarla elde edilebilecek olan maksimum sosyal refahın
altında bir sosyal refaha ulaşılmaktadır.
C NOKTASI: C Noktası Üretim Kümesi içinde, fakat Üretim Olanakları Eğrisinin
altındadır. Bu ise, bu noktada kaynakların tam istihdam edilmediği anlamına gelir ki, bu da, C
Noktasının ekonomi için ideal Pareto Optimal denge olamayacağını gösterir. Ancak C
Noktasından öğreneceğimiz başka bir ders, A ve B noktalarının ne kadar kötü tercihler
olduğudur. C Noktasında A’ya ve/veya B’ye göre bütün kaynaklar çok daha az kullanıldığı
halde U1 düzeyinde bir Sosyal Refah elde edilmektedir.
D NOKTASI: D noktasında Y ve X kombinasyonu eldeki kaynakların tamamı istihdam
edilse bile ulaşılamayacak üretim düzeylerini gösterir. D Noktası U3 gibi yüksek bir sosyal
refah düzeyini sergilese bile bu mevcut kaynaklar kullanılarak elde edilemeyecek,
üretilemeyecek bir düzeyi gösterir.
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E NOKTASI: E Noktası da, tıpkı A ve B Noktaları gibi Üretim Olanakları Eğrisi
üzerinde olmakla birlikte daha yüksek bir sosyal refah düzeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda bu
noktanın önemli bir özelliği Üretim Olanakları Eğrisi ile U2 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisinin
birbirine teğet olmasıdır. Bu şu anlama gelmektedir: Toplamda üretilen mal miktarı ile talep
edilen mal miktarı birbirine eşit olmasının yanı sıra, hem X hem Y sektöründe sektörel arz
sektörel talebe eşittir. Bunun sebebi E Noktasında MRT’nin MRS’ye eşit olmasından
kaynaklanmaktadır. Matematiksel olarak ifade edersek:

|𝑀𝑅𝑇𝐸 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐸
𝑀𝑈𝑋𝐸
| = |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐸 |
𝑀𝐶𝑌𝐸
𝑀𝑈𝑌𝐸

(1.7. )

Denklem (1.7)’nin söylediklerine göre E Noktası her iki sektörde de sektörel arz talep
dengesini sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda, toplamda kaynakların tamamını kullanarak
elde edilebilecek en yüksek sosyal refah düzeyi olan U2’yi de sağlamaktadır. Bununla birlikte
analizde son bir nokta aydınlatılmaya muhtaçtır ki, o da, Nispî Fiyat Doğrusudur.
Nispî Fiyat Doğrusu: Şekil 1.9’da kırmızı çizgi ile temsil edilen doğru E noktasında
hem Üretim Olanakları Eğrisi’ne hem de U2 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi’ne teğettir. Bu doğrunun
X eksenini kestiği yerde yaptığı açı “” açısıdır. Bu doğrunun eğimini “” açısının tanjantına
eşdeğer olduğunu biliyoruz. İşte hem kısmî – sektörel hem de genel – ekonomik dengeyi
sağlayan nispî fiyat oranı bu “” açısının eğimine eşittir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑇𝐸 = 𝑀𝑅𝑆𝐸 = −

𝑃𝑋
= tan 𝛼
𝑃𝑌

(1.8)
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Uygulama Soruları
1. Bir ülkede sanayi sektörü ürünleri tarım ürünleri sektörüne göre daha çok tercih
ediliyorsa sanayi ürünlerinin nispî fiyatı ne olur?
2. Suriye ekonomisinde savaş sonrasında üretim olanakları eğrisi ne yönde değişmiştir?
Grafik üzerinde gösteriniz.
3. 2000’lerin başından bu yana gerçekleşen teknolojik yenilik süreci dünya
ekonomilerine ne yönde etki etmiştir? Grafikle gösteriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Üretim Olanakları ve Sosyal Kayıtsızlık eğrilerini, eğimlerini ve konumlarını
inceledik. Daha sonra ise kapalı ekonomide genel denge koşullarını gördük Bu bölümde
öğrendikklerimiz, ilerleyen bölümlerde işlenecek olan Dış Ticaret Teorisi konularında bize
temel bilgiler verecek ve o konuların kavranmasında kolaylık teşkil edecektir..
.
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Bölüm Soruları
1.
“İki sektörlü bir ekonomide mevcut bütün kaynakların kullanıldığı durumda farklı
sektörel üretim seçeneklerini gösteren …………’dir.” Boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
(a)
Tüketim Olanakları Eğrisi
(b)
Yatırım Olanakları Eğrisi
(c)
Üretim Olanakları Eğrisi
(d)
Nispî Fiyat Doğrusu
(e)
Hiçbiri
2.
“Üretim Olanakları Eğrisinin altında kalan alan ………’dir”. Boşluğa uygun kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
(a)
Tüketim Kümesi
(b)
Üretim Kümesi
(c)
Yatırım Kümesi
(d)
Sermaye Yoğunluk Alanı
(e)
Hiçbiri
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Bir ülkede üretimde etkinliği sağlayan noktalar:
Üretim Olanakları Eğrisinin üzerindedir.
Üretim Olanakları Eğrisinin üstünde kalan alandadır.
Tüketim Olanakları Eğrisinin üzerindedir.
Üretim Olanakları Eğrisinin altında kalan alandadır.
Hiçbiri

4.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Eğer bir ülkede işsizlik varsa, o ülkenin üretim noktası hangisinin üstünde olamaz?
Nispî Fiyat Doğrusu
Üretim Olanakları Eğrisi
Tüketim Olanakları Eğrisi
Orijin
Hiçbiri

5.
Eğer bir ülkede, kaynakların tamamı istihdam edilirken, sektörlerden birinde daha
fazla üretim yapmak planlanıyorsa bunun fırsat maliyeti nedir?
(a)
Üretimin arttığı sektörde gerçekleşen fiyat artışı
(b)
Üretimin arttığı sektörde gerçekleşen ücret düşüşü
(c)
Ülkenin toplamda üretim maliyetlerindeki artış
(d)
Diğer sektörde gerçekleşen üretim azalması
(e)
Hepsi
6.
“Üretim Olanakları Eğrisi’nin eğiminin negatif olması…………” cümleyi
aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
(a)
Üretimde sektörler arasında bir tamamlama ilişkisinin olduğunu gösterir.
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(b)
(c)
(d)
(e)

Üretimde ölçeğe artan getiriler olduğunu gösterir.
Üretimde ölçeğe artan marjinal maliyetler olduğunu gösterir.
Azalan marjinal fayda ilkesini gösterir.
Hiçbiri

7.
Üretim Olanakları Eğrisi’nin dışbükey olmasını sebebi nedir?
(a)
Üretimde Ölçeğe Azalan Getiriler olmasıdır.
(b)
Artan Marjinal Maliyetler olmasıdır.
(c)
Bir sektörde kullanılan kaynakların başka bir sektöre kaydırılması durumunda o
kaynakların üretkenliğinde azalma olmasıdır.
(d)
Hepsi
(e)
Hiçbiri
8.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Üretim Olanakları Eğrisi’nin doğrusal olmasının sebebi nedir?
Tüketim Olanakları Eğrisinin dışbükey olmasıdır.
Marjinal İkame Oranı’nın sabit olmasıdır.
Üretimde Ölçeğe Artan Getirilerin olmasıdır.
Marjinal Dönüşüm Oranı’nın sabit olmasıdır.
Hepsi

9.
“Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri aynı zamanda ……………….. (I) olarak adlandırılırken,
Dönüşüm Eğrileri de …………………(II) olarak adlandırılır.” (I) ve (II) numaralı boşlukları
sırasıyla en uygun şekilde dolduracak ikili hangisidir?
(a)
(I) Üretim Yaklaşımları Eğrisi – (II) Talep Doğrusu
(b)
(I) Bütçe Doğrusu – (II) Nispî Fiyat Doğrusu
(c)
(I) Tüketim Olanakları Eğrisi – (II) Yatırım Olanakları Eğrisi
(d)
(I) Tüketim Olanakları Eğrisi – (II) Üretim Olanakları Eğrisi
(e)
Hiçbiri
10.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Kayıtsızlık Eğrilerinin özelliklerinden değildir?
Yukarı ve sağa kaydıkça daha yüksek sosyal refah düzeyini gösterirler.
Aşağı ve sola kaydıkça daha düşük sosyal refah düzeyini gösterirler.
Birbirine paraleldir.
Birbirini kesmezler.
Orijine göre içbükeydirler

11.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Kapalı Ekonomide Denge noktasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Marjinal Dönüşüm Oranı (MRT), Marjinal İkame Oranına (MRS) eşittir.
Nispî Fiyat Oranı Marjinal Maliyetlerin Oranına eşittir.
Nispî Fiyat Oranı Marjinal Faydaların Oranına eşittir.
Ekonomide genel denge varken, sektörel dengesizlik bulunmaktadır.
Hepsi
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12.
Bir Ekonomide her iki sektörde kullanılabilecek işgücü arzı eşit oranda artıyorsa,
aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
(a)
Üretim Olanakları Eğrisi değişmez.
(b)
Tüketim Olanakları Eğrisi aşağı ve sola kayar.
(c)
Tüketim Olanakları Eğrisi yukarı ve sağa kayar.
(d)
Üretim Olanakları Eğrisi yukarı ve sağa kayar.
(e)
Hiçbiri

Cevaplar
1) c , 2) b , 3)a , 4)b , 5)d , 6)e, 7) e, 8) d , 9) d , 10) e 11) d 12) d
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2. MERKANTİLİZM, MUTLAK VE KARŞILAŞTIRMALI
ÜSTÜNLÜKLER TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak, 18. Asırda Dünya ekonomisinin hakim sistemi olan
Merkantilizm Çağını, Adam Smith’in bu çağın politik düzeni ve iktisat politikalarına olan
eleştirilerini inceleyeceğiz. Daha sonra, Adam Smith’in Serbest Ticaret politikasına gerekçe
olarak ortaya attığı Mutlak Üstünlükler Kuramı (MÜT) ve MÜT’ün eksikliklerini gidermeyi
amaçlayan David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı’nı (KÜT) analiz edeceğiz.
Her iki kuramında, başlangıç varsayımları olan Ölçeğe Sabit Getiriler ve Emek Değer
Teorisi’nin sonucu olarak Tam Uzmanlaşma sonucuna ulaştıkları, bunun ise Dünya
Ekonomisi’nin gerçekleri ile, çok özel durumlar haricinde, uyuşmadığını sergileyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Bir ülkenin milli servetini o ülkenin sahip olduğu döviz rezervleri belirler.” Bu
yaklaşım ne derece doğrudur..
2)
Araştırınız.

Katar ve Suudi Arabistan neden sadec petrol ve doğal gaz ihraç etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Merkantilizm’de, Mutlak
ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
Metinler,
örnek
Merkantilizm, Mutlak
Teorileri’nde
milli
servetin problemler ve görsel materyaller
ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
kaynağı, ülkelerin niçin ticaret ile konuların daha kolay
Teorileri
yaptığı ve ticaretten kazanımlar anlaşılması sağlanacaktır.
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar


Merkantilizm



Mutlak Üstünlük



Adam Smith



Karşılaştırmalı Üstünlük



David Ricardo



Dış Ticaret Haddi
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Giriş
18’inci yüzyıl dünyasına bir avuç Batılı’nın zırhlı gemiler, ticaret kumpanyaları ve ateşli
silahlarla dünyayı sömürgeleştirip yağmaladığı bir sistem hakimdi: Merkantilizm.
Merkantilizm merkezi krallıklar tarafından yönetilen ve -isminden de belli olduğu gibi- krallar
tarafından imtiyaz verilmiş büyük tüccarlara dayanan bir sistemdi. Merkantilist düşüncede
devletin gücü milli servetle, milli servet de ülkede birikmiş kıymetli maden stoklarıyla
ölçülürdü. Mutlak güç sahibi hükümdarlar aynı zamanda bir numaralı tüccar sayılırdı. Bu
hükümdarlar ülkelerinin egemenliğini arttırmak ve kendi güçlerini azamileştirmek için
merkantilist ticaret politikası adı verilen bir politika uygularlardı. Buna göre mamul mal ihracatı
ve ham madde ithalatı teşvik edilir, mamul mal ithali ve hammadde ihracatı engellenirdi. Amaç
sürekli dış ticaret fazlası yaratarak ülkenin ve dolayısıyla mutlak hükümdarın servetini
arttırmaktı. Para altın ve gümüş cinsinden olduğu için dış ticaret fazlası kıymetli maden
stokunda ve dolayısıyla milli servette artışa neden olacaktı. Altın ve gümüşü merkantilist
devletler başka yoldan da elde etmekteydiler: Korsanlık, savaş ve talan. Bu aslında bütün gücü
elinde toplayan bir monarkın ve onun etrafındaki bir grup özel imtiyazlı tüccarın güç temerküzü
politikası idi.
Sanayi Devrimi ile birlikte İngiltere için merkantilizm kârlı olmaktan çıkmış ve Serbest
Dış Ticaret politikası savunulmaya başlanmıştı. İşte bu sırada Adam Smith’in “The Wealth of
Nations – Milletlerin Serveti” adlı eseri yayınlandı. İlk formel iktisatçı diyebileceğimiz Adam
Smith iktisat biliminin temellerini oluşturan bu eserinde serbest dış ticareti savunmakta ve
Merkantilizme cephe almaktaydı. Kuramının adı Mutlak Üstünlükler Teorisi idi. Daha sonra
bu kuramı David Ricardo genelleştirerek Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ni ortaya attı. Bu
bölümde Smith ve Ricardo’nun teorilerini inceleyeceğiz.
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2.1. Klasikler Öncesi Korsanlık ve Merkantilizm Çağı
Adam Smith (1776) ve diğer klasiklerden önce sömürgeci Batı Avrupa da oluşmuş bir
görüş olan Merkantilist felsefeye göre “bir ülkenin servetinin kaynağı o ülkenin sahip olduğu
kıymetli maden mevcudu kadardır”. Dolayısıyla, dış ticaret politikasının temel amacı hazinenin
altın ve gümüş stokunu arttırmaktır. Bunun sonucu olarak ihracatın arttırılması, mamul mal
ithalatının ise kısıtlanması politikasını benimser. Hammadde ithalatı ise serbesttir. Bunun
anlamı dışarıdan alınan hammaddeler işlenerek katma değeri yüksek bir şekilde, ülkeye altın
getirecek şekilde ihraç edilmesidir. Devletin dış ticarette sert müdaheleci rolünü savunur çünkü
merkantilistlere göre dış ticarette bir taraf kazanırken (yani altın stokunu arttırırken) öbür taraf
kaybetmek zorundadır: sıfır toplamlı oyun. Böyle düşünmelerinin sebebi dünyadaki altın
stokunun sabit olduğunu varsaymalarıdır. Kısaca özetlemek gerekirse Merkantilizm; ticaretle
uğraşmak, bir mal satmak anlamına gelmektedir. İthalatı kısıtlayıp, ihracatı teşvik ederek güçlü
ve zengin bir devlet inşa etmeyi amaçlayan iktisadî milliyetçiliktir. Millî zenginlik ve gücün,
ihracatı yükselterek bunun karşılığında değerli madenler elde etmeye paralel olduğunu iddia
eder. Devleti, bir takım iktisadî düzenlemelerle refah içinde tutmayı amaçlayan politikalar
bütünüdür. İktisadî bütünlüğü ve politik kontrolü hedefler.
Merkantilist Çağa bakdığımızda, bugünkünden farklı bir Dünya görürüz. Herşeyden
önce bu çağ, sömürge imparatorlukları çağıydı. Zırhlı gemiler, uzun menzilli toplar ve barut
gücüyle bir avuç Avrupalı özellikle Afrika ve Asya’yı sömürge haline getirmişler ve bir yağma
ekonomisi yaratmışlardı. Yağma, sadece güçsüz uluslara karşı değil aynı zamanda
sömürgecilerin kendi arasında da gerçekleşmeydi. Devletin ticaret fazlası hedefi aslında
ülkedeki altın ve gümüş stoklarını arttırmak için bir vasıtaydı. Bu hedefe ulaşmak için daha
doğrudan bir yol ise “korsanlıktı”. Devletler merkantilist çağda, sadece kendi ihracatlarını
arttırmak değil aynı zamanda diğer ülkelerin ticaret gelirlerini kesmek ve servetlerini elde
etmek için Korsanlar beslerdi. Tâbiri caizse, “resmî haydutluk” bir ekonomi politikası halini
almıştı.
Merkantilist çağda, devletlerin dış ticaret politikalarını oluşturan temel unsurlar şu
şekilde özetlenebilir:


Mamul mal ithalatının kısılmasına ve hammadde ithalatının teşvik edilmesine yönelik
önlemlerin alınması.



Dış Ticaretin Kralın namına birkaç imtiyazlı Şirket (örneğin İngiliz Batı ve Doğu
Hindistan Kumpanyaları) ve tüccarın insiyatifine terk edilerek tekelleşme yaratılması.



Mamul mal ihracatını teşvik edecek ve hammadde ihracatını engelleyecek önlemler
alınması.



Tüketimin kısılması ve tasarrufun arttırılması yolunda politika uygulanması.
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Ekonominin özellikle mamul mal ithalatına karşı gümrük duvarlarıyla korunması.



Yeni dış pazarlar elde etmek ve yeni ülkeleri ticarete zorlamak için gerekirse askeri güç
kullanılması, (örneğin İngiltere ve Çin arasındaki Afyon Savaşları, Hindistan’ın
sömürgeleştirilmesi ve günümüzde Libya’da yaşanan Avrupa destekli iç savaş).

Adam Smith, Ulusların Zenginliği isimli eserinde bu çağı ve onun politikasını dört
noktada eleştirmiştir:


Bir ülkenin serveti kıymetli maden stoğu ile değil üretim gücü ile ölçülür.



Yaratılan değerin ölçütü o değerin üretiminde kullanılan emektir; (Emek-Değer
Teorisi).



Tüketim artışı belki belirli sayıdaki imtiyazlı ihracat tekellerinin refahını azaltmasa da,
toplamda milletin refahını ve yaşam standartlarını yükseltecektir. Dolayısıyla hedef,
eldeki tüm kaynakları kullanarak yapılabilecek en yüksek tüketim seviyesine
ulaşmaktır.



Tekellere dayalı ve dış rekabete kapalı bir ekonomi altın ve gümüş miktarını arttırsa da,
toplam üretimin miktarını belirleyemez. Eğer üretim olmazsa altın ve gümüş
miktarındaki artış sadece mal fiyatlarında artışla sonuçlanacaktır. Öte yandan İç ve
Dışta serbest rekabet, zenginliğin gerçek kaynağı olan üretimin ve üretimin değerini
belirleyecek olan emeğin üretkenliğini “işbölümü” ve “uzmanlaşma” yoluyla
arttıracaktır.

19. YY’la birlikte, Sanayi Devriminin etkisi ile İngiltere de üretim hızla arttı. Ekonomiyi
ayakta tutabilmek için üretilen malları satabilecek pazarlar bulmak gerekiyordu. Bunun sonucu
olarak korumacı politikaları devam ettirmenin mümkün olmadığı anlaşıldı. İngiltere’nin diğer
gelişmiş sömürgecilere göre farklılaşması, elde ucuz ve bol miktarda bulunan sanayi
mamullerine iç piyasada bulunan talebin yeterli olmaması da Serbest Ticaret Politikasının
savunulmasını gerekli kılan konjonktürel unsurlardı. Majesteleri Kraliçe’nin sadık bir bendesi
olan Adam Smith’in görüşlerini bu açıdan da değerlendirmek yararlı olacaktır.
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2.2. Adam Smith in Mutlak Üstünlükler Teorisi
Adam Smith Klasik İktisadi düşüncenin babasıdır. Ulusların Zenginliği (1776) kitabı
klasik düşüncenin temel kaynağıdır. Klasiklere göre bireyler kendi çıkarlarının peşinde koşarlar
(homo economicus). Tüketiciler tüketimden aldıkları faydalarını, üreticiler ise karlarını
maksimize ederler. Şaşırtıcı olan ise herkes kendi çıkarı peşinde koşarken ortaya çıkan sonucun
verimli olmasıdır. Bunu sağlayan ise pazarlardaki fiyat mekanizmasıdır.
Smith dış ticaret konusunda merkantilistlerin sıfır toplamlı oyun düşüncesini
çürütmüştür. Ticaretten her iki ülke de kazanır. Her iki ülke de ticaretin olmadığı duruma göre
daha yüksek üretim ve tüketim noktalarına ulaşabilir. Bunu sağlayan (ülkeler arası)
“uzmanlaşma” ve “işbölümüdür”. Bu konuda geliştirdiği model Mutlak Üstünlükler Teorisidir.

2.2.1. Mutlak Üstünlükler Teorisinin Varsayımları
*İki ülke ve iki çeşit mal vardır, her iki ülke de her iki malı üretebilir.
* Üretim tek bir faktörle (Emekle) gerçekleştirilmektedir. (Emek Değer Teorisi)
* Dış ticarette para kullanılmaz, mallar değiş tokuş edilir.
* Fiyatlar parasal değil reeldir-nispîdir, yani bir malın değeri diğer mal cinsinden veya
malı üretmek için harcanması gereken işgücü miktarı cinsindendir.
* Her iki ülke her iki malı tüketmeye ihtiyaç duyar.
* Tam Rekabet şartları tüm piyasalarda geçerlidir.
* Üretimde Ölçeğe Sabit Getiriler esastır.

2.2.2. Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin Açıklanması
Bu varsayımlara göre Mutlak Üstünlükler Teorisi ni Türkiye ve Rusya’dan oluşan bir
örnekle açıklayalım. Bu iki ülkede ortalama bir işçinin bir saatte üretebildiği TV ve Doğal Gaz
miktarları aşağıdaki gibi olsun:
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Bir saatte üretilen miktar:

TV (adet)

Doğal Gaz (m3)

Rusya

2

8

Türkiye

5

3

Tablo 1
Burda dikkat edilmesi gereken nokta tablodaki sayıların verimlilik derecesini
gösterdiğidir. Maliyete çevirmek için tersini (1/x) almak gerekir. Tablo 2 de her maldan bir adet
üretmek için harcanması gereken işgücü- yani maliyet- saat cinsinden verilmiştir.
Adet başına işgücü saati:

TV (saat)

Doğal Gaz (saat)

Rusya

½

1/8

Türkiye

1/5

1/3

Tablo 2
Bu durumda, bir malı daha ucuza imal eden ülke o malda uzmanlaşır ve onu ihraç eder.
Diğer malı ise ithal eder. Örneğimizde


Türkiyenin TV üretiminde mutlak üstünlüğü vardır. Türkiye TV üretiminde
uzmanlaşacak ve onu ihraç edecek, Doğal Gazı da ithal edecektir.



Rusya ise Doğal Gaz üretiminde uzmanlaşacak ve Doğal Gaz ihraç edip TV ithal
edecektir.

Dış ticaretin nasıl daha yüksek üretime ve tüketime imkan verdiğini şöyle görebiliriz:
Mutlak Üstünlük Teorisi bunu göstermiştir. Eğer dış ticaret olmasaydı Türkiye bir saatte 1 TV
ve 2.4 m3 Doğal Gaz (48dk / 20dk) üretebilir ve tüketebilirdi. Rusya ise 1 TV ve 4 m3 Doğal
Gaz (30dk / 7.5dk) üretebiliyor ve tüketebiliyor. Dış ticarete ve uzmanlaşmaya imkan tanırsak,
Türkiye bir saatte 5 TV üretir, Rusya ise 8 m3 Doğal Gaz üretir. Türkiye Rusya ya 2 TV satıp
karşılığında 3 m3 Doğal Gaz alsın (fiyatlar başka oranda da olabilir) . Türkiye nin tüketimi 3
TV ve 3 m3 Doğal Gaz olur. Rusyanın tüketimi ise 2 TV ve 5 m3 Doğal Gaz olur. Görüldüğü
gibi her iki ülke de daha fazla tüketme ve üretme imkanına kavuşuyor.
Sonuçta;
* Serbest Ticaret ülkeleri aynı kaynaklarla otarşi (dışa kapalı denge) durumundan daha
fazla tüketim yapmaya sevketmekte,
* Rekabet baskısı, ekonomileri en verimli oldukları malların üretiminde “tam
uzmanlaşmaya” sevketmektedir.
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* Tam Uzmanlaşmanın esas nedeni de, ölçeğe sabit getirilerin varlığıdır.

2.2.3. Mutlak Üstünlükler Teorisinin Eleştirisi
Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin, dayandığı temel fikirler açısından kendi çağında bir
çığır açtığı tartışmasızdır. Bu Adam Smith’in bütün eseri için geçerlidir. Ancak, bugünkü
dünyada “Ülkeler arasında dış ticaretin hangi sebeple var olduğu” sorusunu cevaplamak için
oldukça yetersiz kalan bir yaklaşım içermektedir. Biz burada teorinin kendisinden sonra gelen
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre önemli bir eksikliğini vurgulayacağız. Diğer
eleştiriler bölüm sonunda vurgulanacaktır.
Mutlak üstünlükler, ülkelerin toplam üretim kapasitesi, bu da, toplam emek hacmi
tarafından belirlenir. Bu bağlamda, büyük bir ülke ile küçük bir ülkenin ticaret yapması
mümkün değildir. Halbuki dünyada küçük ülkeler ve büyük ülkeler sürekli ticaret
yapmaktadırlar. Dolayısıyla, ticaretin kaynağı ülkelerin toplam üretim kapasitelerindeki
farklılıklar olamaz. Bu durumda, Mukayeseli Üstünlükler durumunu içerecek ve
genelleştirecek bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da Karşılaştırmalı Üstünlüklerdir.

2.3. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
David Ricardo dış ticaretin her iki tarafa da fayda sağlaması için mutlak üstünlüğe
gerek olmadığını göstermiştir1. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine (KÜT) göre, bunun için
sadece her bir ülkedeki nispî maliyetlerin (nispî fiyatların) farklı olması yeterlidir. Daha net
olarak söylemek gerekirse, Karşılaştırmalı Üstünlükler, ülkenin toplam mal üretim
kapasitelerinin mukayesesine göre değil, fakat ülkelerin farklı malları üretme sürecindeki
işgücü verimliliğine göre belirlenmektedir. Mesela, bugün diyebiliriz ki Çin de işgücü çok ucuz
olduğundan bütün mallarda Çin’in mutlak üstünlüğü vardır. O zaman Mutlak Üstünlük
Teorisine (MÜT) göre Çin herşeyi kendisi üretecektir ve dış ticarete ihtiyacı yoktur. Ancak
gerçekte olay böyle değildir. Günlük hayattan bir örnek verirsek: Mehmet Demir hem
İstanbul daki en iyi kalp doktoru, hem de en iyi bilgisayar programcısı olsun. Yani diğer tüm
çalışanlara mutlak üstünlüğü olsun. Peki Mehmet Demir hem kalp ameliyatları yapıp hem de
bilgisayar yazılımlarını kendisi mi yazar? Hayır. En çok geliri hangi meslekten elde ediyorsa
o mesleği yapar. Diyelim ki kalp doktorluğu daha fazla gelir getiriyor, onu yapar. Yazılımları
satın alır.
Ülkeler arasında da böyledir. Daha açıkça görebilmek için somut bir örnek verelim.
Türkiye ve Portekizin Kumaş ve Üzüm üretimini ele alalım. Aşağıda Tablo 3 iki ülkenin kumaş
ve üzüm üretimindeki verimliliklerini gösterir.

1

David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, London, 1817.
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Bir saatte üretilen miktar:

Kumaş (metre)

Üzüm (kg)

Türkiye

8

4

Portekiz

1

2

Tablo 3
Burada dikkat ederseniz Türkiye nin hem kumaşta hem de üzümde mutlak üstünlüğü
vardır. Peki burada ticaretten fayda yok mudur? MÜT e göre yoktur, KÜT e göre (ve bana
göre!) vardır çünkü burda önemli olan kumaşın Türkiyedeki NİSPÎ FİYATININ Portekizdeki
NİSPÎ FİYATINDAN farklı olmasıdır. Kumaşın nispî fiyatı üzüm cinsinden maliyeti olarak
tanımlanır. Yani bir metre kumaşın fiyatı “bir metre kumaşı üretmek için harcanan işgücü
zamanında ne kadar üzüm üretebilirdik?” in cevabıdır. Buna göre Türkiye de bir metre kumaşın
fiyatı ½ kg üzümdür. Portekizde ise bir metre kumaşın fiyatı 2 kg üzümdür. Yani iki ülke
arasında kumaşın nispî fiyatı 4 kat farkediyor: Türkiye kumaşı Portekize nisbeten 4 kat daha az
maliyete üretebiliyor demektir. O zaman Türkiye kumaşta uzmanlaşmalıdır ve satmalıdır.
Aynı mantıkla 1 kg üzümün nispî fiyatı Türkiyede 2 metre kumaş iken, Portekizde ½
metre kumaştır. O zaman Portekiz üzümü nispeten çok daha ucuza mal eder. Portekiz sadece
üzüm üretip Türkiye ye satmalı, karşılığında kumaş satın almalıdır.
Dış ticaret sayesinde daha fazla üretim ve tüketime ulaşabileceklerini görelim: Eğer
dış ticaret olmasa, Türkiye saatte 1 kg üzüm ve 6 metre kumaş üretebilir ve tüketebilir.
Portekiz ise saatte 1 kg üzüm ve ½ metre kumaş üretebilir ve tüketebilir. Ticarete imkan
verilse Türkiye sadece kumaş üretir ve 8 metre kumaş üretir. Portekiz 2 kg üzüm üretir. Portekiz
1 kg üzümü Türkiyeye satsın ve karşılığında 1 metre kumaş alsın. O zaman Türkiye 1 kg üzüm
ve 7 metre kumaş tüketebilir. Portekiz ise 1 kg üzüm ve 1 metre kumaş tüketir. Ticaretin
olmadığı duruma göre her iki ülke daha fazla tüketebiliyor.
KÜT e göre dış ticareti karlı kılan ülkelerdeki iç maliyetlerin ve dolayısıyla iç reel
(göreceli) fiyatların farklı olmasıdır.

2.3.2. Smith ve Ricardo Modellerinin Eleştirisi
Burada hem Smith hem de Ricardo modellerininde bulunan ortak noktaların eleştirisini
ele alacağız:


Ricardo modeli ülkeler arasındaki verimlilik farklarını veri kabul eder, bu farklılıkların
neden ortaya çıktığını açıklamaz. Mesela Almanya makine üretiminde niye Türkiye den
daha verimlidir de Türkiye tekstilde daha verimlidir? Gerçekte bunun nedenleri ülkeler
arasında faktör arzlarının farklı olması, teknoloji, yönetim becerisi vb. olabilir.
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Ricardo nun KÜT modeli bir arz modelidir, piyasanın talep tarafını dikkate almaz.



Ricardo modeli üretimde maliyetin sabit olduğunu kabul eder: mesela Türkiye de bir
metre kumaşın maliyeti üretilen miktardan bağımsız olarak hep 1/8 işgücü saatidir.
Halbuki gerçekte üretim arttıkça maliyetler azalabilir ya da artabilir.



Modelde maliyet sadece işgücüne indirgenmiştir, yani Emek Değer Teorisi kabul
edilmektedir. Diğer üretim faktörleri sermaye, doğal kaynaklar, girişimcilik ihmal
edilmiştir.



Model statiktir, zaman içindeki değişimleri dikkate almaz.



Ölçeğe Sabit Getiriler varsayımı kabul edilmiştir.

2.4. Mutlak Ve Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Grafiksel Gösterimi
2.4.1. Mutlak Üstünlükler Teorisi

Y SEKTÖRÜ

A

DA0 =EA0

DB0 =EB0
U0
B

Şekil 2.1:Mutlak Üstünlükler ve Otarşide Denge

X SEKTÖRÜ
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Yukarıda Şekil 2.1’de iki ülke (A ve B), iki mal (X ve Y) ve tek faktörden –yani
emekten- oluşan Mutlak Üstünlükler modelinin grafiksel gösterimi bulunmaktadır. Otarşi
durumunda (kapalı ekonomi dengesi) ve tüketici tercihlerinin özdeşliği halinde her iki ülkede
kendi üretim olanakları eğrilerinin üzerinde dengeye gelirler.
Şekil 2.1’de dikkatle bakılırsa, A Ülkesinin Üretim Olanakları Eğrisi doğrusal ve mavi
renktedir. B Ülkesinin de, benzeri şekilde, Üretim Olanakları Eğrisi doğrusal ve yeşil renktedir.
Kırmızı renkli çizgi ile temsil edilense Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi’dir ve her iki ülkede de
özdeştir.
Bu durumda, A ülkesinde Otarşide denge DA0 = EA0 noktasında gerçekleşir. DA0 üretim
dengesini gösterirken, EA0 tüketim dengesini gösterir. Görüleceği üzere denge noktasında
üretim ve tüketim birbirine eşit olmaktadır. Yine, B ülkesinde Otarşide denge DB0 = EB0
noktasında gerçekleşir. DB0 üretim dengesini gösterirken, EB0 tüketim dengesini gösterir.
Görüleceği üzere denge noktasında üretim ve tüketim birbirine eşit olmaktadır.
Ülkelerin genel dengelerinde oluşan nispî fiyat düzeyleri birbirinden farklıdır. A
ülkesinin üretim olanakları eğrisi B ülkesininkine göre daha dik olduğu için, A ülkesinde X
malı B ülkesine göre daha pahalı, Y malı ise daha ucuzdur. Aynı şekilde, B ülkesinin üretim
olanakları eğrisi A ülkesininkine göre daha yatık olduğu için, B ülkesinde X malı A ülkesine
göre daha ucuz, Y malı ise daha pahalıdır.
A ülkesinin üretim olanakları eğrisinin B ülkesininkine göre daha dik olması, A
ülkesinin kaynaklarının ve işgücünün B ülkesine göre toplamda daha fazla Y malı üretme
kapasitesine sahip olduğunu; benzer şekilde, B ülkesinin üretim olanakları eğrisinin A
ülkesininkine göre daha yatık olması, B ülkesinin kaynaklarının ve işgücünün A ülkesine göre
toplamda daha fazla X malı üretme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Adam Smith
ülkelerin dış ticaret sebeplerini anlatırken dayandığı “mutlak üstünlük” kavramı üretim
olanakları eğrilerindeki bu farktan kaynaklanmaktadır. Buna göre A ülkesi Y malı üretiminde
B ülkesine, B ülkesi de X malı üretiminde A ülkesine mutlak üstündür.
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Şekil 2.2:Mutlak Üstünlükler ve Dış Ticaret Dengesi

Ülkeler birbirleri ile dış ticarete girdiği durumunda işler değişmektedir. Şekil 2.2’de
dikkatle bakılırsa, A Ülkesinin Üretim Olanakları Eğrisi doğrusal ve mavi renktedir. B
Ülkesinin de, benzeri şekilde, Üretim Olanakları Eğrisi doğrusal ve yeşil renktedir. Kırmızı
renkli çizgi ile temsil edilense Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri’dir ve her iki ülkede de özdeştir. Siyah
kesikili çizgi Uluslar arası Nispî Fiyat Doğrusudur ve dış ticaret sonucunda her iki ülkede de
geçerli olan nispî fiyat oranını göstermektedir. .
Bu durumda, A ülkesinde Dış Ticarette üretim dengesi DA1 noktasında, B ülkesinde
üretim dengesi de DB1 noktasında gerçekleşir. Yani Her iki ülke de mutlak üstün oldukları
mallarda tam uzmanlaşmaktadır: A ülkesi tüm kaynaklarını – bu durumda tüm işgücünü – Y
sektörünü, B ülkesi de X sektörüne aktarmıştır.
A ülkesinde ve B ülkesinde tüketim dengesi EA1 = EB1 noktasında gerçekleşir.
Dolayısıyla Otarşi dengesinden farklı olarak serbest dış ticaret şartlarında ülkelerin üretim ve
tüketim dengeleri arasındaki özdeşlik ortadan kalkmaktadır. A ülkesi DA1 kadar Y üretir ve K
kadar tüketirken, (DA1 – K) kadar Y’yi B ülkesine ihraç eder. B ülkesi de DB1 kadar X üretir ve
L kadar tüketirken, (DB1 – L) kadar X’i A ülkesine ihraç eder. Yine A ülkesi hiç X malı
üretmezken (DA1 – K) kadar Y karşılığında B ülkesinden (DB1 – L) kadar X’i ithal ederek
tüketirken, B ülkesi de hiç Y malı üretmezken (DB1 – L) kadar X karşılığında (DA1 – K) kadar
39

Y’yi A ülkesinden ithal ederek tüketir. Dolayısıyla bu değiş tokuşu sağlayan nispî fiyatlar da,
A’nın ihracatını B’nin ithalatına, B’nin ihracatını A’nın ithalatına eşitleyen düzeyde
gerçekleşir. Matematiksel olarak ifade edersek:
−𝐷𝐴1
𝐷𝐴1 − 𝐾
𝑃𝑋
=
−
=−
1
1
𝑃𝑌
𝐷𝐵
𝐷𝐵 − 𝐿

(2.1)

Otarşide ülkelerin genel dengelerinde oluşan nispî fiyat düzeyleri birbirinden farklı iken
Adam Smith’e göre serbest dış ticaret ülkeler içinde uzmanlaşmayı (tam uzmanlaşma) ve
işbölümünü teşvik edeceği için her ülke sadece “mutlak üstünlük” sahibi olduğu sektörde (A
Y sektöründe B de X sektöründe) üretim yapıp üretim fazlasını diğer ülkeye ihraç edecektir.
Bu durumda her iki ülke de daha yüksek bir refah düzeyine kavuşacaktır. Nitekim otarlşide her
iki ülke U0 sosyal kayıtsızlık eğrisinin temsil ettiği U0 refah düzeyine sahipken, dış ticaretten
sonra her iki ülkenin de sosyal refah düzeyi U1 düzeyine çıkmıştır. Dikkat edilecek olursa E A1
= EB1 denge noktasında elde edilen tüketim düzeyine her iki ülke de kapalı ekonomi şartlarında
ulaşamazlar, çünkü bunlar kendi üretim olanakları eğrilerinin üstünde kalan alanda
bulunmaktadır.

2.4.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, David Ricardo tarafından Mutlak Üstünlük
Teorisinde oluşan bir eksikliği gidermek için kurgulanmıştır. Şekil 2.1’de gördüğümüz üzere
mutlak üstünlükler kuramı A ve B ülkelerinin her birinin diğerine göre bir sektörde toplam
olarak daha fazla üretim yapabilme kapasitesinde olduğu varsayımına dayanır. Buna göre her
iki maldan da daha fazla üretme kapasitesine sahip bir ekonominin diğer ekonomi ile dış
ticarette bulunması için bir gerekçe bulunmaktadır. Halbuki, 18. Yy’da da bugün de, büyük
ülkeler ile küçük ülkeler arasında ticaret çok yüksek hacimlerde devam etmektedir. Diyebiliriz
ki, Adam Smith, ülkelerin üretim olanakları eğrilerinin eksenleri kestikleri noktalara bakarak
analiz yaparken bu “mutlak üstünlük” kavramını ortaya atmıştır. David Ricardo ise, üretim
olanakları eğrilerinin eksenleri kestikleri noktaların önemli olmadığını, esas önemli olanın
“marjinal dönüşüm oranları” olduğunu söylemektedir. Aşağıda Şekil 2.3’ü inceleyelim:
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Şekil 2.3:Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Otarşide Denge

Şekil 2.3’te görüldüğü üzere A ülkesinin üretim olanakları eğrisi hem X hem de Y
eksenini B ülkesine göre daha yüksek değerlerde kesmektedir. Buna göre her iki sektörde de A
ülkesi B ülkesine göre “mutlak üstündür”. Ancak eğrilerin eğimlerine bakacak olursak, A
ülkesinin Marjinal Dönüşüm Oranı (MRTA) mutlak değer olarak B Ülkesinin Marjinal
Dönüşüm Oranına göre daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, dış ticaretin
kaynağı, esas olarak toplumların toplam üretim kapasiteleri değil, ancak sektörler arası
verimlilik/maliyet oranlarıdır. Buna göre, A ülkesi daha dik bir üretim olanakları eğrisine sahip
olduğu için Y malında, B ülkesi de daha yatık bir üretim olanakları eğrisine sahip olduğu için
X malında “karşılaştırmalı üstünlüğe” sahiptir.
Otarşide, A ülkesinde denge DA0 = EA0 noktasında gerçekleşir. DA0 üretim dengesini
gösterirken, EA0 tüketim dengesini gösterir. Görüleceği üzere denge noktasında üretim ve
tüketim birbirine eşit olmaktadır. Yine, B ülkesinde Otarşide denge DB0 = EB0 noktasında
gerçekleşir. DB0 üretim dengesini gösterirken, EB0 tüketim dengesini gösterir. Görüleceği üzere
denge noktasında üretim ve tüketim birbirine eşit olmaktadır.
Ülkelerin genel dengelerinde oluşan nispî fiyat düzeyleri birbirinden farklıdır. A
ülkesinin üretim olanakları eğrisi B ülkesininkine göre daha dik olduğu için, A ülkesinde X
malı B ülkesine göre daha pahalı, Y malı ise daha ucuzdur. Aynı şekilde, B ülkesinin üretim
41

olanakları eğrisi A ülkesininkine göre daha yatık olduğu için, B ülkesinde X malı A ülkesine
göre daha ucuz, Y malı ise daha pahalıdır.
A ülkesinin üretim olanakları eğrisinin B ülkesininkine göre daha dik olması, A
ülkesinin kaynaklarının ve işgücünün B ülkesine göre Y malını daha düşük maliyetle ve/veya
daha yüksek verimlilikle üretebildiğini; benzer şekilde, B ülkesinin üretim olanakları eğrisinin
A ülkesininkine göre daha yatık olması, B ülkesinin kaynaklarının ve işgücünün A ülkesine
göre toplamda daha fazla X malını daha düşük maliyetle ve/veya daha yüksek verimlilikle
üretebildiğini göstermektedir. David Ricardo ülkelerin dış ticaret sebeplerini anlatırken
dayandığı “karşılaştırmalı üstünlük” kavramı üretim olanakları eğrilerindeki bu farktan
kaynaklanmaktadır. Buna göre A ülkesi Y malı üretiminde B ülkesine, B ülkesi de X malı
üretiminde A ülkesine karşılaştırmalı üstündür.
A ülkesi her iki sektörde de B ülkesine mutlak üstün olduğu için otarşide de elde ettiği
toplam refah düzeyi B ülkesinden daha yüksektir. A ülkes U2 sosyal refah düzeyine sahipken
B ülkesi U1 sosyal refah düzeyine sahiptir. David Ricardo, serbest dış ticaretin, ülkeler farklı
verimlilik yapılarına sahip olduğu için, uzmanlaşma ve iş bölümü yoluyla her iki ülkeyi de daha
yüksek refaha ulaştıracağını vurgular. Şimdi bu durumu gözlemleyelim:

Şekil 2.4:Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Dış Ticaret Dengesi
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Şekil 2.4’te iki noktada değişim göze çarpmaktadır. İlki, her iki ülkenin tâbii olduğu
uluslar arası nispî fiyat oranı A ülkesinin marjinal dönüşüm oranı ile B ülkesinin marjinal
dönüşüm oranı arasında ortalama bir değere ulaşmıştır. İkincisi ise, A ülkesi otarşideki sosyal
refah düzeyi olan U0’dan U1 sosyal refah düzeyine, B ülkesi de otarşideki sosyal refah düzeyi
olan U2’den U3 sosyal refah düzeyine çıkmıştır. Her iki ülke de karşılaştırmalı üstün oldukları
mallarda tam uzmanlaşmış (A Y’de ve B X’de), üretmedikleri diğer malı da diğer ülkede ithal
etmişlerdir. Mutlak olarak bakıldığında hem A ülkesinin heer iki malda da B ülkesine mutlak
üstünlük sahibi olmasına hem de toplamda dış ticaret durumunda da B ülkesinden daha yüksek
bir sosyal refaha sahip olmasına rağmen dış ticaret her iki ülkeyi de daha yüksek bir refah
seviyesine kavuşturmuştur. Bu tüketim düzeyleri her iki ülke için de otarşide üretilmesi
imkânsız olan refah düzeylerine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, “sabit getiriler altında
ülkelerin mutlak üstünlükleri ne olursa olsun, her ülke birbiriyle serbest ticarete girebilir ve
bundan herkes kârlı çıkabilir.” David Ricardo’nun bu teorideki ana fikri de budur.
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KUTU 1
KİM KİMDİR: ADAM SMITH VE DAVID RICARDO

Adam Smith, 1723-1790
İskoçyalı ekonomist ve filozof olan Adam Smith, Glasgow ve Oxford Üniversitelerinde
öğrenim görmüş ve daha sonra Glasgow Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü olmuştur.
Çok geniş sahaya yayılan çeşitli yazıları vardır. Ekonomi, bunlar arasında en önemlisidir.
Ekonomi örgütü hakkındaki görüşlerini etkileyen, doğal hukuka ilişkin inancıdır. Doğal
olaylarda bir düzen mevcuttur; bunu gözlem ve ahlâk hissi ile tespit etmek mümkündür. Sosyal
örgüt ve pozitif hukuk, bu düzene karşı çıkacağına, ona uymalıdır.
Smith’in 1776 yılında yayınladığı "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations" adlı kitabı, üretim ve gelir dağılımı teorisini içermekte ve bu prensiplerin ışığında
geçmişi değerlendirmektedir. Politika uygulamalarına da yer verdiği bu kitapta üzerinde
önemle durduğu konu ekonomik büyümedir.
Büyümenin itici gücünü, işbölümü oluşturmaktadır. İşbölümü, üretim artışına, teknik
ilerlemeye ve sermaye birikimine yol açmaktadır. İşbölümü, mübadele gerektirmekte ve
piyasanın büyüklüğü tarafından sınırlanmaktadır. Her insan başkalarının elindeki malları arzu
ettiği, çıkarlarına göre hareket ettiği için mübadele meydana gelmektedir. Büyümeyi sağlayan
diğer bir unsur sermaye birikimidir. Büyümenin başarılı olması için toplumsal, kurumsal ve
hukuksal çerçevenin doğru yapıda olması gerekmektedir.
Smith’e gore, doğal hürriyet sisteminde her insan kendi çıkarlarını izlerken istemeden
toplumun çıkarını da sağlamaktadır. Aslında Smith, tam rekabet sistemine güvenmekte ve bu
sistemin, kaynakların optimum dağılımına yol açacağına inanmaktadır. Laissez-faire sistemini
savunmasına rağmen, devlet müdahalesinin gereğine de yer vermekte; yeni kurulan sanayilerin
gümrük tarifesiyle himayesine ve devletin üç ana fonksiyonu olan emniyet, adalet ve altyapı
yatırımlarına ağırlık vermesini savunmaktadır.
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Büyümenin dışında Smith, mikroekonomik sorunlar üzerinde de durmuştur. Ona göne
fiyatları tayin eden üretim maliyetidir. Rant, fiyatı tayin etmemekte, rant fiyat tarafından tayin
edilmektedir.
Smith, ücretleri açıklamak için çeşitli teoriler öne sürmüştür. Ücretlerin asgari geçim
düzeyinde oluşması bunlardan biridir. Smith’e göre kâr, zamanla rekabet ve kârlı işler bulma
güçlüğü sonucunda düşecektir.

David Ricardo, 1772-1823.
Ricardo, Hollanda asıllı Yahudi bir ailenin 17 çocuğundan üçüncüsü olarak 18 Nisan
1772'de Londra'da doğdu. Hollanda'daki kısa bir eğitim döneminden sonra, 14 yaşında, borsa
simsarı olan babasından banka ve kambiyo işlerinin inceliklerini öğrenmeye başladı. Ayrıca bir
dönem East India Company'de çalıştı.
Buna rağmen, Ricardo hayatına bir borsacı olarak devam etmemiştir. Adam Smith'in
"Ulusların Zenginliği" isimli eseriyle tanışması, onda İktisat Bilimi’ne karşı bir ilgi uyandırmış,
sonunda borsayı bırakıp ekonomi ve siyasetle uğraşmaya başlamıştır. Borsa ile ilgilendiği
dönemde iyi bir mal varlığına da sahip olmuştur.
1817 senesinde kendisine ün kazandıran eseri "Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin
İlkeleri"ni yayımlamıştır. 1819'da İngiliz parlementosuna girmiştir.
Diğer klasik iktisatçılar gibi Ricardo da uluslararası ticarette her türlü müdahaleyi
reddetmiştir. Dış ticarette geliştirdiği "Mukayeseli Üstünlükler Teorisi" büyük ilgi
uyandırmıştır. Ricardo, James Mill'in yakın arkadaşlarındandı. Jeremy Bentham ve Thomas
Malthus da arkadaşlarındandır. 51 yaşında Gatcombe Park'ta ölmüştür.
Ricardo'nun en önemli ve ünlü eseri "Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin
İlkeleri"dir. Ricardo, eserine değer kavramını açıklayarak başlar. Ricardo'nun, özel olarak,
değerden kastı piyasada alınıp satılan metaların değeridir. Ricardo'ya göre bir malın, birbaşka
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deyişle metanın, değerini, o metanın üretiminde kullanılan emek miktarı belirler. Ricardo'nun
bu teorisi iktisat literatüründe Emek Değer Teorisi olarak adlandırılır ve Karl Marx'ın artı değer
kavramının da özünü oluşturur.
Ricardo'ya göre temel malların bir fiyatı olduğu gibi emeğin de, bir fiyatı, yani ücreti,
vardır ve bu ücreti belirleyen temel faktör, işçinin kendini geçimini sağlayabileceği ve kendi
neslini herhangi bir artma ve azalma olmaksızın sürüdürebileceği ücret düzeyidir. Bu anlamda
da ücretleri gıdaların ve temel ihtiyaçların fiyatı belirler. Bu kavram Geçimlik Ücret Teorisi
(Subsistence Theory of Wages) olarak adlandırılır. Bu kavram, sosyalistler tarafından, toplumu
yoksulluğa mahkûm ettiği gerekçesi ile eleştirilmektedir.
Ricardo, adı geçen eserinde "Mukayeseli Üstünlükler Teorisi"ni de ileri sürmüştür.
Ricardo ayrıca paranın miktar kuramı, emek değer teorisi, ücretlerin tunç kanunu, azalan
verimler kanunu ve rant teorisini savunur. Ricardo, nufus artarken işlenebilir toprak miktarının
nufustan daha hızlı arttırılması gerektiğini söylemiştir. Ama nufus arttıkça tarımsal gıda talebi
artacak, insanlar yeni tarım alanları ekmeye yeltenecek ve, bu da, verimsiz toprak işlenmesine
yol açacaktı. Böylelikle tahıl üretim maliyeti de artacaktı. Tabiki, bu da, tahıl satış fiyatlarını
ve rantları arttıracaktı. Ricardo’ya göre bu rantın büyük çoğunluğu toprak sahiplerine gidecekti.
İşte toprak sahiplerinin elde ettiği bu rant, Ricardıo’ya göre, kapitalizmin ileriki aşamalarında
kâr oranlarında kaçınılmaz bir düşüşe yol açabilirdi.
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Uygulama Soruları

1.OECD ülkelerinin ihracat ve ithalat yaptığı sektörleri araştırın. Bu verilerden yola
çıkarak ülkelerin Karşılaştırmalı Üstünlükleri hakkında ne söyleyebiliriz?
2.Yüksek teknolojinin geçerli olduğu bir çağda, Klasik Emek Değer Teorisi geçerli
olabilir mi?
3.Bugünkü çağda Tam Uzmanlaşma var mıdır? Tam Uzmanlaşmaya giden ülkeler hangi
ülkelerdir ve neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak, Merkantilist Ticaret Politikası’nı, Adam Smith’in bu çağın
politik düzeni ve iktisat politikalarına olan eleştirilerini inceledik. Daha sonra, Adam Smith’in
Serbest Ticaret politikasına gerekçe olarak ortaya attığı Mutlak Üstünlükler Kuramı (MÜT) ve
MÜT’ün eksikliklerini gidermeyi amaçlayan David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler
Kuramı’nı (KÜT) analiz ettik. Her iki kuramın da, başlangıç varsayımları olan Ölçeğe Sabit
Getiriler ve Emek Değer Teorisi’nin sonucu olarak Tam Uzmanlaşma sonucuna ulaştıkları,
bunun ise Dünya Ekonomisi’nin gerçekleri ile, çok özel durumlar haricinde, uyuşmadığını
sergiledik.
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Bölüm Soruları
1. Merkantilizm’de ulusal servetin kaynağı nedir?
(a) Toplam ulusal üretim
(b) Toplam kâğıt para stoku
(c) Toplam ulusal tüketim
(d) Değerli maden stokları
(e) Toplam ulusal yatırım
2. Merkantilizm’de dış ticaret politikasının temeli neye dayanır?
(a) Hem ihracatı hem de ithalatı teşvik etmek.
(b) Mamul mal ithalatını teşvik etmek, ihracatını kısıtlamak.
(c) Hammadde ihracatını teşvik etmek, ithalatını kısıtlamak.
(d) Mamul mal ihracatını ve hammadde ithalatını teşvik etmek.
(e) Hiçbiri.
3. Adam Smith’e göre hangi temel faktörler serbest ticaretin Merkantilist ticaret
politikasından daha faydalı olmasına sebep olur?
(a) Ölçeğe artan getiriler
(b) Tekel kârları ve ticaret imtiyazları
(c) İşbölümü ve Uzmanlaşma
(d) Nüfus artışı ve Emek Değer Teorisi
(e) Hepsi
4. Mutlak Üstünlük Teorisi’ne göre serbest dış ticaretin esas kaynağı nedir?
(a) Ülkelerin sektörel bazda toplam üretim kapasitelerindeki farklılıklar.
(b) Ülkelerin sektörel bazda nispî üretim maliyetlerindeki farklılıklar.
(c) Ülkeler arasındaki sermaye birikimi farkları.
(d) Ülkeler arasındaki teknoloji farkları.
(e) Hepsi
5. Mutlak Üstünlük Teorisine göre hangi ülkeler birbirleri ile ticaret yapamaz?
(a) Üretim Kapasitesi Büyük ve Üretim Kapasitesi Küçük olan ülkeler.
(b) Yüksek Teknolojili ve Düşük Teknolojili Ülkeler.
(c) Benzer tüketim tercihlerine sahip ülkeler.
(d) Birbirlerine çok uzak olan ülkeler
(e) Hepsi
6. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne
göre hangi konuda farklılaşır.
(a) Üretimde ölçeğe azalan getirisi olması
(b) Teknolojik değişimi içermesi
(c) Nüfus artış hızı ile üretim artış hızı arasındaki farka değinmesi
(d) Aktif korumacılığa özel bir önem vermesi
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(e) Hiçbiri
7. Smith ve Ricardo’nun dış ticaret teorilerinde ortak olan önemli bir nokta “tam
uzmanlaşmanın” sebebidir. Bu nokta nedir?
(a) Emek Değer Teorisi
(b) Ülkelerarası benzer tüketim tercihleri
(c) Ölçeğe sabit getiriler
(d) Tam rekabet şartları
(e) Kamu müdahalesinin yokluğu
8. “Kapitalist üretim biçimini temel alan bir iktisadi model, bir üretim faktörü olarak
sermayeyi göz ardı etmemelidir.” Yukarıdaki görüşe göre Ricardo’nun Karşılaştırmalı
Üstünlükleri hangi açıdan eksiktir?
(a) Emek Değer Teorisi ve sadece emeğe bağımlı bir üretim fonksiyonu
(b) Tekelci bir piyasa yapısının bulunmaması
(c) Teknolojik değişimin bulunmaması
(d) Ölçeğe sabit getirilerin varlığı
(e) Hiçbiri
9. Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Mutlak Üstünlükler kuramına göre temel farklılığı
nedir?
(a) Heterojen emek arzına yer vermesi
(b) Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Üretim Olanakları Eğrisinin eksenleri kestiği
noktalara değil, Marjinal Dönüşüm Oranlarına dayanması
(c) İkinci üretim faktörüne yer vermesi
(d) Emek Değer Teorisini reddetmesi
(e) Hepsi.
10. Ricardo ve Smith’e göre ülkelerin Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükleri’nin veri
kabul edilmesinin sebebi nedir?
(a) Teknolojik gelişmenin veri olması
(b) Sermaye birikiminin veri olması
(c) Sektörel üretim kapasiteleri ve verimliliklerin dışsal faktörler tarafından
belirlenmesi
(d) Emeğin homojenliğinin kabulü ve öğrenme süreçlerinin varsayılmaması
(e) Hepsi

Cevaplar
1) d , 2) d , 3) c , 4) a , 5) a , 6) e, 7) c, 8) a, 9) b, 10) e
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3. FAKTÖR DONANIMI TEORİSİ VE LEONTIEFF PARADOKSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini (KÜT) daha gerçekçi
temellere ulaştıran Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından ortaya atılan ve Paul Samuelson
tarafından desteklenen Faktör Donanımı Teorisini inceleyeceğiz. FDT’nin aksiyomlarından
yola çıkılarak oluşturulmuş dört temel teoremi ve sonuçlarını tartıştıktan sonra, bu FDT ve
Teoremlerine karşı getirilen eleştirlerin en önemlisi olan Wassily Leontieff’in Leontieff
Paradoksunu inceleyeceğiz. Bu bölümün temel amaçlarından biri Karşılaştırmalı Üstünlüklerin
ülkelerin farklı faktör donanımları ile sektörlerin farklı teknolojik yoğunluklarından
kaynaklandığını, Smith ve Ricardo’nun Emek Değer Teorisi ve Ölçeğe Sabit Getiriler gibi
kısıtlayıcı varsayımlarının reddi ile gerçeklere daha uygun bir teoriye ulaşılabileceğini
göstermektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Meksika ile ABD’nin ihracat ve ithalat rakamlarını inceleyiniz. Arada fark mı?
Neden kaynaklanabilir?
2)
Ülkelerin sanayileşmesi ve kalkınması “Allah vergisi” olabilir mi? Yani bir
millet gelişmiş olduğu için gelişmiş, diğeri fakir olduğu için mi fakirdir?
3)
İhracatı arttırmanın ve kalkınmanın yolu nüfusu arttırmak olabilir mi? Nüfusu
arttırmak kadar işgücünün kalitesini de arttırmak önem arz etmez mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Faktöer
Teorisi
ve
Paradoksu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Faktör Donanımı Teorisi
Metinler,
çözümlü
Donanım
varsayımları,
çalışma problemler ve görsel materyaller
Leontieff
mekanizması ve sonuçları itibarı ile konuların daha kolay
ile öğrenilecektir.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Faktör Donanımı



Faktör Bolluğu



Faktör Yoğunluğu



Karşılaştırmalı Üstünlük
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Giriş: Faktör Bolluğu ve Yoğunluğu
Ricardo nun KÜT modelinde eksik olan en önemli noktalardan biri ülkeler arasındaki
işgücü verimliliklerinin niye farklı olduğunun açıklanmamasıdır. Bu eksiklik, Eli Hecksher
(1919) ve Bertil Ohlin in (1930) geliştirdiği “Faktör Donanımı Teorisi (FDT)” ile giderilmeye
çalışılmıştır. Daha sonra Paul Samuelson’un da yaptığı katkılarla tamamlanan bu teoriye bu
yüzden “Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS) Teorisi” de denilir.
Faktör donanımı teorisi (FDT) iki üretim faktörü varsayar: sermaye ve işgücü. Bütün
mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler bu iki gruba ayrılabilir. Mesela hastane
hizmetinde bina ve tıbbi aletler sermaye malları iken doktor hemşire ücretleri işgücüdür.
Teoriyi açıklarken iki önemli kavrama değinmek gerekmektedir. Ülkeler üretim
faktörlerinden (Sermaye ve Emek) birinde diğerine nispetle daha bol veya kıt olarak
tanımlanırken, sektörler farklı üretim teknolojileri yüzünden üretim faktörlerinden birinde
diğerine nispetle daha yoğun olarak tanımlanırlar.
Örneğin Çin Türkiye’ye göre daha emek bol ve daha sermaye kıt bir ülke iken, Türkiye
de Almanya’ya göre daha emek bol ve sermaye kıt bir ülkedir. Çünkü Türkiye’de kişi başına
düşen sermaye birikimi Çin’de kişi başına düşen sermayeden daha yüksek iken, Almanya’da
kişi başına düşen sermaye Türkiye’ye göre daha yüksektir. Bu yüzden Türkiye Çin’e göre daha
sermaye bol ve emek kıt bir ülke olarak tanımlanırken, Almanya’ya göre ise daha emek bol ve
sermaye kıt bir ülke olarak tanımlanacaktır.
Sektörlerin değerlendirilmesine bakarsak, örneğin gıda sektörü beyaz eşya sektörüne
göre daha emek yoğun bir üretim teknolojisine sahip iken beyaz eşya sektörü de gıda sektörüne
göre daha sermaye yoğun bir üretim teknolojisine sahiptir. Burada mevcut üretim miktarında
elde edilen emek sermaye bileşiminde oluşan sermaye – emek oranı düzeyine göre bu
tanımlama yapılmaktadır. Buna göre gıda sektöründe istihdam edilen işçi başına sermaye tutarı
–yani sermaye emek oranı- beyaz eşya sektörüne göre daha düşüktür. Ancak bu tanımlar mutlak
değil, fakat nispîdir. Örneğin aynı Gıda Sektörü Hizmetler sektörü ile karşılaştırıldığında ise,
bu sefer Gıda Sektörü Hizmetler Sektörüne göre daha sermaye yoğun Hizmetler Sektörü’de
gıda sektörüne göre daha emek yoğun bir üretim teknolojisine sahip olmaktadır.
FDT’ne göre dış ticaretin nedeni faktör donanımlarında oluşan bu farklılıktır. Ülkeler
arasında ülkelerin faktörlere göre nispi kıtlığı ve bolluğu ile bu sektörlerin hangi faktörü yoğun
olarak kullandığı faktör donanımını belirler.

3.1. Faktör Donanımı Teorisinin Varsayımları
FDT’nin varsayımları aslında Neo-Klasik İktisat okulunun varsayımları ile
örtüşmektedir. Neticede, FDT Neo-Klasik Okulun dış ticaret teorisidir. FDT’nin varsayımlarını
aşağıdaki sıralayabiliriz:
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İki ülke, iki faktör ve iki mal bulunmaktadır.



Tüm piyasalarda tam rekabet şartları geçerlidir.



Mal ve Faktör fiyatları tam esnektir.



Ülkeler içindeki faktör arz miktarları veridir.



Üretim Faktörleri ve ürünler homojendir.



Ülkeler arasında faktör hareketliliği yoktur.



Üretim fonksiyonları sektörler arası farklılık gösterir.



Aynı sektörün iki ülkede de üretim fonksiyonları özdeştir.



Ülkeler arasında tüketici tercihleri farklılık göstermez.



Ekonomide gelir dağılımı veridir.



İki ülkede de bütün kaynaklar tam kullanımdadır ve, dolayısıyla, her ülke kendi üretim
olanakları eğrisi üzerinde üretim yapar.



Para yansızdır, yani klasik dikotomi kabul edilmektedir.



Haberleşme, ulaştırma ve işlem maliyetleri yoktur.



Tam belirlilik hakimdir.



Analiz uzun dönemli ve statik bir analizdir.



Ölçeğe azalan getiri vardır. (FDT’nin ilk versiyonu Heckscher ve Ohlin’in ilk orijinal
çalışmalarında ölçeğe sabit getiri varken daha sonra ve şimdi daha gerçekçi olan ölçeğe
azalan getiriler kabul edilmiştir.)



Dış Ticaret Dengesi varsayılmıştır.

3.2. FDT’nin Dört Teoremi
Yukarıda bahsedilen varsayımlar altında iki ülke birbirleri ile hiçbir gümrük engeli veya
piyasanın işleyişini aksatıcı bir devlet müdahalesi olmadan serbest dış ticarete açılırlarsa bu her
iki ülkenin de refahlarını arttırıcı bir etki yaratır. Her iki ülkede kendi başlarına üretebilecekleri
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refah düzeyinin üstünde bir tüketim düzeyine ulaşırlar. Bu bağlamda teorinin dört temel teoremi
oluşmaktadır:


Heckscher Ohlin Teoremi



Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi



Stolper Samuelson Teoremi



Rybczynski Teoremi

3.2.1. Heckscher Ohlin Teoremi:
Nispî olarak emek bol ülke emek yoğun mallarda, nispî olarak sermaye bol ülke ise
sermaye yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Dolayısıyla, nispî olarak emek
bol ülke emek yoğun malları tüketiminden daha fazla üreterek tükettiğinden fazlasını ihraç
eder, sermaye yoğun malları da tüketiminden daha az üreterek tüketim açığını karşılamak için
diğer ülkeden ithal eder. Benzer şekilde, nispî olarak sermaye bol ülke sermaye yoğun malları
tüketiminden daha fazla üreterek tükettiğinden fazlasını ihraç eder, emeke yoğun malları da
tüketiminden daha az üreterek tüketim açığını karşılamak için diğer ülkeden ithal eder.
Heckscher – Ohlin Teoremi FDT’nin temel teoremidir. Diğer teoremler ve teorinin
genel işleyiş mekanizması Heckscher Ohlin Teoremine göre belirlenmiştir. Tabiîdir ki, bu
teorem ve diğer teoremlerin gerçek olayları açıklayamadığı ve gerçekçi olmadığı söylenebilir.
Ama unutmamak gerekir ki, FDT ve dört teoremi yukarıda belirlenmiş varsayımlara bağlı
olarak geçerlilik kazanmaktadır. Zaten teorinin amacı, dış ticareti belirleyen bir çok faktörden
biri olan ülkeler ve sektörler arası faktör donanımlarının dış ticaret üzerindeki etkisini tam
rekabet sıfır hükümet müdahalesi şartları altında incelemektir. Teorinin ve teoremlerinin
eleştirisini bölüm sonuna saklamaktayız.

3.2.2. Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi:
Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, Paul Samuelson tarafından 1948 tarihli bir
çalışmasında ortaya atılmış ve serbest ticaret halinde, rekabetin baskısıyla otarşi durumunda
birbirinden farklı olan iki farklı ülkedeki nispî faktör fiyatlarının eşitlenme eğilimine gireceğini
söyleyen bir teoremdir. Faktörlerin nominal fiyatlarının eşitlenmesi gerekli değildir, fakat nispî
fiyatlar eşitlenmek zorundadır. Bir ülkedeki faktörlerden serbest dış ticarete girmeden önce
nispî olarak pahalı olanı serbest dış ticarete girdikten sonra diğer faktöre nispetle ucuzlayacak,
nispî olarak daha ucuz olanı ise diğer faktöre göre pahalılaşacaktır. (Samuelson, P. A. (1948).
"International Trade and the Equalisation of Factor Prices", Economic Journal, June, pp. 163184.)
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Faktör Fiyatları Eşitliği için gösterilen ve refere edilen bir örnek nispî ücretlerdir. İki
ülke bir aralarında bir Serbest Ticaret Anlaşması kabul ederlerse, her iki ülkedeki özdeş
işlerdeki nispî ücretler birbirine yaklaşmaktadır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasının
(NAFTA) imzalanmasından sonra, örneğin, A.B.D.’de kalifiye olmayan işgücünün nispî
ücretleri ciddi oranda düşmüşken Meksika’da yükselmiştir. Aynı olgu Avrupa Birliği’nde de
gözlemlenmektedir.
Bu teoremden yola çıkarak elde edeceğimiz kuvvetli bir sonuç vardır. Eğer ülkeler
arasında serbest ticaret hiçbirengele maruz kalmadan tesis edilebilirse sadece mal piyasası değil
aynı zamanda faktör piyasaları da tek piyasa haline gelecektir. Yani ülkeler arası emek ve
sermaye dolaşımı serbest olmasa bile, sadece mal dolaşımı ile de ülkeler arası faktör fiyatlarının
eşitliği sağlanabilecektir. Bu görüş Abba Lerner tarafından 1952 tarihli eserinde vurgulanmıştır.
(Lerner, Abba (1952). "Factor Prices and International Trade", Economica.) Bu teorinin, fakir
ülkelerden göç edecek yoğun işgücü göçünün engellenmesi yolunda serbest dolaşım hakkının
tanınmaması için bir gerekçe olarak kullanıldığı da açıktır. Örneğin, Fransız Afrikalılara
“Benim ülkeme gelmenize gerek yok, eğer siz benim mallarımı satın alırsanız nihayetinde
benim işçilerimin aldığı ücretle aynı ücreti alabileceksiniz” demektedir.

3.2.3. Stolper Samuelson Teoremi
Teoreme göre, FDT’nin varsayımları altında, bir malın nispî fiyatındaki bir artış aynı
zamanda o malın üretiminde yoğun olarak kullanılan faktörün nispî getirisinde bir artışa ve
diğer faktörün nispî getirisinde bir azalışa yol açacaktır.
İlk def’a 1941 yılında FDT modelinin çerçevesinde Wolfgang Stolper ve Paul
Samuelson tarafından yapılan bir çalışmada ortaya atılmıştır, (Stolper, W. F. & Samuelson, P.
A. (1941), "Protection and Real Wages", Review of Economic Studies 9 (1): 58–73,). Bir
kavram olarak bütün benzeri durumlarda etkileri incelenmiştir. Örneğin Ronald W. Jones ve
José Schheinkman tarafından 1977 tarihli çalışmada çok genelleştirilmiş şartlar altında bile
teoremin öngördüğü biçimde faktör fiyatlarının mamul mal fiyatları ile birlikte hareket ettiği
gösterildi.
Orijinal FDT modelinde iki mal ve iki faktör bulunmakta ve her faktör kendi içinde
homojen kabul edilmektedir. Bu yüzden, teoreme dayanan ilk çalışmalar serbest ticaret
sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerinde kalifiyesiz işgücü ve onun ücret düzeyi hakkında bir
tahminde bulunamamaktaydı. Daha sonra, işgücünü heterojen kabul eden yeni bazı
çalışmalarda farklı eğitim ve üretkenlik düzeyilerinde işgücü ücretleri ile onların üretimlerinde
yoğun olarak kullanıldığı malların fiyatları arasında Stolper Samuelson etkisinin kuvvetli
olduğu gözlemlenmiştir. Stolper Samuelson Teoremi Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi ile de
doğrudan bağlantılıdır. Buna göre serbest ticaretten önce emeğin pahalı olduğu ülkede, serbest
ticaretle birlikte, emek nispî olarak ucuzlarken sermaye nispî olarak pahalanacaktır. Tersi de
diğer ülke için geçerlidir. Bu Stolper Samuelson Teoremi’nin ortaya koyduğu mekanizmadır.
59

Bu süreç, Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi uyarınca her iki ülkede de emek ve sermayenin
getirileri eşitleninceye kadar devam edecektir.
Stolper Samuelson Teoremi korumacı politika uygulamaları için de bir referans kaynağı
olmaktadır. Eğer düşük gelir grubundaki bir ülke daha yüksek gelir grubuna yükselmek ve
kalkınmak istiyorsa, sanayileşmek durumundadır. Ancak Serbest Dış Ticaret ülkede nispeten
bol bulunan faktör olan emeğin daha yoğun olarak çalıştırılmasına yol açan kısmî
uzmanlaşmaya yol açacağından nispî ücretlerin yükselmesine ve kârların düşmesine yola
açacaktır. Bu durumda, uluslararası uzmanlaşma düşük gelir grubu ülkelerin kalkınmasına
engel olacak bir süreç başlatmaktadır. Bu yüzden, Stolper Samuelson Teoremi, amacından
farklı olarak bazı iktisatçılar tarafından korumacı politikaların gerekçesi olarak sunulmaktadır.

3.2.4. Rybczynski Teoremi
Teoreme göre, serbest ticaret şartlarında üretim faktörlerinden birinin donanımında bir
artış, o faktörü yoğun olarak kullanan malın üretiminde bir donanımın artış oranından daha
yüksek oranda bir artışa ve diğer malın üretiminde de mutlak azalışa yol açar. Bu teoremin
sonuçları açısından önemi, ülkelerin nüfus artışı ve sermaye yatırımları gibi olgularının faktör
donanımlarına ve nispî fiyatlara ne yönde etki ettiğini göstermesidir.

3.3. Faktör Donanımı Teorisinin Grafiksel Gösterimi
FDT iki ülke (Ave B), iki sektör (X ve Y) ve iki faktörlü (Sermaye ve Emek) bir
modeldir. A ülkesi B’ye nispetle sermaye bol - emek kıt bir ülke, B ülkesi de A’ya göre emek
bol – sermaye kıt bir ülkedir. X malı üretiminde Y’ye nispetle emek yoğun, Y malı üretiminde
de X’e nispetle sermaye yoğun teknolojiler kullanılmaktadır. Dolayısıyla ilk teoreme göre
(Heckscher-Ohlin Teoremi) “sermaye bol ülke sermaye yoğun malda, emek bol ülke de emek
yoğun malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.”
Aşağıda Şekil 3.1.’de A Ülkesinde Kapalı Ekonomide Genel Denge durumunu
görmekteyiz. Kalın ve siyah çizgiyle temsil edilen eğri Üretim Olanakları Eğrisi, U3>U2>U1
sosyal refah düzeylerini gösteren ve ince siyah çizgilerle temsil edilen Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi,
Üretim Olanakları Eğrisi altında kalan alan Üretim Kümesi ve kalın kırmızı çizgi ile temsil
edilen Nispî Fiyat Doğrusu’dur. Şekil 3.1.’de 5 ayrı alternatif nokta üzerinden analiz yapacağız:
A NOKTASI: Üretim Olanakları Eğrisi üzerindedir ve bu da bütün kaynakların tam
istihdam edildiği anlamına gelir. A noktası aynı zamanda U1 Sosyal Kayıtsızlık eğrisi
üzerindedir. Ekonomi için olası Pareto Optimal Dengelerden birisi olsa da A Noktasınxda
kullanılan kaynakları farklı bir şekilde dağıtırsak U2 gibi daha yüksek düzeyde sosyal refaha
ulaşabiliriz.
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B NOKTASI: Üretim Olanakları Eğrisi üzerindedir ve bu da bütün kaynakların tam
istihdam edildiği anlamına gelir. B noktası aynı zamanda U1 Sosyal Kayıtsızlık eğrisi
üzerindedir. Ekonomi için olası Pareto Optimal Dengelerden birisi olsa da, tıpkı A Noktası gibi
B Noktasında da kullanılan kaynakları farklı bir şekilde dağıtırsak U2 gibi daha yüksek düzeyde
sosyal refaha ulaşabiliriz.
A ve B Noktalarını mukayese edersek her ikisi de kaynakların tam istihdam edildiği
noktalardır. Ancak, A Noktasında kaynaklar daha az X ve daha çok Y sektörüne tahsil
edilmişken B noktasında kaynaklar daha çok X ve daha az Y sektörüne tahsil edilmiştir. A
noktasında Üretim Olanakları Eğrisi U1 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine göre daha yatıktır bu ise
MRT’nin MRS’ye göre mutlak değer olarak daha düşük olduğu anlamına gelir. Matematiksel
olarak ifade edersek:
|𝑀𝑅𝑇𝐴 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐴
𝑀𝑈𝑋𝐴
| < |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐴 |
𝑀𝐶𝑌𝐴
𝑀𝑈𝑌𝐴

(3.1. )

Yani A noktasında aşırı üretildiği için Y sektörü marjinal maliyeti Topluma sağladığı
marjinal faydadan daha fazla ve Y sektöründe bir arz fazlası vardır. Öte Yandan X sektöründe
de aşırı az üretimden dolayı marjinal maliyet marjinal faydadan daha düşük ve bir talep fazlası
vardır. Aynı bakış açısıyla B noktasını analiz edersek, B noktasında Üretim Olanakları Eğrisi
U1 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine göre daha diktir bu ise MRT’nin MRS’ye göre mutlak değer
olarak daha düşük olduğu anlamına gelir. Matematiksel olarak ifade edersek::
|𝑀𝑅𝑇𝐵 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐵
𝑀𝑈𝑋𝐵
| > |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐵 |
𝑀𝐶𝑌𝐵
𝑀𝑈𝑌𝐵

(3.2. )

Yani B noktasında aşırı üretildiği için X sektörü marjinal maliyeti topluma sağladığı
marjinal faydadan daha fazla ve X sektöründe bir arz fazlası vardır. Öte Yandan Y sektöründe
de aşırı az üretimden dolayı marjinal maliyet marjinal faydadan daha düşük ve bir talep fazlası
vardır.
Her iki noktada da hem sektörel arz ve talep dengesizlikleri bulunmakta hem de
ekonominin genelinde eldeki kaynaklarla elde edilebilecek olan maksimum sosyal refahın
altında bir sosyal refaha ulaşılmaktadır.
C NOKTASI: C Noktası Üretim Kümesi içinde, fakat Üretim Olanakları Eğrisinin
altındadır. Bu ise, bu noktada kaynakların tam istihdam edilmediği anlamına gelir ki, bu da, C
Noktasının ekonomi için ideal Pareto Optimal denge olamayacağını gösterir. Ancak C
Noktasından öğreneceğimiz başka bir ders, A ve B noktalarının ne kadar kötü tercihler
olduğudur. C Noktasında A’ya ve/veya B’ye göre bütün kaynaklar çok daha az kullanıldığı
halde U1 düzeyinde bir Sosyal Refah elde edilmektedir.
D NOKTASI: D noktasında Y ve X kombinasyonu eldeki kaynakların tamamı istihdam
edilse bile ulaşılamayacak üretim düzeylerini gösterir. D Noktası U3 gibi yüksek bir sosyal
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refah düzeyini sergilese bile bu mevcut kaynaklar kullanılarak elde edilemeyecek,
üretilemeyecek bir düzeyi gösterir.
E NOKTASI: E Noktası da, tıpkı A ve B Noktaları gibi Üretim Olanakları Eğrisi
üzerinde olmakla birlikte daha yüksek bir sosyal refah düzeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda bu
noktanın önemli bir özelliği Üretim Olanakları Eğrisi ile U2 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisinin
birbirine teğet olmasıdır. Bu şu anlama gelmektedir: Toplamda üretilen mal miktarı ile talep
edilen mal miktarı birbirine eşit olmasının yanı sıra, hem X hem Y sektöründe sektörel arz
sektörel talebe eşittir. Bunun sebebi E Noktasında MRT’nin MRS’ye eşit olmasından
kaynaklanmaktadır. Matematiksel olarak ifade edersek:

|𝑀𝑅𝑇𝐸 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐸
𝑀𝑈𝑋𝐸
| = |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐸 |
𝑀𝐶𝑌𝐸
𝑀𝑈𝑌𝐸

(3.3)

Denklem (3.3)’nin söylediklerine göre E Noktası her iki sektörde de sektörel arz talep
dengesini sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda, toplamda kaynakların tamamını kullanarak
elde edilebilecek en yüksek sosyal refah düzeyi olan U2’yi de sağlamaktadır. Bununla birlikte
analizde son bir nokta aydınlatılmaya muhtaçtır ki, o da, Nispî Fiyat Doğrusudur.
Nispî Fiyat Doğrusu: Şekil 1.9’da kırmızı çizgi ile temsil edilen doğru E noktasında
hem Üretim Olanakları Eğrisi’ne hem de U2 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi’ne teğettir. Bu doğrunun
X eksenini kestiği yerde yaptığı açı “” açısıdır. Bu doğrunun eğimini “” açısının tanjantına
eşdeğer olduğunu biliyoruz. İşte hem kısmî – sektörel hem de genel – ekonomik dengeyi
sağlayan nispî fiyat oranı bu “” açısının eğimine eşittir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑇𝐸 = 𝑀𝑅𝑆𝐸 = −

𝑃𝑋
= tan 𝛼
𝑃𝑌

(3.4)
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Şekil 3.1: A Ülkesinde Kapalı Ekonomide Genel Denge

Aşağıda Şekil 3.2.’de B Ülkesinde Kapalı Ekonomide Genel Denge durumunu
görmekteyiz. Kalın ve siyah çizgiyle temsil edilen eğri Üretim Olanakları Eğrisi, U3>U2>U1
sosyal refah düzeylerini gösteren ve ince siyah çizgilerle temsil edilen Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi,
Üretim Olanakları Eğrisi altında kalan alan Üretim Kümesi ve kalın kırmızı çizgi ile temsil
edilen Nispî Fiyat Doğrusu’dur. Şekil 3.1.’de 5 ayrı alternatif nokta üzerinden analiz yapacağız:
A NOKTASI: Üretim Olanakları Eğrisi üzerindedir ve bu da bütün kaynakların tam
istihdam edildiği anlamına gelir. A noktası aynı zamanda U1 Sosyal Kayıtsızlık eğrisi
üzerindedir. Ekonomi için olası Pareto Optimal Dengelerden birisi olsa da A Noktasında
kullanılan kaynakları farklı bir şekilde dağıtırsak U2 gibi daha yüksek düzeyde sosyal refaha
ulaşabiliriz.
B NOKTASI: Üretim Olanakları Eğrisi üzerindedir ve bu da bütün kaynakların tam
istihdam edildiği anlamına gelir. B noktası aynı zamanda U1 Sosyal Kayıtsızlık eğrisi
üzerindedir. Ekonomi için olası Pareto Optimal Dengelerden birisi olsa da, tıpkı A Noktası gibi
B Noktasında da kullanılan kaynakları farklı bir şekilde dağıtırsak U2 gibi daha yüksek düzeyde
sosyal refaha ulaşabiliriz.
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A ve B Noktalarını mukayese edersek her ikisi de kaynakların tam istihdam edildiği
noktalardır. Ancak, A Noktasında kaynaklar daha az X ve daha çok Y sektörüne tahsil
edilmişken B noktasında kaynaklar daha çok X ve daha az Y sektörüne tahsil edilmiştir. A
noktasında Üretim Olanakları Eğrisi U1 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine göre daha yatıktır bu ise
MRT’nin MRS’ye göre mutlak değer olarak daha düşük olduğu anlamına gelir. Matematiksel
olarak ifade edersek:
|𝑀𝑅𝑇𝐴 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐴
𝑀𝑈𝑋𝐴
| < |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐴 |
𝑀𝐶𝑌𝐴
𝑀𝑈𝑌𝐴

(3.1)

Yani A noktasında aşırı üretildiği için Y sektörü marjinal maliyeti Topluma sağladığı
marjinal faydadan daha fazla ve Y sektöründe bir arz fazlası vardır. Öte Yandan X sektöründe
de aşırı az üretimden dolayı marjinal maliyet marjinal faydadan daha düşük ve bir talep fazlası
vardır. Aynı bakış açısıyla B noktasını analiz edersek, B noktasında Üretim Olanakları Eğrisi
U1 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine göre daha diktir bu ise MRT’nin MRS’ye göre mutlak değer
olarak daha düşük olduğu anlamına gelir. Matematiksel olarak ifade edersek::
|𝑀𝑅𝑇𝐵 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐵
𝑀𝑈𝑋𝐵
| > |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐵 |
𝑀𝐶𝑌𝐵
𝑀𝑈𝑌𝐵

(3.2)

Yani B noktasında aşırı üretildiği için X sektörü marjinal maliyeti topluma sağladığı
marjinal faydadan daha fazla ve X sektöründe bir arz fazlası vardır. Öte Yandan Y sektöründe
de aşırı az üretimden dolayı marjinal maliyet marjinal faydadan daha düşük ve bir talep fazlası
vardır.
Her iki noktada da hem sektörel arz ve talep dengesizlikleri bulunmakta hem de
ekonominin genelinde eldeki kaynaklarla elde edilebilecek olan maksimum sosyal refahın
altında bir sosyal refaha ulaşılmaktadır.
C NOKTASI: C Noktası Üretim Kümesi içinde, fakat Üretim Olanakları Eğrisinin
altındadır. Bu ise, bu noktada kaynakların tam istihdam edilmediği anlamına gelir ki, bu da, C
Noktasının ekonomi için ideal Pareto Optimal denge olamayacağını gösterir. Ancak C
Noktasından öğreneceğimiz başka bir ders, A ve B noktalarının ne kadar kötü tercihler
olduğudur. C Noktasında A’ya ve/veya B’ye göre bütün kaynaklar çok daha az kullanıldığı
halde U1 düzeyinde bir Sosyal Refah elde edilmektedir.
D NOKTASI: D noktasında Y ve X kombinasyonu eldeki kaynakların tamamı istihdam
edilse bile ulaşılamayacak üretim düzeylerini gösterir. D Noktası U3 gibi yüksek bir sosyal
refah düzeyini sergilese bile bu mevcut kaynaklar kullanılarak elde edilemeyecek,
üretilemeyecek bir düzeyi gösterir.
E NOKTASI: E Noktası da, tıpkı A ve B Noktaları gibi Üretim Olanakları Eğrisi
üzerinde olmakla birlikte daha yüksek bir sosyal refah düzeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda bu
noktanın önemli bir özelliği Üretim Olanakları Eğrisi ile U2 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisinin
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birbirine teğet olmasıdır. Bu şu anlama gelmektedir: Toplamda üretilen mal miktarı ile talep
edilen mal miktarı birbirine eşit olmasının yanı sıra, hem X hem Y sektöründe sektörel arz
sektörel talebe eşittir. Bunun sebebi E Noktasında MRT’nin MRS’ye eşit olmasından
kaynaklanmaktadır. Matematiksel olarak ifade edersek:

|𝑀𝑅𝑇𝐸 | = |−

𝑀𝐶𝑋𝐸
𝑀𝑈𝑋𝐸
| = |−
| = |𝑀𝑅𝑆𝐸 |
𝑀𝐶𝑌𝐸
𝑀𝑈𝑌𝐸

(3.3)

Denklem (1.7)’nin söylediklerine göre E Noktası her iki sektörde de sektörel arz talep
dengesini sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda, toplamda kaynakların tamamını kullanarak
elde edilebilecek en yüksek sosyal refah düzeyi olan U2’yi de sağlamaktadır. Bununla birlikte
analizde son bir nokta aydınlatılmaya muhtaçtır ki, o da, Nispî Fiyat Doğrusudur.
Nispî Fiyat Doğrusu: Şekil 1.9’da kırmızı çizgi ile temsil edilen doğru E noktasında
hem Üretim Olanakları Eğrisi’ne hem de U2 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi’ne teğettir. Bu doğrunun
X eksenini kestiği yerde yaptığı açı “” açısıdır. Bu doğrunun eğimini “” açısının tanjantına
eşdeğer olduğunu biliyoruz. İşte hem kısmî – sektörel hem de genel – ekonomik dengeyi
sağlayan nispî fiyat oranı bu “” açısının eğimine eşittir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑇𝐸 = 𝑀𝑅𝑆𝐸 = −

𝑃𝑋
= tan 𝛽
𝑃𝑌

(3.4)
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Şekil 3.2: B Ülkesinde Kapalı Ekonomide Genel Denge

Şekil 3.2 ve 3.1’i birlikte değerlendirirsek göreceğiz ki A ülkesinin üretim olanakları
eğrisi daha dik, B ülkesinin üretim olanakları eğrisi ise daha yatıktır. Buradan A ülkesinin daha
sermaye bol olduğunu öne sürebiliriz, çünkü A ülkesinin karşılaştırmalı üstünlük sahibi olduğu
mal olan Y sermaye yoğun bir üretim teknolojisine sahiptir. Aynı şekilde, B ülkesinin de daha
emek bol olduğunu öne sürebiliriz, çünkü B ülkesinin karşılaştırmalı üstünlük sahibi olduğu
mal olan X sermaye yoğun bir üretim teknolojisine sahiptir. Eğer bu iki ülke dış ticarete başlasa,
A ülkesinde daha pahalı olan X’in fiyatı düşecek ve daha ucuz olan Y’nin fiyatı artacaktır. Yine
B ülkesinde daha pahalı olan Y’nin fiyatı düşecek ve daha ucuz olan X’nin fiyatı artacaktır.
Stolper Samuelson Teoremi uyarınca A ülkesinde emeğin nispî ücreti düşerken, B ülkesinde
emeğin nispî ücreti artacaktır. Benzer şekilde, A ülkesinde sermayenin nispî getirisi artarken,
B ülkesinde sermayenin nispî getirisi azalacaktır. Bu süreç, Faktör Fiyatları Eşitliği teoremi
uyarınca her iki ülkede de emeğin ve sermayenin getirileri eşitleninceye ve X ve Y mallarının
nispî fiyatları da eşitleninceye kadar devam eder. Şimdi Serbest Dış Ticaret Durumunu
inceleyelim:
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Şekil 3.3: A ve B Ülkelerinde Serbest Dış Ticaret Genel Dengesi

DA Noktası: A ülkesinin üretim dengesini göstermektedir. Bu noktada uluslararası nispî
fiyat doğrusu A ülkesinin üretim olanakları eğrisine teğettir. Yani A ülkesinin Marjinal
dönüşüm oranı nispî fiyat oranının negatifine eşittir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑇𝐷𝐴 = −

𝑃𝑋
𝑃𝑌

(3.5)

DB Noktası: B ülkesinin üretim dengesini göstermektedir. Bu noktada uluslararası nispî
fiyat doğrusu B ülkesinin üretim olanakları eğrisine teğettir. Yani B ülkesinin Marjinal
dönüşüm oranı nispî fiyat oranının negatifine eşittir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑇𝐷𝐵 = −

𝑃𝑋
𝑃𝑌

(3.6)
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E Noktası (EA = EB): Hem A hem de B ülkelerinin tüketim dengelerini göstermektedir.
Çünkü her iki ülkenin de tüketim tercihleri özdeştir. Bu noktada uluslar arası nispî fiyat doğrusu
U Sosyal Kayıtsızlık Eğrisine teğettir. Bu eğri hem A hem de B ülkelerinin dış ticarette oluşan
sosyal refah düzeylerini göstermektedir ve otarşideki sosyal refah düzeyinden daha yüksektir..
Yani hem A hem de B ülkelerinin Marjinal İkame oranları nispî fiyat oranının negatifine eşittir.
Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑆𝐸𝐴 = 𝑀𝑅𝑇𝐸𝐵 = −

𝑃𝑋
𝑃𝑌

(3.6)

A Ülkesinin İhracatı: YDA - K
B Ülkesinin İhracatı: XDB - L
A Ülkesinin İthalatı: L - XDA
B Ülkesinin İthalatı: K – YDB
Şekil 3.3.’te gösterildiği üzere dış ticaret hem A ülkesini hem de B ülkesini otarşiye göre
daha yüksek bir refah düzeyine kavuşturmaktadır.
FDT Kuramına göre Ricardo’nun kuramından sonuçlar itibariyle “tam uzmanlaşma”
açısından farklılaşmaktadır. Smith ve Ricardo modellerinde ülkeler sadece ihracat yapacakları
sektörlerde uzmanlaşır, yani bütün üretimlerini bu sektörlere aktarırken FDT’de ülkeler hem
ihracatçı hem de ithalatçı sektörlerde üretim yapmaya devam ederler. Buna “Kısmî
Uzmanlaşma” adı verilir.
Kısmî Uzmanlaşma: Bu modelde hem A hem de B ülkeleri, dış ticaret durumunda bile
bütün kaynaklarını tek bir sektöre aktarmamaktadır. A ülkesi YDA kadar Y üretirken, aynı
zamanda XDA kadar da X üretmektedir. Aynı durum B ülkesi için de geçerlidir. Ancak
otarşideki duruma göre her ülke karşılaştırmalı üstün olduğu sektöre daha fazla kaynak
aktarmaktadır. Bu yüzden, bu duruma kısmî uzmanlaşma denmekte ve ölçeğe azalan
getirilerden kaynaklanmaktadır.
FDT’de ortaya çıkan ve MÜT ve KÜT ile farklılaşan bu durum güncel hayata daha
uygundur. Eğer OECD ülkelerinin ihracat ve ithalatlarına bakarsanız ithal ettikleri malların
çoğunu kendi ülkelerinde de üreten firmalar bulunmaktadır. Bunun sebebi ölçeğe azalan
getiriler varsayımıdır. Yani bir ülke bir sektörde daha fazla üretim yapmak / o sektörde
uzmanlaşmak için diğer sektörde üretimi azaltırken, ülkenin uzmanlaştığı sektörde marjinal
maliyetler yükselirken diğer sektörde marjinal maliyetler düşecektir. Bu durum birinci bölümde
anlattığımız gibi hem üretim olanakları eğrisinin içbükey olmasına hem de dış ticarette kısmî
uzmanlaşmaya neden olmaktadır.
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FDT’ye göre ülkeler arasında ticaret üretim yapılarındaki farklılıktan kaynaklanır. Bu
farklılık teknolojiden değil faktör donanımından beslenir. Ülkelerin tüketim tercihleri ise özdeş
kabul edilir. Yani her iki ülkedeki kişi başına gelir, milli kültür ve tüketim alışkanlıkları birebir
aynıdır. Bu durum çok istisnai örnekler dışında gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek hayatta
ülkeler arasındaki kişi başı gelir, tüketim tercihi ve teknoloji farkları da ticarete sebep
olmaktadır. Ancak bu modelin amacı, ülkelerin faktör donanımlarındaki farklılıkların ticarete
nasıl sebep olduğunu açıklamaktır. Bu yüzden diğer etkenler ihmal edilmiştir. Önümüzdeki
bölümlerde tüketim tercihleri ve teknoloji farklarına dayalı ticaret teorileri de incelenecektir.
FDT’nin en büyük katkısı Ricardo’da iktisadi bir sebep ile açıklanamayan ve veri kabul
edilen karşılaştırmalı üstünlüğün iktisadi etkenlerle bir açıklamasını getirmiş olmasıdır. Aynı
zamanda sermaye gibi insan eliyle üretilen bir faktörün kullanım miktarının krşılaştırmalı
üstünlüğü belirleyen etken olması da, aynı zamanda, karşılaştırmalı üstünlüğü yatırımlar yolu
ile değişebileceğini göstermektedir. Bu açıdan sanayi politikası ve korumacılığa da kapı
açılmaktadır. Zaten Stolper – Samuelson Teoremi ve Rybczynski Teoremi de bu noktaları
vurgulamaktadır.

3.4. Faktör Donanımı Teorisine Getirilen Eleştiriler ve Leontieff
Paradoksu
3.4.1. Faktör Donanım Teorisinin Teorik Katkıları ve Eksik Noktaları
FDT iki ülke (A ve B), iki mal – sektör (X ve Y) ve iki faktörlü (Emek (L) ve Sermaye
(K)) bir modele dayanır. FDT Klasik Dış Ticaret Teorisi’nde karşılaşılan iki önemli probleme
bilimsel bir çözüm getirmiştir.
i) Tam uzmanlaşmanın yerine kısmî uzmanlaşma ve bunun gerekçesi olarak da ölçeğe
sabit getiriler varsayımının reddi ve ölçeğe azalan getiriler varsayımının kabulü.
ii) Karşılaştırmalı Üstünlük kavramı için tutarlı ve bilimsel bir tanım verilmesi, bunu
sağlamak için klasik emek değer teorisinin reddi ve iki faktörlü bir üretim fonksiyonuna
dayanarak üretimdeki faktör bileşimlerinin karşılaştırmalı üstünlüğün kaynağı olduğu iddiası.
Bununla birlikte FDT’nin eksik olduğu noktalarda bulunmaktadır. FDT’ye yönelik
eleştiriler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Faktör Donanımı Teorisi dış ticaretin talep yönlü kaynaklarıyla ilgilenmez.
Bu durum, ülkelerin hane halklarının özdeş tüketim tercihlerine sahip olması
varsayımına dayanır. Her ülke farklı coğrafi konumlarda, farklı kültürel ve sosyolojik
özelliklere sahip ve farklı gelişmişlik düzeylerindedir. İki farklı ülke halklarının bire bir aynı
tüketim tercihlerine sahip olması pek mümkün gözükmemektedir.
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Faktör Donanımı Teorisi’nde ana varsayımlardan biri bütün faktörlerin sektörler arası
tam hareketli ve ülkeler arası da tam hareketsiz olduğudur.
Bu varsayım birinci olarak, bir ülkenin içinde bütün faktörlerin hiçbir verimlilik kaybı
olmadan rahatlıkla bir sektörden bir sektöre kaydırabildiği anlamına gelir. Yani bütün faktörler
ortak faktördür. Çağdaş kapitalizmde bütün faktörlerin ortak faktör olması gerçekçi değildir.
İkinci olarak da, ülkeler arası yasal ve yasadışı işgücü göçünü ve daha önemlisi sermaye
hareketleri ile doğrudan dış yatırımı dışlamaktadır. Bu ise, günümüz dünyasını ve 7’inci
Bölüm’de incelenecek küreselleşme olgusunu hiçbir şekilde dikkate almamak anlamına gelir.
Üretim olanakları eğrilerinin eğimini ve konumunu, dolayısıyla karşılaştırmalı üstünlükleri
temelde değiştirebilme gücüne sahip benzeri olguların analiz dışı tutulması dış ticaretin güncel
gerçeklerinin de göz ardı anlamına gelir.
Faktör Donanımı Teorisi, serbest Ticaret Dengesini her ülkenin bir sektörden ithalat
yaparken diğer sektörde ihracat yaptığı yargısına dayanır.
Neo Klasik okulun bu yaklaşımı Dış Ticaret Tanımının sadece Endüstriler Arası Ticaret
olgusunu içerdiği anlamına gelir. Bu da, dünya ticareti içinde çok daha büyük oranda yer tutan
Endüstriler Arası Ticaret olgusuna hiç atıf yapılmadığını gösterir. Endüstriler Arası Ticaret bir
ülkenin bir sektörde hem ihracat hem de ithalat yaptığı durumda ortaya çıkar.
Faktör Donanımı Teorisi’nde ülkeler arası teknoloji farkları bulunmamaktadır.
Ülkelerin Gelişmiş, Gelişmekte Olan veya Azgelişmiş olarak sınıflandırılmasında tek
ölçü sadece faktör donanımı değildir. Bir ülkenin üretim gücünü ve kabiliyetini belirleyen de
sadece faktör hacimleri ve donanımı değildir. Modelde ihmal edilen en önemli iktisadi
olgulardan biri de üretim teknolojisidir. Farklı ülkelerde aynı sektörün birebir aynı teknolojiyi
kullanması dünyadaki her ülke için geçerli olmayabilir. Teknolojik yeniliklerin ve teknoloji
farklarının modele dahil edilmemesi, aslında tam rekabet varsayımına dayanmaktadır. Tam
Rekabetçi varsayıma göre, bir süreç veya ürün yeniliği halinde, bu yenilik eş anlı olarak bütün
piyasada kullanılmaya başlanır. Firmalardan herhangi biri, teknolojik yenilikten diğerlerine
karşı bir rekabet üstünlüğü sağlayamaz. Ancak, bu durumda, teknolojik yenilik yapmanın hiçbir
getirisi olmayacaktır. Böyle bir yapıda, kamu yatırımıyla gerçekleşecek yeniliklerden başka
hiçbir yeniliğin rasyonel olmadığı sonucuna bizi ulaştırır. Bu da, insanlığın gitgide daha hızlı
değişen ve dönüşen bir teknolojik evrimle karşı karşıya kaldığı günümüzü hiçbir şekilde
açıklamamaktadır.

3.4.2. Leontieff Paradoksu
ABD"nin ithal ikame sanayilerinin sermaye yoğun, ihracatının ise emek yoğun
olduğunu gösteren, iktisatçı Wassily Leontieff’ in tezidir.
W. Leontieff 1954"te yazdığı makalede faktör donanımı teorisini test etmek için 1947
yılı ABD dış ticaret verilerini kullanmış, ABD’nin dış ticaretinde sermaye yoğun mallar ithal
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edip, emek yoğun mallar ihraç ettiği sonuca ulaşmıştı. İsveçli Eli Hecksher (18794952) ile
Bertil Ohlin (1899-1979) farklı ülkelerin göreli faktör donanmalarıyla uluslararası ticaretin
yapısını açıklayan Hecksher-Ohlin teorisini geliştirmişlerdi. Bu teoriye göre emek faktörü bol
olan ülke emek yoğun ürün ihraç edecek, sermayesi kıt olduğundan sermaye yoğun mal ithal
edecektir; sermayesi bol olan ülkeler için de tersi durum söz konusudur. ABD dünyanın en
gelişmiş teknolojisine sahip en ileri sanayiye ve en büyük şirketlere kısaca en zengin sermaye
donanımına sahip ülkesi olduğundan, yani sermaye bol bir ülke olduğundan dolayı, sermaye
yoğun mallar ihraç edip, emek yoğun mallar ithal etmesi gerekmekteydi. Leontieff’in durumun
tersine olduğunu göstermesi paradoks olarak ortaya çıkmıştır.
Leontief Paradoksu"na açıklama getirmek için birçok ekonomist kalem oynatmış,
tatmin edici bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu noktala kısaca şu şekilde özetlenebilir:


Leontiefin mutlak ithalat değil ithal ikamesi üretimini ele alınmış olması önemli eleştiri
noktalarından biridir. Bu, o dönemdeki verilerin yetersizliğinden kaynaklanan bir
zorunluluktu. Dolayısıyla, bu görüşün sahipleri, aslında paradoksun varolmadığı ve bir
yanlış hesaplamanın söz konusu olduğunu söylemektedir.



ABD"de işgücünün verimliliği bir başka açıklama çabasıdır. Bu görüşe göre, Üretim
Olanakları Eğrisinin şeklini belirleyen sadece faktörlerin miktarları değil aynı zamanda
faktörlerin verimlilik / üretkenlik düzeyleridir. Dolayısıyla, eğer kalifiye ve kalifiyesiz
işgücü iki farklı faktör olarak alınırsa, yüksek kalifiyeli işgücüne sahip olan ABD
kalifiye işgücü bol bir ülke olarak tanımlanacaktır.



ABD ithalatında tabii kaynak kullanımının yoğun olduğunun hesaplamaya dahil
edilmesi durumunda paradoksun ortadan kalkacağı ileri sürülmüştür. Bu görüş
sahiplerine göre, ABD’nin ekonomisi incelenirken, sektörlerin üretim fonksiyonlarını
üç faktörlü (Sermaye, Emek ve Doğal Kaynaklar) hale getirirsek, o zaman, ithal edilen
mallardaki doğal kaynakların payı çıktığında ithalat daha emek yoğun hale gelecektir.
Bunun sebebi madenler gibi birçok doğal kaynak sermaye yoğun bir üretim
teknolojisine sahiptir. Eğer, doğal kaynakları ayrı bir faktör olarak tanımlamazsak o
zaman ithalat ihracata göre –yanlış hesaplama neticesinde- daha sermaye yoğun olarak
görülmektedir.
71

KUTU 2
KİM KİMDİR: BERTIL OHLIN, ELI HECKSCHER VE WASSILY LEONTIEFF

Bertil Ohlin 1899-1979
Üniversite diplomasını 1917'de Lund Üniversitesi'nden almış; 1923'te Harvard
Üniversitesi'nden master ve 1924'te Stockholm Üniversitesi'nden doktorasini almıştır. 19251929 arasında Kopenhag Üniversitesi ve 1929-1965 arasında Stockholm İktisat Okulunda
profesörlük yapmıştır. Harvard Üniversitesi'nde misafir iktisat profesörlüğü yapmıştır.
Ülkesinde politika ile uğraşmıştır ve İsveç Liberal Halk Partisi başkanlığı yapmıştır. Bu
parti 1944-1967'de iktidar partisi olan İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nden sonra en büyük
muhalefet partisi olmuştur. 1944-1945de II. Dünya Savaşı sırasında bir koalisyon kabinesinde
Ticaret Bakanlığı görevinde de bulunmuştur.
İktisada asıl katkısı, Eli Heckscher tarafından ortaya atılan uluslararası ticaret teorisini
geliştirici çalışmalardan kaynaklanır. Nitekim bu çalışmaları dolayısıyla teori de HeckscherOhlin Teorisi diye iki yazarın ismiyle adlandırılmıştır. Ohlin'in bu katkıları ilk olarak
Interregional and International Trade (1933) adlı kitabında yayınlanmıştır.
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1977'de Nobel İktisat Ödülü'nü kazanmıştır.
Önemli Eserleri:
* The German Reparations Problem, 1930
* Interregional and International Trade, 1933
*Mechanisms and Objectives of Exchange Controls, 1937

Eli Filip Heckscher 1879 -1952
Eli Filip Heckscher (d. 24 Kasım 1879, Stokholm - ö. 23 Aralık 1952, Stokholm)
İsveçli politik iktisatçı ve iktisat tarihçisi.
Danimarka doğumlu işadamı Isidor Heckscher ve eşi Rosa Meyer'in oğlu olarak
Stokholm'de tanınmış bir Yahudi ailede dünyaya geldi. Orta öğretimini 1897'da burada
tamamladı. Uppsala Üniversitesi ve Göteborg Üniversitesi'nde eğitim gördü, doktorasını 1907
yılında Uppsala'da aldı. 1909'dan 1929'a kadar Stockholm İktisat Okulu'nda Politik iktisat ve
İstatistik profesörlüğü yaptı. 1929'da itibaren araştırmalarını iktisat tarihine yönlendirdi ve
1945'de iktisat tarihi kürsüsünden emekli oldu.
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1950 yılında basılan bir bibliyografyaya göre, Heckscher içinde Merkantilizm ve
İsveç'in İktisat Tarihi'nin de bulunduğu birçok dile çevrilmiş 1148 kitap ve makalenin yazarıdır.
Heckscher, Bertil Ohlin ile bilikte geliştirdiği uluslararası ticareti açıklayan model ile tanınır.

Wassily Wassilyevich Leontieff, 1905-1999
Wassily Leontieff (5 Ağustos 1905-5 Şubat 1999) iktisatçı, Rus asıllı ABD. 1973
yılında Nobel İktisat Ödülü'nü kazanmıştır. En iyi bilinen çalışmaları girdi-çıktı analizi ve
tablolarıdır.
Wassily Leontieff 5 Ağustos 1905de Munih Almanya'da doğmuştur, (ama Nobel Ödülü
sunumunda doğumu 1906 Sankt Petersburg Rusya olarak verilmistir.) Babasının sülalesi
1741den beri Sankt Petersburg'da yasayan ve 17. yüzyıldan beri Rus Ortodoks kilisesinden
ayrılmış bir "Eski İnançlılar (Starovery)" mezhebine dahil tüccardılar ama babası bir iktisat
profesörü idi. Annesi ise Odesa'dan gelme zengin bir Museviydi. Leontieff, 1921de 15
yaşındayken "Sankt Petersburg Üniversitesi'ne girdi ve Yüksek Lisans diplomasına eşit bir
dereceyi 19 yaşında 1923e aldı.
W.Leontieff, Menşevikleri tutmaktaydı ve konuşma hürriyeti ve akademik otonomi için
kampanyaya katılmıştı ve bu nedenle ÇEKA tarafından birkaç defa tutuklanıp soruşturmaya
hedef olmuştu. ÇEKA yetkilileri Leontieff'in bir sarkom tümörü olması ile teşhis edilip fazla
yaşamayacağını sandıkları için onun 1925de Sovyet Rusya'dan ayrılmasına izin verdiler; bu
teşhisin sonradan yanlış olduğu ortaya çıktı. Leontieff akademik eğitimine Berlin Humboldt
Üniversitesi'nde iktisat bölümünde devam etti ve 1928de "İktisatta Devrevii Akımlar" adı ile
Werner Sombart'in tez hocalığı altında hazırladığı tez ile Doktora derecesi aldı.
1927-1930 döneminde Leontieff Kiel Universitesi'nin ünlü "Kiel Dünya Ekonomisi
Enstitüsü"unde çalıştı. Çalışma konusu arz ve talep eğrilerinin istatistiksel olarak tahmin
edilmesiydi. 1929’da Çin'i ziyarete giderek demiryolları bakanlığında danışmanlık da yaptı.
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Leontieff 1931de Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti ve "NBER - National Bureau of
Economic Research (İktisat Araştırmaları için Milli Büro)" da danışmanlık yaptı. 1932de bir
Amerikan sair olan Estelle Marks ile evlendi ve bir çocukları oldu. İkinci Dünya Savaşı
sırasında Leontieff ABD'de o zaman istihbarat kurumu olan Stratejik Servisler Ofisi'nde
danışman olarak hizmet yaptı.
Leontieff Harvard Üniversitesi'ne iktisat bölümünde akademik göreve 1932 girdi ve
1946’da aynı üniversiteye İktisat Profesörü olarak atandı. Harvard'da profesör iken 1941de
Amerikan ekonomisi için bir girdi-çıktı tablosu hazırladı. 1949 yılında o zaman Harvard'da
bulunan çok ilkel olan bilgisayar sistemini kullanarak ABD İşçi İstatistikleri Bürosu'nun
sağladığı verileri kullanarak ABD ekonomisinin 500 sektörünün bir ekonomik modelini
hazırladı. Leontieff bu 500 sektörün her biri için verilere dayanarak ve bilgisayar kullanarak
birer doğrusal denklem modeli hazırladı ve "Harvard Mark II" adli bilgisayarı kullanarak bu
500 doğrusal denklemden oluşan sistemin doğrusal çözümünü buldu. Bu iktisatta matematik
modellemede temelden bilgisayar kullanarak sonuç elde etmenin ilk pratik örneğini verdi.
Leontieff 1948de "Harvard Ekonomik Araştırma Projesi"'ni kurdu ve bu proje grubunun
başkanlığını 1973’e kadar yüklendi. 1965’te itibaren de ilmi "Harvard Society of Fellows
(Harvard Akademik Üyeler Derneği)" başkanlığını yapmıştır. 1973de girdi-çıktı tabloları ve
bunlar hakkındaki teorileri geliştirmesi dolayısıyla kendisine Nobel Ekonomi ödülü verildi.
1975de Leontieff New York Üniversitesi'ne geçti ve orada "Ekonomik Analiz
Enstitüsü"nü kurdu ve bu araştırma enstitüsünün direktörlüğünü yaptı. Bu üniversiteden
1991’de emekli oldu. Fakat Emeritius Profesör’ü olarak aynı üniversitede 90 yaşlarına kadar
dersler vermeye devam etti.
Leontieff 5 Şubat 1999’da 93 yaşındayken New York'da öldü.
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Uygulama Soruları
1.Türkiye hem otomobil üretip ihraç etmekte hem de dışarıdan ithal etmektedir. Bu FDT
ile bağdaşır mı?
2.Türkiye’de birçok uluslararası firma yerli firmalarla ortaklık kurarak üretim ve ihracat
yapmaktadır. Bu durum FDT’nin varsayımlarına uyar mı?
3.Almanya ve Japonya birbirinden çok farklı tüketim tercihlerine sahiptir. Aynı
zamanda üretim yapıları ve teknolojileri birbirine çok yakındır. Her iki ülke arasında ciddi bir
dış ticaret bulunmaktadır. FDT’ne uymayan bu durumu açıklayabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini (KÜT) daha gerçekçi
temellere ulaştıran Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından ortaya atılan ve Paul Samuelson
tarafından desteklenen Faktör Donanımı Teorisini inceledik. FDT’nin aksiyomlarından yola
çıkılarak oluşturulmuş dört temel teoremi ve sonuçlarını tartıştıktan sonra, bu FDT ve
Teoremlerine karşı getirilen eleştirlerin en önemlisi olan Wassily Leontieff’in Leontieff
Paradoksunu öğrendik.

77

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Faktör Donanımı Teorisi’nin dayandığı varsayımlardan
değildir?
(a) Ülkelerarası benzer tüketim tercihleri
(b) İşlem maliyetlerinin olmaması
(c) Emek Değer Teorisi
(d) Mal ve Faktör fiyatlarının tam esnekliği
(e) Ülke içi ve sektörler arası faktör hareketliliğinin tam olması

2. Faktör Donanımı Teorisinde faktör hareketliliği nasıldır?
(a) Emeğin ülkelerarası ve sektörlerarası hareketliliği yoktur.
(b) Sermayenin ülkelerarası ve sektörlerarası hareketliliği tamdır.
(c) Her iki faktör de ülkelerarası tam hareketli ama sektörlerarası hareketsizdir.
(d) Her iki faktör de ülkelerarası hareketsiz ama sektörlerarası tam hareketlidir.
(e) Hiçbiri.

3. Ölçeğe Azalan Getiriler altında, içbükey bir Üretim Olanakları Eğrisi serbest dış
ticarette neye yol açar?
(a) Nispî fiyat oranında artışa
(b) Nispî fiyat oranında azalmaya
(c) Tüketim Dengesi ile Üretim Dengesinin farklılaşmasına
(d) Kısmî uzmanlaşmaya
(e) Hepsi

4. Serbest Dış Ticaret dengesinde olup da Otarşi dengesinde olmayan temel etken nedir?
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(a) Tüketim Dengesi ile Üretim Dengesinin farklılaşması
(b) Marjinal Dönüşüm Oranı’nın mutlak değer olarak Marjinal İkame Oranı’ndan
büyük olması
(c) Marjinal İkame Oranı’nın mutlak değer olarak Marjinal Dönüşüm Oranı’ndan
büyük olması
(d) Mutlak Üstünlüklerin geçerli olması
(e) Hiçbiri

5. A ülkesi Sermaye Bol, B ülkesi Emek Bol, Y malı sermaye yoğun, X malı emek yoğun
ise; Dış Ticaret Dengesi’nde FDT’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(a) A ülkesi Y malında B ülkesi X malında Mutlak Üstündür.
(b) A ülkesi X malında B ülkesi Y malında Karşılaştırmalı Üstündür.
(c) A ülkesi Y malında B ülkesi X malında Karşılaştırmalı Üstündür.
(d) A ülkesi X malında B ülkesi Y malında Mutlak Üstündür.
(e) Hiçbiri

6. A ülkesi Sermaye Bol, B ülkesi Emek Bol, Y malı sermaye yoğun, X malı emek yoğun
ve Nispî Fiyat Oranı 3 ise, Dış Ticaret Dengesi’nde FDT’ne göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
(a) MCX 60 ise MCY 10’a eşittir.
(b) MCY 5 ise MCX 20’dir.
(c) MUX 12 ise MUY’de 12’dir.
(d) MRT=MRS
(e) Hepsi

79

7. A ülkesi Sermaye Bol, B ülkesi Emek Bol, Y malı sermaye yoğun, X malı emek yoğun
ise; Dış Ticaret Dengesi’nde FDT’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(a) A ülkesi bütün kaynaklarını X Sektörüne, B ülkesi de bütün kaynaklarını Y
sektörüne kaydırır.
(b) A ülkesi bütün kaynaklarını Y Sektörüne, B ülkesi de bütün kaynaklarını X
sektörüne kaydırır.
(c) A ülkesi Otarşi durumuna göre daha fazla kaynağını X Sektörüne, B ülkesi de
Otarşi durumuna göre daha fazla kaynağını Y sektörüne kaydırır.
(d) A ülkesi Otarşi durumuna göre daha fazla kaynağını Y Sektörüne, B ülkesi de Otarşi
durumuna göre daha fazla kaynağını X sektörüne kaydırır.
(e) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangileri birbirlerini tamamlayan teoremlerdir?
(a) Stolper Samulson Teoremi – Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
(b) Stolper Samulson Teoremi – Rybczynski Teoremi
(c) Rybczynski Teoremi - Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
(d) Heckscher Teoremi – Ohlin Teoremi
(e) Hepsi

9. A ülkesi Sermaye Bol, B ülkesi Emek Bol, Y malı sermaye yoğun, X malı emek yoğun
ise; Stolper Samuelson Teoremi’ne göre Dış Ticaret Dengesi’nde Otarşiye göre
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
(a) A ülkesinde sermaye nispeten pahalılaşır.
(b) B ülkesinde emek nispeten ucuzlar.
(c) A ülkesinde emek nispeten ucuzlar.
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(d) B ülkesinde sermaye nispeten ucuzlar.
(e) Hiçbiri.

10. “Türkiye 1923’ten bu güne nüfus artışından daha hızlı bir şekilde sabit ve beşeri
sermaye birikiminde bulunmuştur. Bu da ihracatın kompozisyonunun tarım
mamullerinden sanayi mamullerine doğru değişimine yol açmıştır.” Aşağıdaki görüş
hangi teoremi doğrulamaktadır.
(a) Heckscher-Ohlin Teoremi
(b) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
(c) Stolper Samuelson Teoremi
(d) Rybczynski Teoremi
(e) Hepsi

Cevaplar
1)c, 2) d, 3) d, 4) a , 5) c , 6) d , 7) d , 8) a , 9) b , 10) d
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4. SPESİFİK FAKTÖR TEORİSİ VE MODELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sermayenin sektörler arası hareketsiz emeğin de sektörler arası tam
hareketli olduğu durumda dış ticaretin etkilerini inceleyeceğiz. Burada sermaye Spesifik Faktör
Emek de Ortak / Akışkan Faktör olarak tanımlanır..
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir iktisat profesörünü jandarma karakolunda başçavuş olarak
görevlendirirseniz o profesör işi profesyonel bir başçavuş verimliliğinde yapabilir mi?
2)
Bir et kombinasında salam –sosis yapmak için kullanılan makineleri tekstil
fabrikasında kullanabilir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Üretim Faktörlerinden biri
Metinler,
çözümlü
Spesifik
sektöre spesifik olduğu durumda problemler ve görsel materyaller
Faktör Teorisi ve
dış ticaretten kazanımların nasıl ile
konuların
daha
kolay
Modeli
olduğu öğrenilir.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Spesifik Faktör



Ortak Faktör
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Giriş
Tam Rekabetçi Piyasa varsayımı ile birlikte Faktör Donanım Modeli’nin en önemli
varsayımı faktörlerin ülke içinde sektörler arasında tam hareketli olabilmesiydi. Böylece,
ülkede tüketici davranışlarında veya faktör piyasalarında değişimlerin olması halinde
ekonomide optimal kaynak tahsisinin sağlanabilmesi de mümkün olmaktaydı. Gerçek
ekonomik hayata göz attığımızda bize gayet de ütopik görünen bu varsayımı tevil edebilmek
için çeşitli yorumlar yapılabilir.
İlk açıklama Faktör Donanımı teorisinin uzun dönemli bir analiz içerdiği yönündedir.
Dolayısıyla uzun dönemde bütün faktörler değişken olacağı için bütün faktörlerin sektörden
sektöre aktarılabilmesi de mümkün olacaktır. Dolayısıyla, Faktör Donanımı Teorisi’ni kuşaklar
boyunca süren sektörler arası kaynak aktarımlarını açıklayan bir model olarak tanımladığınızda
model gerçekçi bir içerik kazanmaktadır.
İkinci açıklama faktörlerin doğası ile ilgilidir. Eğer faktörler sektörden sektöre hem
biçimde hem de üretimdeki rolünde farklılık arz etmezse, o zaman bir faktörün bir sektörden
başka bir sektöre aktarılması o faktörden kaynaklanan sebeplerden dolayı verimliliğinde bir
değişikliğe yol açmaz. Yani herkesin anlayabileceği şekilde ifade edersek, bu modele göre
örneğin sermayenin demir çelik sanayi sektöründeki kullanımı ile medya iletişim sektöründeki
kullanımı arasında hiçbir mahiyet farkı yoktur. Bu ise gerçeğe aykırıdır. Demirin eritildiği
yüksek ısı fırınları ile medya iletişim sektöründe kullanılan dijital kamera ve montaj sistemleri,
canlı yayın teçhizatı birbirinden tamamen farklı araçlardır. Dolayısıyla hiçbir medya patronu
üretimini arttırabilmek için demir çelik sanayi sektöründe kullanılan fırınları satın alıp kendi
üretim sürecinde kullanamaz. Her bir sektörde sermaye o sektörün üretim yapısına uygun olarak
o sektöre özel – spesifik olarak imal edilmektedir. Dolayısıyla, en azından bazı sektörler
arasında ve en azından üretim faktörlerinden biri farklılık göstermektedir. Böyle bir durumda
Faktör Donanımı Teorisi’nin faktörlerin sektörler arası tam hareketliliği imkânsız hale
gelmektedir.
Eğer üretim faktörlerinden en azından bir tanesi sektörler arası tam hareketliliğe sahip
değilse, o zaman bu durumda hem otarşi hem serbest ticaret durumlarında üretim ve tüketim
dengelerini anlatabilmek için başka bir bakış açısı gerekmektedir. İşte Spesifik Faktör Modeli
bu ihtiyaca binaen oluşturulmuştur.

4.1. Spesifik Faktör Modelinin Amacı, Varsayımları ve Sonuçları
Spesifik Faktör Modeli (SFM) Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli’nin bir
varyantıdır ve orijinal olarak Ricardo’nun Azalan Verimler Kanunu’nda ilk temellerini bulan
ve Viner (1931) tarafından geliştirilen üretim kaynaklarından birinin sabit olduğu durumda
diğer faktörün azalan marjinal ürün ve artan marjinal maliyetlere tabi olduğu düşüncesi dış
ticarette ilk defa Haberler (1936) tarafından değerlendirilmiştir. Jones (1971) bir genel denge
modeli çerçevesinde dış ticaret dengesini spesifik faktörlerle birlikte tahlil etmiştir. Jones bu
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modeli “iki mallı ve üç faktörlü model olarak” kurgulamıştır. Mussa (1974) ise bu modeldeki
dengenin basit grafiksel gösterimini oluşturarak modelin sonuçlarını göstermeye çalışmıştır.
Neary (1978) sermayenin kısa dönemde spesifik faktör olduğu durumu incelemiştir. Yunfang
H., K. Nishimura, ve K. Shimomura (2006) Jones (1971) modelini temel alarak Chen B., K.
Nishimura and K. Shimomura (2004) modelinin genişletilmiş versiyonu ile Jones (1971)
modelini dinamik hale getirerek faktör fiyatları üzerindeki etkiyi incelemiştir.

4.1.1. Spesifik Faktör Modelinin Tanımı Ve Amacı
Modelin ismi ayırıcı bir özelliğe işaret eder: her endüstride üretim faktörlerinden biri o
sanayiye özel - spesifik olduğu varsayılır. Spesifik faktör aşağıdaki gibi tanımlanır:
TANIM: SPESİFİK FAKTÖR
“Spesifik Faktör,
(a)

bütün üretim faktörleri içerisinde sadece bir endüstride kullanılabilen

veya
(b)

endüstriler arası hareketsiz olan faktördür.”

Eğer ilk seçenek geçerliyse Ronald Jones’un analitik temelini oluşturduğu modelden
bahsetmekte olduğumuz anlaşılır. Bu durumda, ilgili faktörün sadece belli bir üeretim sürecinde
kullanılmak için tasarlandığı (örneğin sermaye) veya eğitildiği (örneğin emek) dolayısıyla da
spesifik faktörün endüstriler arası hareketinin ya imkânsız yada çok yüksek maliyetli olduğu
anlamına gelir. İkinci tanım geçerli ise, bu sefer, Faktör Donanımı Teorisi’nin kısa dönemdeki
koşullarda oluşan versiyonu olduğu söylenebilir. Bu durumda ilgili endüstrideki kısa dönemde
sabit olan faktör spesifik faktör olarak tanımlanır.
Spesifik Faktör Modeli, bir üretim faktörünün bir endüstriye spesifik olduğu
durumda serbest dış ticaretin etkilerini anlatabilmek ve açıklayabilmek için tasarlanmıştır. Bu
modelin, aslında Faktör Donanımı Teorisi’nin sektörler arası sınırsız faktör hareketliliği
varsayımının geçerli olmadığı haldeki varyantı olduğunu söyleyebiliriz. Spesifik Faktör
Modeli’nin en ilginç sonuçları da Faktör Donanımı Teorisi’ne göre serbest dış ticaretin yarattığı
gelir dağılımı etkilerinin farklılaşmasında görülecektir.

4.1.2. Spesifik Faktör Modelinin Temel Varsayımları
Spesifik Faktör Modeli’nde yukarıda verilen tanımı ve amacına göre farklılıklar
bulunmaktadır. Faktör Donanımı Teorisi’ne göre oluşan bu farklılıklar ve benzerlikler
aşağıdaki varsayımlarda açıklanmaktadır.
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İki mallı bir ekonomide (Y ve X malları) sermaye (K) ve emek (L) olmak üzere iki
üretim faktörü bulunmaktadır.
Bu varsayım Faktör Donanımı Teorisi ile tutarlıdır.
Bütün piyasalarda Tam Rekabet şartları geçerlidir.
Yani her ürünün fiyatı kendi marjinal maliyetine eşittir. Piyasalarda rekabet düzeyi
düştükçe ürün fiyatları Marjinal Maliyetinin üzerine çıkar. Bütün faktör piyasalarında ise
faktörün reel getirisi kendi Marjinal Ürününe eşittir.
Sermaye (K) faktörü endüstriler arasında spesifiktir.
Bu şu anlama gelir: İster kısa dönemde sabit faktör olduğu için, isterse de endüstriden
endüstriye kullanılan sermaye faktörü farklılaştığı için olsun iktisadi faaliyetleri değişime bağlı
olarak iktisadi aktörler sermayelerini bir sektörden başka sektöre kaydıramazlar. Bu durumda
artık her iki sektördeki sermaye stoku, yani, üretimde kullanılan makine ve teçhizat stoku
sadece bulundukları sektörde kullanılabilirler. Bu yüzden aslında üç faktörlü bir modele sahip
oluruz: Emek (L), X Sektörü Sermayesi (KX) ve Y Sektörü Sermayesi (KY).
Emek endüstriler arasında tam hareketlidir.
Bu varsayım kullanılan emeğin kalifiyesiz olduğu, emeğin her iki sektörde de istihdamı
için belli bir eğitim düzeyine ihtiyaç duyulmadığı bu yüzden de bir sektörden başka bir sektöre
geçtiğinde aynı verimlilikle çalışabildiği anlamına gelir.

(i)

Her sektörde sektöre spesifik sermaye sabit bir donanım miktarındadır.

(ii)

Her sektörde sermaye tam olarak istihdam edilmektedir.

Bu şu anlama gelir: Tam rekabetin bir sonucu olarak X sektöründe mevcut bulunan
sermaye donanımının tamamı (KX) ve Y sektöründe bulunan sermaye donanımının tamamı
(KY) kendi sektörlerinde kullanılır.
(iii)

Toplam istihdam edilen emek hacmi emeğin toplam donanımı kadardır.

Tam rekabet şartlarının doğal sonucu olan bu durum, işsizliğin olmadığı koşullarda, X
sektörü istihdamı ve Y sektörü istihdamının toplamının toplam emek hacmine eşit olduğu
anlamına gelir. Yani; L=LX+LY
(iv)

X Sektöründeki üretim emek (L) ve X sektörüne spesifik sermayenin (K X) bir

fonksiyonudur. Y Sektöründeki üretim de emek (L) ve Y sektörüne spesifik sermayenin (K Y)
bir fonksiyonudur.
X = FX(KX, L)
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Y = FY(KY, L)

(v)

İki sektörde de, tam rekabetçi firmalar fiyatlar, ücretler ve sermaye düzeyleri

veri iken kendi kârlarını maksimize edecek emek miktarlarında üretim yapar.
Bu ise her sektörde Ücretin (W) emeğin Marjinal Ürününün (MPLX ve MPLY) parasal
değerine eşit olduğu anlamına gelir.
W = PX × MPLX
W= PY × MPLY

(vi)

Üretim her sektörde de azalan getirilere tâbidir.

Yani X sektöründe istihdam edilen emek miktarı arttkça, X sektöründe emeğin Toplam
Ürünü (X) gittikçe azalan bir oranda artmakta ve Marjinal Ürünü ise azalmaktadır.
𝒅𝑿 𝑑𝐹 𝑋 (𝐾𝑋 , 𝐿)
𝒅𝟐 𝑿 𝑑 2 𝐹 𝑋 (𝐾𝑋 , 𝐿) 𝑑𝑀𝑃𝐿𝑋
=
= 𝑀𝑃𝐿𝑋 > 0;
=
=
<0
𝒅𝑳
𝑑𝐿
𝒅𝑳𝟐
𝑑𝐿2
𝑑𝐿
Aynı şekilde Y sektöründe istihdam edilen emek miktarı arttkça, Y sektöründe emeğin
Toplam Ürünü (Y) gittikçe azalan bir oranda artmakta ve Marjinal Ürünü ise azalmaktadır.
𝒅𝒀 𝑑𝐹 𝑌 (𝐾𝑌 , 𝐿)
𝒅𝟐 𝒀 𝑑 2 𝐹 𝑌 (𝐾𝑌 , 𝐿) 𝑑𝑀𝑃𝐿𝑌
=
= 𝑀𝑃𝐿𝑌 > 0;
=
=
<0
𝒅𝑳
𝑑𝐿
𝒅𝑳𝟐
𝑑𝐿2
𝑑𝐿

Serbest Ticaret halinde, ülkeler arası mal hareketleri ve sektörler arasında da sadece
emek hareketleri serbesttir, sektörler arası sermaye ve ülkeler arası faktör hareketleri serbest
değildir.

4.1.3. Spesifik Faktör Modelinin Temel Sonuçları
Spesifik Faktör Modeli iktisadi değişiklerin emeğin sektörler arası dağılımı, üretim
düzeyleri ve faktör gelirleri üzerindeki etkisini vurgulamak için tasarlanmıştır. İktisadi
değişiklik denince birçok olgu akla gelebilir: bir tarife veya kotanın uygulanması, duş ticareti
serbestleştirilmesi, sermaye veya emek donanımında bir artış veya teknolojik değişim. Bu
kısımda fiyatlarda dış ticaret rejimindeki bir değişime bağlı olarak gerçekleşen kaymanın
etkilerini inceleyeceğiz.
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Spesifik Faktör Modeli’ni dış ticaretin nedenleri ve kaynağını incelemek için
dönüştürdüğümüzde, birden fazla ülkenin birbirlerinden bir veya daha fazla konuda
farklılaşmaları varsayılmalıdır. Genel olarak, en fazla kullanılagelen varsayım, ülkelerin her
sektörde kullandığı spesifik faktörün toplam emek miktarına oranında farklılaşmalarıdır. Bu
ülkelerin Üretim Olanakları Eğrileri’nin birbirinden farklılaşmasına ve ticaret yaratıcı bir
potansiyele sahip olmasına yetecek derecede kuvvetli bir etkendir. Bu varsayımla birlikte,
Spesifik Faktör Modeli Faktör Donanım Teorisi’nin özel koşullar altında bir varyantı haline
gelmektedir. Fakat modelin sonuçları bu varsayıma çok duyarlı değildir. Ticaret donanım
farklarından, teknoloji farklarından, talep farklarından veya bunların bileşiminden
kaynaklanabilir; yeter ki, hangi sebepten olursa olsun fiyatlar değişsin.
Varsayalım ki, iki mallı bir Spesifik Faktör Modeli’nde mallardan birinin fiyatı artar.
Eğer ticari liberalizasyon uygulanıyorsa ihracatçı sektörün mal fiyatları artarken, korumacılığı
arttıran bir politika uygulanıyorsa ithal ikameci sektörün mal fiyatları artacaktır. Diyelim ki
ticari liberalizasyon politikası uygulanmaktadır. Bu halde ihracatçı sektörün malları daha
pahalanacaktır. Bu fiyat artışı bir dizi intibak mekanizmasını da tetikleyecektir. Y İhraç malı,
X de İthal malı iken;


Ticari Liberalleşme  İhraç Mallarına talep artar (YD) İthal İkameci sektörde

ithalat sebebiyle mal arzı artar, (XS).


YDPYPY × MPLY> W



XSPXPX ×MPLX< W



Bu durum İhraç malları sektöründe istihdamı arttırmayı, ithal ikameci sektörde

de istihdamı azaltmayı teşvik eder LY ve LX


LYMPLY ve LXMPLX çünkü azalan getiriler varsayımı caridir.



LY LXçünkü emek sektörlerarası hareketli olan faktördür ve tam istihdam

vardır. Bu durumda İhracatçı sektörün üretim ve istihdam artışı (Y ve LY) için ithal ikameci
sektördenbir miktar emeğin iharacatçı sektöre kaydırılması gerekmektedir.


İki sektör arasında emek için rekabet ücret düzeyini yükseltir, (W).



İhracatçı sektörde: PY × MPLY> W MPLY ve W



İthal İkameci Sektörde = PX × MPLX< WMPLX ve W



Süreç yeni dengeye gelene kadar devam eder: W = PY × MPLY = PX × MPLX

Sermayenin Getirisi bir fiyat değişimine bağlı olarak endüstriler arasında farklılaşır.
İthal İkameci endüstri de, düşük hasılalar ve yüksek ücretler sermayenin o sektördeki nominal
getirisinin düşmesine yol açarlar. Buna mukabil, ihracatçı sektörde yüksek üretim ve yüksek
mal fiyatları birlikte sermayenin daha yüksek nominal getiriye kavuşmasına neden olurlar.
Nominal ücret düzeyi ise her iki sektörde yükselir, çünkü emek her iki sektörde de özdeştir.
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Tabiî ki, sermayenin getirisi ve ücretler üzerindeki reel etkileri incelemek daha karmaşık
bir ödev olmaktadır. Sermayenin getirisi ve ücretlerin nominal olarak artması, bunların reel
olarak da artacağı anlamına gelmemektedir çünkü mal fiyatları da değişmektedir. Dolayısıyla,
analizde esas önemli olan değişkenler sektörlere göre sermayenin reel getirisi ve reel
ücretlerdir.
Ronald Jones 1971 tarihli çalışmasında reel fiyatlarda dış ticaretin etkisiyle Otarşi’ye
göre nasıl bir değişim olacağını göstermiştir. Bunun gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de
sorgulamıştır. Bu çalışmaya göre, eğer bir ülke serbest ticarete açılması nedeniyle ihraç
mallarının fiyatlarında bir artışla ve ithal mallarının fiyatlarında da bir azalma ile karşılaşıyorsa,
bu takdirde, üretim faktörlerinin reel gelirlerinde aşağıdaki gibi bir değişim gerçekleşmektedir:


İhracatçı sektördeki spesifik faktör olan sermayenin reel getirisi hem ihraç

mallarına hem de ithal mallarına göre artacaktır.


İthal İkameci sektördeki spesifik faktör olan sermayenin reel getirisi hem ihraç

mallarına hem de ithal mallarına göre azalacaktır.


Her iki sektördeki işgücü için de reel ücret ithal mallarına göre yükselecek ve

ihraç mallarına göre düşecektir.
Bu sonuçlar, üretim faktörlerinden birisi sektörler arasında hareketli olmadığı durumda
serbest ticaret uygulamasının gelirin yeniden dağıtılmasımna yol açtığı anlamına gelir. İhracatçı
sektördeki sermaye sahipleri serbest ticaretten kârlı çıkacaklar, reel gelirleri artacaktır. İthal
İkameci sektördeki sermaye sahipleri ise ticaretten zararlı çıkacaklar ve reel gelirleri düşecektir.
Her iki sektör arasında tam hareketli olan işçiler için reel ücret ihraç malları cinsinden düşerken
ithal malları cinsinden yükselecektir. Eğer işçileri tüketim tercihleri farklılaşıyorsa, o zaman
ihraç mallarını daha fazla tercih eden işçiler bir refah kaybına uğrarken, ithal malları daha fazla
tercih eden işçiler de bir reel refah kazancına sahip olacaklardır. Bu modelde açıkça kazanan
ve kaybedenler spesifik faktör sahipleridir ve bu da hangi sektörde bulunduğuna göre
değişmektedir.

4.2. Spesifik Faktör Modeli
Hizmetler (S) ve İmalat Sanayi (M) olarak iki tam rekabetçi sektöre sahip olan bir
ekonomi tasavvur edin. Hem hizmetler hem İmalat Sanayi sektörlerinde üretim faktörü olarak
Emek (L) ve Sermaye (K) kullanılıyor olsun. Ancak Sermayenin her iki sektörde de çok farklı
biçimlerde ve görevlerde kullanıldığını bilmekteyiz. Her sermaye malı özel bir üretim biçimi
için özel – spesifik olarak tasarlandığı için sermayeyi bundan böyle hizmetlere spesifik sermaye
ve imalata spesifik sermaye olarak tanımlayacağız. Tabiî ki, imalat sanayi sektöründe üretimde
kullanılan makine ve teçhizattan bir kısmını varsayalım ki turizm veya otelcilik ve lokantacılık
gibi hizmetlere sektörü alt kollarına aktarırsak o makinaların hizmetler sektöründeki verimliliği
sıfır olacaktır. Dolayısıyla, hiçbir işe yaramadıkları içinde kullanılmayacaktır. Bu yüzden,
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sermayenin tam olarak istihdamı için, hizmetlere spesifik sermayenin (KS) Hizmetler
Sektörü’nde, imalata spesifik sermayenin de İmalat Sanayi Sektörü’nde (KM) kullanılması
gerekir.
Öte yandan, Emek (L) sektörler arası hiçbir sınırlandırmaya tâbi olmadan hareketlilik
sahibidir. Bu durum da, hangi sektörde olursa olsun, bir firmanın temel problemi, sermaye
miktarı veri iken kârlarını maksimize etmek için ne kadar üretim yapacağı ve ne kadar emek
istihdam edeceğidir. Modelimizi oluştururken kolaylık olması açısından her sektörde ki
sermaye miktarının sabit olduğu ve yeni yatırım da yapılmadığını varsayacağız.

4.2.1. Sektörel Üretim ve İstihdam
Her iki sektörde de tam rekabet varsaydığımız için faktör fiyatları marjinal ürünlerine,
mal fiyatları ise marjinal maliyetlerine eşit olacaktır. Her sektördeki firma aynı teknoloji ve
ölçekte olacağı için de, tek bir firmanın kâr maksimizasyonu için geçerli olan fiyatlar ile bütün
bir sektörün kâr maksimizasyonu için gerekli olan fiyat düzeyleri aynıdır. Bizim için spesifik
faktörler kendi endüstrilerinde kaldığı için şu anda öncelik içermemektedir. Bu yüzden önce
emek piyasası ile ilgileneceğiz.
Emek faktörü her iki sektör için de özdeştir. Bu yüzden rahatlıkla bir sektörden diğerine
aktarılabilir. Bu sebeplerden dolayı her iki sektörde ki emek de aynı ücreti alırlar. Yani, ayrı
ayrı sektörel emek piyasaları yoktur fakat bir bütün olarak tek bir emek piyasası vardır. Tam
rekabet ve sektörler arası özdeş işgücü şartları altında İmalat Sanayi Sektöründe istihdamı ve
üretim arttırmak için Hizmetler Sektöründe istihdam edilen işçilerin bir kısmını İmalat Sanayi
Sektörüne aktarmak gerekmektedir. Dolayısıyla
𝑳𝑺 + 𝑳𝑴 = 𝑳 → 𝑳𝑺 = 𝑳 − 𝑳𝑴 … … … (4.1)
𝑳 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑖𝑠𝑡𝑖ℎ𝑑𝑎𝑚 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟 𝑖ş𝑔ü𝑐ü
𝑳𝑺 = 𝐻𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒 İ𝑠𝑡𝑖ℎ𝑑𝑎𝑚 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 İş𝑔ü𝑐ü
𝑳𝑴 = İ𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒 İ𝑠𝑡𝑖ℎ𝑑𝑎𝑚 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 İş𝑔ü𝑐ü
Denklem (4.1) bize örneğin imalat sanayi üretimini arttırmak için gerekli olan istihdam
artışının hizmetler sektöründe üretim ve istihdamda azalma ile sağlandığını göstermektedir.
Burada tek bir emek piyasası ve iki farklı mal üreten iki sektör bulunmaktadır. Burada emek
piyasası dengesi nasıl sağlanacaktır. Hatırlanacağı üzere, tem rekabet şartları altında firmanın
kısa dönem kâr maksimizsyonu için gerekli koşullar şöyleydi:
𝑷𝑴 × 𝑴𝑷𝑳𝑴 = 𝑾 → İ𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑘𝑜ş𝑢𝑙𝑢
} … … (4.2)
𝑷𝑺 × 𝑴𝑷𝑳𝑺 = 𝑾 → 𝐻𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑘𝑜ş𝑢𝑙𝑢
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𝑷𝑴 = İ𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
𝑷𝑺 = 𝐻𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
𝑴𝑷𝑳𝑴 = İ𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑒ğ𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛𝑎𝑙 Ü𝑟ü𝑛ü
𝑴𝑷𝑳𝑺 = 𝐻𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑒ğ𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛𝑎𝑙 Ü𝑟ü𝑛ü
𝑾 = 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 Ü𝑐𝑟𝑒𝑡 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖
Emeğin Marjinal Ürünü, Mikro İktisat derslerinde hatırlanacağı üzere üretimde
kullanılan emek-saatteki bir birim artışın neticesinde toplam üründe kaç birim artış olduğunu
gösteren verimlilik ölçütüydü. Üretim fonksiyonunun özelliğine göre değişen Marjinal
Ürün’ün, her zaman negatif eğimli olduğu aralıkta üretim yapılması gerektiğini biliyoruz.
Ancak bu noktada tam rekabetçi firma kârlarının maksimize edebilmekteydi. Yani, emek
istihdamı arttıkça, Emeğin Marjinal Ürünü’de azalacaktır, (LMPL ve LMPL). Daha
formel olarak ifade edecek olursak:
𝒅𝑺
𝑑𝐹 𝑆 (𝐾𝑆 , 𝐿𝑆 )
𝒅𝟐 𝑺 𝑑 2 𝐹 𝑆 (𝐾𝑆 , 𝐿𝑆 ) 𝑑𝑀𝑃𝐿𝑆
=
= 𝑀𝑃𝐿𝑆 > 0;
=
=
<0
𝒅𝑳𝑺
𝑑𝐿𝑆
𝑑𝐿𝑆
𝑑𝐿2𝑆
𝒅𝑳𝟐𝑺
… … (𝟒. 𝟑)
𝒅𝑴 𝑑𝐹 𝑀 (𝐾𝑀 , 𝐿𝑀 )
𝒅𝟐 𝑴 𝑑 2 𝐹 𝑆 (𝐾𝑀 , 𝐿𝑀 ) 𝑑𝑀𝑃𝐿𝑀
=
= 𝑀𝑃𝐿𝑀 > 0;
=
=
<0
𝒅𝑳𝑴
𝑑𝐿𝑀
𝑑𝐿𝑀
𝑑𝐿2𝑀
𝒅𝑳𝟐𝑴
}
Denklem (4.3) bize gerek Hizmetler Sektörünün (S) gerekse İmalat Sanayi Sektörü’nün
(M) üretim düzeyinin işgücü arttıkça azalarak arttığını göstermektedir. Yani, yeni bir işçi
istihdam edildiğinde toplam üretimde bir artış olacak fakat bu artış her yeni işçide bir öncekine
göre daha az miktarda olacaktır. Aşağıda Şekil 4.1’de her iki sektör içinde geçerli olan Marjinal
Ürün diyagramını görmektesiniz:

MPL

A
MPLA
B
MPLB

MPLMİN
L

L

L

L

Şekil 4.1: Emek İstihdamı ve Emeğin Marjinal Ürünü
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Şekil 4.1’de görüldüğü üzere istihdam edilen emek miktarı arttıkça, en son birim emeğin
toplam ürüne yaptığı katkı olarak tanımlanan Emeğin Marjinal Ürünü azalmaktadır. Bununla
birlikte Emeğin Marjinal Ürünü’nün her zaman pozitif olduğunu görmekteyiz. İstihdam arttıkça
Emeğin Marjinal Ürününün azaldığını gösterebilmek için Şekil 4.1’deki A ve B noktalarını
inceleyeceğiz. A noktası sektörde LA kadar işgücü istihdam edilirken, Emeğin Marjinal Ürünü
MPLA kadar bir düzeydedir. Sektörel işgücü istihdamı A noktasından B noktasına doğru
değiştiğinde, istihdam düzeyi LA’dan LB’ye bir artış göstermekte buna karşın Emeğin Marjinal
Ürünü MPLA’dan MPLB’ye azalmaktadır. Bu modelde bulunan her iki sektör için de geçerli
olabilecek ilişki şeklini göstermesi açısından standart Marjinal Ürün diyagramına göre önemli
bir farklılık içermektedir. Şekil 4.1’deki bu diyagram tek firmada değil ama sektörde Emeğin
Marjinal Ürün’ünü göstermektedir. Bir sektörde de kullanılabilecek maksimum işgücü miktarı
da toplam ulusal işgücü hacmidir. Bu düzey Şekil 4.1’de yatay eksende L istihdam ile ifade
edilmektedir. L emek istihdamı düzeyi en yüksek sektörel istihdamı vermektedir. Yani
ekonomideki tüm işgücü bu sektörde kullanılmaktadır. Ekonomideki bütün işgücü
kaynaklarının tek bir sektörde kullanıldığı, yani mevcut sektörde ekonominin tam uzmanlaştığı
bu noktada Emeğin Marjinal Ürünü minimum düzeydedir, (MPLMİN).
Şimdi, iki sektörün emek istihdamlarını ve her sektördeki Emeğin Marjinal Ürünü
diyagramlarını birlikte gösterelim. Böylece tek bir diyagramda iki sektörü bir arada
inceleyebilecek ve karşılıklı etkileşimleri görebileceğiz. Şekil 4.2’yi çizerken denklemler (4.1),
(4.2) ve (4.3)’te elde edilen bilgiler kullanılmıştır.

P x MPL
PS x MPLS

Marjinal

PMx MPLM

Ürün

MPLAB

B

A

WE = MPLE

E

MPLMİN

L- Emek

LE

0
LM

L
LS

Şekil 4.2: Sektörel İstihdam ve Emek Piyasası Genel Dengesi
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Şekil 4.2’de Marjinal Ürün diyagramını değil her iki sektörün Marjinal Ürün Değeri
diyagramlarını görmektesiniz. Marjinal Ürün Değeri istihdam edilen işgücündeki bir birim
artışın satış hasılatında kaç birim artışa yol açtığını gösterir. Kabaca mal fiyatı ile Emeğin
Marjinal Ürünü’nün çarpımına eşittir, (P x MPL). Kırmızı renkli aşağı doğru eğimli eğri İmalat
Sanayi Sektörü Marjinal Ürün Değeri’ni (PM x MPLM) göstermektedir. Yukarı doğru eğimli
mavi renkli eğri ise Hizmetler Sektörü Marjinal Ürün Değeri’ni (PS x MPLS) göstermektedir.
Şekil (4.2)’de dikey eksende Marjinal Ürün Değeri varken yatay eksende de İmalat Sanayi
Sektörü istihdam düzeyi (LM) bulunmaktadır. Eğer sadece İmalat Sanayi Sektörü istihdam
düzeyi varsa, o zaman hizmetler sektörü Marjinal Ürün Değeri nasıl gösterilmektedir?
Hatırlanacağı üzere Denklem (4.1)’de iki sektörün istihdamlarının toplamı da toplam istihdam
edilebilir emek hacmine eşitti. Buradan aslında Hizmetler Sektörü istihdamı (LS) İmalat Sanayi
İstihdamı’nın azalan bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Denklem (4.1)’i yeniden düzenleyip
yazarsak Denklem (4.4)’e ulaşırız:
𝐿𝑆 = 𝐿 − 𝐿𝑀 … … … (4.4)
Denklem (4.4)’e göre İmalat Sanayi Sektörü’nde istihdam arttıkça, Hizmetler
Sektörü’ndeki istihdam da aynı miktarda azalır veya tam tersi. Şekil (4.2)’de bu durum basit bir
şekilde gösterilmiştir. Görüleceği üzere yatay eksende L istihdam düzeyi İmalat Sanayi Sektörü
İstihdam düzeyinin (LM) maksimum noktasıdır. Orijin noktası da İmalat Sanayi İstihdam
düzeyinin sıfır noktasıdır, (LM=0). Denklem (4.4)’e göre orijin noktasında yani (LM=0) olduğu
noktada Hizmetler Sektörü istihdamı da maksimum değerdedir, yani (LS=L). Tersine İmalat
Sanayi Sektörü İstihdam düzeyi maksimum düzeyde iken (LM=L), Hizmetler Sektörü İstihdam
düzeyi de sıfır noktasındadır, (LS=0). Dolayısıyla yatay eksen üzerinde (LM=L) noktasından
Orijine doğru sağdan sola hareket Hizmetler Sektörü İstihdam düzeyinde artışı (LS) ve İmalat
Sanayi Sektörü İstihdam düzeyinde azalışı (LM) göstermektedir. Aynı şekilde, yatay eksen
üzerinde Orijinden (LM=L) noktasına doğru soldan sağa hareket de Hizmetler Sektörü İstihdam
düzeyinde azalışı (LS) ve İmalat Sanayi Sektörü İstihdam düzeyinde artışı (LM)
göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, mavi renkli yukarı doğru eğimli eğrinin Hizmetler Sektörü
Marjinal Ürün Değerini temsil ettiği görülmektedir.
Denklem (4.2)’de, her sektörde tam rekabetçi firmaların kâr maksimizasyonu için
gerekli olan koşul gösterilmişti. Buna göre emek piyasası genel dengesi aşağıdaki Denklem
(4.5)’te gösterilmektedir:
𝑷𝑴 × 𝑴𝑷𝑳𝑴 = 𝑾𝑬 = 𝑷𝑺 × 𝑴𝑷𝑳𝑺 … … … (4.5)
Emek sektörler arası tam hareketli ve özdeş olduğu için tek bir ulusal emek piyasası ve
tek bir ücret düzeyi bulunmaktadır. Her iki sektörde de firmaları maksimum kâr elde edeceği
koşul Denklem (4.5)’e göre ücretin her iki sektörün Marjinal Ürün Değerleri’ni eşitlediği
noktada gerçekleşmesidir. Bu Şekil 2.17’deki E noktasıdır. E noktasında oluşan nominal ücret
düzeyi (WE) Emek Piyasası Genel Dengesini sağlayacak bir ücret düzeyidir. Burada Şekil 4.1’e
göre yatay eksende [0,LE] aralığı İmalat Sanayi Sektörü’nde denge istihdam miktarını (LM=LE0), [LE, L] aralığı ise Hizmetler Sektörü’nde denge istihdam düzeyini (LS=L-LE)
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göstermektedir. E noktasında birbirlerine eşit sektörel olan Marjinal Ürün Değerleri, Denklem
(4.5)’e göre aynı zamanda denge ücret düzeyini de göstermektedir.

4.2.2. Emek Piyasasinda Dengeye İntibak Mekanizmasi
Birçok piyasa modelinde olduğu gibi Spesifik Faktör Modeli’nde de piyasada dengeye
intibak ücretlerdeki değişimle sağlanır. Denge durumu Denklem 4.5’te gösterilmektedir. Peki
dengesizlik durumları nasıl gösterilebilir? Bu dengesizlikten dengeye geliş süreci ücret
düzeyindeki hangi dinamiklerle sağlanır? Bu soruların cevaplarını verebilmek için iki farklı
dengesizlik durumunu inceleyeceğiz: Arz Fazlası ve Talep Fazlası

4.2.2.1. Emek Piyasasi’nda Genel Arz Fazlasi Ve İşsizlik
Varsayalım ki, işgücü piyasasında nominal ücret düzeyi (W) dengeyi sağlayacak olan
düzeyinin üstündedir. Bu durumda sektörel bazda kısmi denge sağlansa bile, genel işgücü
piyasasında ve ulusal ekonomide dengesizlik gerçekleşmektedir. Ücretin denge değerinin
üstünde olması her iki sektördeki toplam istihdamın tam istihdam düzeyinin altında
gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Şekil 4.3’te bu durum anlatılmaktadır:
(WE)

PS x MPLS

P x MPL

PMx MPLM

Emek Arzı
Fazlası
WAB
A
WE

B
E

LA

0

LM

LE

İşsiz Emek

LB

L

L

LS

Şekil 4.3: Emek Piyasası’nda Arz Fazlası ve Ücretlerin Dengeye İntibakı
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Şekil 4.3’te piyasada nominal ücret düzeyinin E noktasındaki denge nominal ücretini
üstünde olduğu durumu (W>WE) görmektesiniz. Böyle bir durumda mevcut nominal ücret
düzeyinde (W) İmalat Sanayi Sektörü istihdam düzeyi A noktasında (LM=LA) gerçekleşirken,
Hizmetler Sektörü İstihdam düzeyi de B noktasında gerçekleşmektedir, (LS=L-LB). Her iki
sektörün toplam istihdamı (LM+ LS=L-LB+ LA) şeklinde gerçekleşmektedir ve Şekil 4.3’te
görüldüğü üzere toplam istihdam emek arzının altında kalmaktadır. Denklem (4.6) bunu
göstermektedir:
𝑳𝑴 + 𝑳𝑺 < 𝐿 → 𝐸𝑚𝑒𝑘 𝑝𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑧 𝑓𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤
} … … (4.6)
𝐿 − (𝐿𝑀 + 𝐿𝑆 ) = 𝑳𝑩 − 𝑳𝑨 = 𝐸𝑚𝑒𝑘 𝐴𝑟𝑧𝚤 𝐹𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤 = İş𝑠𝑖𝑧 𝐸𝑚𝑒𝑘 𝐺ü𝑐ü
Tam rekabet şartları altında, emek piyasasında arz fazlası nominal ücretlerin düşmesine
yol açar. Ücretlerin dengeye intibak mekanizması aşağıda denklem (4.7)’de tanımlanmaktadır.
∆𝑾 = 𝛾((𝐿𝑀 + 𝐿𝑆 ) − 𝐿) = 𝛾((𝐿𝐴 + 𝐿 − 𝐿𝐵 ) − 𝐿) = 𝜸(𝑳𝑨 − 𝑳𝑩 ) … … (4.7)
Şekil 4.3’te (LB>LA) olduğu için ücretteki değişimin (∆W) negatif olması gerekir:
(∆W=ϒ(LA - LB)<0).
Bu sonucu iktisaden yorumlayabiliriz. Şöyle ki, (LB-LA) kadar işçi istedikleri halde
mevcut ücret düzeyinden (W) iş bulamamaktadırlar. Çünkü bu ücret düzeyinde daha fazla emek
istihdamı her iki sektör için de firmaların kâr maksimizasyonundan uzaklaşmaları anlamına
gelmektedir ve dolayısıyla her iki sektör firmaları için de rasyonel değildir. Bu aşamada işsiz
işgücü daha düşük ücretle çalışmaya razı olacaktır. Denklem’deki (ϒ) katsayısı nominal
ücretlerin dengeye intibak hızını göstermektedir. Bu katsayının büyüklüğü, piyasadaki işçi
sınıfı örgütlülüğü ve sendikal haklarla, iş hukuku ile ilgili mevzuatla ve diğer idari koşullarla
belirlenir.
Ücretlerde düşme eğilimi LA’yı arttıracak ve LB’yi düşürecektir. Bu da hem İmalat
Sanayi Sektörü’nde hem de Hizmetler Sektöründe istihdam düzeylerini arttırırken işsiz emek
gücünde de düşüşe yol açacaktır. Süreç ücretler (WE) düzeyine gelene ve emek piyasası E
noktasında genel dengeye ulaşana kadar devam edecektir. Aşağıda Denklem (4.8)’de bu durum
özetlenmektedir:
𝑳𝑴 ↑
𝑳 − (𝑳𝑩 ↓) = 𝑳𝑺 ↑
∆𝑊 = 𝜸(𝑳𝑨 − 𝑳𝑩 ) < 0 → 𝑊 ↓→ 𝑳𝑨 ↑ 𝒗𝒆 𝑳𝑩 ↓→ {
… … (𝟒. 𝟖)
(𝑳𝑩 ↓ −𝑳𝑨 ↑) = İş𝒔𝒊𝒛𝒍𝒊𝒌 ↓
Ücret düşüşlerini müteakip emek piyasası E noktasında genel dengesine ulaşınca
ekonomi yeniden tam istihdamda olacaktır, çünkü E noktasında (LA=LB=LE) olmaktadır. Bu ise
işsizliğin sıfırlanması anlamına gelir, (LB-LA=0).
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4.2.2.2. Emek Piyasasi’nda Genel Talep Fazlasi Ve Ücret Enflasyonu
Varsayalım ki, işgücü piyasasında nominal ücret düzeyi (W) dengeyi sağlayacak olan
düzeyinin altındadır. Bu durumda sektörel bazda kısmi denge sağlansa bile, genel işgücü
piyasasında ve ulusal ekonomide dengesizlik gerçekleşmektedir. Ücretin denge değerinin
altında olması her iki sektördeki toplam istihdamın tam istihdam düzeyinin üstünde
gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Ancak bu durum fiziken mümkün olmadığı için emek
piyasasında dengekler bozulmaktadır. Şekil 4.4’te bu durum anlatılmaktadır:
(WE)

PS x MPLS
PMx MPLM

P x MPL

Emek Talebi

E
WE
B

A

WAB

0

LB

LE

LA

L

LM

Şekil 4.4: Emek Piyasası’nda Talep Fazlası ve Ücretlerin Dengeye İntibakı

Şekil 4.4’te piyasada nominal ücret düzeyinin E noktasındaki denge nominal ücretini
altında olduğu durumu (W<WE) görmektesiniz. Böyle bir durumda mevcut nominal ücret
düzeyinde (W) İmalat Sanayi Sektörü istihdam düzeyi A noktasında (LM=LA) gerçekleşirken,
Hizmetler Sektörü İstihdam düzeyi de B noktasında gerçekleşmektedir, (LS=L-LB). Her iki
sektörün toplam istihdamı (LM+ LS=L-LB+ LA) şeklinde gerçekleşmektedir ve Şekil 4.4’te
görüldüğü üzere toplam emek talebi emek arzının altında kalmaktadır. Denklem (4.9) bunu
göstermektedir:
𝑳𝑴 + 𝑳𝑺 > 𝐿 → 𝐸𝑚𝑒𝑘 𝑝𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑧 𝑓𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤
} … … (4.9)
(𝐿𝑀 + 𝐿𝑆 ) − 𝐿 = 𝑳𝑨 − 𝑳𝑩 = 𝐸𝑚𝑒𝑘 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖 𝐹𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤
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Tam rekabet şartları altında, emek piyasasında arz fazlası nominal ücretlerin düşmesine
yol açar. Ücretlerin dengeye intibak mekanizması Denklem (4.7)’de tanımlanmıştı. Tekrar
hatırlayacak olursak:
∆𝑾 = 𝜸(𝑳𝑨 − 𝑳𝑩 ) … … (4.7)
Şekil 4.4’te (LB<LA) olduğu için ücretteki değişimin (W) pozitif olması gerekir:
(∆W=ϒ(LA - LB)>0).
Bu sonucu iktisaden yorumlayabiliriz. Şöyle ki, firmalar ekonominin genelinde toplam
emek hacminden (LA-LB) kadar daha fazla emek talep etmektedirler. Ancak ekonomideki
mevcut emek gücünden daha fazla emek talebi olması sektörler arası işgücü rekabetini
arttıracak ve bu da firmaların daha yüksek ücretlerden işçi çalıştırmaya razı olması sonucunu
doğuracaktır.
Ücretlerde artma eğilimi LA’yı düşürecek ve LB’yi arttıracaktır. Bu da hem İmalat
Sanayi Sektörü’nde hem de Hizmetler Sektöründe emek talebini düşürecektir. Süreç ücretler
(WE) düzeyine gelene ve emek piyasası E noktasında genel dengeye ulaşana kadar devam
edecektir. Aşağıda Denklem (4.10)’da bu durum özetlenmektedir:
∆𝑊 = 𝜸(𝑳𝑨 − 𝑳𝑩 ) > 0 → 𝑊 ↑→
𝑳𝑴 ↓
(𝑳
(𝟒. 𝟏𝟎)
𝑳
−
𝑳𝑨 ↓ 𝒗𝒆 𝑳𝑩 ↑→ {
𝑩 ↑) = 𝑳𝑺 ↓
(−𝑳𝑩 ↑ +𝑳𝑨 ↓) = 𝑻𝒂𝒍𝒆𝒑 𝑭𝒂𝒛𝒍𝒂𝒔𝚤 ↓
Ücret artışlarını müteakip emek piyasası E noktasında genel dengesine ulaşınca
ekonomi yeniden arz talep dengesinde olacaktır, çünkü E noktasında (LA=LB=LE) olmaktadır.
Bu ise Talep Fazlasının sıfırlanması anlamına gelir, (LA-LB=0).

4.2.3. Serbest Diş Ticaret Ve İhraç Mallarinin Fiyatlarinin Artmasi
Varsayalım ki, bu ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü İmalat Sanayi Sektörü’ndedir.
Ekonominin Serbest Dış Ticarete açılmasıyla birlikte dünyada İmalat Sanayi Malları’nın daha
yüksek fiyata satılmasından dolayı, içerideki İmalat Sanayi Sektörü fiyatları da artacaktır. Yine
kolaylık olması nedeniyle ithal hizmetlerin fiyatlarındaki düşmeyi ihmal edelim. Bu ihmal,
sektörel üretim ve istihdam değişikliklerinin yönünü etkilemeyecektir. Dolayısıyla ele
aldığımız ülkenin karşılaştırmalı üstün olduğu alan olan İmalat Sanayi Sektöründe fiyatlar
serbest dış ticaretle birlikte artacaktır, (PM). Bu durumda da İmalat Sanayi Sektörü’nde
Marjinal Ürün Değeri diyagramı yukarı kayacaktır. Aşağıda Şekil 4.5’te bu durum
gözlemlenmektedir:
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PM1 x

PM2 x

MPLM

MPLM

PS x MPLS

P x MPL

WE2

E2
A

WE1

E1=
LS1

1=LB

0
LM1
LM2

L2

LA

L

L

LS2

Şekil 4.5: Serbest Ticaret ve İmalat Sanayi Sektöründe Fiyat Artışının
Etkileri

Şekil 4.5’te model ekonominin serbest ticaretle birlikte karşılaştırmalı üstünlük sahibi
olduğu İmalat Sanayi Sektöründe gerçekleşen fiyat artışının yarattığı etkileri görmektesiniz.
Başlangıçta, kapalı ekonomi şartlarında, emek piyasası dengesi E1 noktasında gerçekleşmekte
ve denge ücret düzeyi de WE1 olarak sergilenmektedir. İmalat Sanayi Sektöründe fiyat artışı
(PM) bu sektörün Marjinal Ürün Değeri diyagramını yukarı kaydırmıştır. Bunun neticesinde
yeni denge noktası E2 noktası olarak belirlenmiştir. E2 noktasında emek piyasasında denge ücret
düzeyi artık WE2 olmuştur. Başlangıç noktasında oluşan WE1 ücret düzeyi artık dengeyi
sağlamamakta, aksine işgücü piyasasında bir talep fazlası oluşturmaktadır. Aşağıdaki Denklem
(4.11)’de talep fazlasının oluşumu anlatılmıştır:

𝑃𝑀1

𝐸1 → 𝐸2 ; 𝑊1𝐸 < 𝑊2𝐸
↑→ (𝑃𝑀1 × 𝑀𝑃𝐿𝑀 ) ↑→ {𝐿1 → 𝐿𝐴 ; 𝐴 𝑁𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 İ𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖 } 𝐿𝐴 > 𝐿𝐵 (4.11)
𝐿1 → 𝐿𝐵 ; 𝐵 𝑁𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 𝐻𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖

Piyasada oluşan emek talep fazlası iki sektördeki toplam emek talebinin toplam işgücü
arzından (LA-LB) kadar fazla olmasına yol açmıştır. Mevcut ücret düzeyi (WE1) artık emek
piyasası dengesini sağlamamaktadır. Sektörler açısından bakıldığında A Noktası İmalat Sanayi
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Sektörü dengesini ve B Noktası da Hizmetler Sektörü dengesini göstermektedir. Ne var ki
sektörel dengeler emek piyasasında genel dengeyi garantilememektedir. Aksine bir genel talep
fazlası oluşmuştur, (LA-LB>0). Bu yüzden ücretlere yukarı doğru bir piyasa baskısı
oluşmaktadır. Aşağıdaki Denklem (4.12.a)’da ücret artışının yarattığı etkiler özetlenmiştir:
𝐿1 ↑→ 𝐿2
𝐿𝐴 > 𝐿𝐵 → 𝐸𝑚𝑒𝑘 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑝 𝐹𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤 → 𝑊 ↑→ {𝐿𝑀1 ↑→ 𝐿𝑀2 } … (4.12. 𝑎)
𝐿𝑆1 ↓→ 𝐿𝑆2
Ücret Artışıyla ihracatçı sektör olan İmalat Sanayii’nde istihdam artarken (LM1LM2),
ithal ikameci sektör olan Hizmetler Sektörü’nde istihdam düşmektedir, (LS1LS2). Bu aynı
zamanda ihracatçı saktörde üretim artışına (M) ve ithal ikameci sektörde de üretim
daralmasına (S) neden olur. Ücretlerin yükselerek WE1’denWE1’ye çıkması ekonomiyi yeni
denge nıktası olan E2’ye yaklaştırır. Yeni denge noktasında arz ve talep dengesi sağlanmıştır.
Denklem (4.12.b) bu durumu göstermektedir:
𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 = 𝐿2 , 𝑊 = 𝑊2𝐸 ; 𝐿 = 𝐿𝑀2 + 𝐿𝑆2 … (4.12. 𝑏)

4.2.4. Serbest Ticaretin Etkileri
Spesifik Faktör Modeli’nde serbest ticaretin etkileri iki temel noktada gösterilebilir:
(i)

Fiyat Etkileri

(ii)

Gelir Dağılımı Etkileri

Bu yüzden ilk olarak hem mal hem de faktör fiyatları üzerindeki etkileri inceleyeceğiz.

4.2.4.1. Fiyat Etkileri
Otarşiden serbest ticaret rejimine geçiş mal fiyatlarında ters yönde etkiler yaratır.
İhracatçı sektör olan İmalat Sanayi Sektöründe fiyatlar yükselirken (PM), ithal ikameci
Hizmetler Sektörü’nde dışarıdan gelen ithalatın etkisiyle fiyatlar düşecektir, (PS). Bunun
neticesinde ihraç mallarının ithal mallarına göre nispi fiyat artışları gerçekleşir. Aşağıda
Denklem (4.13)’te bu durum özetlenmektedir.
𝑷𝑴
𝑀𝐷 > 𝑀 𝑆 → 𝑃𝑀 ↑
𝑂𝑡𝑎𝑟ş𝑖𝑑𝑒𝑛𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒𝐺𝑒ç𝑖ş → { 𝐷
}→
↑ ⋯ … … (4.13)
𝑆
𝑷𝑺
𝑆 < 𝑆 → 𝑃𝑆 ↓

102

Serbest Ticarete geçen bir ekonomide otarşiye göre ihracatçı sektörde bir talep fazlası
ithal ikameci sektörde ise bir arz fazlası oluşmaktadır, (SD<SS). Tam rekabet
şartlarında, denklem (4.13)’ün gösterdiği üzere bu ihracatçı sektör malları ithal ikameci sektör
malları cinsinden değerleri artacaktır.
(MD>MS),

İhracatçı sektörde fiyat artışları, o sektörde Emeğin Marjinal Ürün Değerini arttırarak,
bir önceki kısımda değindiğimiz gibi, emek piyasasında genel bir talep fazlası yaratmaktadır.
Bu ise, nominal ücretlerin (W) yükselmesine yol açmaktadır. Nominal Ücretlerin yükselmesi
her iki sektörde gerçekleşmektedir. Çünkü her iki sektörde emek ortak faktördür ve özdeştir.
Spesifik faktör olan sermaye ise sektörler arası farklılık göstermektedir. Yani ihracatçı
sektörde üretim artışı, kıt olan spesifik faktöre de talebi arttıracak ama bu faktörün arzı sabit
olduğu için imalata spesifik sermayenin (KM) nominal getirisi de artacaktır, (RM). Öte yandan
ithal ikameci sektörde ithal hizmet alımları ile hizmet arzı artışı hizmetler sektörü fiyatlarının
düşmesine ve buna bağlı olarak da hizmetlere spesifik sermaye talebinin de düşmesine yol
açacaktır. Hizmetlere spesifik sermaye (KS) arzı sabit olduğu için bu sektörde sermayenin
nominal getirisi düşecektir, (RS). Bu ise reel faktör fiyatları üzerinde sektöre göre farklı etkiler
olduğu anlamına gelir. Aşağıda Denklem (4.14)’te bu durumu özetlemekteyiz:
𝑅𝑀 ↑↑
= 𝑟𝑀 ↑
𝑃𝑀 ↑
𝑅𝑆 ↓↓
ℎ𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑛𝑖𝑛𝑟𝑒𝑒𝑙𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑠𝑖
= 𝑟𝑆 ↓
𝑃𝑆 ↓
… … … (4.14)
𝑊↑
𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡𝑠𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖𝑠𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑒𝑙ü𝑐𝑟𝑒𝑡
= 𝑤𝑀 ↓
𝑃𝑀 ↑↑
𝑊↑
ℎ𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑒𝑙ü𝑐𝑟𝑒𝑡
= 𝑤𝑆 ↑
}
𝑃𝑆 ↓
𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑛𝑖𝑛𝑟𝑒𝑒𝑙𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑠𝑖

Denklem (4.14)’ten anladığımız dört temel nokta vardır:
Serbest Ticaret
(i)

İhracatçı sektördeki spesifik faktörün reel getirisini arttırır.

(ii)

İthal ikameci sektördeki spesifik faktörün reel getirisini düşürür

(iii)

İhracatçı sektör fiyatlarına göre emeğin reel getirisi düşer.

(iv)

İthal ikameci sektör fiyatlarına göre emeğin reel getirisi artar.

Serbest Ticaret’e açılma böylece hem nominal ve nispî mal fiyatlarında hem de nominal
ve nispî faktör fiyatlarında ciddi değişimlere yol açar. Bu durumun tersi de mümkündür yani
bir ülke korumacı politikalar uygularsa faktör fiyatları aşağıdaki gibi etkilenir:
Korumacı Politikalar
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(i)

İhracatçı sektördeki spesifik faktörün reel getirisini düşürür.

(ii)

İthal ikameci sektördeki spesifik faktörün reel getirisini arttırır.

(iii)

İhracatçı sektör fiyatlarına göre emeğin reel getirisi artar.

(iv)

İthal ikameci sektör fiyatlarına göre emeğin reel getirisi azalır.

Görüleceği üzere Korumacı politikalar da nispî faktör fiyatları üzerinde ciddi etkilere
sahiptir. Bununla birlikte bu etkiler dış ticarette serbestleşme politikalarına göre ters yönlüdür.
Neticede elde edilen sonuç şudur:
“Hangi politika uygulanırsa uygulansın, toplum içinde herkesi memnun etmenin imkânı
yoktur. Politika otoritesi, bir politikayı yürürlüğe koyarken, kimin gelirini arttıracağını
kiminkini de düşüreceğini bilmeli ve tercihini buna göre kullanmalıdır.”

4.2.4.2. Gelir Dağılımı Etkileri
Bir ekonomik uygulama nispî faktör fiyatlarını etkiliyorsa kaçınılmaz olarak o
faktörlerin sahiplerinin de gelirlerini değiştirecektir. Bu ise ekonomide farklı grup veya sınıflar
arasında gelirin yeniden dağıtılmasına anlamına gelir. Dolayısıyla Spesifik Faktör Modeli’nde
Serbest Dış Ticaretin, başlangıçtaki kurucu babalar olan Smith ve Ricardo’nun söylediğinin
aksine herkes için daha kazançlı olduğu söylenememektedir. Aksine, her politikada olduğu gibi,
bu politikada da kazananlar ve kaybedenler olacaktır.
Radikal iktisatçıların söylemlerinden farklı olarak toplumsal dinamikleri belirleyen
iktisadi altyapıda sadece sınıflar arası gelir dağılımı değil ayrıca sektörler arası gelir dağılımı
da önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca tüketici tercihlerindeki farklılıklar da gelir dağılımı
etkisinin yönünü ve şiddetini belirler.
Daha serbest bir kambiyo rejimi, ihraç mallarının fiyatını arttırırken, o sektördeki
spesifik faktörün nominal getirisi daha hızlı artmaktadır. Bunun sonucunda ihracatçı sektördeki
spesifik faktörün reel getirisinde de artış gerçekleşmektedir. Sonuç olarak bu politikanın
uygulanması ihracatçı sektördeki girişimcilerin, sabit sermaye sahiplerinin ve şirket
hissedarlarının öncekine göre daha yüksek refah düzeyine ve daha fazla satın alma gücüne
kavuşması anlamına gelir. Korumacı politikalar ise ihracatçı sektördeki girişimcilerin, sabit
sermaye sahiplerinin ve şirket hissedarlarının öncekine göre daha düşük refah düzeyine ve daha
az satın alma gücüne kavuşması anlamına gelir.
Dış Ticaret’te serbestleşme uygulamaları, ithal ikameci sektörde farklı sonuçlar
yaratmaktadır. İthal mal arzı, ithal ikameci sektörde nominal fiyatları düşürürken, buna bağlı
olarak bu sektörde spesifik faktör olan sermayenin nominal getirisini de daha hızlı
düşürmektedirler. Bunun sonucunda ithal ikameci sektördeki spesifik sermayenin reel getirisi
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de düşmektedir. Sonuç olarak bu politikanın uygulanması ithal ikameci sektördeki
girişimcilerin, sabit sermaye sahiplerinin ve şirket hissedarlarının öncekine göre daha düşük
refah düzeyine ve daha az satın alma gücüne kavuşması anlamına gelir. Korumacı politikalar
ise ithal ikameci sektördeki girişimcilerin, sabit sermaye sahiplerinin ve şirket hissedarlarının
öncekine göre daha yüksek refah düzeyine ve daha fazla satın alma gücüne kavuşması anlamına
gelir.
Emeğin getirisi de çalıştığı sektöre göre şekillenmekte midir? Hayır. Emeğin nominal
ücretinin her iki sektörde de aynı olduğunu, yine emeğin her iki sektörde de özdeş olduğunu ve
sektörler arası sınırsız hareketliliğe sahip olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu durumda emeğin
reel ücreti neye göre belirlenmektedir? Bu sorunun cevabı tüketici tercihlerinin yapısına göre
değişir:
Eğer ülkedeki işçiler, daha çok ihracatçı sektörün mallarını tüketme tercihine sahipse, o
takdirde serbest ticaret işgücünün daha düşük refah ve daha az satın alma gücüne sahip olmasına
yol açar. Bunun sebebi serbest dış ticaretle birlikte nominal ücretler artarken ihracatçı sektör
fiyatları daha hızlı artmakta ve işgücü birim ücretle ihracatçı sektör mallarından daha az
almaktadır. Bununla birlikte nominal ücretler artarken ithal ikameci sektörün fiyatları
düşmektedir. Bu da ithal ikameci sektör malları cinsinden reel ücretin arttığı anlamına gelir.
Eğer ülkedeki işçilerin tercihleri daha çok ithal ikameci mallar yönündeyse, bu takdirde, mevcut
durumda birim ücretle daha fazla ithal ikameci sektör mallarından satın alabilecektir. İlk
durumda işçiler serbest dış ticaretten faydalanamaz ve yaşam standartları düşerken, ikinci
durumda işçiler serbest dış ticaretten faydalanabilir ve daha yüksek yaşam standardına sahip
olur.

.
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Uygulama Soruları
1.Türkiye Gümrük Birliği’ne girdiğinde bazı sanayiciler buna karşı çıkmıştı. Spesifik
Faktör Modeli çerçevesinde bu nasıl açıklanabilir?
2. ABD ile Çin arasındaki serbest ticarete engel getirecek uygulamalar Başkan Trump
tarafından yürürlüğe sokuluyor. Acaba ABD Başkanı hangi kesimlerin temsilciliğine
soyunmaktadır? Spesifik Faktör Modeli çerçevesinde bu nasıl açıklanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sermayenin spesifik faktör olduğu ve emeğin de ortak faktör olduğu
durumda serbest dış ticaretten kazançların nasıl şekillendiği, kaynak büyümesinin üretim ve dış
ticarete nasıl yansıdığı ve dış fiyat şoklarının ekonomiyi ve dış ticareti nasıl etkilediğini
öğrendik. .
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Spesifik Faktör’ün özelliklerinden biri değildir?
a) Sektörler arası hareketsiz olması
b) Sektörler arası geçiş maliyetlerinin çok yüksek olması
c) Bir sektöre özel olarak üretilmesi
d) Sektörler arası tam hareketli olması
e) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi Spesifik Faktör Modeli’nin varsayımlarına uymaz?
a) Bütün piyasalarda tam rekabet şartları geçerlidir
b) Emek ortak faktördür
c) Sermaye spesifik faktördür
d) Emek endüstriler arası tam hareketlidir
e) Sermaye endüstriler arası tam hareketlidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Spesifik Faktör Modelinde Emek Piyasası hakkındaki
varsayımlara uymaz?
a) İşsizlik vardır
b) Emeğin marjinal ürünü üretimin azalan bir fonksiyonudur
c) Sektörlerin istihdam toplamı toplam emek donanımına eşittir
d) Toplam emek donanımı veri iken bir sektörde üretim artışı diğer sektörden emek
transferi ile sağlanır
e) Hepsi

4. Bir ülke Otarşiden serbest ticarete geçtiğinde ihracatçı ve ithal ikameci sektörde
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) İhraç mallarına talep artar
b) İthal ikameci sektörde arz azalır
c) İhraç malları sektöründe istihdam artar
d) İthal ikameci sektörde istihdam azalır
e) Hiçbiri

5. Ronald Jones’a göre Spesifik Faktör Modeli’nde bir ülke serbest ticarete açılırsa
faktörlerin reel gelirlerinde nasıl bir değişim olur?
a) İhracatçı sektörde sermayenin reel getirisi ihraç malları fiyatlarına göre artacak,
ithal malları fiyatlarına göre azalacaktır.
b) İthalatçı sektörde sermayenin reel getirisi ihraç malları fiyatlarına göre azalacak,
ithal malları fiyatlarına göre artacaktır.
c) İhracatçı sektörde sermayenin reel getirisi hem ihraç malları fiyatlarına göre hem
de ithal malları fiyatlarına göre artacaktır.
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d) İhracatçı sektörde emeğin reel getirisi hem ihraç malları fiyatlarına göre hem de
ithal malları fiyatlarına göre artacaktır.
e) İthalatçı sektörde emeğin reel getirisi hem ihraç malları fiyatlarına göre hem de
ithal malları fiyatlarına göre azalacaktır.

6. Spesifik Faktör Modelinde otarşiden serbest ticarete geçildiğinde faktörlerin refah
kazanımları hakkında hangisi yanlış bir önermedir?
a) İşçilerin tüketim tercihleri özdeşse işçilerin arasında bir refah farklılığı olmaz
b) İhracatçı sektörde sermaye sahiplerinin refahı artar
c) İthalatçı sektörde sermaye sahiplerinin refahı azalır
d) İşçilerin tüketim tercihleri özdeş değilse ihraç mallarını tercih eden işçilerin refahı
azalır, ithal mallarını tercih eden işçilerin refahı artar.
e) Bütün önermeler doğrudur.

7. Otarşiden serbest ticarete geçen bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) İhraç malları ithal mallarına göre nispeten pahalanır.
b) İhraç malları ithal mallarına göre nispeten ucuzlar
c) İhraç malları sektöründe emek ithal ikameci sektöre göre nispeten daha pahalanır.
d) İhraç malları sektöründe reel kârlar ithal ikameci sektöre göre nispeten daha düşer
e) İhracatçı sektörde talep artar, arz düşer.

8. Tarım ürünlerinde ihracatçı sanayi ürünlerinde ithalatçı olan bir ülke serbest ticarete
açılırsa buna hangi kesim en sert tepkiyi gösterir?
a) Çiftçi kooperatifleri
b) Sanayiciler
c) Gazeteciler
d) Öğrenciler
e) Hepsi

9. Spesifik Faktör Modeline göre Korumacı Politikalar
a) İhracatçı sektördeki spesifik faktörün reel getirisini düşürür.
b) İthal ikameci sektördeki spesifik faktörün reel getirisini arttırır.
c) İhracatçı sektör fiyatlarına göre emeğin reel getirisi artar.
d) İthal ikameci sektör fiyatlarına göre emeğin reel getirisi azalır
e) Hepsi

10. Spesifik Faktör Modeli gelir dağılımı açısından Radikal (Marksist) İktisatçılardan
farklı olarak neyi dikkate alır?
a)
Gelirin sektörel dağılımı ve tüketim tercihlerini
b)
Sınıfsal paylaşımı
c)
Enflasyon etkilerini
d)
Dış şokları
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e)

Hepsini

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)b, 5)c , 6) e , 7) a, 8)b, 9)e, 10)a,
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5. TALEP YANLI TİCARET MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dış ticareti ülkeler arasında ki tüketim tercihlerindeki farklılığa veya
benzerliğe bağlayan üretim yapısını hiç dikkate almayan modelleri inceleyeceğiz. İlkönce NeoKlasik Talep Yanlı Modeli gördükten sonra, gelir düzeyinde benzeyişe dayalı Linder Modeli
ve son olarak da ürün farklılaşmasına dayalı Krugman Modelini öğreneceğiz..
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Markete gittiğinizde hem yerli ketçaplar hem de yabancı firmaların ketçaplarını
görmektesiniz. Tüketici tercihlerini göz önüne alırsanız bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz?
2)
Birbiri ile aynı üretim yapısı ve teknolojiye sahip iki ülke nasıl ve niçin ticaret
yaparlar? Yoksa aralarında hiç ticaret yapılmaz mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Konu

Kazanım

Talep yanlı Neo-klasik

Ülkelerin kişi başına gelir

Metinler, çözümlü problemler

Dış Ticaret Modeli,

düzeyleri ile farklı tüketim

ve görsel materyaller ile

Linder Modeli ve

tercihlerinin nasıl ticarete yol

konuların daha kolay

Krugman Modeli

açtığı öğrenilir.

anlaşılması sağlanacaktır.

edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Tercihlerin Benzerliği Hipotezi



Tekelci Rekabet Piyasası



Endüstri İçi Ticaret



Çeşitlilik Aşkı



İdeal Tip
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Giriş
Kitabın bundan önceki bölümlerinde bugün yaygın bir taraftar kitlesine sahip olan ve
okullarda temel yaklaşım olarak verilen egemen iktisatın arz yönlü dış ticaret modelleri
incelenmişti. Bu modeller istisnasız dış ticareti ülkeler arasındaki üretim yapısı farklarına
dayandırmaktadırlar. Genel olarak açık veya kapalı bir şekilde bu egemen iktisat modelleri
farklı ülkelerdeki tüketici karakterini hem ülke içinde hem de ülkeler arasında özdeş kabul
etmektedirler. Bir ülkenin ve o ülke sınırları içinde yaşayan halkın tüketim kalıpları aynı
zamanda yaşam tarzını da belirler. Yaşam tarzı ise, ülkenin içinde bulunduğu coğrafi konuma,
halkın binlerce yılda oluşmuş kültür ve sosyal değerlerine ve uluslar arası emperyalizmin
mağduru olup olmamasına göre değişmektedir. Tüketim kalıpları ve yaşam tarzındaki milli
farklılıkların yok sayılmasını ve toplumların dış ticaretini sadece arz yanlısı sebep ve sonuç
ilişkileri ile açıklamayı amaç edinen bir iktisat yaklaşımının, toplum davranışının gerçek sebep
ve sonuçlarını açıklamakta yetersiz kalacağı aşikardır. Böyle bir yok sayma, çeşitli etkenlerle
açıklanabilir.
Birinci etken, iktisat biliminin nispeten yeni bir bilim olduğu çağlarda oluşturulan
modeller olmasıdır. Yani, iktisat biliminin yeni ortaya çıktığı dönemlerde politik iktisatçıların
karşı karşıya kaldığı iktisadi olgu ve etkenlerin talep yönlü olmaktan ziyade arz yönlü olmasıdır
ki, bu kısmen Smith ve Ricardo gibi klasik okul mensuplarının bakış açısını etkilemiş olabilir.
Aynı zamanda, iktisat biliminin yeni olduğu çağlarda, henüz standart bir yönteme ve
kavramsallaştırmaya sahip olmaması, o dönemde ortaya atılan teorilerin de gerçeği bütünüyle
açıklamakta yetersiz kalmasına sebep olmuş olabilir. İktisat biliminin yeni olduğu çağdaki bu
eksiklikler çeşitli şartlara dayanabilir. Örnek olarak, klasik emek değer teorisi gibi bugün
geçerliliği tartışmalı olan teorilerin dış ticaret modelinin merkezinde olması veya Ricardo ve
Smith zamanlarında dev firmalar ve büyük sanayi tesisleri yerine küçük ölçekli yüzlerce
firmaya dayanan sanayi üretiminin yanında ekonominin ağırlıklı tarım ekonomisi olması
gösterilebilir. Ancak bütün bu gerekçeler yirminci yüzyılın karmaşık ve girift üretim ve finans
ilişkilerini açıklamak iddiasında olan yaklaşımlar için geçerli olmayacaktır. Çünkü bu yüzyılda
talebin önemi ve yeri anlaşılmış ve düzenli tutulan kayıtlarda ticaretin hiç de egemen iktisat
anlayışının vaaz ettiği gibi endüstriler arasında gerçekleşmediği ortaya çıkmıştır.
İkinci etken, siyasi bir bakış açısından kaynaklanıyor olabilir. Tüketim kalıpları ve
yaşam tarzlarındaki farklılıklar her bir ülkede farklı milletlerin mukim olduğu ve bu milletlerin
içindeki bireysel tüketicilerin de genelde belli bir milli karaktere sahip olduklarını kabul etmek
anlamına gelecektir. Çok farklı şekillerde de olsa liberal ve sosyalist sosyal bilimcilerin
yaklaşımı milli kültür ve değerlerin reddine ve “insanlık” ve “evrensellik” gibi ütopik ve soyut
kavramlar çerçevesinde iktisadi ve sosyal olayları açıklama iradesine dayanır. Bu bağlamda,
millet, milli kültür ve değerler gibi yaşayan bir gerçekliği olan kavramların yok sayılması,
tepeden inmeci bir yaklaşımla tarihten ve mekândan münezzeh çıkarcı ve bencil küresel tüketici
tipini imal etmek amacıyla liberallerin ve yine mili değerler ve kültürü yok sayarak dünya
tarihini sınıflar arası yaban bir savaş ortamı olarak tanımlayan sosyalistlerin kendi ideolojilerine
uygun prototiplerin üretimi için içine girdikleri bir çabayı gösterir. Bugün, küreselleşmenin en
azgın saldırılarını mili devlet, milli kültür ve toptan millet olgusuna yönelttiği tartışmasızdır.
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Bu durumun birçok siyasi ve ekonomik sebebi bulunabilir. Küreselleşmeye tavır alan
şüphecilerin yaklaşımı, bu bağlamda, ülkelerin farklı yaşam tarzı ve tüketim kalıplarının
önemini vurgulamak olmalıdır.
Kitabın bu bölümünde, talep farklılıklarından kaynaklanan dış ticaret modelleri
özetlenecektir. Talep farklılıkları, temel olarak iki faktörün sonucu olabilir: Tüketim tercihi
farklılıkları ve gelir farklılıkları. Tüketim tercihi farklılıkları, her ülkenin kendi içinde homojen
ama diğer ülkelerinkilerden farklı tüketici tercihlerine sahip olduğu durum ile ülke içinde de
tüketici tercihlerinin farklılaşabildiği durum olarak iki kısma ayrılabilir. İlki standart ders kitabı
modelinin varsayımı iken ikincisi Krugman’ın tekelci rekabet merkezli dış ticaret modelinin
varsayımıdır. Ülkeler arası gelir düzeyi farklılıklarının yol açtığı dış ticaret yapısı ise, Linder
Modeli’nde incelenecektir.
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5.1. Neo – Klasik Modelin Talep Yanlı Versiyonu: Aynı Faktör
Donanımına Fakat Farklı Tüketim Tercihlerine Sahip Ülkeler Arasında Dış
Ticaret
İkinci Bölüm’de Neo - Klasik okulun dış ticaret modelini içeren Faktör Donanımı
Teorisi incelenmişti. İki farklı ülke, iki mal ve iki faktörden oluşan, tam rekabet şartları altında
üretim faktörlerinin ülke içinde sektörler arası tam hareketli ama ülkeler arası tam hareketsiz
olduğu ve ülkelerin homojen teknoloji ve tüketim tercihlerine sahip olduğu varsayımları altında
her bir ülkenin dış ticareti faktör donanımlarına göre belirlenmekteydi. Bu durumda her emek
bol ülkeler emek yoğun mallarda, sermaye bol ülkeler de sermaye yoğun mallarda
karşılaştırmalı üstünlük sahibi olmaktaydı. Her ülke karşılaştırmalı üstünlük sahibi olduğu
mallarda üretim fazlası vererek ihracatçı, diğer malda da talep fazlası vererek ithalatçı
olmaktaydılar. Sistem uzun dönemli dış ticaret denge modeli olarak tanımlanmaktaydı. Ek
olarak serbest ticarette ülkeler arası mal ve faktör fiyatları eşitlenirken, her ülke kapalı ekonomi
şartlarında üretebileceğinden daha fazla refaha kavuşacaktı. Bu modelin sonuçlarına göre,
ticaret ülkelerin farklı endüstrilerinde ithalatçı ve ihracatçı olmasına dayanmakta ve bu üretim
yapısındaki farklılıklardan kaynaklanmaktaydı.
Faktör Donanımı Teorisi’ne göre, ülkelerin aynı faktör donanımına sahip olduğu
durumda, bu ülkeler arasında dış ticaretin gerçekleşmesi için bir sebep olamaz. Ancak, dünya
ticaret istatistikleri, benzer faktör donanımına sahip ülkeler arasında ticaretin farklı faktör
donanımına sahip ülkeler arasındaki ticaretin neredeyse iki misli olduğunu göstermektedir.
Faktör Donanımı Teorisi’nin sonuçlarından çok farklı olan bu olgu nasıl açıklanabilir? Standart
Uluslar arası İktisat kitaplarında üretim olanakları ve sosyal kayıtsızlık eğrileri kullanılarak
anlatılan aynı üretim yapısına sahip iki ülke arasında dış ticaretin tüketim tercihi farklarından
kaynaklandığı durumu şimdi inceleyelim.

5.1.1. Varsayımlar
İki ülke A ve B bulunmaktadır. İki mal X ve Y her iki ülkede de üretilmektedir. Her iki
ülkede de üretimde emek ve sermaye olarak iki farklı faktör kullanılmaktadır. Ülkeler her
sektörde aynı üretim teknolojisine sahiptir ve ülkelerin faktör donanımları özdeştir. Bu
durumda her iki ülke için tek bir üretim olanakları eğrisi kullanılır. Her iki ülkede de, tüketiciler
ülke içinde özdeş tercihlere sahiptir. Ancak A ülkesindeki tüketiciler Y malını X malına göre
daha fazla, B ülkesindeki tüketiciler X malını Y malına göre daha fazla tercih etmektedirler.
Bu özelliklere göre, A ülkesi ile B ülkesinin farklı sosyal kayıtsızlık eğrilerine sahip
olduğu söylenebilir.
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5.1.2. Dış Ticaretin Yapısı ve Kaynağı
Dış Ticaret ülkelerde X ve Y mallarına olan talep farklarından kaynaklanır. Her iki ülke
özdeş üretim teknolojisine sahip ise o takdirde serbest ticarette üretim dengesi her iki ülke için
de aynı nokta ile temsil edilecektir. Ancak A ülkesindeki tüketiciler ürettiklerinden daha fazla
Y malı talep ederken, B ülkesindeki tüketiciler de ürettiklerinden daha fazla X malı talep
edeceklerdir. Aşağıda Şekil 3.1 bu durumu göstermektedir.

Y
EA

A
D
K

EB
L

B

X



Şekil 5.1: Faktör Donanımları Özdeş Ve Tercih Yapıları Farklı İki
Ekonomide Serbest Ticaret Dengesi

Yukarıda Şekil 5.1’de serbest dış ticaret dengesi gösterilmektedir. Buna göre üç temel
nokta A ve B’nin tüketim dengeleri (EA ve EB) ile oratak üretim dengesi (D) incelenecektir.
Kırmızı renkli kesikli çizgi yatay ekseni α açısı ile kesmektedir. Bu çizgi uluslar arası nispî
fiyat doğrusudur.
EA Noktası: A ülkesinin tüketim dengesini göstermektedir. Bu noktada uluslar arası
nispî fiyat doğrusu A ülkesinin koyu mavi renkli sosyal kayıtsızlık eğrisine teğettir. Yani A
ülkesinin marjinal ikame oranı nispî fiyat oranının negatifine eşittir. Matematiksel olarak ifade
edersek:
𝑀𝑅𝑆𝐸𝐴 = −

𝑃𝑋
𝑃𝑌

(5.1)

EB Noktası: B ülkesinin tüketim dengesini göstermektedir. Bu noktada uluslar arası
nispî fiyat doğrusu B ülkesinin koyu yeşil renkli sosyal kayıtsızlık eğrisine teğettir. Yani B
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ülkesinin marjinal ikame oranı nispî fiyat oranının negatifine eşittir. Matematiksel olarak ifade
edersek:
𝑀𝑅𝑆𝐸𝐵 = −

𝑃𝑋
𝑃𝑌

(5.2)

DA= DB = D Noktası: A ve B ülkelerinin özdeş üretim dengelerini göstermektedir. Bu
noktada uluslararası nispî fiyat doğrusu her iki ülke için ortak olan siyah renkli üretim olanakları
eğrisine teğettir. Bu eğri A ve B ülkelerinin dış ticarette oluşan toplam üretim düzeyini
göstermektedir. Teorinin varsayımlarına göre her iki ülke arz yönlü farklılıklar içermediği için
her iki ülke için de tek bir üretim olanakları eğrisi geçerlidir. Bu yüzden iki ayrı ülke için de
üretim dengesi tek bir nokta ile temsil edilir, (D Noktası). Bu yüzden hem A hem de B
ülkelerinde dış ticaret dengesi gerçekleştiğinde her iki ülkenin marjinal dönüşüm oranı nispî
fiyat oranının negatifine eşittir. Matematiksel olarak ifade edersek:
𝑀𝑅𝑇𝐷𝐴 = 𝑀𝑅𝑇𝐷𝐵 = 𝑀𝑅𝑇𝐷 = −

𝑃𝑋
𝑃𝑌

(5.3)

Kapalı ekonomi dengesinde A ülkesinde tüketiciler tarafından daha fazla talep Y malı,
B ülkesinde de tüketiciler tarafından daha fazla talep X malı, aşırı talep yüzünden daha pahalı
olmaktadır. Tam tersine yetersiz talep yüzünden de A ülkesinde X ve B ülkesinde de Y malı
daha ucuzdur.
Serbest ticaretle birlikte, kapalı ekonomi şartlarında A ülkesinde daha ucuz olan X malı
B ülkesindeki tüketiciler için daha cazip olmaktadır. Benzeri şekilde, B ülkesinde daha ucuz
olan Y malı da A ülkesindeki tüketiciler için daha cazip olmaktadır. Bu durumda A ülkesinde
hem iç hem de dış Pazar için X üretilecektir. Bu da A ülkesinin kapalı ekonomi şartlarına göre
daha fazla X üretmesine yol açacaktır, (XA↑). X üretimindeki artış, X malının A ülkesindeki
marjinal maliyetinin yükselmesine (MCAX↑) ve fiyatının da artmasına neden olacaktır, (PAX↑).
Bu süreci X malının A ülkesinde daha pahalanması ve tüketiminin kapalı ekonomi şartlarına
göre daha düşmesi takip eder, (CAX↓). A ülkesinde X malı üretimi artarken X malı tüketiminin
azalması A ülkesinde X malı için bir arz fazlasının oluşmasına yol açacaktadır, (SAX> DAX).
İşte A ülkesinde X sektöründe gerçekleşen bu arz fazlası B ülkesine ihraç edilir.
Öte yandan X malı üretimi artarken Y sektöründen X sektörüne emek ve sermaye
aktarılacağı için Y sektörü üretimi düşecektir. Y üretimindeki azalış, Y malının A ülkesindeki
marjinal maliyetinin düşmesine (MCAY↓) ve fiyatının da azalmasına neden olacaktır, (PAY↓).
Bu süreci Y malının A ülkesinde daha ucuzlaması ve tüketiminin kapalı ekonomi şartlarına
göre daha artması takip eder, (CAY↑). A ülkesinde Y malı üretimi azalırken Y malı tüketiminin
artması A ülkesinde Y malı için bir talep fazlasının oluşmasına yol açacaktadır, (SAY < DAY).
İşte A ülkesinde Y sektöründe gerçekleşen bu talep fazlası B ülkesinden Y ithalatı ile karşılanır.
B ülkesinde kapalı ekonomi şartlarında daha ucuz olan Y malı, serbest ticaretle birlikte
A ülkesindeki tüketiciler için daha cazip olmaktadır. Bu durumda B ülkesinde hem iç hem de
dış pazar için Y üretilecektir. Bu da, B ülkesinin kapalı ekonomi şartlarına göre daha fazla Y
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üretmesine yol açacaktır, (YB↑). Y üretimindeki artış, Y malının B ülkesindeki marjinal
maliyetinin yükselmesine (MCBY↑) ve fiyatının da artmasına neden olacaktır, (PBY↑). Bu süreci
Y malının B ülkesinde daha pahalanması ve tüketiminin kapalı ekonomi şartlarına göre daha
düşmesi takip eder, (CBY↓). B ülkesinde Y malı üretimi artarken Y malı tüketiminin azalması
B ülkesinde Y malı için bir arz fazlasının oluşmasına yol açacaktadır, (SBY> DBY). İşte B
ülkesinde Y sektöründe gerçekleşen bu arz fazlası A ülkesine ihraç edilir.
Öte yandan Y malı üretimi artarken X sektöründen Y sektörüne emek ve sermaye
aktarılacağı için X sektörü üretimi düşecektir. X üretimindeki azalış, X malının B ülkesindeki
marjinal maliyetinin düşmesine (MCBX↓) ve fiyatının da azalmasına neden olacaktır, (PBX↓).
Bu süreci X malının B ülkesinde daha ucuzlaması ve tüketiminin kapalı ekonomi şartlarına göre
daha artması takip eder, (CBX↑). B ülkesinde X malı üretimi azalırken X malı tüketiminin
artması B ülkesinde X malı için bir talep fazlasının oluşmasına yol açacaktadır, (SBX< DBX).
İşte B ülkesinde X sektöründe gerçekleşen bu talep fazlası A ülkesinden X ithalatı ile karşılanır.
Her iki ülkede (A ve B) ve her iki sektörde (X ve Y) bu süreç her iki ülkede de sektörel
fiyatları eşitlenmesine kadar devam eder.
Otarşide PAY>PBY Serbest Ticaret PAY↓ ve PBY↑PAY = PBY Serbest Ticaret Dengesi
Ve
Otarşide PAX<PBX Serbest Ticaret PAX ↑ve PBX↓PAX = PBX Serbest Ticaret Dengesi
Şekil 2.16’da serbest ticaret dengesinde ülkelerin sektörel fiyatlarının eşitlendiği üretim
ve tüketim miktarları gösterilmektedir. Buna göre ülkelerin ihracat ve ithalatları aşağıda
gösterilmektedir:
A Ülkesinin Y İthalatı = EA - K
B Ülkesinin X İthalatı = EB - L
A Ülkesinin X İhracatı = D - K
B Ülkesinin Y İhracatı = D– L
Her ülkede otarşide hem sektörel hem de toplam arz – talep dengesini sağlarken serbest
ticarette her ülke dış tüketici talebinin daha fazla olduğu sektörde arz fazlası verirken, iç tüketici
talebinin daha fazla olduğu sektörde talep fazlası vermektedir. Toplamda ise bütün kaynaklar
tam istihdam edildiği için üretim etkinliği ve toplam arz talep dengesi de sağlanmaktadır.
Dikkat edilecek olursa serbest ticaret dengesinde de her iki ülke her iki maldan da üretmektedir.
Ancak, her ülke dış talebin daha fazla olduğu malda üretimini arttırırken, diğer malda üretimini
azaltmaktadır. FDT’ye göre farklılık da tam buradadır: Ticarete karşılaştırmalı üstünlükler değil
(çünkü A ve B’nin teknolojileri ve faktör donanımları özdeştir) sektörlerin karşı karşıya olduğu
dış talep farkları (ülkeler arası farklı tüketim tercihleri sebebiyle) kaynaklık etmektedir.
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5.1.3. Dış Ticaretten Kazançlar Ve Eleştiriler
Her iki ülkede, Şekil 5.1’de görüldüğü üzere üretim olanakları eğrisi üzerinde kalan
alanda tüketim yapabilmektedirler. Bu da serbest ticarette her iki ülkenin de kapalı ekonomi
şartlarında üretemeyeceği bir sosyal refaha kavuştuğunu göstermektedir. Burada, ülkelerin
özdeş arz koşullarına rağmen, belli malların üretiminde uzmanlaşmaya giderek dış ticaret
yapabilecekleri ve sosyal refahlarını arttırabilecekleri gösterilmektedir. Buna rağmen modelin
eksiklikleri de bulunmaktadır:
Birinci eksiklik, bu modelin de bir endüstriler arası ticaret modeli olmasıdır. Yani A
ülkesi sadece X ihraç eder ve Y ithal eder, B ülkesi de sadece Y ihraç eder ve X ithal eder. Bu
durum, bugün hemen hemen bütün dünya ülkeleri için geçerli olan bir durumu
açıklamamaktadır: Ülkeler her sektörde hem ihracat hem de ithalat yaparlar ki, bu da, endüstri
içi ticaret olarak adlandırılır.
İkinci eksiklik, modelin endüstri içi ticareti açıklayamamasının da sebebi olan, her
ülkede tüketicilerin özdeş tercihlere sahip olmasıdır. Yani A ülkesi tüketicilerinin her biri ülke
içinde özdeş tercih sahibi olarak Y malını X malına göre daha fazla tercih ederken, B ülkesi
tüketicileri de aynı şekilde Y malını X malına göre daha fazla tercih etmektedirler. Ancak aynı
ülke içinde farklı tercih yapılarına sahip tüketici grupları olabilir. Böyle bir varsayım endüstri
içi ticareti açıklayabilir.
Üçüncü eksiklik, bazı malların ticaretinde, özellikle sanayi mamulleri ve hizmetler
ticaretinde, ülkeler arası gelir düzeylerinin belirleyici olmasıdır. Halbuki bu modelde faktör
donanımları özdeş olduğu için bu tür bir olasılık da ihmal edilmektedir.
Ancak, modele yöneltilen üçüncü eleştiri bir alt kısımda incelenecek olan Linder Modeli
ile çözülmüştür.

5.2. Linder Modeli – Tercihlerin Benzerliği Hipotezi
Yukarıdaki alt kısımda bazı malların ticaretinde, özellikle sanayi mamulleri ve hizmetler
ticaretinde, ülkeler arası gelir düzeylerinin belirleyici olduğundan bahsedilmişti. Linder (1961)
ülkede üretilen malları iki temel mal grubunda sınıflandırarak bu sorunu açıklamaya çalışır.
Birincil mallar tarım mamulleri ve hammaddeleri içerir. Birincil mallarda, arz ve talep yapısının
yol açtığı ticaret Faktör Donanımı Teorisi ile açıklanabilecek bir ticaret yapısına neden olur.
Yani ülkeler birincil mallarda faktör donanımlarına bağlı karşılaştırmalı üstünlükler sebebiyle
ticaret yaparlar ve bu ticaret doğal olarak endüstriler arası ticaret şekline bürünür.
Ancak ikincil mallar olarak sınıflandırılan sanayi mamulleri ve hizmetlerde durum
farklıdır. Linder’e (1961) göre, birincil mallarda dünya ticareti gelişmiş – sermaye bol ülkeler
ile az gelişmiş – emek bol ülkeler arasında gerçekleşmekteyken ikincil mallarda dünya ticareti
gelişmiş ülke ile gelişmiş ülke veya az gelişmiş ülke ile az gelişmiş ülke arasında gerçekleşir.
Bu durumu açıklamak için ilkönce varsayımların açıklanması gerekir.
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5.2.1. Varsayımlar
Mallar temel olarak iki kategoride sınıflandırılır. Birincil mallar tarım mamulleri ve
hammaddeler. İkincil mallar sanayi mamulleri.
Birincil mallarda ticaret FDT’ye uygun işler yani faktör donanımlarına bağlı
karşılaştırmalı üstünlükler ve endüstriler arası ticaret varsayılır.
İkincil mallarda ticaret talep yönlü gerçekleşir.
Ülkeler ikincil mal ticaretinde kişi başına düşen gelir düzeylerine güre gruplandırılır.
Mallar ise tüketici gözünde sahip oldukları kalite düzeyine göre sıralanır.
İkincil malların ihraç edilmesi için önce üretilmesi, üretilmesi için de içeride bu mallara
talep olması gerekir. Dolayısıyla, ikincil mallarda ticaretin gerçekleşmesi için ilkönce bu
mallarda iç talebin belli bir düzeyin üstünde olması gerekir.
Belli gelir gruplarındaki ülkelerin tüketicileri de aynı tercihlere sahiptir.
Her gelir grubu ancak belli bir kalite ölçeğinde yer alan ikincil malları tercih eder.
Dolayısıyla sosyal refah fonksiyonlarında tercih katsayıları kişi başı gelire bağlıdır.
Kişi başına gelir kişi başına sermaye birikimi ile doğru orantılıdır. O takdirde yüksek
gelir grubundaki ülkeler aynı zamanda daha yüksek sermaye birikimi sağlamış olan gelişmiş /
sanayileşmiş ülkelerdir. Buna bağlı olarak, düşük gelir grubundaki ülkeler aynı zamanda daha
düşük sermaye birikimi sağlamış olan az gelişmiş / sanayileşememiş ülkelerdir.

5.2.2. Dış Ticaretin Yapısı ve Kaynağı
Yukarıdaki varsayımlara bağlı olarak, ikincil mallar arasında her ülke tüketicileri içinde
bulundukları gelir grubuna uygun olan kalite aralığındaki malları talep ederler. Yani gelişmiş
ülkelerdeki tüketiciler yüksek kaliteli sanayi mamullerini tercih ederken, azgelişmiş ülkelerdeki
tüketiciler de düşük kalitedeki sanayi mamullerini tercih ederler. Bu davranış kalıbının
arkasındaki ana saik, tüketicilerin tercih katsayılarının gelir düzeyine bağlı olmasıdır. Yani gelir
düzeyi hem tüketicileri bütçe kısıtını hem de tercih katsayılarını ve tüketim kompozisyonlarını
belirler.
Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler için, ithal sanayi mamulleri yine kendi gelir
düzeylerinin belirlediği yüksek kaliteli sanayi mamulleri olmak durumundadır. Yine benzer
şekilde, az gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler için, ithal sanayi mamulleri yine kendi gelir
düzeylerinin belirlediği düşük kaliteli sanayi mamulleri olacaktır. Sonuçta, sanayi
mamullerinde dış ticaret gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler ve azgelişmiş ülkeler ile
azgelişmiş ülkeler arasında cereyan eder.
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Bu modelde ticareti kaynağı talep yapılarındaki benzerliktir. Talebin bileşenlerinden
diğerleri de gelir düzeyi tarafından belirlendiği için de, sonuç olarak ticareti kaynağı kişi başına
düşen gelir ve gelişmişlik düzeylerindeki benzerliktir. Bu yüzden modelin temelindeki ana fikir
tercihlerin benzerliği hipotezi adını almaktadır.

5.2.3. Sonuçlar ve Eleştiriler
Linder (1961) Modeli, verilere dayanan gerçekleri modellemeyi amaçlayan bir
çalışmadır. İkincil mallarda tesbit edilen aynı gelir ve gelişmişlik düzeylerindeki ülkeler
arasındaki ticaret dolaylı yoldan FDT ile çelişmektedir. Eğer gelişmenin ana açıklayıcısı
sermaye birikimi ve sanayileşme düzeyiyse, o takdirde Linder Modeli en azından sanayi
mallarında sermaye bol ülkelerin kendi aralarında, emek bol ülkelerin de yine kendi aralarında
ticaret yaptığını vurgulamaktadır. Bu ise FDT’nin ana teoreminin reddi kabul edilebilir. Yine
de, gelişmiş ülkeler kendi aralarında karşılaştırıldığında birbirlerine nispetle sermaye bol veya
emek bol olabilirler ki, büyük ihtimalle de öyledir. Yine, aynı kalite aralığı içindeki malların
üretim teknolojileri birbirine nispetle daha emek yoğun veya daha sermaye yoğun olabilir ki,
bu da kuvvetle muhtemeldir. Ne yazık ki, model, bu tür soruları cevaplayabilecek şekilde
kurgulanmamıştır.
Linder Modeli, aynı zamanda, toplumların tüketim tercihlerini de gelir düzeyine
bağlayarak aynı gelir düzeyinde yer alan ülke tüketicilerinin aynı tercih ve beğenilere sahip
olacağını varsaymaktadır. Hâlbuki başta egemen iktisat okulları olmak üzere hemen hemen
bütün iktisat literatürü, talebin bileşenlerinin birbirinden bağımsız olduğunu kabul eder. Bu hem
modelleme tekniği açısından hem de iktisat mantığı açısından doğru yaklaşımdır. Linder
(1961)’de dikkate alınmayan unsur, aynı kişi başına gelire sahip ama farklı coğrafya, kültür ve
yaşam tarzına sahip iki ülkenin tüketicilerinin sanayi mamullerinde çok farklı tercihlerde
bulunabileceğidir. Ülkeler kendi gelir düzeylerine uygun kalite aralığı dışındaki malları da, bu
yüzden, tercih edebilirler. Modelin zayıflık içerdiği noktalardan biri de budur.
Linder Modeli endüstri içi ticareti açıklayabilmek için kapıyı aralamaktadır. Ancak,
mevcut haliyle endüstri içi ticareti neden – sonuç ilişkisi içinde ve tutarlı bir mantık örgüsüyle
açıklayabildiğini iddia etmek çok da gerçekçi olmayacaktır. Filhakika, tercih yapıları hakkında
hiçbir önermede bulunmayan, kalite ve gelir aralıklarına göre sıralanan mal ve ülkeleri faktör
donanım ve teknoloji farkları açısından hiç değerlendirmeyen bir bakış açısı, teorik açıdan çok
tatmin edici olmayacaktır.
Linder Modeli bir genel denge modeli olarak sınıflandırılabilir. Ancak verilerde tespit
edilmiş sonuçları tekrarlamak ama sonuçlara yol açan etkenleri ilmi yöntemle tutarlı bir şekilde
açıklamamak modeli eksik bırakmaktadır. Bütün bunlara rağmen hala neden endüstri içi
ticaretin var olduğu sorusu cevapsız kalmaktadır. Bu soruyu Krugman büyük ölçüde
cevaplamıştır.
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5.3. Tekelci Rekabet Piyasası Ve Krugman’ın Dış Ticaret Teorisi
Mikro İktisat derslerinden hatırlayabileceğiniz gibi Tam Rekabetçi Piyasa, Tekelci
Piyasa ve Oligopol Piyasaları, piyasadaki alıcı sayısındaki farklılaşmadan kaynaklanan
farklılıklar arz etmekteydi. Ancak bütün bu yaklaşımlarda tüketici tercihleri ve mallar homojen
kabul edilmekteydi. Malların ve tüketici tercihlerinin özdeş kabul edilmesi, firmaların ürettiği
mallar arasında hiçbir farkın bulunmadığı dolayısıyla markaların bulunmadığı, markalar olsa
bile bunun tüketici açısından hiç bir şey ifade etmeyeceği anlamına gelmektedir. Yukarıdaki alt
kısımlarda ifade edildiği gibi endüstri içi ticaretin varlığını tercih benzerliğiyle açıklayabilmek
mümkün olmakla birlikte, bu ticaretin yönü ve büyüklüğüyle ilgili herhangi bir yargı ne
sürülememektedir. Bu kısımda mal farklılaşması ve tekelci rekabet piyasası merkezinde Paul
Krugman’ın dış ticaret modeli incelenecektir..
Tanım – Tekelci Rekabet Piyasası
“Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, firmaların özdeş teknoloj ve maliyet yapılarına
sahip olduğu ve fiyatların tam esnek olduğu, ancak heterojen mal ve heterojen tüketici
tercihlerinin varlığı sebebiyle her firmanın kendi müşteri kitlesi üzerinde belli bir tekel gücüne,
yani fiyat belirleme gücüne sahip olduğu piyasa Tekelci Rekabet Piyasasıdır.”
Tekelci Rekabet Piyasası Modelini kuran bu konu üzerine 1933 yılında “Tekelci
Rekabet Teorisi -Theory of Monopolistic Competition” adlı öncü bir kitap yazmış olan Edward
Hastings Chamberlin’dir. Chamberlin aynı zamanda eksik rekabet piyasası ve oligopoller
üzerine de çalışmalar yayınlamıştır. Yine Joan Robinson’da eksik rekabet piyası üzerine çok
önemli bir kitap olan “Eksik Rekabet İktisadı – The Economics of Imperfect Competition” adlı
eser yayınlamıştır. Son zamanlarda, eksik rekabet, ölçek ekonomileri ve tekelci rekabetin dış
ticaret teorisi içine dahil edilmesi ve geleneksel dış ticaret teorisinin açıklayamadığı benzer
donanımlara sahip ülkeler arasındaki ticaret ve endüstri içi ticaret olgularını teorik açıklamaya
kavuşturan iktisatçı ise Paul Krugman’dır. Krugman (1979)’da tekelci rekabet ve artan getiri
ilişkisini inceler ve bunun dış ticarete yansımalarını değerlendirir. Kitabın bu kısmında
alacağımız değerlendirmeler ve bakış açısı ise ardına ardına yayınlanan Krugman (1980) ve
Krugman (1981) çalışmalarıdır. Krugman her iki çalışmada da mal farklılaşması ve farklı
tüketici tercihleri ile dış ticaret akımları ve dış ticaretten kazançlar arasındaki ilişkiyi
modellemeye çalışmıştır.
Tekelci Rekabet piyasasını anlayabilmek için öncelikle mal farklılaşmasını kavramak
gerekir. Mal farklılaşması son on yılda akademik dünya ve iş hayatında önem kazanmış bir
kavramla alakalıdır: Kapsam Ekonomileri. Kapsam Ekonomileri kavramsal olarak ölçek
ekonomilerine benzemektedir. Ancak Ölçek Ekonomileri tek bir ürün için o ürünün ortalama
maliyetinde üretim ölçeğindeki bir artıştan kaynaklanan azalmayı gösterirken, kapsam
ekonomileri iki veya daha fazla ürün üreten bir firmanın bileşik ortalama maliyetindeki düşüşü
inceler. Kavramsal olarak Panzar ve Willig’in (1977) ve (1981) tarihli çalışmalarında
geliştirilmiştir.
Tanım – Kapsam Ekonomileri
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“İki veya daha fazla ürün veya aynı ürünün farklılaştırılmış versiyonlarını üreten bir
firma ürün çeşitliliğini arttırdıkça bileşke ortalama maliyetini düşürüyorsa ‘burada kapsam
ekonomileri vardır’ denilir.”
Bu durumda, eğer firmanın bu farklılaşmış ürünleri üretirken ortak ve tekrar eden bir
know-how kullanımı varsa kapsam ekonomileri sayesinde ürün farklılaşması etkinlik sağlar.
Örneğin daha çok çeşitte mallar üretilirse, firma, harcan dolar başına daha fazla müşteriye
ulaşabilir. Burada kritik nokta, müşterilere ürün çeşitliliğini ve bunların rakip firma
ürünlerinden farklılığını ortaya koyacak reklam ve tanıtım harcamalarıdır. Eğer etkin bir reklam
harcaması yapılıyorsa, bu firmanın farklılaşmış mallarına olan talebi arttırır ve üretim
faaliyetinden kaynaklanan ortalama değişken maliyetlere göre firma talebi çok daha hızlı artar.
Reklam harcamalarının –eğer etkinlikle uygulanıyorlarsa- ikinci ve olumsuz bir etkisi de sabit
maliyetler üzerinedir. Reklam doğrudan firmanın üretim faaliyetine bağlı olmadığı için reklam
harcamaları da firmanın ortalama sabit maliyeti içinde görünür. Reklam harcamaları arttıkça
firmanın ortalama sabit maliyeti de yükselecektir. Ortalama değişken maliyet düşer, ortalama
sabit maliyet artarken ortalama maliyet bir aralık boyunca düşecektir. Bu yüzden, belli bir
reklam harcaması düzeyine kadar firmanın ortalama maliyetleri düşer. Bu düzeyden önce,
reklam harcamalarındaki artışa bağlı olarak ortalama değişken maliyetteki azalış ortalama sabit
maliyetteki artıştan fazla olur ve ortalama maliyet düşer, (AVC↓ ve ∆AVC<0; AFC↑ ve
∆AFC>0; ∆AC=∆AVC+∆AFC<0; AC↓ ). Ortalama Maliyetin düştüğü aralıkta pozitif kapsam
ekonomilerinden bahsedilebilir. Bu düzeyde reklam harcamalarındaki artışa bağlı olarak
ortalama değişken maliyetteki azalış ortalama sabit maliyetteki artışa eşittir, (AVC↓ ve
∆
).Bu düzeyden
sonra ise reklam harcamalarındaki artışa bağlı olarak ortalama değişken maliyetteki azalış
ortalama sabit maliyetteki artıştan daha azdır, (
∆AC=∆AVC+∆AFC>0; AC↑ ). Ortalama Maliyetin düştüğü aralıkta pozitif kapsam
ekonomilerinden bahsedilebilir. Ortalama Maliyetteki düşüşün durduğu düzey minimum
etkin kapsamı gösterir. Ortalama maliyette artışın olduğu aralıkta ise negatif kapsam
ekonomilerinden bahsedilebilir.
Müşterilerin farklılaştırılmış mal demetlerine olan tercihleri ise iki tip davranışla
anlatılabilmektedir. (i) Çeşitlilik Aşkı (ii) İdeal Tip
(i) Çeşitlilik Aşkı, piyasada aynı ürünün ne kadar farklılaştırılmış çeşidi varsa
tüketicinin de o kadar daha fazla alternatifi olduğu ve daha yüksek refah elde edeceği
varsayımına dayalı olarak tanımlanmaktadır.
(ii) İdeal Tip’te ise, her tüketici veya tüketici grubu bir ürünün belli bir farklılaştırılmış
versiyonunu ideal kabul eder ve piyasada buna en yakın çeşide talepte bulunur.
Bu iki farklı tüketici tercihi durumunda firmaların ürün tasarımı, reklam harcamalarının
yönü ve hedefi değişecektir. Buna bağlı olarak serbest ticaretin yaratacağı refah etkileri
değişecektir.
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5.3.1. Tekelci Rekabet Piyasasının Oluşma Nedenleri
Tekelci Rekabet Piyasaları’nın oluşmasında çeşitli etkenler göz önüne çıkmaktadır.
Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:
(i)

Şehirleşme ve Hizmetler Sektörünün Gelişimi:

Bir ekonomide şehirleşme oranı arttıkça, şehir bölgelerinde işbölümü ve uzmanlaşmada
artar. Bu ise normal olarak aile içinde üretilebilecek hizmetlerin pazarlanabilir hale gelmesi
demektir. Hizmetler sektörü ve hizmet piyasaları geliştikçe, mal piyasalarındaki firmaların da
mallarına ek olarak çeşitli hizmetler sunması gündeme gelebilir. Bu tür mal ve hizmet, mal ve
mal ve hizmet ve hizmet kombinasyonlarına promosyon adı verilir. Promosyonla bir firmanın
kendi malını diğer firmaların mallarından ekstra bir hizmet sunarak farklılaştırdığını görüyoruz.
(ii)

Patent, Telif ve Ürün Standartları:

Patent ve Telif’ler teknoloji veya üretilen üründe yapılan değişikliklerin kullanım ve
mülkiyet hakkını belli bir süre için sahibine veren belgelerdir. Bir firma mallarında ufak bir
değişiklik yaptıysa (ürün inovasyonu) ve bu değişimi belli bir süre boyunca sadece kendisi
yapma hakkına sahipse, o halde mallarını diğerlerinden farklılaştırır. Bu da yapılan ürün
inovasyonundan istifade etmek isteyen alıcıların patent veya telife sahip olan firmanın müşterisi
olması anlamına gelir. Bu durumda firma genel piyasa içinde kendi alt piyasasını yaratır.
(iii)

Tercih ve Beğeni Farklılıkları:

Müşteriler piyasada tercih yapılarındaki farklara göre farklılaşabilirler. Bir ürünün genel
özellikleri onu belli bir piyasa içinde tutarken, aynı piyasa içinde kalmak şartıyla ürünlerin
birbirinden farklılaşması küçük ve özel farklılıklar vasıtasıyla olur. Örneğin bir fırın sadece
beyaz ekmek satabilir. Ancak, eğer farklı tüketim tercihleri belirginleşmişse çok çeşitli
ekmeklere talep duyan farklı müşteri kitleleri belirginleşebilir. Dolayısıyla, hepsi ekmek olmak
genel şartını karşılayarak farklı fırınlar farklı tip ekmekleri üretirlerse, her biri kendi müşteri
kitlesi, üzerinde tekel gücü sahibi olur.
(iv)

Müşteri Kitlesinde Farklı Gelir Gruplarının Varlığı:

Müşteri kitlesi farklı gelir gruplarına ayrılıyor ve bu gelir farklılıkları satılan ürünün
özel niteliklerinde değişimi gerektirecek kadar büyükse, o zaman bazı firmalar lüks üretime
ağırlık verebilir. Bazı firmalar da normal üretimini yaparken diğer firmalar düşük mal üretimi
yapabilirler. Örneğin Şarap Piyasası: Yüksek Gelir Grubuna yönelik üretilen şaraplar lüks
şaraplardır. Bazı firmalar bunun üzerine uzmanlaşır. Orta Gelir grubuna normal şaraplar
pazarlanır ve düşük gelir grubuna ise kalitesiz ve düşük mal statüsünde şaraplar pazarlanır.
(v)

Küreselleşme:
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Dış Rekabete açık olmak ve yabancı malların ülke piyasalarında pazarlanmasına
müsaade etmek, alıcıların bir kısmını bazı ithal mallara yönlendirebilir. Bu ise ürünlerin
menşeinden kaynaklanan bir farklılaşma yaratır. Tüketiciler hangi tip ürüne eğilim gösterirlerse
o ürünün alt pazarına dahil olurlar.
(vi)

İletişim Sektörü ve Kitlelere Ulaşan Reklam Olanakları:

İletişim Sektörü geliştikçe firmaların daha büyük kitlelere ulaşma ve kendi ürünlerini
tanıtma, diğer ürünlerden farklılıklarını ve üstünlüklerini anlatma ve dolayısıyla diğer
firmaların alt pazarlarında müşterileri kendi alt pazarlarına aktarma imkânları artar. Bütün bu
işle reklam harcamaları vasıtasıyla gerçekleşir. Reklam harcamaları iki sonuca yol açar:
(a)

Firmaların alt piyasalarındaki talep eğrilerinin fiyata duyarlılığı azalır ve eğriler

dikleşir.
(b)

Firmaların ortalama maliyetleri artar.

5.3.2. Tekelci Rekabet Piyasası Varsayımları
Oligopol Piyasası’nın ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:
(1)

Çok sayıda üretici ve tüketici vardır.

(2)

Her firma kendi alt piyasasında kendi malının denge fiyatını ve miktarını

belirleyebilir.
(3)

Malların tüketici gözünde homojen değildir.

(4)

Üretim teknolojisi firmalar için özdeştir.

(5)

Tüketici tercihleri özdeş değildir.

(6)

Piyasaya giriş çıkış serbestisi vardır.

(7)

Bilgi tamdır ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılmaktadır.

(8)

Fiyatlar tam esnektir.

3.3.3. Tekelci Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
Tekelci Rekabet Piyasası’nda bir firma için belli bir piyasa talebi ve bütün firmaların
mallarına şamil belli bir fiyat yoktur. Ürünler birbirinden farklılaştığı ve firmalar belli markalar
altında kendi müşteri kitleleri üzerinde fiyat belirleme gücüne kavuştuğu için, her firma kendi
ürünü üzerinde belli bir sınır içinde fiyat koyma gücüne sahiptir. Tekelci Rekabet’te firma
Tekelci Firma’dan farklı olarak mutlak bir fiyat belirleme gücüne sahip olamaz. Bunun sebebi
ürünlerin her ne kadar farklılaşmış olsalar da, birbirlerinin yakın ikamesi olması ve dolayısıyla
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her bir firmanın ürününe olan talebin diğer firmaların fiyatlarına çok duyarlı olmasıdır. Bu da
bize firma taleplerinin Çapraz Elastikiyetlerinin yakın ikame mallarda yüksek olduğunu
gösterir. Aynı zamanda, Tekelci Rekabet’te firmanın talep eğrisi, Tekelci’nin piyasa talebinde
daha yatıktır, yani talebin Fiyat Elastikiyeti çok yüksektir. Onun için Tekelci Rekabet
piyasalarında pozitif kâr olmakla birlikte, bu Tekelci Piyasadaki gibi fahiş kârlar düzeyinde
olamaz.
Kısa Dönem
Tekelci Rekabet piyasasında firma dengesi kâr maksimizasyonu kuralını karşılayacak
şekilde gerçekleşir:
𝑴𝑹(𝑸) = 𝑴𝑪(𝑸) → 𝑄 𝐸 = 𝐾â𝑟𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛𝑢𝑠𝑎ğ𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚𝑑ü𝑧𝑒𝑦𝑖 … (5.4)
Tabiî ki, piyasa fiyatı tekelcide olduğu gibi AR(Q) fonksiyonunu temsil eden Ortalama
Gelir Grafiği üzerinde belirlenir:
𝑷𝑬 = 𝑨𝑹(𝑸𝑬 ) … … … (5.5)
Bu durumda kâr da denge üretim düzeyinde şekillenir:
𝚷 = (𝑃𝐸 − 𝐴𝐶(𝑄 𝐸 ))𝑄 𝐸 = (𝑨𝑹(𝑸𝑬 ) − 𝑨𝑪(𝑸𝑬 ))𝑸𝑬 … … … (5.6)
Aşağıda Şekil 5.2 bize bu durumu göstermektedir:

AR, MR, AC,

MC,P
M

AC

F
P

MaksimumBiri
A

G

Maksimum Kâr
Noktası
E

M

A
Q

0

QE

Şekil 5.2: Kısa Dönemde Tekelci Rekabetçi Firma Dengesi
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Yukarıdaki Şekilde çeşitli noktalar bulunmaktadır ve bunların farklı yorumları vardır.
Öncelikle mavi renkli doğru Ortalama Gelir Doğrusu veya başka bir deyişle firmanın kendi
talep doğrusudur. Kırmızı renkli doğru ise Marjinal Gelir doğrusudur. Görüleceği üzere her
üretim düzeyinde Ortalama Gelir Marjinal Gelir’in üzerindedir (AR>MR) ve firmanın kendi
müşterileri üzerinde fiyat belirleme gücünü gösterir. Bu özellik Tekelci firma ile aynıdır. Ancak
Tekelci Firma bütün tüketiciler üzerinde böyle bir güce sahipken, Tekelci Rekabet Piyasası’nda
firma sadece kendi müşterileri üzerinde bu tarz bir fiyat belirleme gücüne sahiptir.
Siyah renkli eğri Marjinal Maliyet Eğrisidir ve bu eğrinin kırmızı renkli Marjinal Gelir
doğrusu ile kesiştiği nokta E noktasıdır. E noktasında Üretim Miktarı (QE) kâr
maksimizasyonunu sağlayan miktardır, (Denklem (5.4)’Te gösterilen nokta). E noktasından
çekilen bir dikmenin yeşil renkli Ortalama Maliyet eğrisini kestiği nokta G noktasıdır ve bu
nokta (QE) üretim düzeyindeki birim maliyeti göstermektedir. Bu dikmenin mavi renkli
Ortalama Gelir doğrusu ile kesiştiği F Noktasında ise kâr maksimizasyonunu sağlayan fiyat
düzeyi (PE) yer alır, (Denklem (5.5)’te gösterilen nokta). F ve G noktası arasında kalan doğru
parçası bize maksimum kâr düzeyindeki birim kârı göstermektedir. Bütün bunları bir araya
getirdiğimizde A[AGFPE] yani (AGFPE) dikdörtgenin alanı bize Tekelci Rekabet Piyasası’nda
firmanın kısa dönem dengesinde elde ettiği maksimum toplam kârını göstermektedir, (Denklem
(5.6)’da gösterilen alan).
Uzun Dönem
Uzun Dönemde üç önemli etken ön plana çıkmaktadır:
(i)

Her firma kendi talep doğrusunun hem fiyat hem de çapras elastikiyetini

düşürmek ve daha yüksek tekel gücü elde etmek için ekstra reklam, promosyon ve ürün
inovasyonu için AR-GE masrafına girer. Bu Ortalama Maliyet Eğrisini yukarı kaydırır. (AC)
(ii)

Yapılan Reklam ve benzeri harcamalar aynı zamanda Ortalama Gelir doğrusunu

da yukarı kaydırır. (AR)
(iii)

Pozitif kârlar olduğu müddetçe piyasa yeni farklılaştırılmış ürünler satan yeni

firmalar girer bu da Ortalama Maliyet’teki artışın Ortalama Gelir’deki artıştan daha fazla
olmasına yol açar. (∆AC>∆AR)
SONUÇ:
Uzun Dönem dengesi firma kârlarının sıfırlandığı yerde gerçekleşir. Bu da Ortalama
Maliyetin Ortalama Gelire teğet olduğu noktadır. Bu durumda artık yeni firmaların piyasa
girmesi için bir sebep kalmamış ve piyasadaki müşteri kitleleri firmalar arasında paylaşılmıştır.
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5.3.4. Tekelci Rekabet Piyasası Ve Dış Ticaretin Etkileri
Bu alt kısımda Krugman (1980) ve (1981)’de geliştirilen bakış açısı ele alınacaktır.
Genel olarak Krugman’ın bakış açısı endüstri içi ticareti açıklamak için yeterince doneler
içermektedir.
Her ikisinde de iki sektör bulunan ve her ikisi de otarşi şartlarında uzun dönem tekelci
rekabet dengesinde bulunan iki ülke düşünelim. Tabiatı ile her iki ülkede de heterojen tüketici
tercihleri ve tüketici grupları bulunmaktadır. Bu iki ülkenin aralarında serbest dış ticarete
açılmaları ne sonuç doğuracaktır? Bu kısımda cevaplandırmaya çalışacağımız soru budur.
Her iki ülkenin her iki piyasasında da başlangıçta, Otarşiden Serbest Ticaret Rejimine
geçiş piyasadaki tüketicilerin davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkan değişimler yoluyla
gerçekleşir. Bu davranış ya Çeşitlilik aşkı ile ya da İdeal Tip ile açıklanabilir.
Çeşitlilik Aşkı yaklaşımında, ticaret engellerinin ortadan kalkması ile iki ülkedeki
tüketiciler de çok daha fazla mal çeşitliliğine kavuşurlar. Tüketici refahı mal çeşitliliği arttıkça
artacağı için, her iki ülkedeki yerli tüketiciler kendi taleplerinin bir kısmını yerli mallardan
yabancı mallara yönelteceklerdir.
İdeal Tip yaklaşımında ise, bazı yerli tüketiciler kendi ideal tiplerine daha yakın mal
versiyonlarını yabancı ürünlerde, bazı yabancı tüketiciler de kendi ideal tiplerine daha yakın
versiyonları yerli ürünlerde bulacaklardır.
Her iki durumda da yerli tüketicilerden yerli mallara olan talep düşerken, yabancı
tüketicilerden yerli mallara olan talep artacaktır. Benzer şekilde yabancı tüketicilerden yabancı
mallara olan talep düşerken, yerli tüketicilerden yabancı mallara olan talep artacaktır. Bu durum
her malın fiyatının başlangıçta her iki ülke ve her iki sektörde de aynı olması durumunda bile
geçerlidir. Şekil 5.2 üzerinden anlatacak olursak, tekelci rekabetçi firmanın Ortalama Gelir
eğrisi yabancı tüketicilerden gelen talep artışıyla yukarı, yerli tüketicilerden gelen talep
daralması ile aşağı kayacaktır. Her iki etkide Ortalama Gelir Eğrisini farklı yönlere kaydırdığı
için, dış ticaretin nihai etkisi bunlardan nispî olarak hangisinin daha yüksek olduğuna bağlıdır.
Bu etkilerden bağımsız olarak, ticaret engellerinin ortadan kaldırılması, Endüstri İçi
Ticaretin ortaya çıkmasına yol açar. Her ülke, aynı sanayi sınıflandırması ve/veya aynı dış
ticaret faslı içinde yer alan farklılaştırılmış ürünlerde hem ihracatçı hem de ithalatçı konumuna
gelir. Böylece her iki ülkede örneğin otomotiv, diş macunu, kumaş ve bunun gibi birçok ürün
sınıfında hem ihracatçı hem de ithalatçı olurlar. Bunun temel nedeni tüketicilerin, en azından
toplam düzeyde, ürünlerde çeşitlilik yönünde bir talebe sahip olmalarıdır.
Yine de, her iki etki de ekonomiler serbest dış ticarete açıldıktan sonraki uzun dönem
dengesinde birbirini tasfiye edebilir. Her şeyden önce, tüketiciler sunulan malların çeşitliliği
artacağı için tekelci rekabetçi firmaların taleplerinin hem fiyat hem de çapraz elastikiyetleri
artacaktır. Çünkü artan alternatifler dolayısıyla tüketiciler bütün mal fiyatlarına daha duyarlı
olacaklardır. Talep artışı dolayısıyla fiyatta oluşan bir birimlik artış, otarşiye göre daha fazla
tüketicinin diğer mallara kaymasına yol açacaktır. İkinci olarak modelde varsayılan piyasaya
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giriş çıkış serbestisi firmaları uzun dönemde ister istemez sıfır kâr (normal kâr – ekonomik kâr)
düzeyinde çalışmak zorunda bırakacaktır.

5.3.5. Ticaretin Yararları ve Maliyetleri
Ticaretin Yararları
Bireysel tüketicilerin refahları serbest ticarete bağlı olarak üç temel sebepten
artabilecektir.
a.

Serbest ticaret, tüketicilerin talep ettiği ürünlerin çeşitliliğini arttırarak refah

artışına yol açabilir.
b.

Serbest ticaret piyasada satılan her mal çeşidinin fiyatlarının düşmesine yol

açabilir.
c.

Serbest ticaret ekonominin diğer sektörlerinde mal arzının artmasına ve bu

malların fiyatlarının düşmesine yol açabilir.
1.

Çeşitlilik Etkisi: İdeal Tip yaklaşımını kabul edersek, serbest ticaretle artan

çeşitlilik bazı tüketicilerin kendi ideal tiplerine daha yakın mallar tüketebilmesi imkânını
yaratacaktır. Bu tüketiciler için refah artar. Diğer tüketiciler, maalesef, çeşitlilikteki bu artıştan
faydalanamazlar. Örneğin, sadece Türk kahvesi içen tüketiciler için espresso, latte veya filtre
kahve gibi çeşitlerin pazarlanabilir olması refahta bir artış yaratmayacaktır. Bunlar otarşide ne
tüketiyorlarsa aynısını tüketmeye devam edeceklerdir.
Eğer Çeşitlilik Aşkı yaklaşımını kabul edersek, her tüketicinin refahı serbest rekabetle
gelen çeşitlilik artışı yüzünde otarşiye göre daha yüksek bir düzeye çıkacaktır. Tabiî ki, bu
yaklaşım, her tüketicinin daha fazla çeşidi daha az çeşide tercih ettiği varsayımına
dayanmaktadır. Buna bağlı olarak, söylenebilecek son söz, hangi, yaklaşımla bakarsak bakalım,
toplamda, toplumdaki tüketicilerin refahı serbest ticaretle artan çeşitliliğin bir sonucu olarak
artacaktır.
2.

Fiyat Etkisi: Ticaretin ikinci etkisi, tekelci rekabet piyasası şartlarında serbest

ticaret sonucunda ortaya çıkan bütün mal çeşitlerinin fiyatlarındaki düşüştür. Mal çeşitlerinin
fiyatları serbest ticaret şartlarında bütün firmaları kendi ortalama maliyet eğrileri üzerinde daha
düşük bir noktada üretim yapmasına ve birim başına üretim daha düşük üretim maliyetlerine
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bağlı olarak düşer. Bu her ürün daha yüksek etkinlikle üretildiği anlamına gelir. Tekelci
Rekabet Piyasasında, bütün firmaların kârları rekabete bağlı olarak uzun dönemde sıfırlanacağı
için, üretimdeki etkinlikte artış, tüketici refahına malların fiyatlarında düşüşle pozitif katkı
yapacaktır.
3.

Kaynak Tasarrufu Etkisi: Firma yukarıdaki paragrafta bahsedildiği gibi,

rekabet baskısıyla kendi ortalama maliyeti üzerinde daha düşük bir noktada üretim yaparsa
mevcut kaynaklarını daha yüksek verimlilikte kullanabiliyor demektir. Bu ise aynı miktarda
üretimi daha az kaynakla gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Yani toplamda incelenen
sektörde daha az emek ve sermaye talebi olur. Ancak bu durum belli şartlara bağlıdır. Eğer
toplamda sanayi üretimi düşüyorsa veya üretimde yüksek bir artış gerçekleşmiyorsa bu etki
geçerli olabilir. Birim başına kullanıla kaynak miktarı azalsa bile, toplamda sektörün üretimi
artıyor olabilir. Dolayısıyla bireysel üreticilerin daha fazla mı yoksa daha az mı kaynak
kullanacağını önceden tahmin edilemeyecek bir olgudur. Bununla birlikte, hem yabancı
malların piyasaya girişi hem de uzun dönemde rekabet baskısına direnemeyen firmaların
piyasadan çıkması kullanılan toplam kaynak kullanımında düşüşe yol açacaktır. Bu da,
sektörler arası faktör hareketliliğinin tam olduğu durumda, kullanılmayan bu kaynakların,
başka sektörlere kaydırılarak o sektörlerde üretim artışına neden olur. Diğer sektörlerde mal
arzı artışı, bu sektör ürünlerinin ucuzlamasına ve dolayısıyla tüketicilerin genel olarak diğer
malları da daha fazla ve daha ucuza tüketmesine yol açacaktır. Sonuç olarak kaynak tahsisinde
serbest ticarete dayalı olarak gerçekleşen bu değişim tüketici refahını olumlu olarak
etkileyecektir.

Ticaretin Maliyetleri
Bu modelde dış ticaretten kaynaklanan iki muhtemel maliyet bulunmaktadır:
i.

Sanayide serbest ticaretten kaynaklanan intibak maliyetleri

ii.

Daha fazla mal çeşidinin yaratacağı işlem maliyetleri

1.

İntibak Maliyetleri: Serbest ticarete geçiş, her iki ülkenin her iki sektöründe de

belli bir intibak süreci gerektirir. Her ne kadar, geleneksel ticaret teorilerinde, sektörlerin yeni
duruma intibakı bir anda gerçekleştirdikleri varsayılmakta ise de, gerçekte bu süreç belli bir
süre ihtiva eder. Serbest ticaretle firma üretimi artsa bile, üretimde etkinlikte artmaktadır. Bu
ise, firmaların emek ve sermaye talebini düşürür. Firmalar tek tek emek ve sermaye taleplerini
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düşürmeseler bile, uzun dönemde bazı firmaların dış rekabete dayanamayıp sektörden çıkmaları
olasıdır. Hangi ülkenin hangi firmasının batacağı söylenemez, ancak, çok kuvvetle muhtemeldir
ki, yerli müşterilerinden kaynaklanan talep azalmasını yabancı taleple karşılayamayan firmalar
veya reklam ve tanıtım kampanyalarını dış rekabet şartlarına göre uyarlayamayan firmalar
batacaktır. Batan firmalardan geriye kalan emek ve sermayenin diğer sektörlere transferi zaman
alabilir. Bu durumda ciddi bir işsizlik ve atıl kapasite açığa çıkabilir. Maliyetler bununla da
kalmaz: İşsiz bireylerin iş arama maliyetleri, işsiz kaldıkları zamana binaen zaman maliyetleri,
üretim kaybından kaynaklanan fırsat maliyetleri, işsizlik tazminatından kaynaklanan
maliyetler, taşınma maliyetleri ve saire. Neticede, bu kaynaklar büyük ihtimalle yeni bir
sektörde tekrar istihdam edileceklerdir. Fakat bu yeniden istihdam gerçekleşene kadar geçen
süre yukarıda sayılan iktisadi ve sosyal maliyetlere yol açacaktır.
2.

İşlem Maliyetleri: Eğer İdeal Tip yaklaşımını kabul edersek tüketiciler serbest

ticaretle gelişen mal çeşitliliği içinde kendi ideal tiplkerine en yakın mal çeşidini bulmak için
zaman ve para harcarlar. Bu modeldeki Standard varsayımlardan birisi tüketicilerin tam bilgi
sahibi olmalarıdır. Ne var ki, gerçek hayatta, bu varsayımla çelişen iki olgu bulunmaktadır. İlki,
tüketicilerin sadece tercihler açısından değil bilgi açısından da farklılık göstermeleridir. İkincisi
ise Tekelci Rekabet Piyasasının gerektirdiği yüksek reklam ve tanıtım kampanyalarıdır. Bu
kampanyalar, bazı hallerde tüketiciyi yanlış yöne sevk edebilmekte, daha yüksek finans
imkânlarına sahip olan firmaların daha etkili kampanya yapmalarına yol açmaktadır. Bu
firmalar açısından kaynak israfını arttırdığı gibi tüketiciler açısından da ciddi bir zaman ve para
kaybına yol açmaktadır. Bütün bu maliyetler, “tüketicinin işlem maliyetleri” olarak
tanımlanabilir.

5.3.6. Krugman’ın Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Krugman’ın toplumun tercih yapılarını aynı malın farklı çeşitlerine göre
farklılaştırması, talep ve tercihlerdeki bu farklılıklara dayalı bir dış ticaret modeli ortaya
koyması ve dış ticareti bu yolla aynı endüstride hem ithalat ham de ihracat gerçekleşebilecek
şekilde tanımlaması dış ticaret teorisi açısından önemli bir kazançtır. Günümüzde, küreselleşme
koşulları ile geri besleme ilişkisi içinde olan en önemli etkenlerden birisi de mal çeşitliliğinin
artması ve tekelci rekabet şartları altında endüstri içi ticaretin yaygınlaşmasıdır. Tabiî ki, tek
bir piyasada ki mal farklılaşması ancak bir kısmî denge analizi içinde ele alınabilir. Bu da, dış
ticareti kazanç ve kayıplarının ülkenin genel sektörel kaynak dağılımı ve sınıfsal gelir dağılımı
üzerindeki etkilerinin ayrıştırılmasını mümkün kılmaz. Tekelci rekabetçi piyasayı büyük bir
genel denge modeli çerçevesinde ala aldığımızda ise, ülkelerin üretim yapılarının özdeş olduğu
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varsayımı altında, model kısım 5.1’de bahsedilen neo-klasik dış ticaret modelinin talep yanlı
versiyonuna dönüşecektir. Ortaya çıkacak tek farklılık mal yerine mal çeşitlerinin alması
olacaktır. Sosyal refah fonksiyonu dış bükey kabul edildiği içinde, tekelci rekabette gerekli olan
malların kısmî ikame olması varsayımı da sağlanacaktır.
Esasında, Krugman’ın bütün eserleri ve çalışmaları, yeni bir bakış açısı içermektense,
neo-klasik dış ticaret modellerinin genelleştirilmesi ve eksiklerinin tamamlanması üzerinedir.
Bu anlamda, bir çok iktisatçı tarafından telaffuz edildiği şekilde “yeni” veya “alternatif” bir dış
ticaret teorisi geliştirmektense, Krugman mevcut teorinin eksiklerini tamamlayan ve yeni
iktisadi şartlara uyarlayan bir akademisyendir. O takdirde, teorik anlamda Krugman bir mucit
değil ama inovatördür / yenilikçidir.
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Uygulama Soruları
1)
ABD ile Almanya arasında ticaret Neo- Klasik Talep Yanlı ticaret modeli ile
açıklanabilir mi?
2)
nelerdir?
3)

Linder Modeli’nin dünya ticaretini

açıklayabilme gücü açısıdan eksikleri

Krugman Modelin’de getirilen belli başlı tenililer nelerdir?.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dış ticaretin ülkeler arasında ki tüketim tercihlerindeki farklılığa veya
benzerliğe bağlayan ve üretim yapısını hiç dikkate almayan modelleri inceledik. İlkönce NeoKlasik Talep Yanlı Modeli gördükten sonra, gelir düzeyinde benzeyişe dayalı Linder Modeli
ve son olarak da ürün farklılaşmasına dayalı Krugman Modelini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
“Faktör Donanımları benzer olan Fransa ve Almanya arasında ticaret
Fransa’nın işlenmiş gıda ürünlerini Almanya’nın da beyaz eşya ürünlerini ihraç etmesine
dayanır.” Buna göre dış ticaret yapısının sebebi nedir?
a)
Alman tüketicilerin daha fazla işlenmiş gıda, Fransız tüketicilerin de daha fazla
beyaz eşya tercih etmeleri
b)

Fransa’nın teknoloji açısından Almanya’ya göre daha ileri olması

c)
Almanya’nın beyaz
karşılaştırmalı üstü olmaları

eşya

Fransa’nın da işlenmiş

d)

Almanların Fransızlara göre daha zengin olması

e)

Hiçbiri

gıda sektörlerinde

2.
“A ve B ülkeleri aynı üretim olanakları eğrisine sahiptir. A ülkesindeki
tüketiciler daha fazla X malı ve B ülkesindeki tüketiciler de daha fazla Y malı tercih
etmektedir.” Buna göre serbest ticarete geçilirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a)

A ülkesinde tüketimden daha fazla X malı üretilir ve ihraç edilir

b)

B ülkesinde tüketimden daha fazla X malı üretilir ve ihraç edilir.

c)

A ülkesinde Y malı pahalanır

d)

B ülkesinde X malı pahalanır.

e)

B ülkesinde üretimden daha fazla X malı tüketilir ve ithal edilir.

3.
“A ve B ülkeleri aynı üretim olanakları eğrisine sahiptir. A ülkesindeki
tüketiciler daha fazla X malı ve B ülkesindeki tüketiciler de daha fazla Y malı tercih
etmektedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi serbest dış ticaretin sağlayacağı
kazançlardan değildir?
a)

A ülkesindeki tüketiciler otarşiye göre daha fazla X malı tüketir

b)

B ülkesindeki tüketiciler otarşiye göre daha fazla Y malı tüketir

c)

A ülkesindeki Y üreticileri otarşiye göre daha ucuza Y satarlar

d)

B ülkesindeki X üreticileri otarşiye göre daha pahalıya X satarlar
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e)

A ülkesindeki Y üreticileri otarşiye göre daha pahalıya Y satarlar

4.
Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Talep Yanlı Dış Ticaret Modeli’nin
FDT’den farkını gösterir?
a)

Endüstriler arası ticaret modeli olması

b)

Tam rekabet varsayımı

c)

Ülkelerin belli mallarda uzmanlaşması ve onları ihraç etmesi

d)

Ticaretin tüketim tercihlerindeki farklılıklara dayanması

e)

Ülkelerin kısmî uzmanlaşmaya gitmesi

5.

Aşağıdakilerden hangisi Linder Modeline göre Birincil Mal kategorisine

a)

Televizyon

b)

Helikopter

c)

Konserve

d)

Cep Telefonu

e)

Ham petrol

6.

Aşağıdakilerden hangisi Linder Modeline göre İkincil Mal kategorisine

a)

Salatalık

b)

Canlı hayvan

c)

Kömür

d)

Yaş zeytin

e)

Ayçiçek yağı

girer?

girer?
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7.

Aşağıdakilerden hangisi Linder modeli FDT’nin çeliştiği teoremdir?

a)

Stolper- Samuelson Teoremi

b)

Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

c)

Rybczynski Teoremi

d)

Heckscher – Ohlin Teoremi

e)

Hiçbiri

8.
Serbest Dış Ticarete geçildiğinde Tekelci Rekabetçi Firmanın kısa dönemde
ortalama gelir / talep eğrisi bundan nasıl etkilenir?
a)

Yabancı tüketicilerden gelen talep artışı ile aşağı kayar

b)

Yerli tüketicilerden gelen talep düşüşü ile yukarı kayar

c)

Yabancı tüketicilerden gelen talep artışı ile yukarı kayar

d)

Yerli tüketicilerden gelen talep artışı ile aşağı kayar

e)

Değişmez

9.

Krugman Modelinde serbest ticaretin faydaları hangi etkilerle belirlenir?

10.

Krugman Modelinde serbest ticaretin maliyetleri nelerdir?

Cevaplar
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.e, 7.d, 8.c,
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6. TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE DIŞ TİCARET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Posner’in Teknolojik Açık Modelini, Krugman’ın Dinamik Teknolojik
Açık Modelini ve Vernon’un Ürün Devreleri Modelini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Hızlı kalkınmak için yüksek teknolojiye yatırım yapmak gerekir” Bu görüşe
katılır mısınız? Bu politika o kadar kolay mıdır?
2)
Aynı donanıma sahip iki ülkenin tüketici tercihleri de özdeş ise, bu iki ülke
arasında ticaret gerçekleşebilir mi? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Teknolojik Açık, Dinamik
Teknolojik Açık ve Ürün
Devreleri Modelleri

Ülkeler arası teknoloji
farklarından kaynaklana dış
ticaret imkânlarını anlatan
farklı modeller öğrenilir.

Metinler, çözümlü
problemler, ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Taklit Gecikmesi



Talep Gecikmesi



İnovasyon



Dünya Teknoloji Sınırı



Ülkeler Merdiveni



Mallar Ölçeği
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Giriş
Arz yönlü dış ticaret modellerinde şu ana kadar değinilmeyen önemli bir nokta üretim
teknolojisinde gerçekleşecek değişimlerdir. Gerek Klasik Dış Ticaret Teorisi (Smith ve
Ricardo) gerekse Neo Klasik Dış Ticaret Teorisi (Faktör Donanımı Teorisi ve Spesifik
Faktörler Modeli) teknolojiyi bütün ülkeler ve bütün sektörler arasında eşit kabul etmiştir.
Bunun ana gerekçesi Tam Rekabet varsayımı olsa da aynı zamanda faktör donanımı ve
karşılaştırmalı üstünlüklerin statik tanımında veri teknoloji varsayımının kolaylaştırıcı rolünün
de önemli etkisi olduğu düşünülebilir. Üçüncü olarak, her iki okulun egemen iktisat anlayışında
oluşturulan modellerin kendi çağındaki teknolojik gelişme açısından daha istikrarlı olan
konjonktüre dayanarak, teknolojik farkların önemini ihmal ettikleri de söylenebilir.
Günümüz dünyası, insanlık tarihinin bugüne değin gördüğü en hızlı teknolojik gelişim
sürecine tanıklık etmektedir. 30 küsür yıl içinde dijital teknolojinin gerek üretim yapısında ve
dolayısıyla işbölümü ve toplumsal örgütlenmede gerekse tüketim yapısı ve yaşam tarzında
sebep olduğu ürkütücü değişim teknolojinin veri kabul edildiği iktisadi modellerin yenilenmesi
ve güncellenmesini gerektirmektedir. Aksi halde toplumların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve
bunların iktisadi ve sosyal maliyetleri zamanında teşhis edilerek önlem alınması çok mümkün
olmayacaktır. Küreselleşmeyi en temel bazda etkileyen teknolojik değişim ve ülkeler / sektörler
/ firmalar arası teknoloji farkları ele alınmadan modern dünyanın iktisadi olaylarını
tanımlayabilmek çok zorlaşacaktır. Bu amaçla, dış ticaret teorisi literatüründeki en önemli
teknoloji merkezli modelleri kısaca incelemek gerekliliği görülmüştür
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6.1. Teknolojik Açık Modeli
Teknolojik Açık Modeli Posner (1961)’e dayanır. Şu ana kadar görülen arz yanlı
yaklaşımların tersine, bu bir kısmî denge modelidir. Ekonominin bütününü modellemeyi
amaçlamaz. Teknolojik açık modeli, dış ticaretin kaynağı olarak ülkeler arası teknoloji
farklarını gösterir. Burada en kritik nokta teknolojik inovasyon ve bu inovasyona gecikme ile
verilen tepkidir. Ülkeler faktör donanımı farklarına bakılmaksızın yeni icatları ülkelerine ne
kadar çabuk adapte edip etmediklerine göre sınıflandırılırlar. Yeni teknolojiyi kullanan ülke de
bu açıdan bu teknolojiyi içeren mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olur.
Michael Posner’a göre herhangi bir ürün veya süreç inovasyonunu adapte ederek
ekonomisine dahil eden ülkeler inovasyona konu olan ürünlerde geçici bir karşılaştırmalı
üstünlüğe sahiptir. Bu geçici sürenin büyüklüğü diğer ülkelerdeki inovasyon gecikmesinin
uzunluğuna bağlıdır. Bu inovasyondaki gecikme süresi kadar bir süre, inovasyonu ilk
gerçekleştiren ülkeye diğer ülkelere göre teknolojik üstünlük sağlar. İnovasyon gecikmesi iki
ana bileşenden oluşur: Taklit Gecikmesi ve Talep Gecikmesi. Taklit Gecikmesi diğer ülkelerin
ürün veya süreç inovasyonunu ne kadar sürede taklit edebileceğini gösterir. Bu ülkeler arasında
farklılık göstermez ama üründen ürüne değişir. Öte yandan Talep Gecikmesi diğer ülkelerdeki
tüketicilerin inovasyona konu olan malları ne kadar sürede tanıyıp talep edeceklerini gösterir.
İnovasyona konu olan üründe ülkeler arası ticaret olabilmesi için diğer ülke tüketicilerinin bu
ürünü talep etmesi ve yine bu ürünün kendi ülkelerinde üretilmiyor olması gerekir. Bu yüzden,
inovasyon gecikmesi Taklit gecikmesi ile talep gecikmesinin farkına eşittir. Posner’a göre taklit
gecikmesi talep gecikmesinden daha yüksektir.
İnovasyon Gecikmesi = Taklit Gecikmesi – Talep Gecikmesi
Taklit Gecikmesi > Talep Gecikmesi
İnovasyon eğer bir ürün inovasyonu ise, hem taklit hem de talep gecikmesi olacaktır.
Çünkü, mevzu – i bahis olan bir üründür. Öte yandan eğer bir süreç inovasyonu gerçekleşmişse,
bu takdirde burada bir talep gecikmesi olması rasyonel değildir. Çünkü hiçbir işletmeci demode
teknoloji ile üretim yapmak istemez. Bu yüzden süreç inovasyonunda inovasyon gecikmesi
taklit gecikmesine eşittir. İnovasyon gecikmesi süresince karşılaştırmalı üstünlüğe sahip
yenilikçi ülke inovasyona konu olan ürünleri ihraç ederken diğer ülkelerde bu ürünleri ithal
eder.
Posner’a (1961) göre teknolojik üstünlüğün inovasyon gecikmesi kadar geçici bir sürede
geçerli olması, ülkelerin teknolojik açıdan birbirinden çok kopmayacak ve uzun dönemde
teknolojik farklar kapanacaktır. Hufbauer (1966) bu teze karşı çıkar. Yaparak Öğrenme
varsayımına ve ölçek ekonomilerine dayanarak, teknolojik yenilikçi ülke ihracat yaparken
üretecek, ürettikçe işgücünün verimliliği artacak ve maliyetler de düşecektir. Bu yüzden,
inovasyon gecikmesi bitse bile, yenilikçi ülke bahsedilen ürünü diğer ülkelerden daha ucuza
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üreteceği için bu sefer Ricardo’cu bir yaklaşımla Karşılaştırmalı Üstünlüğe sahip olacaktır. Bu
yüzden de ülkeler arası teknolojik açık kapanmaz.
Kendi alanında yenilikçi olan Teknolojik Açık Modeli belli noktalarda eleştirilebilir.
Birinci olarak, bir kısmî denge modeli olması dış ticaretten kazançları ve ülkelerin genel ürün
dengelerindeki değişimleri göz ardı etmektedir. İkinci olarak ürünlerin niteliği doğrultusunda
net bir açıklama bulunmamaktadır. Bu ise Dış Ticaret Literatüründe rastlanılan ülke – mal
eşleşmesi şeklinde yürüyen yönteme çok uymamaktadır. Teknolojik Açık Modeli’nin daha
gelişmiş bir versiyonu Paul Krugman tarafından önerilmiştir ve teoriye yönelik eleştirileri de
cevaplayacak şekilde bir modelle araştırmacıların karşısına çıkmıştır. Takip eden kısımda bu
modele değinilecektir.

6.2. Dinamik Teknolojik Açık Modeli
Krugman (1979) Dinamik Teknolojik Açık Modeli olarak bilinen yaklaşımını çok
ülkeli, çok mallı, tek faktörlü (Emek) ve ölçeğe sabit getirilere dayanan bir genel denge modeli
ile açıklamıştır. Bu modelde tek faktörün emek olması ve ölçeğe sabit getirilerin geçerli olması,
modelin Ricardocu bir model olarak tanınmasına yol açmıştır. Teknolojik açık modelinden
farklı olarak tek bir ürün üzerinden değil, fakat dünya ekonomisinin bütünün kapsayacak
şekilde bir genel denge modeli olarak tasarlanmıştır.
Krugman (1979)’a göre ülkeler ve mallar teknoloji düzeylerine göre sınıflandırılırlar.
Her mal için en üstün üretim tekniğinden olaşan bir dünya teknoloji sınırı bulunur. Her ülkede
tüm mallarda en üstün üretim tekniğini belli bir gecikme uygular. Bu gecikme Teknolojik Açık
Modelin’deki inovasyon gecikmesini çağrıştırmaktadır. Bu anlamda ülkenin teknolojik
gelişmişlik düzeyi teknolojik gelişme hızı ile doğru ve dolayısıyla teknolojik gecikme ile ters
orantılıdır. Ülkeler, teknolojik gecikme düzeyleri referans alınarak gelişmişlik düzeyine göre
sıralanır. Krugman (1979) bu sıralamayı Ülkeler Merdiveni (Ladder of Countries) kavramıyla
açıklar. Merdivenin üst basamaklarında daha gelişmiş ülkeler bulunurken, alt basamaklarında
daha az gelişmiş ülkeler bulunur.
Benzeri bir şekilde, mallarda teknolojik yoğunluklarına göre sıralanır. Bir malın
teknolojik yoğunluğu, o malın üretiminde kullanılan birim emek girdisi ile ölçülür. Daha
teknoloji yoğun mallarda birim emek girdisi daha düşükken (emeğin ortalama ürünü daha
yüksekken) daha az teknoloji yoğun mallarda birim emek girdisi daha yüksektir, (emeğin
ortalama ürünü daha düşüktür). Bu anlamda teknolojik gelişmenin daha hızlı olduğu ve emek
verimliliğinin daha hızlı arttığı mallar diğerlerine göre daha teknoloji yoğun mallardır.
Tıpkı ülkelerin sınıflandırılmasında olduğu gibi mallarda Mallar Ölçeği (Scale of
Goods) adlı bir diyagramda teknoloji yoğunluklarına göre sıralanırlar. Mallar Ölçeğinin üst
sıralarında daha teknoloji yoğun mallar var iken, alt sıralarında ise daha az teknoloji yoğun
mallar bulunur. Her ülke teknoloji merdivenindeki yerine mallar ölçeğinde karşılık gelebilecek
belli bir grup mal üzerinde diğer ülkelere göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Yani, daha
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gelişmiş ülkeler daha teknoloji yoğun mallarda, daha az gelişmiş ülkeler de daha az teknoloji
yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
Adı her ne kadar Dinamik Teknolojik Açık Modeli olsa da, aslında bu model de statik
modellerden birisi sayılabilir. Bir modelin dinamik olabilmesi için karşılaştırmalı üstünlüklerin
nasıl ve ne yönde değişeceğine cevap vermesi gerekir. Krugman (1979) bu şartı
sağlamamaktadır. Ancak takip eden kısımda Vernon’un önerdiği gerçek anlamda dinamik bir
dış ticaret modeli olan Ürün Devreleri Modeli incelenecektir.

6.3. Ürün Devreleri Modeli
Vernon (1966) her ürünün yaşayan organizmalar misali bir ömüre sahip olduğunu
savunur ve bunu Ürün Ömür Çevrimi kavramıyla açıklar. Ürün Ömür Çevrimi üç farklı ürün
devresinden oluşur: Yeni Ürün Aşaması, Olgunlaşma Aşaması ve Standartlaşma Aşaması. Her
ürün devresinde ürünün piyasası farklı şartlara sahiptir ve teknolojik gelişmenin trendi ile
deterministik bir bağa sahiptir. Dolayısıyla Ürün Ömür Çevriminin her devresinde hem arz ve
talep yapısı hem de dış ticaret yapısının bileşenlerinin değiştiğine tanık olunur.
Ürün Devreleri Modeli tek bir ürünün piyasası üzerinden analiz yapıldığı için bir kısmî
denge analizi olmakla birlikte, karşılaştırmalı üstünlüklerin ürün devrelerinde nasıl değiştiğine
ve doğrudan dış yatırım ve teknoloji transferi gibi öğelere yer verdiği için dinamik bir analizdir.
Küreselleşmiş Dünyayı teşhis edebilmek için önemli anahtar kavramları içerir.

6.3.1. Birinci Ürün Devresi – Yeni Ürün Aşaması
Bu başlangıç aşamasında, Vernon’a (1966) göre gelişmiş ülkelerden birinde bir
yenilikçi firma ürün veya süreç inovasyonu yapar. Verenon bu aşamada nitelikli emek (zihnî
emek) yoğun küçük ölçekli üretim yapan girişimci firmaların bulunduğu, sabit maliyetlerin
(AR-GE maliyetlerine bağlı olarak) yüksek olduğu yeni piyasalarda Schumpeter’in Geçici
Baskın Firma modelini çağrıştıran bir piyasa varsayar. İnovasyon için yüksek oranda zihnî
emek ile birikmiş beşeri ve mali sermaye gerekir. Bu yüzden yenilikçi firma zihnî emek ve her
türlü sermayenin bol olarak bulunduğu Gelişmiş Ülkeler’den birinde ortaya çıkar. Vernon
(1966) kendisi yenilikçi ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri olarak önermiştir. Yenilikçi firma,
tıpkı Geçici Baskın Firma örneğinde olduğu gibi patent anlaşmaları vasıtasıyla bu yeni ürün
veya teknolojide patent vadesiyle sınırlı bir geçici tekel gücüne sahiptir.
Inovasyona konu olan malın yeni ürün aşamasında yüksek sabit maliyetlerinden dolayı
fiyatı yüksek olduğu için ve bu yeni piyasadaki tüketicilerin gelişmiş ülkeler arasındaki tüketim
kalıpları benzer olduğu için (Talep Gecikmesi yok, y.n.) yenilikçi firmanın ürettiği mal hem
kendi ülkesinde hem de diğer gelişmiş ülkelerde satılır. Ancak bu aşamada, gelişmekte olan
ülke tüketicilerinin bütçeleri malı satın almaya yüksek fiyatlar dolayısıyla yetmeyeceği için, dış
ticaret inovasyona konu olan malın yenilikçi ülkeden diğer gelişmiş ülkelere ihracı şeklinde
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gerçekleşir. Bu tarz bir dış ticaret yapısı talep kaynaklı ve Lindner Hipotezini çağrıştıran bir
şekilde yüksek kişi başına gelirli ülkeler arasındadır.

6.3.2. İkinci Ürün Devresi – Olgunlaşma Aşaması
Olgunlaşma aşamasında artık inovasyona konu olan malın genel standartları belirlenmiş
ve yenilikçi firmanın paten sözleşmesinden kaynaklanan tekel gücü sona ermiştir, (taklit
gecikmesi sıfırlanmıştır, y.n.). Yenilikçi ülkedeki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki birçok firma
artık olgunlaşmış ve genel standartları belirlenmiş malı üretebilir hale gelmişlerdir. Bu
aşamada, malın pazarlandığı piyasada oligopolist bir piyasa oluşur ve fiyatlar yeni ürün
aşamasına göre –ölçek ekonomilerinden kaynaklanan etkenle- daha düşük bir düzeye iner.
Inovasyona konu olan malı yenilikçi ülkede üretip ihraç etmenin maliyeti (üretim +
nakliye maliyeti) yenilikçi ülkede işgücü ücretlerinin diğer gelişmiş ülkelere nispetle daha
yüksek olmasından dolayı artacaktır. Buna karşın ücretlerin daha düşük olduğu ve AR-GE
harcamalarının ihmal edilecek düzeyde olduğu diğer gelişmiş ülkelerde inovasyona konu olan
mal daha ucuza üretilecektir. Bu varsayımlar altında, Vernon (1966) inovasyona konu malın
üretiminin yenilikçi ülkeden diğer gelişmiş ülkelere doğrudan yatırım kanalıyla kaydırılacağı
sonucuna ulaşır.
Olgunlaşma aşamasında, inovasyona konu olan mal gelişmiş ülkelerde oligopolist bir
piyasada büyük ölçekte üretilip yenilikçi ülkeye ihraç edilir. Yenilikçi ülke de bu malı ithal
eder. Olgunlaşma aşamasında spesifik sermaye faktörünün uluslar arası hareketliliği, ülkelerin
karşılaştırmalı üstünlüğünü değiştirir.

6.3.3. Üçüncü Ürün Devresi – Standartlaşma Aşaması
Standartlaşma aşamasının belirleyici özelliği, inovasyona konu olan malın genel
standartlarının küresel bazda netlik kazanması ve tüketiciler tarafından da kesin netlikle
tanınmasıdır. Üretim yapısı yüksek firma sayısı ile tekelci rekabete evrilir ve büyük ölçekli
üretim de maliyetlerin düşmesi nedeniyle gelişmekte olan ülke tüketicilerinin de piyasa talebine
katılmasına neden olur. İnovasyona konu olan mal ucuzladığı ve tüketiciler tarafından tanındığı
için gelişmekte olan ülkelerde de talep edilmeye başlanır. Bu gelişmelerin sonucunda dünya
üretimi büyük oranda doğrudan sermaye yatırımları kanalıyla gelişmekte olan ülkelere kayar.
Ürün Devreleri Modeli’nde karşılaştırmalı üstünlükler malın hangi ürün devresinde
olduğuna ve ülkenin hangi gelişmişlik düzeyine bağlı olduğuna göre değişir. Her Devrede faklı
bir piyasa yapısı, farklı üretim ölçekleri ve yine farklı bir ticaret yapısı vardır. Bu yapı
değişimlerini arkalayan dinamik süreç sermayenin uluslararası hareketliğine bağlıdır. Yeni
ürün aşamasında yenilikçi ülke, olgunlaşma aşamasında diğer gelişmiş ülkeler ve standartlaşma
aşamasında da gelişmekte olan ülkeler karşılaştırmalı üstünlük sahibidir.
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Ürün Devreleri modeli dinamik bir kısmî denge analizini içerir. Piyasa yapısı olarak
kendini tam rekabet varsayımları ile sınırlamaz. Belli aşamalarda talep yanlı ticaretin oluşum
şartlarına açıklama getirir. Karşılaştırmalı üstünlüklere ve endüstri içi ticarete de kapıyı aralar.
Modele iki temel eleştiri ise şu noktalardan getirilebilir: Birincisi, yenilikçi firmanın
sadece gelişmiş ülkelerden çıkması varsayımı her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Aksine
gelişmekte olan ülkelerde inovasyonlardan ciddi sonuçlar elde etme ihtimali her zaman
bulunmaktadır. Bu ise, ürün devrelerindeki üretim, piyasa ve ticaret yapılarını temelden
farklılaştıracaktır. İkinci nokta ise, modelin kısmî denge analizi üzerinde kurgulanmasıdır. Bu
ise, ticaretten elde edilecek genel refah kazançlarının ve sosyal maliyetlerin tanımlanmasını da
güçleştirmektedir.
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Uygulama Soruları
1)
Taklit Gecikmesi ve İnovasyon Gecikmesinin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde
etkileri nelerdir?
2)
Ülkeler arası teknoloji farkları olduğu durumda karşılaştırmalık üstünlük nasıl
belirlenir? Dinamik Teknolojik Açık Modeline göre cevaplayınız.
3)

Ürün Devrelei Modeli ile bugünkü küreselleşme olgusunu açıklayabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Posner’in Teknolojik Açık Modelini, Krugman’ın Dinamik Teknolojik
Açık Modelini ve Vernon’un Ürün Devreleri Modelini işledik.

153

Bölüm Soruları
1.
Teknolojik açık modelinde ülkelerin teknolojik seviyesini belirleyen etken
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yeni icatları ekonomiye adapte etme hızı

b)

İcat yapma yeteneği

c)

Üniversite sayısı

d)

Teknoloji yatırımlarına harcanan para

e)

Eğitimin kalitesi

2.

Teknolojik açık modelinde Karşılaştırmalı Üstünlük neye dayanır?

a)

Emeğin verimliliği

b)

Malların içerdiği teknoloji düzeyi

c)

Her sektördeki Sermaye / Emek oranı

d)

Tüketici tercihleri

e)

Hiçbiri

3.
“…..diğer ülkelerin ürün veya süreç inovasyonunu ne kadar sürede taklit
edebileceğini gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğu uygun olarak doldurur?
a)

Inovasyon gecikmesi

b)

Üretim gecikmesi

c)

Taklit gecikmesi

d)

Yatırım gecikmesi

e)

Talep gecikmesi

4.

Hufbauer’in Teknolojik Açık Modeline getirdiği eleştiri nedir?

a)

Teknolojik Açık Modelinin kısmî denge modeli olması
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b)

Teknolojik Açık Modelinde malların niteliğinin açık olmaması

c)

Teknolojik Açık Modelinin ülkeler ve mallar eşleşmesine uygun olmaması

d)

Teknolojik Açık Modelinin yaparak öğrenme ve ölçek ekonomilerini ihmal

e)

Hepsi

etmesi

5.
Aşağıdakilerden hangisi Dinamik Teknolojik Açık Modelinin Ricardo’cu
bir model olarak kabul edilmesinin sebeplerinden değildir?
a)

Çok ülkeli ve çok mallı olması

b)

Emek değer teorisine dayanması

c)

Genel denge modeli olması

d)

Ölçeğe sabit getirilerin kabul edilmesi

e)

Dinamik olması

6.
“Ülkeler, teknolojik gecikme düzeyleri referans alınarak gelişmişlik
düzeyine göre sıralanır. Krugman (1979) bu sıralamayı ………. kavramıyla açıklar.”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu uygun olarak doldurur?
a)

Dünya Teknoloji Sınırı

b)

Mallar Ölçeği

c)

İnovasyon Gecikmesi

d)

Teknolojik Gelişme Ölçeği

e)

Ülkeler Merdiveni

7.

Dinamik Teknolojik açık modeline göre dış ticaret nasıl gerçekleşir?

a)
ihraç eder

Her ülke tüketicilerinin daha fazla tercih ettiği malları ithal eder, diğerlerini de

b)
Sermaye bol ülkeler sermaye yoğun mallarda, emek bol ülkeler de emek yoğun
mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
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c)
Gelişmiş ülkeler yüksek teknolojili, az gelişmiş ülkeler de düşük teknolojili
mallarda mutlak üstünlüğe sahiptir.
d)
Gelişmiş ülkeler yüksek teknolojili, az gelişmiş ülkeler de düşük teknolojili
mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
e)

Hepsi

8.
Aşağıdakilerden hangisi Vernon’un modelinde yer alan Ürün Devrelerinin
birbirinden farklılaştıran özelliği belirtir?
a)

Farklı dönemlerde farklı piyasa yapıları

b)

Tüketici tercihlerinde değişim

c)

Ürünün teknolojik gelişim hızı ile piyasa talebinin doygunluk düzeyi

d)

Piyasadaki rekabet yapısı

e)

Devletin farklı politikaları

9.
Vernon’un Ürün Devreleri modelinde Birinci Ürün Devresinde yeni
ürünün ticareti nası gerçekleşir?
a)

Yenilikçi ülkede bir çok firma bu ürünü üretir ve dünyaya ihraç eder

b)

Yenilikçi ülkede tek bir firmabu ürünü üretir ve dünyaya ihraç eder

c)

Diğer Gelişmiş ülkelerde yeni ürün üretilir ve dünyaya ihraç edeilir

d)

Gelişmekte olan ülkelerde yeni ürün üretilir ve dünyaya ihraç edilir.

e)

Hiçbiri

10.
Bugünkü Küreselleşme Süreci’ni en iyi açıklayan model neden Vernon’un
Ürün Devreleri Modelidir?

Cevaplar
1)a , 2)b,3)c, 4) d , 5) e , 6) e , 7) d , 8) c , 9) b
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7. EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, günümüzde çok güncel bir konu olan Ekonomik Entegrasyon Teorisi’ni
inceleyeceğiz. Ekonomik Entegrasyonun sebepleri ve etkileri incelendikten sonra, aşamaları
tartışılacak ve mukayeseli olarak incelenecektir. Ülkelerin ulusal ekonomi sınırlarını talep ve
tedarik kaynakları açısından yetersiz buldukları koşullarda güçbirliğine ve çeşitli aşamalarda
entegrasyona yönelmelerinin sebepleri ve sonuçlarını öğrenmek, günümüz Avrupa Birliği
Dinamiklerini anlamak açısından bu ders hayati önem arzetmektedir.
.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
EFTA ve AB tarihçesini inceleyiniz? Acaba hangi sebeple Avrupa ülkeleri
bütünleşmeye karar vermişlerdir?
2)
İslam Ülkeleri’nin AB benzeri bir bütünleşmeye gitmesini istermisiniz? Niçin
veya niçin değil?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası
Entegrasyon Teorisi

entegrasyonun Metinler, çözümlü

safhaları olan Serbest Ticaret problemler ve görsel
Bölgesi, Gümrük Birliği, Ortak materyaller ile konuların
Pazar

ve

öğrenilir.

Ekonomik

Birlik daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası Entegrasyon



Statik Etkiler



Dinamik Etkiler



Ortak Para ve Maliye Politikaları
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Giriş: Uluslararası Entegrasyon
Uluslararası ticareti serbestleştirme çabalarını bir bölümünü oluşturan uluslararası
birleşme ya da diğer ifadesiyle uluslararası ekonomik entegrasyonların tanımı entegrasyon
kavramı çerçevesinde yapılabilir. Ekonomik birleşme, birleşmeye giden ekonomilerde mal ve
hizmet akımlarına serbesti sağlayıp, ticarete engel olan kısıtlamaları kaldırarak, bir ortak Pazar
yaratmak şeklinde tanımlamaktadır Bugün için Dünya’daki Bölgesel Ekonomik
Entegrasyonlara verilebilecek en önemli örnek; temelleri 1957 yılında atılan Birliği’dir, (AB).
Bir diğer önemli Bölgesel Ekonomik Entegrasyon hareketi, üye ülkelerin arasındaki
ticareti yeniden düzenleyerek yeni avantajlar elde etmek amacıyla A.B.D. ve Kanada arasında
1992 yılında başlamış, 1994 yılında Meksika’yı da içine alarak “Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması” (NAFTA) adı altında faaliyete geçmiştir. Üçüncü bir ekonomik grup da Japonya
ve çevresindeki Güney Doğu Asya Ülkelerinin oluşturdukları ekonomik entegrasyon
hareketidir (ASEAN). Güney Amerika ülkelerinin kendi aralarında oluşturdukları serbest
ticaret ve işbirliği bölgesine MERCOSUR adı verilmektedir. Nihayet 2000’li yıllardan itibaren
Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Çin bir Serbest Ticaret Bölgesi olan Şangay Ekonomik İşbirliğ’ni
oluşturmuşlardır. Söz konusu bu dört kutup, Dünya’daki bölgeselleşme eğiliminin de odakları
haline gelmiştir
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7.1. Ekonomik Entegrasyonların Oluşma Sebepleri
Ülkeler ekonomik bakımdan üretim kapasitelerini genişleterek verimliliği arttırmak ve
bunun neticesinde de toplumsal refah düzeyini yükseltmek amacıyla ekonomik entegrasyonlara
girerler. Böylece ekonomik ve siyasal egemenliklerinden kısmî olarak vazgeçmeleri karşısında
toplumsal refahı arttırıcı garantiler alabilirler. Ülkelerin bölge dışı bloklara karşı daha büyük
bir rekabet gücüne sahip olarak, politik alanda daha etkili olmak istemeleri yani politik
potansiyelin yükseltilmek istenmesidir. Ekonomik entegrasyonun bir diğer nedeni ise, bölgesel
olarak bir arada yaşamak durumunda olan komşu ülkelerin birbirleri ile çatışmaları yerine
güçlerini bir araya getirerek çıkar çatışmalarını önlemektir.

7.2. Ekonomik Entegrasyonların Etkileri
Ekonomik Entegrasyonun ülke ekonomileri üzerinde etkileri iki kategoride
incelenmektedir. Statik Etkiler ve Dinamik Etkiler

7.2.1. Statik Etkiler
Ekonomik Entegrasyon sonucunda iktisadi yapıyı ve teknolojiyi değiştirmeyen, sadece
üretim faktörlerinin yeniden dağılımını ve dolayısıyla gelir dağılımını belirleyen etkilere
“Durağan Etkiler” adı verilir. Statik etkiler, ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı olarak iki şekilde
ortaya çıkar.


Ticaret yaratıcı etki; Entegrasyon dahilindeki ülkenin, ortaklık içindeki diğer bir

ülkeden daha ucuza ithalat yapabilmesiyle ortaya çıkar.


Ticaret saptırıcı etki; Entegrasyon dışındaki ülkeden daha düşük maliyetle ithalat

yapmak yerine, birlik üyesi bir ülkeden daha yüksek maliyetli ithalat yapma durumunda ortaya
çıkar.

7.2.2. Dinamik Etkiler
Ekonomik Entegrasyon sonucunda ülkelerin verimliliğini, üretkenliğini ve teknolojik
gelişmesini arttıran, dolayısıyla uzun dönemli büyüme ve kalkınma patikalarını etkileyen
faktörlere “Dinamik Etkiler” adı verilir.


Rekabetin artması, hem firma hem sektör bazında verimliliği arttıran bir etki

yaratırken aynı zamanda kalkınma ve ileri teknoloji kullanımını da teşvik eder.
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Pazarın genişlemesi sonucu ortaya çıkan ölçek ekonomilerinden faydalanma

imkânı doğar.


Rekabet ve genişleyen pazarın yatırımcılar için cazip hale gelmesi sonucu

yatırımların artması sağlanır.


Ekonomik Dışsallıkların oluşmasına neden olur. Dışsallıklar, herhangi bir

iktisadi birimin, üretim faaliyetleri sırasında, maliyeti içinde yer almayan ekonomik faaliyetin
sonuçlarından yararlanmasıdır. İki cis dışsallık bulunmaktadır:
-

Parasal Dışsallıklar

-

Teknolojik Dışsallıklar



Üretim faktörlerinin entegrasyon alanı içinde serbest dolaşımı sonucu kaynak

etkinliği sağlanır. Entegrasyon içinde emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin serbestçe
dolaşması, ekonomide kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar. Bu, aynı zamanda, Faktör
Fiyatları Eşitliği Teoremi’nin de reddine dayanır.


Döviz tasarrufu yaratır. Eğer entegrasyon olmayacak olsa ortaya çıkacak birçok

döviz cinsi ekstra maliyet (işlem, sigorta ve faiz maliyetleri), gümrük vergileri ve korumacılığın
yarattığı imtiyaz ve tekellerden dolayı ithal mal fiyatlarında gerçekleşen ekstra kâr marjları
entegrasyona dahil olunduğunda ortadan kalkacak ve bu da döviz tasarrufu yaratacaktır.

7.3. Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları
Ekonomik entegrasyona karar veren ülkeler bu süreci birbirini takip eden dört aşamada
gerçekleştirirler. Bazen bazı entegrasyon bölgelerinde birinci aşamadan değil ikinci aşamadan
başlanabilir. Hemen hemen bütün entegrasyon bölgeleri son aşamaya ulaşabilmiş değildirler.
Bazen entegrasyon süreci birinci veya ikinci aşamada tamamlanmakta, bazen de iki aşama
arasında bir yerde takılıpğ kalmaktadır. Bunun sebebi entegrasyon üyesi ülkeler arasında
eşgüdümün sağlanamaması, iç siyasette politikacıların menfaat uyuşmazlığı, sosyal ve kültürler
etkenler, üye ülkelerde sermaye gruplarının tavır koyması ve benzeri etkenlerdir. İşte şimdi,
ekonomik entegrasyonun aşamalarını sırayla göreceğiz. Bunlar, Serbest Ticaret Bölgesi,
Gümrük Birliği, Ortak Pazar ve Ekonomik Birlik’tir.
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7.3.1. Serbest ticaret bölgesi
İki ya da daha çok ülkenin kendi aralarında malların ve hizmetlerin serbest
dolaşımındaki engeller olan gümrük tarifelerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırmaları
durumunda oluşan ekonomik alana “Serbest Ticaret Bölgesi” adı verilir. Ancak bu aşamada
anlaşmaya üye olmayan ülkelere karşı her ülke bağımsız tarifelerini uygulamaya devam
etmektedir. Dolayısıyla ekonomik entegrasyonun bu türünde uyulması zorunlu tek bir dış tarife
sistemi bulunmamaktadır. Serbest ticaret bölgesi aşamasında ülkelerin diğer ülkelere ortak
gümrük tarifesi uygulamaması, ulaştırma masrafları aradaki farkı bertaraf etmemesi koşuluyla
ithalatçıların tarifenin düşük olduğu ülkeden ithalat yapıp, başka ülkeye satmalarına yol açar.
Yani kar elde etmeye çalışır. Bunun kontrolü için, serbest ticaret bölgesinde mallar bir taraftan
bir tarafa giderken, menşei şahadetnamesi gerekir. Serbest ticaret bölgesine en iyi örneği,
İskandinav Ülkeleri arasında AB’den önce bir dönem geçerli olan Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi (EFTA) oluşturmaktadır.

7.3.2. Gümrük Birliği
Gümrük birliği serbest ticaret bölgesinin ileri safhasını ifade eder. Üye ülkeler kendi
aralarında gümrük tarifelerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırmanın yanı sıra üye ülkeler
dışında kalanlara ortak dış tarife ya da diğer ifadesiyle ortak gümrük tarifesi (OGT) uygularlar.
Birbirlerinden gümrük almama esasına dayanan bölgesel bir birlik olan Gümrük Birliği, serbest
ticaret bölgesindeki koşullara ek olarak birliğe üye ülkelerin serbest dış ticaret politika
izlemelerini sınırlandırmış olduğundan daha ileri bir aşamayı ifade etmektedir. Üretim
faktörlerinin hareket serbestisi yoktur ama, özellikle sanayi mallarında ortak gümrük tarifesinin
uygulanması ve her türlü kısıtlamanın kaldırılması söz konusudur. Kısaca; Gümrük Birliği'nde
sanayi malları ticaretinde bütünleşme söz konusudur. Mal, kişi, hizmet ve sermaye dolaşım
serbestisinden sadece bir tanesi konu dahilindedir; o da “malların dolaşım serbestisidir”.
Bunun istisnası tarım ürünleridir. Bu yüzden, tarım ürünleri malların dolaşım serbestisi kapsamı
dışında olduğundan tam olarak malların serbest dolaşımı da denemez. Gümrük Birliği'nde aynı
zamanda üçüncü ülkelere ortak bir ticaret politikası zorunlu olarak uygulanır ve kaçınılmaz
olarak mevzuat uyumu sağlanır. Bu açıklama bütünleşme kavramı ile gümrük sistemlerinin
birlikte düşünüldüğünü göstermektedir. Türkiye ile AB arasında 01.01.1996 tarihinden itibaren
bir Gümrük Birliği kurulmuştur. Gümrük Birliği üye ülkelerde ticaret yaratıcı (trade creation)
ve ticaret saptırıcı etkiler (trade diversion) ortaya çıkarabilmektedir. Bu da refah azaltıcı bir
sonuç ortaya koymaktadır. Böylece, Gümrük birliği entegrasyon sürecinin ilk aşamasıdır ve
entegrasyonun statik etkilerini yaratmaktadır.

7.3.3. Ortak Pazar
Ekonomik entegrasyonlarda gümrük birliğinden sonraki aşama ortak pazardır. Ortak
Pazar anlaşması üye ülkeler arasında iç ticarette tüm tarifeleri ve diğer kısıtlamaları kaldırırken,
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ortak dış tarifeler koyar ve üye ülkeler arasına emek ve sermaye ve bilgiyi içeren üretim
faktörlerinin bölge içinde serbest dolaşımına olanak sağlar. Üretim faktörlerinin serbest
dolaşımı bu bütünleşme şeklini öncekilerden ayırmaktadır. AB’den önce, Birlik üyelerinin
mensubu olduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) bu aşamaya örnek olarak gösterilebilir.
Yukarıdaki tartışmalar göstermektedir ki, bütünleşmenin dinamik etkisi; gümrük birliği
oluşturmuş ülkeleri bu birlik kurallarına uymak için ek bazı faaliyetlere zorlamaktadır. Birliğe
üye ülkeler aralarındaki emek, sermaye, girişimci gibi üretim faktörlerinin serbest
hareketliliğini sağlayarak sınır engellerini kaldırır ve aralarındaki gümrük birliği ilkelerini de
korurlar ise, ortak pazar oluşturmuş olurlar. Ortak pazar, her bir üye ülkenin iç pazarından
oluşmuş "genişletilmiş bir iç pazar"dır.
Ortak Pazarın Başarısı İçin Gerekli İntibak Politikaları
Ortak Pazar’ın işleyebilmesi için gerekli olan temel prensipler şunlardır:
-

Vergi harmonizasyonu,

-

iktisat politikalarının göreli harmonizasyonu,

-

üretim faktörleri hareketliliğini sağlayarak sınır engellerinin kalkmasıdır.



Fiziksel sınırların kalkması (kişiler, mallar için)



Teknik sınırların kalkması (normlar, hukuk prösedürleri, radyo-TV yayınları,

sermaye hareketleri, hizmet dolaşımı),


Mali sınırların kalkması ve vergi uyumu

7.3.4. Ekonomik Birlik
Bu aşama iktisadi birleşme hareketlerinin en ileri aşamasıdır. Entegrasyon iç tarife
engellerinin kaldırılması, ortak dış engellerin konması ve faktörlerin serbest dolaşımının yanı
sıra birlik içinde ekonomik ve sosyal politikaların koordine edilip, uyumlaştırılması söz
konusudur. Ekonomik birlik aşamasında politikaların belirlenmesinde, üye ülke
temsilcilerinden oluşan bir kurul karar organı durumundadır. Ancak uygulamayı her bir ulusal
devlet kendisi yürütmektedir.
Ekonomik Birlikte İntibak Politikaları
Mal ve faktör piyasalarında sağlanacak bütünleşme sadece gümrük engellerinin
kaldırılması ya da sermaye ve emek dolaşımının serbestleştirilmesiyle gerçekleşmez. Üye
ülkelerin ellerinde standartlardan vergilemeye, çeşitli teşviklere kadar uzanan, bu akımları
engelleyici politika araçları kalmaktadır. Bu nedenle,
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-

İktisadi ve hukuki mevzuatta intibakın gerçekleştirilmesi,

-

etkileri uluslararası düzeyde görülen çevre sorunları gibi konularda ortak

politikaların izlenmesi,
-

tek bir ülkenin çözemeyeceği büyük ölçekli teknoloji, bilimsel araştırmalar ve

kaynakların harekete geçirilmesini gerektiren alanlarda ortak projelerin finansmanı,
-

topluluk içinde rekabetçi yapıları bozan ve tekelleşmeyi ortaya çıkaran

uygulamaları önlemeye dönük politikalarda işbirliğine gidilmesi,
gerekmektedir. Bu aşamaya verilebilecek örnek 1 Ocak 1993 yılında ismini Maastricht
Anlaşmasına uygun olarak Avrupa Birliği olarak değiştiren Avrupa Ekonomik Topluluğudur.
Ne var ki, son zamanlarda elde edilen gözlemler AB projesin başarısını sorgulamamıza neden
olmaktadır.
AB Projesinin Başarısızlığının Sebepleri:


Para Birliği’nin bütün bir Birliği kapsayacak şekilde gerçekleştirilmemesi



Ortak Hukuki ve iktisadi mevzuatın oluşturulmaması



Ortak Maliye Politikasının gerçekleştirilmemesi



Üye ülkeler arasında entegrasyon için engeller oluşturabilecek gelişmişlik

farklarını ortadan kaldıracak sosyal politikaların uygulanmaması


Birliğin bir Birlik olarak değil, fakat en gelişmiş iki ülke olan Fransa ve

Almanya’nın çıkarları doğrultusunda politika geliştirmesi


Ülkeler arası verimlilik ve üretkenlik farklarını kapatacak politikaların hayata

geçirilmemesi,
olarak özetlenebilir.

7.3.5. Siyasi Birlik
Ülkelerin para ve maliye politikalarını uyumlaştırmaları, ekonomik olarak tek elden
idare edilmelerine yol açacaktır. Ekonomik konularda birlikte hareket eden birlik, güvenlik ve
savunma gibi konularda da birlikte hareket edecektir. Bu aşamayı bir önceki aşamadan ayıran
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yön, bu aşamada ulusal ekonomik bağımsızlığın büyük ölçüde kaldırılması ve bunun yerini bir
uluslar üstü otoritenin almasıdır. Yukarıda açıklanan entegrasyon aşamalarını birbirlerinden
kesin çizgilerle ayırmanın mümkün olmadığı; özellikle siyasi birlik aşaması ile iktisadi birlik
aşaması arasındaki ayrımın zorlama olduğu iddia edilmektedir. Birçok araştırmacı da siyasi
birlik aşamasına değinmemeyi yeğlemekte; son aşamayı iktisadi birlik olarak belirtmektedir.
Bir bütünleşme sürecinin siyasal birlik aşamasına ulaşabilmesi için, ekonomik birlikte olduğu
gibi bazı elverişli koşulların bulunması gerekmektedir. Bunlar, şu biçimde özetlenebilir:


Ortak siyasal ve hukuksal değerler ile uygulamaların varlığı.



Kültürel göreli homojenite.



İşbirliğinin basit bir düzeyden başlatılması.



İleriye yönelik ortak bir amaç yoğunluğu.



Ekonomik-parasal birlik koşullarını düzenleyen ortak yapılar ve ortaklığı

harekete geçirici mekanizmalar.


Gelişen işbirliği sürecinin çoğunluk yararına olduğuna, ortaklıktan sağlanan

yararların eşit ve karşılıklı, sorumlulukların da orantılı olduğuna inanılması.


Karşılıklı olarak tüm faaliyet, olgu, ve olaylardan haberdar olunmasının

sağlayacak mekanizmaların varlığı.
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Uygulama Soruları
1)
Atatürk’ün döneminde gerçekleştirilen Orta Doğu ülkeleri ile Sa’dabat Paktı ve
Balkan ülkeleri ile Balkan Antantı bu ülkelerle entegrasyon için uygun bir başlangıç olabilir
miydi? Tartışınız.
2)
Türkiye’nin mevcut haliyle AB’ye üye olması ne derece doğrudur? Olumlu ve
olumsuz yanlarını tartışınız?
3)
İktisadi entegrasyon teorisinin donelerine göre ilerde oluşacak bir Avrasya
Ekonomik Birliğine üye olmak Türkiye’nin menfaatine midir? Neden veya neden değil?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, günümüzde çok güncel bir konu olan Ekonomik Entegrasyon Teorisi’ni
inceledik. Ekonomik Entegrasyonun sebepleri ve etkileri incelendikten sonra, aşamaları
tartışıldı ve mukayeseli olarak incelendi. Ülkelerin ulusal ekonomi sınırlarını talep ve tedarik
kaynakları açısından yetersiz buldukları koşullarda güçbirliğine ve çeşitli aşamalarda
entegrasyona yönelmelerinin sebepleri ve sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ekonomisi’ndeki bölgeselleşme eğilimlirine
gösteren ekonomik örgütlerden biri değildir?
(a)

Avrupa Birliği (AB)

(b)

MERCOSUR

(c)

NAFTA

(d)

ASEAN

(e)

OECD

2.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyonunun sebeplerinden birisi

(a)

Toplam verimliliği arttırmak.

(b)

Toplam Refahı arttırmak.

(c)

Rekabet Gücünü arttırmak

(d)

Yayılmacı politikalar izlemek

(e)

Dış politik etkinliği arttırmak

3.
“Ekonomik Entegrasyon sonucunda iktisadi yapıyı ve teknolojiyi
değiştirmeyen, sadece üretim faktörlerinin yeniden dağılımını ve dolayısıyla gelir
dağılımını belirleyen etkilere “…………..” adı verilir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğu
en uygun biçimde doldurur?
(a)

Dinamik Etkiler

(b)

Yönlendirici Etkiler

(c)

İstikrarlı Etkiler

(d)

Statik Etkiler

(e)

Değişken Etkiler
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4.
“Ekonomik Entegrasyon sonucunda ülkelerin verimliliğini, üretkenliğini ve
teknolojik gelişmesini arttıran, dolayısıyla uzun dönemli büyüme ve kalkınma
patikalarını etkileyen faktörlere “…………” adı verilir.” Aşağıdakilerden hangisi
boşluğu en uygun biçimde doldurur?
(a)

Kalkınmacı Etkiler

(b)

Büyütücü Etkiler

(c)

Teknolojik Etkiler

(d)

Dinamik Etkiler

(e)

Statik Etkiler

5.
“Türkiye AB ile Gümrük Birliği’ne girdiğinde, tıbbi cihaz ve hassas
aygıtları %30 daha ucuza ithal etmeye başladı. Bu durum “……….” İçin güzel bir
örnektir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en uygun biçimde doldurur?
(a)

İhracat arttırıcı etki

(b)

İthalat ucuzlatıcı etki

(c)

Ticaret saptırıcı etki

(d)

Ticaret yaratıcı etki

(e)

Hiçbiri

6.
“Türkiye normal şartlarda kimya sektöründe bazı sun’î elyafı ABD’den
daha ucuza ithal edebilecekken Gümrük Birliği Anlaşması nedeni ile AB ülkelerinden
daha pahalıya ithal etmek durumundadır. Bu “………..” için güzel bir örnektir.”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en uygun biçimde doldurur?
(a)

İthalat arttırıcı etki

(b)

Ticaret saptırıcı etki

(c)

İhracat ucuzlatıcı etki

(d)

Ticaret azaltıcı etkici

(e)

Ticaret yaratıcı etki
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7.
“Yelkovan Gıda Sanayi, AB ile Gümrük Birliği’nden sonra eskiden sahip
olduğu müşterinin üç misli büyüklükte bir pazara üretim yapar hale gelmiştir. Bu durum,
fabrikasını büyütmesine ve toplamda yaptığı üretimin Ortalama Maliyeti’nin de %40
oranında düşmesine yol açmıştır. Bu “………..” sonucunda oluşan değişken etkilere güzel
bir örnektir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en uygun biçimde doldurur?
(a)

Dinamik etkiler

(b)

Statik etkiler

(c)

İthalat arttırıcı etki

(d)

Ticaret azaltıcı etkici

(e)

Ticaret yaratıcı etki

8.

Serbest Ticaret Bölgesi ile Gümrük Birliği arasındaki temel fark nedir?

(a)

Üye ülkeler arası malların serbest dolaşımının gerçekleşmesi

(b)

Faktör hareketlerinin serbest olması

(c)

Üçüncü ülkelere ortak Gümrük Politikası uygulanması

(d)

Ortak Para Politikası fakat ayrı Maliye Politikalarının olması

(e)

Hiçbiri

9.

Ortak Pazar ile Gümrük Birliği arasındaki temel fark nedir?

(a)

Üçüncü ülkelere ortak Gümrük Politikası uygulanması

(b)

Üye ülkeler arası malların serbest dolaşımının gerçekleşmesi

(c)

Faktör hareketlerinin serbest olması

(d)

Ortak Para ve Maliye Politikalarının olması

(e)

Hiçbiri

10.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi AB Projesinin Başarısını engelleyen etkenlerden
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(a)

Para Birliği’nin bütün bir Birliği kapsayacak şekilde gerçekleştirilmemesi

(b)

Ortak Maliye Politikasının gerçekleştirilmemesi

(c)

Gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak sosyal politikaların uygulanmaması

(d)

Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanması

(e)
Ülkeler arası verimlilik ve üretkenlik farklarını kapatacak politikaların hayata
geçirilmemesi

Cevaplar
1)e, 2) d , 3) d , 4) d , 5) d , 6) b , 7) a , 8) c , 9) c , 10) d
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8. KÜRESELLEŞME, EMEK VE SERMAYE HAREKETLERİ

176

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde günümüzde hayatımızın her alanını etkileyen Küreselleşme olgusuna yer
ayrılacaktır. Küreselleşmenin iktisadi açıdan tanımlanması ilk kısmı oluştururken,
Küreselleşmenin özellikleri dersi tamamlayacaktır. Bu derste anlatılanlar, geçen bölümlerdeki
ders konularını tamamlayacak ve serbest ticaret teorisindeki eksik kalan ve gerçekle uyumlu
gözükmeyen noktaları aydınlatacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Hep aynı futbol takımı 30 sezon boyunca şampiyon olsa bu genel futbol
seyircisinin faydasını olumlu etkileyebilir mi?
2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulunda “Dünya beşten
büyüktür!” derken neyi kastediyordu?
3)
Modern şirket yönetiminde stratejik kararlar alınırken en alttan en üst kademeye
bütün çalışanların fikrinin alınması önerilmektedir. Acaba bütün kararların tek bir yönetici
tarafından alınması verimli sonuçlar doğurabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Küreselleşmenin teorik ve

Küreselleşme, ülkelerarası
emek ve sermaye hareketleri

güncel tanımları verilir,

Metinler, çözümlü

küreselleşme sürecine yol

problemler ve görsel

açan etkenler ve

materyaller ile konuların

küreselleşmenin iktisadi

daha kolay anlaşılması

siyasi ve sosyal sonuçları

sağlanacaktır.

öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar


Faktör Hareketliliği



Küreselleşme



Esnek Üretim Sistemi



Ulus-ötesi Kapitalizm



Teknolojik İnovasyon
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Giriş: Küreselleşmenin İktisadi Tanımı
İktisadi bakış açısı çerçevesinde, Küreselleşme, iki farklı şekilde tanımlanabilir.
Bunlardan ilki, küreselleşmenin teorik tanımı olacaktır ki, bu tanımın gerçekleşmesi için gerekli
olan güncel şartlar hali hazırda tamamlanmamıştır; yakın bir gelecekte de tamamlanacağına
dair bir emare görünmemektedir. İkinci tanım ise, güncelde gerçekleşen iktisadi olguyu
tanımlama amacı gütmektedir ki, bu da, teorik tanımın içerdiği temel ögelerin sadece bir
kısmını içermektedir.
Küreselleşmenin Teorik Tanımı:
“Bütün dünyada her türlü ürün, üretim faktörü ve enformasyonun hiçbir engele maruz
kalmadan ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlayacak ve dünya ülkelerinin konsensüsü
çerçevesinde oluşturulan ortak bir hukuka dayalı bir Ortak Pazar’ın gelişme süreci
Küreselleşme olarak adlandırılır.”
Yukarıdaki teorik tanım dünyadaki bütün ülkeler arasında gerçekleşmiş bir Ortak
Pazar’ın varlığına veya bu ortak pazara doğru evrilen bir sürecin varlığına ihtiyaç duymaktadır.
Farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkeler arasındaki geniş iktisadi ve sosyo-politik farklılıklar
ve uluslararası siyasetin gerçekleri göz önüne alındığında bu ihtiyacın karşılanması yüksek
oranda gayrı muhtemel görünmektedir. Dahası, ulus devletler içinde ve arasında ortaya çıkan
siyasi gerginlikler, bir küresel ortak pazar düşüncesini destekleyecek şartların gelişmesine
yardım edebilecek durumda değildir. Böyle bir küresel ortak pazarın tesis edilmesi ihtimali
bugün olduğundan daha yüksek olsaydı bile, böyle bir ortak pazarın sürdürülebilirliğini tahkim
eden siyasi gereklilikler, mevcut şartlar altında ancak çok büyük zorluklarla
gerçekleştirilebilirdi. Bu siyasi gerekliliklerden öncelikli olanları maliye politikalarında
harmonizasyon, çağdaş uluslararası ödemeler problemlerine genel bir çözümü de içeren kararlı
bir uluslararası parasal ve finansal sistemin kurulması, uluslararası sermaye hareketlerinin
yeniden örgütlenmesini de kapsayan bir şekilde küresel spekülatif varlık piyasalarında
kurumsal kontrolün sağlanması, özellikle azgelişmiş ülkelerdeki kalkınma sorunlarının
çözülmesinde gerekli olan uluslararası politikalar üzerinde belli bir konsensüsün sağlanması ve
benzeri politikalardır. Ne küresel kamuoyunun ne de ulus devlet yönetimlerinin bu problemler
hakkında bir fikri olduğu söylenebilir. Bu şartlar altında, küreselleşmenin teorik tanımı bir çok
iktisatçı açısından değerli ve yararlı görülmemektedir. Küreselleşmenin güncel tanımı ise, ne
olması gerektiğinden çok ne olduğunu tanımlamaktadır:
Küreselleşmenin Güncel Tanımı:
“Dünyanın çoğu ülkesi arasında, belli bir konsensüse dayanan ortak bir uluslararası
hukuk olmadan, bu ülkeler arasında sanayi mamulleri, hizmetler, bilgi ile beşeri ve mali
sermayenin uluslararası tam hareketliliğinin yanında tarımsal mallar ve fizikî sermayede kısmî
hareketliliğin var olması ve emeğin uluslararası hareketliliğinin de çok sınırlı olması durumuna
Küreselleşme adı verilir.”
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Küreselleşmenin güncel tanımında her şeyden önce tam bir küreselleşmenin olmadığı
gözlemlenmektedir. Hâli hazırda, ülkelerin tek başına kontrol edemeyeceği bir büyüklüğe
ulaşan küresel pazarları kontrol altına almak için ortak bir uluslararası hukuk üzerinde bir
konsensüsün sağlanabildiği görülmemektedir. Bunun yerine kürenin belli yerlerinde, belli ortak
çıkarlar etrafında birleşen ülkelerin bölgesel birlik oluşumlarına gittiği söylenebilir. Ancak bu
yapılar, teorik tanımıyla küreselleşmeyi destekleyecek değil, tam tersine köstekleyecek şartların
oluşumuna sebep olmaktadırlar. Her bir bölgesel birlik kendi içinde farklı düzeylerde ve farklı
niteliklerde hukuki yapılar tesis etmektedirler. Bu bölgesel birlikler, aslında içeride daha gevşek
fakat dış dünyaya karşı daha katı pozisyon alabilen büyük milli devletler olarak da
anlaşılabilirler.
Uluslararası konsensüse dayalı ortak bir hukuk sisteminin yokluğu yanı sıra, teorik
tanımıyla küreselleşmeden güncelde farklılaşan en önemli olgu ise bütün ürünler (mal ve
hizmet), bütün faktörler ve enformasyonun ülkeler arası tam hareketliliğinin sağlanamamasıdır.
Göreli olarak ülkeler arası tam hareketliliğe sahip üretim faktörleri mali ve beşerî sermaye ile
zihnî emektir. Tam hareketli olmasa bile büyük oranda ülkeler arası hareketliliğe sahip olan
üretim faktörü de fizikî sermayedir. Ülkeler arası hareketliliği çok sınırlı olan veya hiç olmayan
üretim faktörü ise fizikî emektir. Ürünler açısından bakıldığında her türlü sanayi mamulleri ve
hizmetlerin büyük bir kısmının ülkeler arası hareketliliği çok yüksek olmakla birlikte, özellikle
tarım mamullerinin hareketliliği göreli olarak daha sınırlıdır. Bu genel özellikler, araştırmacıya,
neo klasik dış ticaret okulunun genel yaklaşımlarında varsaydığından farklı bir dünya ile karşı
karşıya olunduğunu göstermektedir.
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8.1. Ortak ve Spesifik Faktörler: Küreselleşmenin Gözden Geçirilmiş
Yeniden Tanımı
Küreselleşmenin güncel tanımına göre sanayi mamulleri ve hizmetler sektörü ürünleri
dış ticarette serbestlik derecesi yüksek olan ürünlerdir. Bu ürünlerin ortak özelliği,
üretimlerinde ülkeler arası hareketliliği yüksek faktörleri yoğun olarak kullanmalarıdır. Düşük
katma değerli ürünler ve tarım mamullerinde ise dış ticarette serbestlik derecesi düşüktür. Gerek
niteliksel gerekse de niceliksel ticaret engelleri özellikle bu tip mallarda yoğunlaşmaktadır.
Burada ortak nokta ise, bu sektörlerde üretimin genel olarak fizikî emek yoğun olmasıdır. Bu
manzara karşısında ilk göze çarpan sektörlerin ürünleri ve yoğun olarak kullandığı faktörler ile
bu sektörlerin ülkeler arası ürün ticareti ve faktör hareketliliği arasında bir ilişkinin olduğudur.
İktisat literatüründe, niteliği ve niceliği üretim sektörü ve teknolojisine göre değişmeyen üretim
faktörlerine “ortak faktör” adı verilmektedir. Bu anlamda fizikî emek ve mali sermaye ortak
faktör olarak tanımlanabilir. Bu faktörlerin ülke içinde farklı sektörler arasında hareketliliği
neredeyse sınırsızdır. Ancak, bu faktörlerin aynı sektör içinde ama farklı ülkeler arasındaki
hareketliliği değişmektedir. Fizikî emeğin ülkeler arası hareketliliği çok düşük iken mali
sermayenin ülkeler arası hareketliliği de yüksektir. Diğer üretim faktörleri olan fizikî ve beşerî
sermaye ile zihnî emek ve girişim üretim teknolojisine ve sektörüne bağlı olarak ciddi oranda
farklılaşmaktadır. Dolayısıyla, bu faktörlerin ülke içinde sektörler arası hareketliliği ya hiç
yoktur ya da ihmal edilecek düzeydedir. Ek olarak, bu faktörlerin aynı sektör içinde farklı
ülkeler arası hareketliliği ise çok yüksektir. İktisat literatüründe bu tip üretim faktörleri spesifik
faktör olarak adlandırılmaktadır.
Spesifik faktör, sadece belli bir sektörde kullanılmak için özel olarak üretilen üretim
faktörleridir ki bu faktörleri diğer sektörlerde kullanılması halinde ciddi verim kayıpları ve
maliyet artışları olabilmektedir. Bu üretim faktörleri sektöre spesifik olarak tanımlandıkları için
spesifik faktör adını alırlar. Dolayısıyla fizikî ve beşerî sermaye ile girişim ve zihnî emek her
biri birer spesifik faktördür.
Küreselleşmenin güncel tanımı temel alınırsa, mevcut şartlar içinde, spesifik faktörlerin
ülkeler arası hareketliliği ve spesifik faktör yoğun ürünlerin ülkeler arası ticareti sınırsıza
yakınken, ortak faktörlerin ülkeler arası hareketliliği ve ortak faktör yoğun ürünlerin ülkeler
arası ticareti sınırlandırılmıştır. Bu anlamda küreselleşmenin güncel tanımı yeniden formüle
edilecek olursa, aşağıdaki gibi yazılabilir:
Küreselleşmenin Gözden Geçirilmiş Güncel Tanımı
“Dünya ülkeleri ve dünya ülkelerinin gruplaşarak oluşturduğu farklı iktisadi
entegrasyon bölgeleri arasında, herhangi bir uluslararası konsensüsle oluşturulmuş uluslararası
kural ve normlara bağlı olmadan, spesifik faktörlerin ülkeler arası ve bölgeler arası tam
hareketli ama sektörler arası hareketsiz ortak faktörlerin (mali sermaye istisna) ülkeler arası ve
bölgeler arası sınırlı hareketli ama sektörlerarası tam hareketli olduğu, spesifik faktör yoğun
ürünler sınırsız serbest ticarete konu olurken ortak faktör yoğun ürünlerin sınırlı ticarete konu
olduğu entegrasyon sürecine Küreselleşme adı verilir.”
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Küreselleşmenin gözden geçirilmiş güncel tanımına göre aşikâr olan hem uluslararası
ticaretin hem de faktör hareketlerinin üretim sektörü ve teknolojisine göre asimetrik bir şekilde
düzenlenmiş olduğudur. Bu da, teorik anlamda Küresel bir ortak pazardan sağlanacak
menfaatlerin sadece belli ülke ve sektörler ile belli sınıflar için geçerli olduğu sonucuna
araştırmacıyı götürmektedir. Bu asimetrik yapının oluşmasında hem ulus devletlerin
kendilerinin ve içlerinde bulundukları bölgesel birliklerin hem de küresel ekonomiyi
yönlendiren gelişmiş ekonomi hükümetlerinin ve bu ekonomiler menşeli ÇUŞ’ların katkısı
bulunmaktadır. Kaldı ki, daha önce belirtildiği gibi, teorik tanıma uygun bir küresel ortak pazar
oluşsa bile, bunun sürdürülebilir olmasını sağlayacak üst yapı değişiminin mevcut şartlar içinde
yüksek oranda gayr-ı muhtemel olduğu da bilinmektedir.

8.2. Küreselleşmenin İktisadi Sebepleri ve Yol Açtığı Sonuçlar
Küreselleşmenin kaynakları, başlangıcı ve mahiyeti etrafında yapılan tartışmaların ve
akademik çalışmaların temel olarak iktisadi olmayan etkenler çerçevesinde gerçekleştiği daha
önceki kısımlarda tartışılmıştı. Halbuki, bahsedilen tartışmaların dayandığı temel gelişim
süreçleri çeşitli iktisadi etkenlere dayanmaktadır. Küreselleşmenin iktisadi sebepleri ele
alınmadan, küreselleşmenin gerçek mahiyetini açıklamak mümkün olmayacaktır. Bu kısımda,
küreselleşmenin iktisadi sebepleri ile küreselleşmenin öncelikli iktisadi olanlar olmak üzere
sonuçlarından bahsedilecektir. Bundan sonraki ilk alt kısımda küreselleşmenin iktisadi
sebeplerinden, ikinci alt kısımda küreselleşmenin sosyal ve siyasal sonuçlarından, üçüncü alt
kısımda ise küreselleşmenin iktisadi sonuçlarından bahsedilecektir.

8.2.1. Küreselleşme’nin İktisadi Sebepleri
Küreselleşmenin iktisadi sebeplerini üç ana başlık altında toplayabiliriz: üretim
kapasitesinde artış, mal çeşitliliğinde artış ve dijital teknolojideki gelişmeler. Aşağıda bu
etkenler ayrı alt kısımlar halinde incelenecektir.

8.2.1.1. Üretim Kapasitesinde Artış
Üretim kapasitesindeki artışın iktisadi, toplumsal ve siyasi etkilerinin anlaşılması
küreselleşme üzerindeki ana yapıcı rolünü anlayabilmek açısından önem arz etmektedir.
İnsanlık tarihi avcı – toplayıcı toplum, tarım toplumu ve sanayi toplumu gibi farklı iktisadi
gelişim aşamalarından geçmiştir. Avcı toplayıcı toplumlar ilk insan topluluklarıdır. Bu aşamada
insanlar küçük topluluklar halinde yaşamakta ve geçimlerini de etraflarındaki hayvan
topluluklarından avladıkları ve bitki topluluklarından topladıkları ile sağlamaktaydılar. Doğal
olarak gıda temini tamamen doğal şartlara bağlı hale gelmişti. Bu da insan topluluklarının az
sayıda insandan oluşmasına yol açıyordu. İlk tahıl, baklagil ve hayvanların evcilleştirilmesi
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tarım toplumlarının temelini atmıştı. Tarımsal ve hayvansal üretimin düzenli olarak
gerçekleştirilmesi ve kendi kendini üretebilmesi insan topluluğunun düzenli gıda temini ve daha
kalabalık birimler, yani ilk şehirler, halinde örgütlenmesine yol açmıştı. Şehirler gibi daha
kompleks yapılar ve tarım ekonomisi ister istemez işbölümü ve uzmanlaşmaya, bu da yüzyıllar
içinde, sınıflı toplumların oluşumuna neden olmuştu. Ancak, yönetim birimleri ne kadar büyük
olursa olsun – örneğin Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi
– üretim birimleri tatlı su havzalarındaki tarıma elverişli topraklarda kurulmuş şehirler
etrafındaki yerel pazarlara dayanmaktaydı. Yönetim birimi ve üretim birimi arasındaki
orantısızlık, devletlerin birliğini iktisadi olmayan etkenlere dayandırması sonucuna yol
açmaktaydı. Bu da, genel olarak, dini toplumsal örgütlenme modellerini, sadakatini vatan ve
devlete değil işbaşındaki güçlü hanedana duyan insanlara dayanan toplum yapılarını veya
militarist örgütlenmeyi temel alan devletlere yol açmıştı. 18. Yüzyıldan itibaren sanayinin
gelişmesi ve önce Britanya’da olmak üzere Sanayi Devrimi’nin başlaması, insanlık tarihindeki
en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmekteydi. Burada ki değişimin iyice
anlaşılabilmesi için kapitalist üretim biçimini diğer üretim biçimlerinden ayıran en önemli
özelliğin ve buna bağlı olarak sermaye birikiminin öneminin idrak edilmesi gerekir.
Kapitalist üretim biçimini kendinden önceki üretim sistemlerinden ayıran en önemli
unsur üretimde yer alan ana üretim faktörlerinden en az birinin insan eliyle yapılmış olması,
yani bir üretim sürecinden geçerek arz ve talep kanunlarına bağlı olarak üretilmesidir.
Örneğimizde doğal olmayan ancak insan yapımı olan bu üretim faktörü sermayedir.
Hususiyetle fizikî sermaye, yani üretimde kullanılan her türlü makine teçhizat, kendisi de belli
bir talebe karşılık belli bir üretim tesisinde üretildikten sonra kâr amacıyla satılan mallardır.
Bunun önemine ufak bir örnekle değinmek gerekmektedir: Her firma, belli bir dönemde üretim
– satış faaliyetinden zarar etmemek için veya en azından üretimdeki kısa vadeli maliyetlerini
karşılamak için belli bir asgarî üretim ve satış yapmak zorundadır. Dolayısıyla, makine ve
teçhizatı, yani fizikî sermayeyi,” üreten sektör de belli bir asgarî üretim ve satışı sağlamak
zorundadır. Eğer bu asgarî miktardaki satışı yapamazsa sektörün kendi kendini devam
ettirebilmesi mümkün değildir. Sermaye mallarının talebi ise, ekonomideki bütün sektör ve
firmaların yatırım harcamalarına dayanır. Sermaye malları sektörünün asgarî miktarda satış
yapabilmesi için bu satış tutarına eşdeğer yatırım harcaması gerekir. Burada yatırım
harcamalarının iki yanlı etkisinden bahsetmek gerekir. Bir yatırımın ilk etkisi, kısa dönemde
harcama etkisidir ki, bu genel anlamda toplam talebi arttırıcı bir etkidir. Şöyle ki, firmaların
satın aldığı her makinanın üretimi için ekstra işgücü, ekstra sermaye, ekstra girişim ve ekstra
hammadde ve ara girdi kullanılacaktır. Her bir girdinin sahibi de, böylece ekstra gelir elde
edecektir. Bu da genel talep artışına yol açar. Yatırımın ikinci etkisi ise, kapasite arttırıcı etki,
ya da kısaca kapasite etkisidir. Uzun dönemde yapılan yatırımlar firmanın - daha genel olarak
da sektörün – üretim kapasitesini arttıran bir etki yaratır; çünkü kabaca daha fazla makine daha
büyük bir üretim tesisi ve dolayısıyla daha yüksek üretim kapasitesi anlamına gelir. Kapitalist
bir ekonominin, dış ekonomilerden gelen kaynakların olmadığını varsayarsak, kendi kendini
sürdürebilmesi için ilkönce sermaye malı üreten sektörün kendi kendini sürdürebilmesi gerekir.
Bunun için ise ekonomide sürekli ve düzenli bir yatırım artışı gerekmektedir. Bu ise her geçen
sene daha fazla üretim kapasitesi ve dolayısıyla toplam arzda sürekli bir artışa yol açar. Artan
arzı karşılayabilmek için sürekli bir toplam talep artışına da ihtiyaç olduğu açıktır. Şimdi,
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kapitalist sistemin yaşayabilmesi için, özetle, kapitalist bir ekonominin sürekli büyümesi
gerekir. Halbuki, örneğin tarım ekonomisinin böyle bir zorunluluğu yoktur. Çünkü üretim
kapasitesi doğal bir faktör olan toprağın miktarı ve verimliliğine doğrudan bağlıdır. Eğer insan
nüfusu bir bölgede o bölgedeki toprağın besleyebileceğinden daha yüksek bir rakama ulaşırsa
bunun sonucu ya kitlesel göçler ya da kıtlık ve salgın hastalık dolayısıyla kitlesel ölümlerdir.
Böylece sistem, tarım ekonomisinde, sabit bir mal arzı ve sabit bir mal talebini kitlesel nüfus
değişimleri (salgınlar, kitlesel göçler, savaşlar vs.) yolu ile sağlar. Kapitalist bir üretim sistemi
ise sürekli daha fazla büyümek zorunda olan bir sistemdir. Kapitalist öncesi toplumlarda yerel
üretim birimleri (şehirler ve şehirler etrafındaki tarım arazileri) ve yerel yönetim birimlerine
dayanan bir toplumsal ve yönetsel örgütlenme var iken sanayi kapitalizminde üretim birimleri
yerel ölçekten ulusal ölçeğe (yani yetersiz kalan yerel talep yerine bütün bir ulusal talebe üretim
yapmaya) evrilmişti. Buna bağlı olarak da, idari yapının da yerel yönetimlerden merkezi ulusal
yönetime – yani ulus devlete – evrilmesi de kaçınılmazdı. Böyle bir ortamda sanayi devriminin
önemi de açıktır
Sanayi Devriminde buhar makinesinin sanayide kullanılmaya başlaması ile birlikte,
firma ve sektör bazında hem verimlilik hem de üretim kapasitesinde ciddî bir artış ortaya
çıkmıştır. Bu ise, Sanayi Öncesi toplumun dayandığı yerel pazarların firma ve sektör bazında
arzı karşılamaya yetmeyecek bir talep yaratması sebebiyle pazarın genişlemesi ihtiyacını
doğurmuştu. Sonuçta yerel pazarlar arasındaki iç ticaret liberalleşmesi sağlanmış ve yerel
pazarlar bütünleşerek ulusal pazara dönüşmüştür. Bugün, yeni teknolojilerin kullanıldığı
sektörlerde, üretim kapasitesindeki ve verimlilikte gözlenen yüksek orandaki artış, sektör ve
firma arzlarının ulusal pazarların karşılayamayacağı büyüklükte bir talebe ihtiyaç duyması
dolayısıyla dış ticaret liberalleşmesi yolu ile daha geniş bölgesel ve küresel pazarlara ulaşmak
hedeflenmektedir. Özellikle imalat sanayi ürünleri ile bilişim ve iletişim sektörü ürünlerinin
küresel pazarlara yönelik üretildiğini ve bu ürünlerde uluslararası dolaşımın neredeyse
tamamen sınırsız olduğunu görmekteyiz. İşte mal ve hizmetlerin sınırsız bir şekilde serbest
dolaşımının altında yatan temel neden özellikle yeni teknolojili sektörlerin üretim kapasiteleri
ve verimliliklerinde bu artıştır.
Pazarın ve üretimin küresel ölçeğe evrilmesi sosyal örgütlenmenin ve siyasi üstyapının
da buna uyum sağlamasına yol açmaktadır. Sürekli büyümek zorunda olan ulusal ekonomilerin
neden olacağı zorunlu sonuç küresel iktisadi entegrasyondur.

8.2.1.2. Mal Çeşitliliğinde Artış
Sanayi Toplumlarında hâkim olan üretim sistemi olan Kütle Üretim Sisteminde tek ve
standart tiplerde mallardan çok sayıda üretmek prensibi temel teşkil etmekteydi.
“Kütle Üretim Sistemi büyük miktarlarda standartlaşmış ürünün üretim hatları üzerinde
hızlı ve düşük maliyetli üretimine verilen addır. Üretilen mal tek tiptir ve çok sayıdadır.”,
(Hounshell, D.A., 1984, s.3). Kütle Üretimi ilk defa Britannica Ansiklopedisi’nin 1926 yılı
ekinde Ford Motor Şirketi maddesindeki makale ile popülerleşmiştir. The New York Times
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gazetesinde bu başlıkla bir fıkra da Britannica Ansiklopedisi’nin ilgili ekinden önce
yayınlanmıştır. (Hounshell, D.A., 1984, s.3). Kütle Üretim Sistemi 20.Yüzyıl Kapitalizminde
gıda, yakıt, kimyasallar, madeni mineraller, hane halkı tüketimi ve otomotive kadar pek çok
işkolunda uygulanmıştır.
Kütle üretim sistemi çoğu zaman işbölümü ve uzmanlaşma kavramları ile karıştırılabilir.
Bunun sebebi Kütle Üretim Sistemi tekniklerinden standart ölçüler ve üretim bantları gibi
bazıları işbölümü ve uzmanlaşmayı çağrıştırmaktadır. Nitekim Sanayi Devriminden önce de,
ticari kapitalizm döneminde, bu teknikler kullanılmaktaydı. Ancak makine teçhizatın ve
makineli üretim tekniklerinin 19. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren geliştirilmesinden sonradır
ki, çağdaş anlamda bir Kütle Üretim Sistemi’nden bahsedildi. Yani, Kütle Üretim Sistemi
işbölümü ve uzmanlaşmayı içerir, ancak bundan daha fazla olarak büyük ölçekli makineleşmiş
üretim sistemlerine dayanır.
Kütle Üretim Sistemi’nin sanayi kapitalizminin özellikle 20.Yüzyıldaki aşamasında
neden olduğu bazı avantaj ve dezavantajlar vardır. Kütle Üretim Sistemi’nin en önemli avantajı
küçük zanaatkâr üretiminde birim başına çok yüksek olan her türlü üretken olmayan çaba ve
buna bağlı cari maliyetler ve zaman kaybının asgariye indirilmesidir. Burada, büyük ölçekli
üretim bantlarında işçilerin aşırı uzmanlaşma kanalıyla toplam üretimin küçük ve bütünleşik
bir kısmını yerine getirmesi ve işbölümü vasıtasıyla bir çok entegre üretim bandında da üretimin
küçük ve bütünleşik diğer kısımlarını gerçekleştirmesi söz konusudur. İkinci önemli avantaj
ise, üretim tesisindeki bütün bantların birbirine mekanik yolla bağlanması ve bir kısım üretim
vazifesinin de makineler kanalı ile yerine getirilmesi sonucunda beşerî hataların ve bu
hatalardan kaynaklanan ürün varyasyonunun en aza indirilmesidir. Her iki avantaj da, hem
birim üretim zamanını kısaltmakta hem de birim üretim maliyetini düşürmektedir. Sonuç, tek
tip bir maldan yüksek miktarda ve hızlı üretimdir.
Yine de, Kütle Üretim Sistemi’nin en önemli dezavantajı avantajlarının dayandığı
devasa ölçeğinin hantallığıdır. Kütle Üretim Sistemi’nin yüksek ölçekli üretimine rağmen esnek
değildir çünkü bir üretim tezgâhı kurulup çalıştırılmaya başlandığı andan itibaren üretim süreci
veya tasarımın değiştirilmesinin çok zordur. İkinci bir dezavantajı, üretim bandında üretilen
ürünlerin tamamı standart ürünler olup, birbiriyle özdeş olmasıdır. Bu ise ürün çeşitliliğini
engelleyen bir etkendir. Üretimde farklı tasarıma geçişin yüksek maliyetli olması sistemin arz
yönlü esnekliğini, tek tip mal üretilmesi ise talep yönlü esnekliğini sınırlamaktadır. Üçüncü
dezavantaj ise, üretim bandında kullanılan ve entegre edilen makinelerin üretime başlama
maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bu yüzden üretim planlamasında yapılacak çok ufak hatalar
ciddi meblağlarda para kaybına yol açar.
Kütle Üretim Sistemi’nin, iktisat biliminde yol açtığı gelişme ve kavramların en
önemlisi Minimum Etkin Ölçek kavramıdır. Standart mikro iktisat modellerinde, firma tek tip
bir mal üreten ve dolayısıyla da, maliyetleri de bu tek tip malın üretimine dayalı bir üretim
birimi olarak tanımlanır. Dolayısıyla sermayenin de değişken olduğu uzun dönemde firmanın
üretim tesisinin büyüklüğü hakkında vereceği karar maliyetleri asgariye çekmek açısından tek
kriter olmaktadır. İşte, uzun dönemde, en düşük birim maliyetli üretimi sağlayan fabrika ve
sermaye büyüklüğü Minimum Etkin Ölçek olarak adlandırılmaktadır. Daha düşük üretim
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düzeylerinde, yatırım yaptıkça birim maliyetler azalırken (Ölçeğe Artan Getiri), daha yüksek
üretim düzeylerinde, yatırım yaptıkça birim maliyetler artmaktadır, (Ölçeğe Azalan Getiri). Ne
yazık ki, bu analiz sadece üretimin niceliği üzerinden değerlendirme yapmakta, ancak, üretimin
niteliği (mal çeşitliliği ve üretim sürecindeki değişimler) analize dahil edilmemektedir.
Zaman içinde, mühendislerin ve araştırmacıların çalışmaları kütle üretim
sistemlerindeki esnekliği ve ürün çıktısında çeşitliliği arttırmak yönünde devam etmiştir. Dijital
teknolojinin gelişmesi ile yeni bir üretim sisteminin de yolu açılmıştır. Üretim teknolojisindeki
ve bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler, malların çok tipte ve her tipin çok çeşitte üretilmesine
olanak veren Esnek Üretim Sistemini doğurdu. Burada, firmalar müşteri kitlesinin farklı
tercihlerine göre dilimlere ayrıldığı ve her müşteri diliminin tercih ve beğenilerine uygun olan
tipte mallar üretmeye başladılar.
Esnek Üretim Sistemi (Flexible Manufacturing System) öngörülen veya öngörülemeyen
değişikliklere sistemin hızla tepki verebildiği bir üretim sistemidir. Esneklik genel olarak her
biri birden fazla alt kategoriye dallanan iki ana kategoride sınıflandırılır. İlk kategori makine
esnekliğidir ki, sistemin yeni bir ürün tipi üretmek veya belli bir parçanın üretiminde uygulanan
işlemlerin sıra ve önceliğini değiştirmek için dönüşebilme kabiliyetini içerir. İkinci kategori ise
rota esnekliği olarak sınıflandırılır ki, bu da, birden fazla makinenin aynı üretim işleminde
birlikte kullanılabilmesinin yanında aynı zamanda bütün üretim sisteminin üretim yeterliliği,
üretim kapasitesi ve üretim hacminde büyük ölçekli değişime gidebilme kabiliyetini içerir. Yani
kısaca özetlemek gerekirse, üretimde esneklik ürün parçalarının niteliği ve niceliğinde, üretim
sürecinin sıralama ve önceliklerinde varyasyonlara izin verilmesi ve bu yoldan hem üretilen
ürünün tasarımında hem de üretim hacminde değişikliğe gidilebilmesi anlamına gelir,
(Chryssolouris (2005))
Esnek Üretim Sisteminin en önemli avantajı talepteki değişimlere ve üretim
teknolojisindeki yeniliklere uyumun hızlanması ve üretimde çeşitliliğin artmasıdır. Aynı anda
birden fazla çeşitte ürün üretebilecek üretim tesislerinin mümkün olması, müşteri gruplarına ve
talepteki segmentasyona yönelik üretimin ve tasarımın değiştirilmesine imkân sağlar. Bu
durumda standart mikro iktisat modelindeki tek mal üreten firmadan çok mal üreten firma
modeline geçiş gerekliliği ortaya çıkar. Bu da, firma açısından sadece “Ne kadar üretelim?”
sorusuna verilecek cevabın yeterli olmadığı, fakat aynı zamanda “Kaç çeşitte mal üretelim?”
ve “Her çeşitten ne kadar üretelim?” sorularına da cevap arandığı bir süreci doğurmaktadır. İşte
u noktada karşımıza “Kapsam Ekonomileri” çıkmaktadır. www.investopedia.com sitesinden
Kapsam Ekonomisi tanımını alıntılayalım:
“Kapsam Ekonomileri eş anlı olarak üretilen ürün çeşitliliği arttıkça üretimin ortalama
maliyetinin düştüğünü söyleyen bir iktisat teorisidir.”
Daha genel tanımla, birden fazla ürünün aynı üretim tesisinde üretildiğini düşünelim. O
takdirde, firmanın ortalama ve marjinal maliyeti birden fazla ürünün üretim miktarlarına
bağlıdır. Dolayısıyla firma, ortalama maliyetini asgariye çekmek için hem kaç çeşit mal
üreteceğini hem de her çeşit maldan ne kadar üreteceğine karar vermek durumundadır. Esnek
Üretim Sistemi’nde CNC Tezgâhları (Dijital Kontrollü Makineler) ve birçok yüksek teknolojili
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cihazlar vasıtasıyla gerçekleşti-rilen robotlaşmış üretimin firmalara çok çeşitli üretim imkânı
sağlaması, firmanın kârını azamiye çıkarması ve maliyetini asgariye indirmesi için gerekli olan
kriterleri değiştirmiştir. İşte Kapsam Ekonomileri adıyla genelleştirilen durum firmanın
üretiminin niceliği kadar niteliğini de ortaya çıkarmaktadır.
Böyle bir üretim sisteminde iktisadi olarak karşımıza çıkan iki önemli durumun ilki mal
farklılaşması ve tekelci rekabet piyasasıdır. İkinci durum ise, dış ticarette endüstri içi ticaret
(intra-industry trade) olgusudur. Tanım olarak endüstriler arası ticaret (inter-industry trade)
ülkelerin farklı endüstrilerde ihracat ve ithalat yaptığı durumu gösterir ve egemen iktisattaki dış
ticaret modellerinde temel durum olarak varsayılır. Mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler
kavramı da bu bakış açısından yola çıkar. Endüstri içi ticaret ise ülkeler arasında aynı
endüstrideki benzer malların takas edilmesini tanımlar. İktisattaki bu kavram benzer mal ve
hizmetlerin hem ihraç hem de ithal edildiği dış ticaret şartlarında kullanılır.
Klasik ve Neo-Klasik iktisattaki dış ticaret modellerinde ülkeler farklı endüstrilerde
ihracat ve ithalat yaparlar. Ancak tekelci rekabet ve mal farklılaşmasının olduğu durumlarda,
her ülke aynı endüstri ve hatta aynı ticarete konu olan mal fasılları içinde farklı çeşitte ürünleri
ihraç ve farklı bazı çeşitleri de ithal edebilir. Talepteki farklılıklara göre şekillenen bu ticaret
yapısı, egemen iktisattaki dış ticaret modellerinin tersine, aynı faktör donanımına sahip fakat
farklı tüketici tercihleri olan ekonomiler arasında dış ticaretin doğmasına ve her ülkenin her
sektörde hem ihracat hem de ithalat yapmasına yol açmaktaydı. Egemen iktisattaki dış ticaret
modellerine göre açıklanamayan bu olgu endüstri içi ticaret olarak adlandırılmakta ve bugün
dünya dış ticaretinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.
Ülkelerin dış ticaretinde belli oranda endüstri içi ticaretin neden hakim olduğunu
tartışması dış ticaret yazınının önemli konularından biridir. Örneğin Nigel Grimwade egemen
iktisat anlayışı içerisinde endüstri içi ticarete bir açıklama getirilemeyeceğini çünkü, doğası
gereği, egemen iktisat modellerinin endüstriler arası ticareti varsaydığını söylemektedir,
(Grimwade, N., 2000, s.71). Bu konuda hemen yüzeysel bir değerlendirmede bulunmak yanlış
olur. Egemen iktisat içinde çok farklı bakış açısı içinde olan modeller de bulunmaktadır.
Dış Ticaret Teorisi’nin başlangıcında, ülkelerin toplam üretim kapasiteleri (Smith –
Mutlak Üstünlük) ve birim üretim maliyetleri (Ricardo – Karşılaştırmalı Üstünlük) gibi arz
yönlü farklılıklardan kaynaklanan dış ticaret modelleri üzerinde yoğunlaşılmıştı. Fakat bu
yaklaşımın önemli bir sıkıntısı bulunmaktadır: Birbirine yakın veya benzer faktör donanımına
sahip ülkeler arasında dış ticaret yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılıyordu ki, bu gerçeğe
tersti. Aynı zamanda bu tarz modeller ülkelerin dış ticaretini endüstriler arası ticaretle
açıklamaktaydı. Halbuki, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ticaretinin
önemli bir kısmında endüstri içi ticaretin hakim olduğunu görülmüştü.
Yine Finger (1975) dış ticarete konu malların sınıflandırılmasında yapılan hatalardan
dolayı, alt fasıllarda farklı faktör yoğunluklarını içeren malların aynı endüstride tasnif edildiği
iddiasını ortaya atmıştı. Fakat faktör donanımları dikkate alınarak endüstriler yeniden
sınıflandırılsa bile ciddi oranda endüstri içi ticarete rastlandığı verilerde ortaya çıkmaktaydı.
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Falvey ve Kierzkowski (1987) egemen iktisat modellerinde aynı endüstrilerde fakat
farklı ülkelerde özdeş teknoloji kullanıldığı varsayımını gevşeterek endüstri içi ticaretin
açıklanabileceğini iddia eden bir model kurdular. Varsayımlarına göre mallar ağırlıklı olarak
talep faktörlerinden etkilenmekte ve yüksek kaliteli mallar da yüksek teknolojiyle
üretilmekteydi, (Brander, J A. (1987)). Ancak bu argümanın çok önemli bir eksiği benzer faktör
yoğunluğuna sahip malların ticaretine doğrudan değinmemektedir. Benzer bir yaklaşım Davis
(1995) tarafından da dile getirilerek teknolojik farkların endüstri içi ticarete neden olduğu
savunulmuştur. Davis, Heckscher – Ohlin – Samuelson modeli ile Ricardo modelini
birleştirerek ölçeğe sabit getiriler altında dahi geleneksel yaklaşımla teknoloji farklarının ve
uzmanlaşmanın sebep olduğu dinamik süreçlere dayanarak endüstri içi ticareti açıklayan bir
model kurmuştur.
Bu aşamada en önemli katkıyı Paul Krugman yapmıştır. Hem mal çeşitliliğini (talep
yönlü) hem de teknoloji farklarını (arz yönlü) kullanarak endüstri içi ticaretin kapsamlı bir
açıklamasını yapmıştır. Bunları 5’inci ve 6’ıncı Bölümler’de ayrıntılı olarak incemiştik.

8.2.1.3. Dijital Teknolojideki Gelişmeler
Dijital Teknolojideki Gelişmeler beş temel alanda değişime yol açmıştır:


İletişim maliyetleri neredeyse sıfırlanmış, haberleşme imkânları neredeyse

sınırsız hale gelmiştir.


Bilgiye ulaşabilme ve onu işleme maliyetleri düşmüş, imkânları ise hem

hızlanmış hem de artmıştır.


Uluslararası pazarlarda paranın ve finansal sermayenin dolanım hızı artmıştır.



Para ve finans piyasalarındaki aktörler için dünyanın diğer bir ucundaki

piyasalarda arbitraj imkânlarını değerlendirme fırsatı doğmuş ve bu da, finansal varlık
fiyatlarında küresel Tek Fiyat ve Tek Pazar oluşumunun önünü açmıştır.


Tüketiciler için borçlanma imkânları artmış (kredi kartı ve e-card) ve aynı

zamanda e-ticaret yoluyla tüketicilerin farklı pazarlara işlem maliyeti olmaksızın kolayca
ulaşabilmesine neden olmuştur.
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8.2.2. Küreselleşmenin Sosyal ve Siyasal Sonuçları
Dünyanın birleşik hale gelmesi, tekdüze dinamikler ile oluşan bir süreç değildir. Çünkü
küreselleşme, ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir süreçtir.
Giddens’a göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir
olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir.
Çoğu insanın gözünde, küreselleşme basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların elinden
alınıp küresel arenaya aktarılmasından ibarettir.
Bu sürecin toplumsal yaşama yönelik bir etkisine bakarsak Giddens, modernliğin
sonucu olarak değerlendirdiği küreselleşmeyi, uzak yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği
yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki toplumsal
ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu çok
boyutlu kavram etki ettiği toplumsal gerçeklik türüne göre bireylerin kafasında da çeşitli
anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları için küreselleşme, kapitalizmin gücünü temsil
ederken, bazıları için de, dünyanın batılılaşmasını ifade etmektedir. Bazıları küreselleşmenin
yoğunluk ve artan melezleşmeyle birlikte heterojenlik yarattığını düşünürken, bir diğer grup
homojenliği artırdığını düşünmektedir.
Devlet dışı sosyal organizasyonlar küreselleşmeyi, çevre hareketi, demokratik-leşme ve
insanileştirme gibi pozitif sosyal amaçları sağlayacak kaldıraç olarak görürken, iş adamları için
artan kâr ve güç stratejisi ve hükümetler için de çok sık olarak devlet gücünde artış sağlamanın
yerine kullanılmaktadır. Giddens, küreselleşmeyi, bir çeşit sadece veya kısmen batılılaştırma
olarak görür. Elbette batılı ülkeler ve daha genelde sanayi ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla
dünyadaki gelişmeleri hâlâ çok daha fazla etkileyecek güce sahiptirler. Ama küreselleşmenin
başka bir boyutu, beraberinde giderek merkezsizleşmeyi; belli bir ülkeler grubunun denetiminin
ortadan kalkmasını, büyük kuruluşlarının denetim gücünün iyice azalmasını da getirmesidir.
Sonuç olarak bu küreselleşmeyi daha iyi anlayabilmek için bu kavramın toplumsal yaşama olan
etkilerini ayrı ayrı başlıklar halinde ele alıp değerlendirmek gerekecektir. Ama unutulmaması
gereken unsur bu etkileri ayırma çabasının sadece küreselleşmenin daha kolay
anlaşılabilmesine yönelik olduğudur.

8.2.3. Küreselleşmenin İktisadi Sonuçları
Küreselleşmenin sonuçlarının belli başlılarını şu şekilde sıralayabiliriz:


Ulusötesi Kapitalizm



Çokuluslu Finans Piyasaları ve Varlık Fiyatlarında Dalgalanmalar



Ulusal Politikaların Piyasalara Bağımlılığının Artması.



Artan Belirsizlik.



Ar-Ge, Inovasyon ve Bilişim Teknolojisi



Emeğin Yapısının ve Rolünün Değişmesi
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Doğrudan Dış Yatırım ve Firma İçi Ticaret



Sermayenin ve Kalifiye (Zihni) Emeğin Uluslar arası Seyyaliyeti

8.2.3.1. Ulusötesi Kapitalizm
Ulusötesi kapitalizm kapitalizmin yeni bir safhasını göstermektedir. Bu yeni safhanın
ayırt edici unsurları küresel olarak bütünleşmiş bir üretim ve finans sistemidir. Üretim sayısız
ölçüde ve sürekli değişen safhalara ayrılmakta, bu sayede adem-i merkezi bir hüviyete
bürünmekte ve kürenin her tarafına dağılmaktadır. Daha sonra, farklı yerlerde yapılan bu
dağılmış üretim, geniş ölçekli üretim ve dağıtım ağları kanalı ile işlevsel olarak
bütünleşmektedir. Her milli ekonomi bu yeni kapitalizm safhasında yeniden yapılandırılıp
küresel sisteme entegre edilmekte, böylece her milli ekonomi daha büyük küresel üretim
sisteminin sürekli ve bütünleşik bir parçası haline gelmektedir.
Bunun yanı sıra, belki daha da önemli olarak, tam mânâsı ile küresel bir finans sistemi
oluşmuştur. Gerçekten de, mali sermaye toplam sermayenin en hareketli ve en ulusötesi
mahiyete sahip bileşeni olmaktadır. Bunun geniş etkileri oluşmaktadır. Parasal sermaye artık
banknot formunda değil hiç bir yasal sınırı olmayan ve ihmal edilecek kadar sınırlı bir devlet
müdahalesine –o da varsa- konu olan dijital ortamda var olmaktadır. Parasal sermaye sabit
sermayenin üstünde bir konum elde etmekte, onu yönlendirmekte ve yeri geldiğinde
sınırlamaktadır. Mali sermayeyi kontrol edebilen güçler, -ki büyük emeklilik ve tasarruf fonları,
spekülatif piyasalarda yatırım yapan büyük yatırım fonları, mevduat ve kredi bankaları bunların
başlıcalarıdır- küre bazında kaynakların yeniden tahsisi ve mali manipülasyonlar vasıtasıyla
servetin yeniden dağılımını gerçekleştirebilmektedirler. Bu küresel olarak bütünleşmiş üretim
ve finans ağı ulusötesi firmalar vasıtasıyla küresel ekonomi çapında yönlendirilmektedir. Milli
devletlerin bu ağ üzerinde kontrolü – süper güçler de dahil olmak üzere- neredeyse sıfıra
yakındır.

8.2.3.2. Çokuluslu
Dalgalanmalar

Finans

Piyasaları

ve

Varlık

Fiyatlarında

Yukarıdaki paragrafta belirtildiği üzere ulusötesi kapitalizm ciddi bir küresel finans
ağına dayanmaktadır. Bunun sonucunda da özellikle menkul kıymet borsaları ulusal niteliğini
kaybetmiştir. Tabiî ki, satılan menkul kıymet cinsi ve ilgili borsanın mukim olduğu ülke dikkate
alınarak piyasaların çokulusluluk derecesi artmaktadır. Örneğin dünyanı en geniş menkul
kıymet piyasası küresel Dolar-Euro piyasasıdır. Bu piyasa 24 saat açık olan ve piyasa alanı
dijital ortamda olan bir piyasadır. Resmi borsalar günün belli saatlerinde alınır ve satılır. Ancak
dünyanın farklı bölgelerinde farklı saat dilimleri geçerli olduğu için bir piyasa kapandığında
fonlar açık olan piyasalara dijital ortamda anında akmaktadır. Dolayısıyla küresel bazda sürekli
Dolar karşılığında Euro veya Euro karşılığında Dolar alınıp satılmaktadır. Günün belirli
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saatlerinde açık olan borsalar bile sadece ulusal tasarrufçu ve ulusal yatırımcıyı değil, aynı
zamanda, yabancı tasarrufçu ve yabancı yatırımcıyı da bir araya getirmektedir.
Menkul kıymet deyince akla gelen önemli araçlar da Türev enstrümanlardır. Türev
enstrümanlar, herhangi bir reel, menkul veya gayrimenkul varlığın gelecekte alım veya satım
opsiyonları üzerine hazırlanmış sözleşmelerin satıldığı piyasalardır. Kuruluş amacı itibarı ile
reel sektördeki riskleri mali sektöre aktararak tüketici ve üreticiyi fiyat dalgalanmalarından
korumayı amaçlayan bu ürünler küreselleşmeyle birlikte artan teknolojik imkânlara bağlı olarak
sınırsız çeşitlilik kazanmışlardır. Bir çok türev enstrüman teorik olarak analiz edilmemekte ve
tezgâh üstü piyasalarda eksik bilgi altında hazırlanmaktadır. Bu enstrümanların satıldığı
piyasalar da 24 saat açık olan küresel piyasalardır. Aşırı risk ve kâr üreten bu piyasalar, çalışma
mekanizmalarında yer alan yüksek spekülasyon oranı nedeniyle reel varlık – emtia fiyatlarında
da aşırı dalgalanmaların oluşmasına neden olmaktadır. İçinde bulunduğumuz küresel finans
krizi sürecinin tetikleyicisi de bu piyasalardan biri olan Mortgage Piyasası’dır.

8.2.3.3. Ulusal Politikaların Piyasalara Bağımlılığının Artması
Küreselleşme sürecinde özellikle fiziki ve mali sermayeyi engelleyen sınırların ortadan
kalkması hem büyüme stratejilerini hem de kısa vadeli para ve maliye politikalarını uluslar arası
konjonktüre bağlı kılmaktadır. Her şeyden önce mali piyasaların küresel Finans sistemine
entegre olma derecesine bağlı olarak iç faiz hadleri dış faiz hadlerini takip eder duruma
gelmektedir. Burada küresel entegrasyon arttıkça Merkez Bankalarının parasal ve faize yönelik
hedeflerini tutturabilme olasılığı azalmaktadır. Keza, ekonominin dışa açıklığı arttıkça Maliye
Politikası’nın Milli Geliri belirleme gücü de azalmaktadır. Uzun Dönem dinamikleri mevzu
bahis olduğunda ise, ülkelerin büyüme potansiyelleri artık tasarruflardan elde edilecek fonların
yatırıma dönüştürülmesinden ziyade yut dışı yatırımlardan mümkün olduğunca ulusal
ekonomiye çekme stratejisine dayanmaktadır. Bu ise hukuki ve idari bağlamda daha fazla
küresel sisteme entegre olmayı gerektirmektedir. Yani, iktisadi büyüme iç tasarruflardan çok
dış tasarruf ve yatırım olanaklarını cezp edebilme potansiyeline bağımlı olmaktadır.

8.2.3.4. Artan Belirsizlik
Küresel ekonomik entegrasyonun gelişmesiyle birlikte, özellikle temel emtia ve menkul
kıymet piyasalarında artan bir belirsizlik oluşmuştur. Bunun bir çok sebebi vardır. Ancak en
temel sebep 1970’lerde gerçekleşen petrol krizlerinin ardından Bretton Woods Sistemi’nin
çökmesi ve milli paraların değerlerinin spekülatif hareketlere aşırı bağımlı olması gösterilebilir.
Sabit Kur Sistemi’nde bazı ülkelerin yaşadığı Borç Krizleri yerini kurların aşırı
dalgalanmasından kaynaklanan finansal krizlere bırakmıştır. Kurların nasıl seyredeceğine dair
belirsizliğin artması ihracat ve ithalat kadar büyüme ve istihdam performansını da
etkilemektedir. Yukarıdaki paragrafta bahsedildiği üzere belirsizlik Doğrudan Dış Sermaye
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Yatırımı olarak adlandırılan uluslar arası fiziki sermaye transferinin hacmini ve yönünü
olumsuz şekilde etkilemektedir.
İkinci sebep dijital teknolojini gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan küresel finans
piyasalarının daha önceden teorik olarak tanımlanmamış ve niteliği bilinemeyen aşırı riskli
türev ürünlerini yaratmasıdır. Niteliği ve hacmi kesin olarak bilinemeyen ve riskli ortamlardan
kâr elde etmeyi bu tür işlemler hem aşırı risk ve spekülasyona dayanmakta hem de bunları
büyütmektedir.
Üçüncü sebep, yine teknolojik gelişme sayesinde, paranın küresel dolanım hızının
artmasıdır. Bu yeni para basılmasa bile toplamda efektif talebi arttırmaktadır. Ancak, küresel
anlamda paranın dolanımı spekülatif finans piyasaları ve bu piyasalarda işleyen küresel aktörler
tarafından yönlendirildiği için, açığı çıkan bu ilave para sıcak para ve “carry trade” hareketleri
ile piyasadan piyasaya ve ülkeden ülkeye gezmektedir. Buda hem ülke ekonomilerinin milli
gelir düzeyleri hem de temel emtianın dünya fiyatları üzerinde yüksek frekanslı dalgalanmalara
sebep olmaktadır.
Dördüncü etken ise piyasa aktörlerinin davranışlarının “riskten kaçınan” davranıştan
“risk arayan” davranışa evrilmesidir. Kapitalizmin temeli, üretmeyi, çalışmayı ve emeğinin
hakkını almayı bir ibadet kabul eden Püriten ahlaka dayalıdır. Kapitalizmin ilk yüzyılı ağırlıklı
olarak “riskten kaçınan” davranışa sahip aktörler tarafından şekillendirilmiştir. Nitekim, teoride
de ortalama tasarrufçu ve yatırımcı belli bir gelir düzeyinde riskini minimize etmeye veya belli
bir risk düzeyinde getirisini maksimize etmeye yöneliktir. Ancak son otuz yılda finans
piyasalarında oluşan yeni aktörler ya “riske duyarsız” ya da “risk arayan” davranışa sahiptir.
İlki risk düzeyi ne olursa en yüksek getiriyi elde etmeyi amaçlarken (ki küresel sistemde
bankaların çoğu bu davranışa sahiptir) ikincisi getiri ne olursa olsun en yüksek riskli yatırımlara
odaklanmaktadır.
Bütün bunların sonucu, küresel riskler artmakta ve hem firma ve bireyler hem de
hükümetler daha kısa vadeli pozisyonlar almaktadır.

8.2.3.5. Ar-Ge, Inovasyon Ve Bilişim Teknolojisi
Küreselleşme aynı zamanda kapitalist sistemde üretim teknolojisindeki değişimle de
ilişkilidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi dijital tekniklerin gelişmesini küresel iletişimi ve
bilgi paylaşımını neredeyse anlık ve sınırsız hale getirmiştir. Aynı şekilde, yeni bir teknolojik
paradigmanın ortaya çıkması, hem üretim süreci (Süreç İnovasyonu) ve iş organizasyonunda
(İş İnovasyonu) hem de ürün çeşitliliğinde (Ürün İnovasyonu) gerçekleştirilecek yenilikleri
(inovasyon) firma stratejisi için hayati hale getirmiştir. Firmalar artık tek çeşitte bir malı üretip
piyasada oluşan fiyata göre arz etmemektedirler. Tam tersi, aynı malın çok farklı çeşitlerini çok
farklı tüketici grupları için üreterek birim başı kârlarını arttırmaktadırlar. Kürenin herhangi bir
yerindeki tüketiciye ulaşmak Bilişim Teknolojisi sayesinde çok basitleşmiş, bu da ürün ve süreç
inovasyonlarının önemini arttırmıştır. Bu yüzden, küresel ekonomide rekabet, her şeyden önce
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tüketici odaklı olmakta, inovasyon süreçleri ve AR-GE harcamalarında başarıya
dayanmaktadır.

8.2.3.6. Emeğin Yapısının Ve Rolünün Değişmesi
Teknolojik paradigma değişimi üretim fonksiyonunu değiştirdiği gibi üretim
faktörlerinin mahiyeti ve rollerini de değiştirmektedir. Gelişmiş sanayi ülkeleri için artık ağır
sanayi üretiminden elde edilecek kârlar sınırlardadır. Bununla birlikte esnek üretim sistemi ve
mal farklılaşmasına dayalı yeni piyasa yapısında eski sistemde olduğundan farklı olarak üretim
sisteminde kol gücü emeğinin yerini zihni emek almaktadır. Çünkü kol gücü emeği yoğun
sanayileşmeden kaynaklanan sebeplerle çok pahalı olmakla birlikte geleceği de olmayan bir
faktördür. Gelişmiş ülkeler sanayi üretimini ucuz kol gücü emeğinin olduğu ülkelere
kaydırırken (doğrudan yabancı yatırım) kendi ülkelerinde daha kalifiye işgücü ve zihin gücü
emeğini yoğun olarak kullanan yüksek teknolojili ve yüksek getirili sektörlerde üretim yapmağa
başlamaktadır. Zihin gücü emeğinden kasıt mühendislik hizmetleri hizmetler sektöründe
pazarlama, reklam, eğitim, hukuk ve finans uzmanlığı, yüksek düzeyde tasarım gerektiren
işkollarında uzmanlık sanat ve iletişim sektörleri çalışanlarıdır. Daha tam sanayileşmemiş
Gelişmekte Olan Ülkelerde ise kol gücü emeğini emek yoğun sektörlerden ağır sanayi
sektörlerine kaydırarak, bu ülkelerde doğrudan dış yatırım yapan sanayileşmiş ülke firmalarının
işgücü maliyetinden tasarruf etmesi sağlanmakta, öte yandan gelişmekte olan ülkelerde küresel
üretim merkezleri haline dönüşmektedir. Azgelişmiş ülkeler ise belli sosyal, siyasi ve hukuki
şartları sağladıkları anda gelişmekte olan ülkelerden emek yoğun sektörlere (tarım, basit tekstil
ve konfeksiyon üretimi, bazı gıda sektörü ürünleri) gelen doğrudan dış yatırım vasıtasıyla daha
yüksek bir refah düzeyine kavuşmaktadırlar. Burada kritik nokta mutlak olarak her ülkenin daha
yüksek refah düzeyine kavuşması değil, ancak, nispî olarak ülkeler hiyerarşisinin
değişmemesidir. Üretimde işbölümü ve uzmanlaşma hem eski hem yeni teknolojili sektörlerde
emeğin homojenliğinin ortadan kalkmasına yol açmakta ve teoridekinin tersine emeğin spesifik
faktör sermayenin ise ortak faktör olmasına yol açmaktadır.

8.2.3.7. Doğrudan Dış Yatırım ve Firma İçi Ticaret
Doğrudan dış yatırımların ve küreselleşmenin neticesinde bu ana kadar
bahsetmediğimiz bir ticaret tipi daha ortaya çıkmaktadır: Firma İçi Ticaret. Firma içi ticaret
yabancı bir ülkede kendi üretim tesisini kuran bir firmanın örneği ile anlatılabilir. Eğer bir
Alman otomotiv firması kendi fabrikasını düşük işgücü maliyeti dolayısıyla Türkiye’de kurmak
isterse, burada Türk Ticaret Sicili’ne kayıtlı bir Türk firmasını bir Türk ortakla kurmak
durumundadır. Burada, bu firmanın kuracağı üretim tesisine üretimini kaydıracaktır. Ancak,
Almanya’daki ana firmada tasarlanan modellerin planları (telif ve patent hakları ile birlikte) ve
yine Almanya’da üretilen motorlar Türkiye’deki kâğıt üzerindeki bu firmaya ihraç edilecektir.
Aynı zamanda, Almanya’daki merkez firmadan Türkiye’deki yan firmaya finansman kaynağı
aktarılacaktır. Kâğıt üzerinde ikisi de farklı ülkelerin farklı firmaları olarak görüldüğü ve
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gönderilen motor ve aksamları gümrükten geçmek zorunda olduğu için, gerçekte aynı firmanın
bir biriminden başka birimine mal sevkiyatı Almanya’nın ihracat hanesine ve Türkiye’nin de
ithalat hanesine yazılacaktır. Benzer bir şekilde, Almanya’dan sevk edilen finansal kaynaklar,
Türkiye’nin dış borç hanesine yazılacaktır. Üretim Türkiye’de tamamlandıktan sonra, üretilen
taşıt araçları tekrar Almanya’daki merkez firmaya sevk edilirler. Bu sefer, aslında yine aynı
firma içinde bir birimden başka birime olan mal sevkiyatı bu sefer Türkiye’nin İhracatı ve
Almanya’nın ithalatı olarak görülecektir. Borçlar ödenme aşamasında anapara + faiz olarak
Türkiye’den sermaye çıkışı olarak gösterilecek ve bu da vergiden düşülecektir. Bu kısa örnekle
anlatmaya çalıştığımız şudur: Küreselleşme ile birlikte milli gelir hesaplarındaki ihracat ve
ithalat rakamlarının ne derece gerçek anlamda bir efektif döviz talebi veya efektif döviz arzı
yaratacağı tam olarak bilinmemektedir. Buradaki en temel sonuçlardan biri bu örtük
işlemlerden dolayı gerçekleşebilecek vergi kaybıdır. Yine, doğrudan dış yatırımın ağırlıklı
olduğu sektörlerin dış borca katkısı, dış ticaret açıkları ve ihracat potansiyelleri tartışmalıdır.
Aslında geleneksel ihracat ve ithalat kavramları sorgulanır hale gelmektedir. Burada, veriler
hakkında net bir bilgiye sahip olmak için firma ticaret hacminin kayıt ve denetim altına alınması
gerekmektedir. Bugün çok kısa bir geçmişe dayanan Firma İçi Ticaret istatistikleri Kanada,
Amerika ve Japonya arasında tutulmaktadır. Ülkemizde henüz bu yönde bir adım atılmamıştır.

8.2.3.8. Sermayenin ve Kalifiye (Zihni) Emeğin Uluslar Arası
Seyyaliyeti
Geleneksel dış ticaret teorisinde değinilmeyen veya ihmal edilen en önemli unsur olan
faktörlerin ülkeler arası hareketliliği küreselleşme olgusunun en temel özelliğidir. Bugüne
kadar gördüğümüz teori ve modellerde faktörlerin ülke içinde sektörler arası tam veya kısmî
hareketliliği varsayılmıştı. Hatta Faktör Donanımı Teorisi’nin dört temel teoreminden olan
Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi ülkelerarası faktör hareketliliği olmasa bile sadece mal
hareketliliği (serbest dış ticaret) farklı faktörlerin nispî getirileri ile farklı sınıfların gelir ve
refahlarının ülkeler arasında eşitleneceğini öngörmekteydi. Tabiî ki, bir modeli veya teoriyi
incelerken, o model veya teorinin varsayımlarını da göz önüne almak gerekir. Varsayımlar
ortaya atılırken akademisyenin incelemek istediği belli bir iktisadi sorun veya savunmak
istediği belli bir siyasi görüş bulunmaktadır. Dünyanın 20 yüzyıl başı ve sonundaki siyasi ve
iktisadi yapıları birbirinden çok farklı koşullar ortaya çıkardığı için, gerek hükümet ve
devletlerin, gerek iş hayatındaki etkin aktörlerin gerekse de aydın ve akademisyenlerin
inceledikleri sorunlar ve savundukları siyasi görüşler hem sebepleri hem de sonuçları itibarı ile
birbirinden çok farklı olmak durumundaydı. Bugün küresel ekonominin dönüşüm süreci içinde
yaşamakta olan bizler, küresel pazarların ve küresel satış ağlarının şekillendirdiği bu iktisadiyi
yapıyı tam olarak anlayabilmiş değiliz. En azından henüz formel bir model içerisinde küresel
ekonomi analiz edilmemiştir.
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Uygulama Soruları
1)
“Türkiye gibi ülkelerde varlık ve finans piyasalarında oluşan spekülâtif
dalgalanmalar bir üst akılın işidir” Bu görüş Küreselleşme ve ulus-ötesi kapitalizm kavramları
çerçevesinde ne derece geçerlidir?
2)
“Neo-Klasik dış ticaret teorisi FDT Küreselleşmeyi açıklayamaz!”. Bu görüşe
katılır mısınız? Neden?
3)
Ulusal kapitalizm Milli Devlete yol açtıysa, ulus-ötesi kapitalizm ve
küreselleşme de Küresel Devlete sebep olur mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde günümüzde hayatımızın her alanını etkileyen Küreselleşme olgusuna yer
ayrılmıştır. Küreselleşmenin iktisadi açıdan tanımlanması ilk kısmı oluştururken,
Küreselleşmenin özellikleri dersi tamamlamıştır. Bu bölümde anlatılanlar, geçen bölümlerdeki
ders konularını tamamlamış ve serbest ticaret teorisindeki eksik kalan ve gerçekle uyumlu
gözükmeyen noktaları aydınlatmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Bugün yaşadığımız Küreselleşme olgusunun teorik olarak “tam bir
küreselleşme” olarak tanımlanamamasının sebebi hangisi değildir?
(a)

Tarım mallarında serbest ticaretin olmaması

(b)

Fiziki emeğin dolaşımının ciddi şekilde sınırlandırılması

(c)

Uluslararası ortak bir hukukun yürürlükte olmaması

(d)

Bölgesel entegrasyonların küreselleşmeyi destekleyeceğine kösteklemesi

(e)

Sermayenin tam hareketli olmaması

2.

Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşme’nin ayırıcı özelliklerindendir?

(a)

Ulusal Kapitalizm

(b)

Kütle Üretim Sistemi

(c)

Milli devletler

(d)

Artan Belirsizlik

(e)

Endüstriler arası Ticaret

3.
Bölgesel Entegrasyonların yaygınlaşması ile Küreselleşme arasındaki en
önemli uyumsuzluk neden kaynaklanmaktadır?
(a)

Emek dolaşımının kısmî serbest olması

(b)

Sermayenin küreselleşmesi

(c)
Entegrasyon Bölgelerinin içeride serbest ticareti savunurken, dışarıya karşı
yüksek koruma politikaları uygulaması
(d)

Tarım mallarının serbest ticaretin olması

(e)

Bilgi kirliliği

4.
İspanya ve İtalya’nın bugün yaşadığı sıkıntılı süreç ile AB’nin ekonomik
birlik olarak başarısızlığında hangi ortak nokta yer almaktadır?
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(a)

Para Birliği’nin tam gerçekleşemesi

(b)

Ortak Maliye Politikasının hayata geçirilememesi

(c)

AB’nin bir anayasasının olmaması

(d)

Ticaret Savaşları

(e)

Brexit Süreci.

5.
“Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşme olgusu ile Faktör Donanımı Teorisi
arasında bir çelişki olduğunun göstergesidir?
(a)

Spesifik faktörlerin sınırsız serbest dolaşımı

(b)

Esnek Üretim sistemli – Kütle Üretim Sistemli endüstriler

(c)

Ülkeler arası gelişmişlik farkları

(d)

Nitelikli emek bol – niteliksiz emek bol ülkeler

(e)

Internetin varlığı

6.

Bretton Woods Sistemi’nin kuruluş aşamasında yapılan en büyük hata ne

(a)

ABD Dolarının rezerv para olarak kabul edilmesi

(b)

IMF’nin kurulması

(c)

Dünya Bankası’nın kurulması

(d)

Sabit Kur Sistemi

(e)

Serbest Ticaretin teşvik edilmesi

idi?

7.
Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşme’nin pratikte yaşadığımız hali ile
teorideki ideal hali arasındaki farklardan sayılmaz?
(a)

Emeğin serbest dolaşımının sınırlı olması

(b)

Tarım mamullerinin serbest ticaretin olması
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(c)

Uluslararası bir konsensüsün olmaması

(d)

Enformasyonun sınırsız dolaşımı

(e)

Emek hareketlerinin sınırlandırılması

8.
teşkil eder?

Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşme’nin teknolojik sebeplerine bir örnek

(a)

İletişim imkânlarının azalması

(b)

Küresel para arzının IMF kontrolünde olması

(c)

Esnek üretim sistemi

(d)

Nakliye masraflarının artması

(e)

Paranın küresel dolanım hızının azalması

9.

Hangisi Küreselleşme’nin yarattığı iktisadi ve sosyal çelişkilerden değildir?

(a)

Makro ve Mikro Milliyetçiliklerin yükselmesi

(b)

Bireyciliğin ve Milliyetçiliğin yükselmesi

(c)
Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler birbirine entegre olurken azgelişmiş
ülkelerin entegrasyon dışı kalması
(d)
kısıtlanması
(e)

İmalat sanayinde ticaret serbestisi varken tarım mamullerinde ticaretin

Hem iletişim hem de ulaştırmanın ucuzlaması

10.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ortamında başarılı olabilmek için
uyumu gerekli olan iktisadi faktör ile iktisadi politika ikililerindendir?
(a)

Eğitim Politikası – Doğal Kaynaklar

(b)

Para Politikası – Fiziki Sermaye

(c)

Ticaret Politikası – Beşeri Sermaye

(d)

Eğitim Politikası – Zihni Emek
201

(e)

Kur Politikası - Toprak

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) c, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) c, 9)e, 10)d
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9. AÇIK EKONOMİDE MAL VE HİZMET PİYASASI DENGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde açık ekonomi makro iktisadına giriş yapacağız. Makro iktisadın ilk temel
konusu mal ve hizmet piyasası dengesinin oluşma sürecidir. Bu aslında Keynes’in Genel
Teori’de vurguladığı en önemli noktadır. İlkönce bir ekonomide talep yanlı toplam harcamalar
ve bunların bileşenlerini denklemler ve grafikler vasıtasıyla inceleyeceğiz, daha sonra da Denge
Milli Gelir Düzeyinin oluşmasını inceleyeceğiz.
Dışa açık bir ekonomide Keynes’in temelini attığı, Hansen’in matematiksel modelini
geliştirdiği makro iktisat modeli üç temel hesap içerir: Tasarruf - Yatırım Hesabı, Bütçe Hesabı
ve Cari Hesap. Bu hesaplar üzerinde hükümetin kur ve maliye politikalarına yönelik
koordinasyonunun ne yönde olması gerektiğini tartışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bireylerin iktisadi davranışını belirleyen kanunlar ile toplumların iktisadi
davranışını belirleyen kanunlar aynımıdır?
2)
Büyüme rakamları açıklandığında bu Türkiye’nin üretim kapasitesindeki artışı
mı gösterir yoksa Türk milletinin yaptığı toplam harcamaların artışını mı?
3)

Emekliye ödenen maaşlar milli gelir içerisinde hesap edilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği
Metinler, çözümlü

Açık Ekonomide Mal ve
Hizmet Piyasası Dengesi

Dışa açık bir ekonomide

problemler ve görsel

ekonominin mal ve hizmet

materyaller ile konuların

piyasası dengesini öğrenir.

daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Toplam Harcama



Milli Gelir



Gelir Sızıntısı



Gelir Aşılaması
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Giriş
Makro İktisat alt branşı John Maynard Keynes’in Genel Teori adlı kitabında temellerini
attığı “toplam değişkenlerle çalışma” ana ilkesine dayanır. Keynes’in o zamana kadar hakim
olan Mikro İktisadi anlayışa neden karşı çıktığı ve niçin farklı bir yöntem uyguladığının cevabı
üç ana etkende gizlidir:
(i)

1929’da patlayan Büyük Buhran’ın yarattığı politika gereksinimleri

(ii)

Keynes’in hocası Marshall ve Knut Wicksell’in iktisat yaklaşımları

(iii)

Britanya İmparatorluğu bürokrasisinde elde ettiği tecrübeler

Toplam Değişkenlerle çalışma prensibi ister istemez mikro iktisadın temelini teşkil eden
bireysel maksimizayona dayalı optimizasyon yöntemlerinden vazgeçmeyi, birçok parametreyi
tarihsel, kültürel, sosyolojik, psikolojik ve siyasi etkenlerle açıklamayı gerekli kılar. Keynes’in
ikinci ana ilkesi iktisadın amacını bir piyasa, birey veya sektörün üretim ve tüketimini değil
ancak bütün bir milletin toplam tüketim ve üretim davranışını incelemek olarak ifade etmesidir.
Üçüncü ana ilke ise, dengenin fiyat intibakı ile değil miktar intibakı ile gerçekleşmesidir.
Bu açıklamalar çerçevesinde Makro İktisat şu şekilde tanımlanabilir: “Bir Milli
ekonominin toplam üretim ve tüketim davranışlarını, o ekonominin diğer ekonomiler ile
iktisadi ilişkilerini ve alternatif politika uygulamalarının sebep ve sonuçlarını inceleyen İktisat
branşına Makro İktisat adı verilir.”
Keynes’in orijinal modeli dışa açık bir ekonomi varsaymaz. Dolayısıyla İhracat ve
İthalat bu sistemde yoktur. Ancak, daha sonra Keynesgil İktisatçılar tarafından tamamlanmıştır.
İşte bu kısımda Dışa açık bir ekonomide mal ve hizmet piyasasının dengesi nasıl
gerçekleşmekte olduğunu inceleyeceğiz.
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9.1. Toplam Harcamalar ve Milli Gelir Dengesi
Dışa açık bir ekonomide mal ve hizmetlere yapılan Toplam Harcamalar (AE)
harcamaları yapanların özelliklerine göre sınıflandırılırsa beş temel harcama kalemi ortaya
çıkar: Tüketim (C), Yatırım (I), Kamu Harcamaları (G), İhracat (X) ve İthalat (Z). Bütün bu
harcamalar karşılığında ilgili mal ve hizmetler üretilmektedir. Bu üretimden elde edilen gelir
ise işçiler ve çalışanlara Ücret (W), girişimcilere Kâr (), mali sektöre ve mali sermaye
sahiplerine Faiz (İ), ve gayrımenkul sahiplerine Rant (R) olarak dağılır. Bu bileşenler ise
milletin toplam gelirini, yani Milli Geliri (Y), oluşturur. Dolayısıyla bir muhasebe denkliği
olarak toplam harcamaların milli gelire eşit olması gerekir. Aşağıdaki denklemler bunu
göstermektedir:
𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑍 … … … (9.1)
𝑌 = 𝑊 + Π + İ + 𝑅 … … … (9.2)
𝐴𝐸 ≡ 𝑌 … … … (9.3)
Denklem (9.1)’de Tüketim (C) Yatırım (I), Kamu Harcamaları (G) ve İhracat (X) pozitif
değere sahipken İthalat (Z) negatif değere sahiptir. Bunun sebebi ilk dört harcamanın milli
ekonomide üretilen mal ve hizmetlere yapılmasına karşın İthalat’ın (Z) dış dünyada üretilen
mallara yapılmasından dolayıdır. Milli ekonomide üretilen mal ve hizmetlere yapılan
harcamalar milli gelire birer katkı yaratmakta ve bunlara “gelir aşılaması” adı verilmektedir.
İthalat ise milli gelirden dış dünya ekonomilerine bir gelir çıkışı yarattığı için buna da “gelir
sızıntısı” adı verilmektedir. Toplam Harcamalar (AE) bileşenlerinin içinde yerleşik olarak
bulunan ve bu yüzden denklem (9.1) içinde açık ifade ile gösterilmeyen iki gelir sızıntısı daha
bulunmaktadır ki, bunlar, Özel Tasarruflar (S) ve Vergilerdir (T). Yine, Toplam Harcamalar
(AE) bileşenlerinin içinde yerleşik olarak bulunan ve bu yüzden denklem (9.1) içinde açık ifade
ile gösterilmeyen bir gelir aşılaması da Transfer Harcamalarıdır (TR). Denklem (9.2)’de Milli
Gelir’in (Y) milli ekonomideki yerleşik hane halklarının gelirlerinin toplamı olarak
tanımlandığını görmekteyiz. Burada Y hem Milli Geliri hem de Toplam Üretim değerini temsil
etmektedir. Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetler, “Tüketim Mal ve Hizmetleri, Yatırım
Malları, Kamu Mal ve Hizmetlerin toplamı ile İhraç edilen Mal ve Hizmetler ve İthal edilen
Mal ve Hizmetler farkının genel toplamından ibarettir.” Dolayısıyla her harcama kalemi farklı
bir üretim ve pazarlama faaliyetine denk düşmektedir. Sonuç olarak ekonomideki Toplam
Harcamaların (AE) hem Toplam Üretim Değerini hem de Milli Geliri temsil eden (Y) ile
denklem (9.3) uyarınca denk olması gerekmektedir. Şimdi, dilerseniz bütün bu bileşenleri
ayrıntısı ile inceleyelim:
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9.1.1. Tüketim Harcamaları
Tüketim Harcamaları “hane halkının milli ekonomi içindeki firmaların ürettiği
tüketim mal ve hizmetlerine yaptığı harcamalardır.” Tanım gereğince milli ekonomide
yerleşik hane halkının mal ve hizmetlere tüketim amaçlı yaptığı harcamaları içermektedir.
Mikro İktisadi analizde Engel Eğrilerinden hatırlayacağımız gibi tüketicinin farklı mallara
tüketim harcamaları genel olarak tüketicinin geliri ile doğru orantılıdır. Yine de orada kullanılan
“tüketici bütçesi” burada “bütün bir milletin bütçesi” haline gelmektedir. Hane halkları, ister
işçi ve memur gibi çalışanlar, ister işveren veya sermayedar, isterse de gayrımenkul sahibi
olsunlar elde ettikleri brüt gelir onların net bütçesini oluşturmaz. Hane halkının net bütçesi
“üretilen Milli Gelirden (Y) devletin topladığı Vergiler (T) çıkarıldığı ve yine devletin yaptığı
Transfer Harcamaları (TR) eklendiğinde elde edilir ve buna ‘Harcanabilir Gelir (Y D)’ adı
verilir.” Dolayısıyla Tüketim Harcamaları (C) Harcanabilir Gelir’in (YD) doğru orantılı bir
fonksiyonudur. Aşağıda denklem (9.4) bize bu ilişkiyi gösterecektir:
𝐶 = 𝐶0 + 𝑐𝑌 𝐷 ; 𝑌 𝐷 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑅; 𝐶0 ≥ 0; 0 < 𝑐 < 1 … … … (9.4)
Denklem (8.4)’teki bazı kavramları yakından inceleyelim:
C0 – Otonom Tüketim Harcamaları: Hane halkının dönemlik Harcanabilir Geliri’nin
(Y ) haricinde birikmiş servetinden de tüketim harcaması yapabildiği bilinmektedir. Geçmiş
dönemlerde elde edilen gelirden ayrılan tasarrufların birikmiş değeri olan servet bir stok
değişkendir ve dolayısıyla bugün elde edilen gelirden bağımsızdır. Bu yüzden “Otonom –
Kendiliğinden” olarak adlandırılmaktadır. Bir stok değişken negatif değer alamayacağından
“𝑪𝟎 ≥ 𝟎” olarak tanımlanır.
D

Marjinal Tüketim Eğilimi – c: Hane halkının dönemlik Harcanabilir Geliri’nin (YD)
belli bir yüzdesini tüketim harcamalarına yönlendirdiği bilinmektedir. İşte, Marjinal Tüketim
Eğilimi (c), bu oranı gösteren katsayıdır ve 0 ilâ 1 arası değer almaktadır. Daha formel olarak
ifade edersek “Marjinal Tüketim Eğilimi (c), Harcanabilir Gelir’de (YD) gerçekleşecek 1
birimlik artışın Tüketim Harcamaları’nda (C) yarattığı artış miktarını gösterir.” Marjinal
Tüketim Eğilimi (c), Keynes tarafından tarihsel, kültürel ve sosyolojik faktörlerin etkisiyle
oluşan ve kısa dönemde değişmeyen tüketim alışkanlıklarını sergileyen bir katsayı olarak
tanımlanmıştır. Bu katsayı, ülkeden ülkeye değişen koşullar sebebiyle farklılık arz etmektedir.
Örneğin yapılan araştırmalarda Japonya’nın Marjinal Tüketim Eğilimi’nin (c) %60’lar
civarında, Türkiye’nin Marjinal Tüketim Eğilimi’nin (c) ise %78 civarında olduğu
hesaplanmaktadır.

9.1.2.Vergiler (T)
Vergi Gelirleri iki kısma ayrılır: Doğrudan Vergiler (T0) ve Dolaylı Vergiler (Y).
Aşağıda denklem (9.5) te bunları göreceğiz:
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𝑇 = 𝑇0 + 𝜏𝑌; 𝑇0 ≥ 0; 0 < 𝜏 < 1 … … … (9.5)
Doğrudan Vergiler (T0): Devletin hanehalkının elde ettiği dönemlik Milli Gelir (Y)
dışında birikmiş servetlerinden aldığı vergidir ki, bu da geçmiş dönemlerin Milli Gelirlerinden
(Y) biriktirilmiş değerleri içerir. İnsanların birikmiş taşınmaz malları, nakit para veya menkul
kıymet olarak tuttukları varlıklarından alınan vergiler bunun içine girer. Milli Gelir’deki (Y)
dalgalanmalardan bağımsızdır. Örnek olarak gayr-ı menkullerden, özel otomobillerden veya
mevduattan alınan vergileri gösterebiliriz.
Dolaylı Vergiler (Y): Devletin hanehalkının elde ettiği dönemlik Milli Gelir’den (Y)
aldığı vergidir ki, bu da insanların gelirlerinden ve tüketimlerinden alınan vergileri içerir. Örnek
olarak KDV ve ÖTV, yani benzine, sigaraya ve hemen hemen bütün tüketim mallarına konan
vergiler bu kapsama girmektedir. Milli Gelir’deki (Y) dalgalanmalara bağlıdır. Burada “”
parametresi bu vergi oranını vermektedir. Bu değer 0 ilâ 1 arasındadır ve Milli Gelir’deki (Y)
1 birim artışın Vergi (T) gelirlerinde yaratacağı artış miktarını gösterir.
Ekonomi büyüme trendi içinde ise, vergi gelirleri artar, krizlerde ise azalır. Vergiler (T),
Milli Gelir (Y) akımından devletin aldığı bir miktar olduğu için bir gelir sızıntısı olarak
tanımlanır.

9.1.3. Transfer Harcamaları (TR)
Devletin bir karşılık beklemeden hane halklarına yaptığı ödemeler Transfer Harcaması
(TR) olarak tanımlanır. Transfer Harcamaları (TR) hükümetin genel bütçeleri ve ek
bütçelerinde tanımlanan harcamalar olduğu ve siyasi kararlarla belirlendiği için Milli Gelirdeki
(Y) dalgalanmalardan etkilenmez ve otonomdur. Örnek olarak işsizlik maaşları,
depremzedelere yapılan devlet yardımları, krizden etkilenen çiftçi ve küçük esnafın vergi
borçlarının silinmesi gibi kalemler buna örnek gösterilebilir. Denklem (9.6) Transfer
Harcamalarının matematiksel ifadesini vermektedir:
𝑇𝑅 = 𝑇𝑅0 ; 𝑇𝑅0 > 0 … … … (9.6)

9.1.4. Harcanabilir Gelir ve Milli Gelirin Bir Fonksiyonu olarak
Tüketim Harcamaları
Vergiler’in (T) ve Transfer Harcamaları’nın (TR) tanımlarını bildiğimize göre
Harcanabilir Geliri (YD) Milli Gelirin (Y) bir fonksiyonu olarak yeniden türetelim. Bu bize
Tüketimi (C) de Milli Gelirin (Y) bir fonksiyonu olarak tanımlama imkânını sağlayacaktır.
Denklem (9.6) ve denklem (8.5)’teki değerleri denklem (9.4)’teki Harcanabilir Gelir (YD)
tanımı içine yerleştirirsek sunu elde ederiz:
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𝑌 𝐷 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑅; → 𝑌 𝐷 = 𝑌 − 𝑇0 − 𝜏𝑌 + 𝑇𝑅0 ; → 𝒀𝑫 = −(𝑻𝟎 − 𝑻𝑹𝟎 ) + (𝟏 − 𝝉)𝒀 … (9.7)
Denklem (9.7)’ye göre Harcanabilir Gelir (YD) Milli Gelir’in (Y) doğru orantılı bir
fonksiyonudur. Buradan hareketle Tüketim (C) de Milli Gelirin bir fonksiyonu haline gelir:
𝐶 = 𝐶0 + 𝑐𝑌 𝐷 ; → [𝐶0 − 𝑐𝑇0 + 𝑐𝑇𝑅0 ] + 𝑐(1 − 𝜏)𝑌; → 𝑪 = 𝑪′𝟎 + 𝒄′ 𝒀;
𝐶0′ = [𝐶0 − 𝑐𝑇0 + 𝑐𝑇𝑅0 ]; 𝑐 ′ = 𝑐(1 − 𝜏); 0 < 𝑐 ′ < 1; 𝐶0′ ≥ 0 … (9.8)
Bundan böyle Marjinal Tüketim Eğilimi ile “c’” katsayısını kastedeceğiz. Görüldüğü
üzere vergi oranı () arttığında Marjinal Tüketim Eğilimi (c’) düşmekte, vergi oranı ()
azaldığında ise Marjinal Tüketim Eğilimi (c’) yükselmektedir. Bu da, hükümetin vergi
oranlarını ayarlayarak Marjinal Tüketim Eğilimi’ni (c’) değiştirebileceğini göstermektedir.
Yine bundan böyle Otonom Tüketimle “𝑪′𝟎 ” katsayısını vurgulayacağız. Burada da Doğrudan
Vergiler (T0) ve Transfer Harcamaları (TR0) da Otonom Tüketimi “ 𝑪′𝟎 ” belirlemektedir.
Hükümet Doğrudan Vergileri (T0) arttırdığı ve Transfer Harcamaları’nı (TR0) kıstığı vakit
Otonom Tüketim (𝑪′𝟎 ) düşmekte, Doğrudan Vergileri (T0) azalttığı ve Transfer Harcamaları’nı
(TR0) arttırdığı vakit ise Otonom Tüketim (𝑪′𝟎 ) yükselmektedir. Aşağıda Şekil 9.1’de Tüketim
Harcamaları grafiği sergilenmektedir.

212

C

C= C’0 + c’Y
CC

Tan  = c’
Tüketimin
Konumunu C’0
belirler.

C

CB
B
CA

C’0

A


YA

Y
YB

YC

Şekil 9.1:Tüketim Harcamaları ve Milli Gelir

Şekil 9.1’de görüldüğü üzere Tüketim (C) Milli Gelir’in (Y) yukarı doğru eğimli ve
doğrusal bir fonksiyonudur. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım. Milli
Gelir YB’den YA düzeyine düşerse, Tüketim de CB’den CA düzeyine düşer. Yine Milli Gelir
YB’den YC düzeyine çıkarsa, Tüketim de CB’den CC düzeyine çıkar. Dikkat edilmesi gereken
nokta Tüketim’deki (C) artışın Milli Gelir’deki (Y) artıştan daha az olmasıdır. Bunun sebebi
Marjinal Tüketim Eğilimi’nin 0 ilâ 1 arasında olmasıdır, (0<c’<1). Marjinal Tüketim Eğilimi’ni
(c’) şekilde Tüketim Grafiğinin eğimi olduğunu görmekteyiz. Tüketim Grafiği’nin yatay eksene
paralel kırmızı kesikli çizgi ile yaptığı açı olan “” açısının tanjantı bize Marjinal Tüketim
Eğilimi’ni (c’) vermektedir; (Tan  = c’). Dolayısıyla, Tüketim Grafiği’nin eğimini Marjinal
Tüketim Eğilimi (c’) belirlemektedir. Yine Tüketim Grafiği’nin dikey ekseni kestiği nokta
“C’0” olduğu için de, Tüketim Grafiği’nin konumunu Otonom Harcamalar belirlemektedir.
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9.1.5. Yatırım Harcamaları (I)
Yatırım Harcamaları (I) “yurtiçi firmaları yurt içi firmalardan satın aldıkları yatırım
mallarına yaptıkları harcamalara verilen addır.” Yatırım Harcamaları (I) standart ders kitabı
metinlerinde otonom kabul edilir. Aslında Yatırım Harcamaları’nın Milli Gelir (Y) veya
Tüketim Harcamaları’nın (C) birer fonksiyonu olarak tanımlanan “Uyarılmış Yatırımlar”
denen bir bileşeni de vardır. Fakat bu daha üst düzey analizin konu edildiği Yüksek Lisans veya
Doktora düzeyi derslerde “Hızlandıran Mekanizması” adı altında işlenmekte ve iş
çevrimlerinin modellenmesinde kullanılmaktadır. Bu yüzden bu noktayı dersimizde ihmal
edeceğiz. Aşağıda denklem (9.9)’da Yatırım Harcamaları’nın (I) matematiksel ifadesi
verilmektedir.
𝐼 = 𝐼0 − 𝑏𝑟 𝐸 ; 𝐼0 > 0; 𝑏 > 0 … … … (9.9)
Denklem (9.9)’da Otonom Yatırım Harcamaları (I0) “yatırımcıların geleceğe yönelik
beklentileri tarafından belirlenmekte ve Milli gelir düzeyindeki dalgalanmalardan
etkilenmemektedir.” Örneğin yatırımcılar geleceğe yönelik olumlu beklentiler içinde iseler
Otonom Yatırım Harcamaları (I0) artmakta, olumsuz beklentiler içinde iseler Otonom Yatırım
Harcamaları (I0) azalmaktadır. Aynı zamanda Otonom Yatırım Harcamaları (I0) fabrikaların
ve sermaye stokunun amortisman harcamaları ile bakım, onarım ve teknolojik yenilenme
yatırımlarını da içermekte ve bunlar da bugünkü cari Milli Gelir Düzeyinden bağımsız
olmaktadırlar.
“rE” beklenen reel faiz oranını temsil etmektedir. Bu değişken de yine cari milli gelir
düzeyinden bağımsız olmakta ve para piyasasında oluşan nominal faiz hadleri ile yatırımcıların
enflasyon beklentilerinin farkından oluşmaktadır. Profesör Irving Fisher’in 1930 tarihli “Faiz
Teorisi” adlı kitabında (Irving Fisher, Theory of Interest) ortaya attığı ve o günden bu yana
“Fisher Denklemi” olarak bilinen denklem (8.10)’da görülmektedir:
𝑟 𝐸 = 𝑖 − 𝜋 𝐸 ; 𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑖𝑧ℎ𝑎𝑑𝑑𝑖; 𝜋 𝐸 = 𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 … (9.10)
Bu andan itibaren zamanı gelinceye kadar doğrudan reel faiz oranını (r) kullanacağız. O
zaman denklem (9.9) şu şekli almaktadır:
𝐼 = 𝐼0 − 𝑏𝑟; 𝐼0 > 0; 𝑏 > 0 … … … (9.11)
Denklem (9.11) de görüleceği üzere, reel faiz haddi (r) düşerse Yatırım Harcamaları (I)
artmakta, reel faiz haddi (r) artarsa Yatırım Harcamaları (I) düşmektedir. Yine bu durumda da,
Yatırım Harcamaları (I) ilk adımda milli gelir düzeyi ile doğrudan ilişkilendirilmemektedir.
Aşağıda Şekil 9.2’de Yatırım Harcamaları Grafiği görülmektedir:
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Şekil 9.2: Yatırım Harcamaları Grafiği

Şekil 9.2’de görüldüğü üzere Yatırım Harcamaları (I) Milli Gelir’in (Y) bir fonksiyonu
değildir. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım. Milli Gelir YB’den YA
düzeyine düşerse veya YB’den YC düzeyine çıkarsa, Yatırım Harcamaları (I) değişmemektedir.
Kırmızı çizgi ile gösterilen Yatırım Harcamaları Grafiği bu yüzden yatay eksene paralel
uzanmaktadır. Eğer Otonom Yatırım Harcamaları (I0) artar veya reel faiz düşerse Yatırım
Harcamaları Grafiği yukarı kayar, Otonom Yatırım Harcamaları (I0) düşer veya reel faiz artarsa
Yatırım Harcamaları Grafiği aşağı kayar. Nihayet, söylenecek son bir nokta da “b” katsayısı
hakkındadır. Bu katsayı “yatırımın faize duyarlılığı” olarak tanımlanıp, “reel faiz haddinde 1
birimlik artışın Yatırım Harcamalarında (I) kaç birim azalmaya yol açtığını göstermektedir.”

9.1.6. Kamu Harcamaları (G)
“Devletin bedelini ödeyerek yurt içi firmalardan satın aldığı mal ve hizmetlere yaptığı
harcamalar Kamu Harcamaları (G) olarak adlandırılır.” Kamu Harcamaları (G) hükümetin
genel bütçeleri ve ek bütçelerinde tanımlanan harcamalar olduğu, her yılın Ekim ayında
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TBMM’de görüşülerek onaylandığı, bir sonraki Ekim ayına kadar yapılacak harcamalar
önceden planlandığı ve siyasi kararlarla belirlendiği için Milli Gelirdeki (Y) dalgalanmalardan
etkilenmez ve otonomdur. Devletin ürettiği mal ve hizmetler kamu harcamaları değildir.
Çünkü, tanım itibariyle, harcama bir talep bileşenidir; dolayısıyla Kamu Harcamaları da
ekonominin toplam talep kısmının bir bileşenidir. Ancak devlet kurumlarının üretimi bu
hesabın içine alınmaz. Buna rağmen, devlet kurumlarında çalışan memur ve işçilere ödenen
maaş ve yevmiyeler, devletin satın aldığı emek hizmeti karşılığında yaptığı harcamalardır.
Bunlar Kamu Harcamaları (G) içindedir. Yine yol, baraj ve bina inşaatı gibi altyapı
yatırımlarında iözel sektörden taahhüt hizmeti satın alınması karşılığında yapılan harcamalar
da Kamu Harcamaları içinde görülür. Denklem (9.12) Kamu Harcamalarının (G) matematiksel
ifadesini vermektedir:
𝐺 = 𝐺0 ; 𝐺0 > 0 … … … (9.12)

Şekil 9.3 Kamu Harcamaları (G) Grafiğini göstermektedir.
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Şekil 9.3’te görüldüğü üzere Kamu Harcamaları (G) Milli Gelir’in (Y) bir fonksiyonu
değildir. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım. Milli Gelir YB’den YA
düzeyine düşerse veya YB’den YC düzeyine çıkarsa, Kamu Harcamaları (G) değişmemektedir.
Kırmızı çizgi ile gösterilen Kamu Harcamaları Grafiği bu yüzden yatay eksene paralel
uzanmaktadır. Eğer Otonom Kamu Harcamaları (G0) artarsa Kamu Harcamaları Grafiği yukarı
kayar, Otonom Kamu Harcamaları (G0) düşerse Kamu Harcamaları Grafiği aşağı kayar.

9.1.7. İhracat (X)
Önceki 7 Kısımda gördüğümüz gibi İhracat (X) birçok farklı değişkene bağlıdır. Makro
İktisadi analiz üretimin sektörel ve sosyal refahın sınıfsal dağılımı ile ilgilenmemektedir.
Aksine, bunları veri kabul ederken, ekonominin tümünde dış piyasalara yönelik yapılan üretim
ve satışlar karşılığında yabancı firmalar tarafından yurt içi ekonomiye yapılan harcamalar tahlil
edilir. Bu bilgiler ışığında “İhracat (X) yabancı firmaların yurtiçinde üretilen mal ve
hizmetler karşılığında yaptığı harcamalara verilen addır.” İhracat (X) aşağıda denklem
(9.13)’te matematiksel ifadesini bulmaktadır:
𝐸𝑃𝐹
𝑋 = 𝑋0 + 𝑥𝑒; 𝑋0 , 𝑥 > 0; 𝑒 =
… … … (9.13)
𝑃
Denklem (9.13)’teki bileşenleri açıklayacak olursak:
Otonom İhracat (X0): Otonom İhracat (X0) her şeyden önce dış dünya gelirlerinin bir
fonksiyonudur. Buna örnek olarak, ABD’nin AB’de süregelen kriz nedeniyle kendi ürünlerini
AB’ye pazarlamakta zorlanacağını düşünerek Asya Pasifik ülkeleri ile APEC adlı bir serbest
ticaret bölgesi üzerinde anlaşmaya varmasını gösterebiliriz. Asya Pasifik ülkeleri AB ülkelerine
göre daha hızlı büyüdüğü için ABD bu anlaşma ile Otonom İhracat’ını (X0) arttırmayı
hesaplamaktadır. Dış Dünya Geliri artarsa Otonom İhracat (X0) artar, azalırsa Otonom İhracat
(X0) azalır.
Sadece dış dünya geliri değil, aynı zamanda ihraç edilen malların dünya fiyatları da
Otonom İhracat’la (X0) doğru orantılı ilişki içindedir. Burada önemli olan nokta, her ülkenin
ihraç malları farklı olduğu için, her ülke için de ihracat fiyatlarının farklı olmasıdır. Örneğin
Petrol Fiyatları artarsa Rusya ve Orta Doğu ülkeleri gibi petrol üreticileri için Otonom İhracat
(X0) artarken, Türkiye ve Japonya gibi petrol ithalatçısı ülkelerin İthalat Harcamaları artar.
Otonom İhracat (X0) gelirleri, aynı zamanda, büyük oranda vadeli işlemlerle
yapılmaktadır. Örneğin 6 ay önce yapıla bir ihracatın taksitli ödemeleri bugünkü ihracatımız
içinde görülebilmektedir. Dolayısıyla önceden karara bağlanmış bu tip gelirler de cari Milli
Gelir (Y) düzeyinden bağımsızdır.
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İhraç yapılan piyasalarda uygulanan gümrük politikaları da bu konuda etkindir. Örneğin
Serbest Ticaret Bölgesi içindeki ülkeler birbirlerine gümrük vergisinden muaf olarak ihracat
yapabilirken, diğer ülkelere ancak gümrük vergisi ödeyerek ihracat yapabilmektedirler. Dış
pazarlardaki mevzuat da diğerleri gibi Milli Gelir (Y) düzeyinden bağımsız olduğu için bu etki
de otonom olarak adlandırılır.
İhracatın Reel Döviz Kuruna Duyarlılığı (x1): Bu parametre “reel döviz kurundaki 1
birimlik değişimin İhracat Harcamaları’nda kaç birim değişime yol açacağını göstermektedir.”
Sattığınız mal ve hizmetlerin zorunlu, normal ve lüks mal olmasına bağlı olarak “x 1” oranı
belirlenir. Bir ülkenin İhraç Malları ne derece zorunlu mal ise döviz kuruna duyarlılığa da o
kadar düşer. Öte yandan İhraç Malları ne derece lüks mal ise döviz kuruna duyarlılığa da o
kadar artar.
Reel Döviz Kuru (e): “Reel Döviz Kuru (e) bir ülkedeki yabancı para birimlerinin TL
cinsinden nominal değerlerinin ağırlıklandırılmış ortalamasının (E) reel değerini gösterir.”
Denklem (9.13)’teki “PF” dış dünya fiyatlar genel düzeyini, “P” ise yurtiçi fiyatlar genel
düzeyini göstermektedir. Reel Döviz Kurunda (e) artış İhracatı (X) arttırır, azalış İhracatı (X)
düşürür.
Şekil 9.4 İhracat Harcamaları (X) Grafiğini göstermektedir.

Otonom İhracat
(X0) dış dünya

X

gelirleri ve ihraç
malları
X= X0 + xe

fiyatlarının
fonksiyonudur.
Reel Döviz Kuru
(e) ise bir

X

ülkedeki yabancı
A

B

C

para birimlerinin
TL cinsinden
nominal

değerlerinin
ağırlıklandırılmış
YA

YB

YC

Y

Şekil 9.4: İhracat Harcamaları Grafiği
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Şekil 9.4’te görüldüğü üzere İhracat Harcamaları (X) Milli Gelir’in (Y) bir fonksiyonu
değildir. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım. Milli Gelir YB’den YA
düzeyine düşerse veya YB’den YC düzeyine çıkarsa, İhracat Harcamaları (X) Grafiği
değişmemektedir. Kırmızı çizgi ile gösterilen İhracat Harcamaları (X) Grafiğini bu yüzden
yatay eksene paralel uzanmaktadır. Eğer Otonom İhracat Harcamaları (X0) veya Reel Döviz
Kuru (e) artarsa İhracat Harcamaları (X) Grafiği yukarı kayar, Otonom İhracat Harcamaları
(X0) veya Reel Döviz Kuru (e) düşerse İhracat Harcamaları (X) Grafiği aşağı kayar.

9.1.8. İthalat (Z)
“İthalat yerli firmaların yurt dışından satın aldıkları mal ve hizmetler karşılığında
yurt dışındaki firmalara yaptıkları harcamalardır. Bu Milli Ekonomiden bir gelir çıkışı
olduğu için ‘gelir sızıntısı’ olarak tanımlanır.” Bir ülke dışarıdan iki, sebeple mal ve hizmet
satın alabilir: Yatırım malları ve aragirdi ithalatı ve tüketici mal ve hizmetleri ithalatı. Her iki
tipte ithalat da Milli Gelir’in (Y) doğru orantılı bir fonksiyonudur. İthalat (Z) aşağıda denklem
(9.14)’te matematiksel ifadesini bulmaktadır:
𝐸𝑃𝐹
𝑍 = 𝑍0 + 𝑧1 𝑌 − 𝑧2 𝑒; 𝑍0 , 𝑧1 , 𝑧2 > 0; 𝑒 =
… … … (9.14)
𝑃
Denklem (9.14)’teki bileşenleri açıklayacak olursak:
Otonom İthalat (Z0): Otonom İthalat (Z0) ithal edilen malların dünya fiyatları ile doğru
orantılı ilişki içindedir. Burada önemli olan nokta, her ülkenin ithal malları farklı olduğu için,
her ülke için de ithalat fiyatlarının farklı olmasıdır. Örneğin otomobil fiyatları artarsa Irak veya
Pakistan gibi otomobil ithal eden ülkelerin Otonom İthalatı (Z0) artarken, Türkiye ve Almanya
gibi otomobil ihracatçısı ülkelerin İhracat Harcamaları artar.
Otonom İthalat (Z0) giderleri, aynı zamanda, büyük oranda vadeli işlemlerle
yapılmaktadır. Örneğin 9 ay önce yapılan bir ithalatın taksitli ödemeleri bugünkü ithalatımız
içinde görülebilmektedir. Dolayısıyla önceden karara bağlanmış bu tip giderler de cari Milli
Gelir (Y) düzeyinden bağımsızdır.
Uyarılmış İthalat (z1Y): “Uyarılmış İthalat (z1Y) İthalatın (Z) Milli Gelir’le doğru
orantılı olarak ilişkide bulunan kısmıdır. Burada ‘z1’ parametresi ‘Marjinal İthalat Meyli’
olarak adlandırılır” Marjinal İthalat Eğilimi (z1) “Milli Gelir’deki (Y) 1 birim artışın İthalat’ta
yarattığı artış miktarını göstermektedir.” Marjinal İthalat Eğilimi’ni (z1) ülke ekonomisinin
üretimde yabancı yatırım malı ve aragirdiye bağımlılık oranı ile yerli tüketicinin yabancı
mallara karşı duyduğu tercih ve beğeniler belirlemektedir. Marjinal İthalat Eğilimi’ni (z1), aynı
zamanda, devletin uyguladığı gümrük politikaları da etkilemektedir. Örneğin Hükümetin lüks
ithal mallarına yönelik vergi artışı uygulaması bu lüks tüketim mallarına olan talebi kısacak ve
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dolayısıyla Marjinal İthalat Eğilimi (z1) azalacaktır. Ya da, gümrük vergilerinde yapılacak bir
indirim ithal malları ucuzlatacak ve Marjinal İthalat Eğilimi (z1) artacaktır.
İthalatın Reel Döviz Kuruna Duyarlılığı (z2): Bu parametre “reel döviz kurundaki 1
birimlik değişimin İthalat Harcamaları’nda kaç birim azalmaya yol açacağını göstermektedir.”
İthal ettiğiniz mal ve hizmetlerin zorunlu, normal ve lüks mal olmasına bağlı olarak “z” oranı
belirlenir. Bir ülkenin İthal Malları ne derece zorunlu mal ise İthalatın Reel Döviz Kuruna
Duyarlılığı (z2) da o kadar düşer. Öte yandan İthal Malları ne derece lüks mal ise İthalatın Reel
Döviz Kuruna Duyarlılığı (z2)da o kadar artar.
Aşağıda Şekil 9.5’te İthalat Harcamaları Grafiği sergilenmektedir.

Z
İthalatın (Z)
eğimini Marjinal
İthalat Eğilimi
belirler.
Tan  = z1
İthalatın (Z)
Konumunu
Otonom İthalat
(Z0) ve Reel Döviz
Kuru (e) belirler.

Z= Z0 + z1Y-z2e
ZC

C

ZB

B
ZA

Z0-z2e

A


YA

Y
YB

YC

Şekil 9.5: İthalat Harcamaları

Şekil 9.5’de görüldüğü üzere İthalat (Z) Milli Gelir’in (Y) yukarı doğru eğimli ve
doğrusal bir fonksiyonudur. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım. Milli
Gelir YB’den YA düzeyine düşerse, İthalat (Z) da ZB’den ZA düzeyine düşer. Yine Milli Gelir
YB’den YC düzeyine çıkarsa, İthalat (Z) da ZB’den ZC düzeyine çıkar. Dikkat edilmesi gereken
nokta İthalat’taki (Z) artışın Milli Gelir’deki (Y) artıştan daha az olmasıdır. Bunun sebebi
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Marjinal İthalat Eğilimi’nin (z1) 0 ilâ 1 arasında olmasıdır, (0<z1<1). Marjinal İthalat Eğilimi’ni
(z1) şekilde İthalat Harcamaları Grafiğinin eğimi olduğunu görmekteyiz. İthalat Grafiği’nin
yatay eksene paralel kırmızı kesikli çizgi ile yaptığı açı olan “” açısının tanjantı bize Marjinal
Tüketim Eğilimi’ni (z1) vermektedir; (Tan  = z1). Dolayısıyla, İthalat Harcamaları
Grafiği’nin eğimini Marjinal İthalat Eğilimi (z1) belirlemektedir. Yine İthalat Grafiği’nin
dikey ekseni kestiği nokta “Z0 – z2e” olduğu için de, İthalat Harcamaları Grafiği’nin
konumunu Otonom İthalat (Z0) ve Reel Döviz Kuru (e) belirlemektedir.

9.2. Mal ve Hizmet Piyasası Dengesi
Kısım 9.1’de bahsedildiği gibi bir muhasebe denkliği olarak toplam harcamaların milli
gelire eşit olması gerekir. Aşağıdaki denklemler bunu göstermektedir:
𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑍 … … … (9.1)
𝑌 = 𝑊 + Π + İ + 𝑅 … … … (9.2)
𝐴𝐸 ≡ 𝑌 … … … (9.3)
Denklem (9.1)’de Toplam Harcamaların Tüketim (C) Yatırım (I), Kamu Harcamaları
(G) ve İhracat’ın (X) toplamından İthalat’ın (Z) farkına eşit olduğu söylenmektedir. (9.2)
Toplam Milli Gelirin Toplam Üretimle, (8.3) Milli Gelirin (Y) Toplam Harcamalar (AE) ile
denkliğini göstermektedir.
Denklem (9.1)’i (9.4)’ten (9.14)’e kadar olan denklemlerdeki bilgiye dayanarak şu
şekilde yeniden ifade edebiliriz:
𝐴𝐸 = 𝐴0 + [𝑐(1 − 𝜏) − 𝑧1 ]𝑌 − 𝑏𝑟 + 𝑥𝑒; 𝐴0 , 𝑏, 𝑥 > 0; 0 < [𝑐(1 − 𝜏) + 𝑧1 ] < 1 … (9.15. 𝑎)

Burada
𝐴0 = 𝐶0↿ + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑋0 − 𝑍0 ; 𝑥 = 𝑥1 + 𝑧2 ; 𝑎 = [𝑐(1 − 𝜏) + 𝑧1 ]
Denklem (9.15.a)’daki ifadeyi tekrar düzenlersek:

𝐴𝐸 = 𝐴0 + 𝑎𝑌 − 𝑏𝑟 + 𝑥𝑒; 𝐴0 , 𝑏, 𝑥 > 0; 0 < 𝑎 < 1 … (9.15. 𝑏)

Denklem (9.15.b) bir ekonomideki toplam talep düzeyini gösteren Toplam
Harcamaların (AE) matematiksel ifadesini göstermektedir. Buna göre Toplam Harcamalar
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(AE) düzeyi Milli Gelirin artan bir fonksiyonudur. Şekil 9.6 bize Toplam Harcamalar Eğrisini
göstermektedir.

AE

AE= A0 -br+xe+ aY
AEC

C

AEB
B
A

AEA


AE= A0 -br+xe
YA

Y
YB

YC

Şekil 9.6:Toplam Harcamalar Grafiği ve Milli Gelir

Şekil 9.6’da görüldüğü üzere Toplam Harcamalar (AE) Milli Gelir’in (Y) yukarı doğru
eğimli ve doğrusal bir fonksiyonudur. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım.
Milli Gelir YB’den YA düzeyine düşerse, Toplam Harcamalar (AE) da AEB’den AEA düzeyine
düşer. Yine Milli Gelir YB’den YC düzeyine çıkarsa, Toplam Harcamalar (AE) da AEB’den
AEC düzeyine çıkar. Dikkat edilmesi gereken nokta Toplam Harcamalar’daki (AE) artışın Milli
Gelir’deki (Y) artıştan daha az olmasıdır. Bunun sebebi Toplam Harcamalar’ın eğiminin (a) 0
ilâ 1 arasında olmasıdır, (0<a<1). “a” katsayısı üç katsayıya bağlıdır: Marjinal Tüketim Eğilimi
(c), Dolaylı Vergi Oranı () ve Marjinal İthalat Eğilimi (z1). Toplam Harcamalar (AE)
Grafiği’nin yatay eksene paralel kırmızı kesikli çizgi ile yaptığı açı olan “” açısının tanjantı
bize “a” katsayısını vermektedir; (Tan  = a). “a” katsayısı Marjinal Tüketim Eğilimi (c) ile
aynı yönde, Dolaylı Vergi Oranı () ve Marjinal İthalat Eğilimi (z1) ile de ters yönde hareket
etmektedir. Bunu sebebi Tüketim Harcamaları’nın (C) bir “gelir aşılaması”, Dolaylı Vergiler
(Y) ve İthalat Harcamaları’nın (Z) birer “gelir sızıntısı” olmasıdır. Yine Toplam Harcamalar
Grafiği’nin (AE) dikey ekseni kestiği nokta “AE= A0-br+xe” olduğu için de, Toplam
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Harcamalar (AE) Grafiği’nin konumunu Otonom Harcamalar (A0), Reel Faiz Haddi (r) ve
Reel Döviz Kuru (e) belirlemektedir. Toplam Harcamalar (AE) Grafiği Otonom Harcamalar
(A0) ve Reel Döviz Kuru (e) artınca ve Reel Faiz Haddi (r) düşünce yukarı kayar, Otonom
Harcamalar (A0) ve Reel Döviz Kuru (e) düşünce ve Reel Faiz Haddi (r) artınca aşağı kayar.
Denklem (9.3)’teki denkliği de Denklem (9.15.b)’deki Toplam Harcamalar
denklemindeki değerleri kullanarak tekrar yazar ve “Y” için çözersek Mal ve Hizmet Piyasası
Dengesini sağlayan Denge Milli Gelir (YE) düzeyini buluruz:
𝑌 = 𝐴𝐸 = 𝐴0 + 𝑎𝑌 − 𝑏𝑟 + 𝑥𝑒; → 𝑌 − 𝑎𝑌 = 𝐴0 − 𝑏𝑟 + 𝑥𝑒 = (1 − 𝑎)𝑌
𝒀𝑬 = 𝜶[𝑨𝟎 − 𝒃𝒓 + 𝒙𝒆]; 𝛼 =

1
1
=
; … … … (9.16)
(1 − 𝑎) 1 − 𝑐(1 − 𝜏) + 𝑧1

Makro İktisat’ta denklem (9.16) ‘daki “” katsayısı “Çarpan Katsayısı” olarak
adlandırılır. “Çarpan Katsayısı, Otonom Harcamalarda (A0) bir birimlik bir artışın Mal ve
Hizmetler Piyasası’nı dengeye getiren Denge Milli Gelir (YE) düzeyinde meydana getirdiği
artış miktarına gösteren katsayıdır” Çarpan Katsayı’sının önemi Politika Koordinasyonu
kısmında anlatılacaktır. Aşağıda Şekil 9.7’de Denge Milli Gelir (YE) düzeyinin nasıl
belirlendiği gösterilmektedir:
Şekil 9.6 bize Toplam Harcamalar Eğrisini göstermektedir.

AE
YE=[A0-br+xe]

Y=AE

AE= A0 -br+xe+ aY
E

YE=AEE

AE= A0 -br+xe

45o

Y
0

YE

Şekil 9.7:Toplam Harcamalar Grafiği ve Denge Milli Gelir Düzeyi
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Şekil 9.7’de görüldüğü üzere Toplam Harcamalar (AE) Milli Gelir’in (Y) yukarı doğru
eğimli ve doğrusal bir fonksiyonudur. Toplam Harcamalar (AE) - Milli Gelir Denkliği (Y)
mavi renkli eksenleri orijinde 45O lik bir açıyla kesen doğrunun üzerinde gerçekleşmektedir
Dolayısıyla Toplam Harcamalar Doğrusunu 45O doğrusunu E Noktasında kestiğini görüyoruz.
İşte bu nokta Toplam Harcamalar (AE) ile Milli Gelirin (Y) eşitlendiği ve Mal ve Hizmet
Piyasasında dengenin sağlandığı Denge Milli Gelir (YE) düzeyidir.
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Uygulama Soruları
1)
Güncel verilerde de modeldeki otonom harcamalar sabit midir? Değilse bu
gerçeğin modeller çeliştiği anlamına gelmez mi?
2)
Çarpan katsayısının önemi nedir? Açık ekonomide çarpan kapalı ekonomiye
göre daha yüksek bir değer mi alır?
3)
Buradan öğrendiğiniz bilgilere göre denge milli gelirinde sürekli dalgalanmalara
yol açan en önemli unsurlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde açık ekonomi makro iktisadına giriş yaptık. Makro iktisadın ilk temel
konusu mal ve hizmet piyasası dengesinin oluşma süreci olduğunu gördük. Bu aslında
Keynes’in Genel Teori’de vurguladığı en önemli noktaydı. İlkönce bir ekonomide talep yanlı
toplam harcamalar ve bunların bileşenlerini denklemler ve grafikler vasıtasıyla inceledik, daha
sonra da Denge Milli Gelir Düzeyinin oluşmasını öğrendik.

.
.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi bir gelir sızıntısı sayılamaz?
(a)

Transfer Harcamaları

(b)

Doğrudan Vergiler

(c)

Gönüllü Tasarruflar

(d)

Dolaylı Vergiler

(e)

İthalat Harcamaları

2.Aşağıdakilerden hangisi bir gelir aşılaması sayılamaz?
(a)

Otonom Yatırım

(b)

Türklerin yurt dışına seyahate gitmesi

(c)

Kamu Harcamaları

(d)

Yabancı turistlerin Türkiye’ye gelmesi

(e)

İhracat Harcaması

3.Aşağıdaki Toplam Harcamalar bileşenlerinden hangisi Milli Gelir düzeyi
tarafından uyarılmaz?
(a)

Zorunlu Tasarruflar

(b)

İthalat Harcamaları

(c)

Kamu Harcamaları

(d)

Gönüllü Tasarruflar

(e)

Tüketim Harcamaları

4.“……(I)…… bir birim artışın YatırımHarcamalarında yarattığı artış miktarını
gösteren katsayıya ……(II)……. denir”
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Aşağıdakilerden hangisisırasıyla I ve II numaralı boşlukları en iyi dolduracak
ikilidir?
(a)

(I)Döiz Kurunda - (II) Yatırımın Dövize Duyarlılığı Katsayısı

(b)

(I)Milli Gelirdeki - (II)Marjinal Yatırım Eğilimi

(c)

(I)Faizdeki - (II)Tüketimin Faize Duyarlılığı

(d)

(I)Faizdeki - (II) Yatırımın Faize Duyarlılığı Katsayısı

(e)

(I) Faizdeki - (II)Marjinal Tasarruf Eğilimi

5.Otonom Yatırımları ne belirler?
(a)

Döviz Kuru

(b)

Milli Gelir

(c)

Devlet

(d)

Birikmiş servet

(e)

Yatırımcıların beklentileri + amortisman ihtiyaçları

6.Aşağıdakilerden hangisi Toplam Harcamalar Doğru’sunun eğimini belirlemez?
(a)

İhracatın Döviz Kuruna Duyarlılığı

(b)

Marjinal Tasarruf Eğilimi

(c)

Marjinal İthalat Eğilimi

(d)

Dolaylı Vergi Oranı

(e)

Marjinal Tüketim Eğilimi

7.Borsa değer kazandığında veya gayrı menkul değerleri arttığında hangisinin
artması beklenir?
(a)

Otonom Yatırımlar

(b)

Otonom Tüketim
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(c)

Otonom İhracat

(d)

Otonom İthalat

(e)

Kamu Harcamaları

8.Aşağıdaki Toplam Harcamalar bileşenlerinden hangisi tamamen Otonomdur?
(a)

Zorunlu Tasarruflar

(b)

Tüketim Harcamaları

(c)

Kamu Harcamaları

(d)

Gönüllü Tasarruflar

(e)

İthalat Harcamaları

9.“……(I)…… bir birim artışın Gönüllü Tasarruflarda yarattığı artış miktarını
gösteren katsayıya ……(II)……. denir”
Aşağıdakilerden hangisisırasıyla I ve II numaralı boşlukları en iyi dolduracak
ikilidir?
(a)

(I)Kurdaki - (II)Tasarrufun Döviz Kuruna Olan Duyarlılığı

(b)

(I)Milli Gelirdeki - (II)Marjinal Tüketim Eğilimi

(c)

(I)Faizdeki - (II)Tasarrufun Faize Duyarlılığı

(d)

(I)MilliGelirdeki - (II)Marjinal Tasarruf Eğilimi

(e)

(I) Milli Gelirdeki - (II)Marjinal İthalat Eğilimi

10.Aşağıdakilerden hangisi Vergilerden sonra Tüketim Harcamaları’nın eğimini
belirler?
(a)

Otonom Tüketim Harcamaları

(b)

Marjinal Tasarruf Eğilimi

(c)

Döviz Kuru
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(d)

Marjinal İthalat Eğilimi

(e)

Dolaylı Vergi Oranı

Cevaplar
1) a, 2) b, 3)c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) e
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10. ÜÇÜZ AÇIK MODELİ VE POLİTİKA KOORDİNASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dışa açık bir ekonomide Keynes’in temelini attığı, Hansen’in matematiksel modelini
geliştirdiği makro iktisat modeli üç temel hesap içerir: Tasarruf - Yatırım Hesabı, Bütçe Hesabı
ve Cari Hesap. İşte bu hafta, bu hesaplar ve aralarındaki denkliğin ikltisadi açıdan ne ifade
ettiğini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir ülkenin dış açığının yüksek olmasının sebebi dış mihraklar, uluslararası
şebekeler ve benzeri ile açıklanabilir mi?
2)
Bir ekonominin dengede olabilmesi için iç ve dış hesaplarının da dengede olması
gerekmez mi?
3)

“Ayaklarını yorganına göre uzat.” Atasözü ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Bir ekonomide mal ve
hizmetler piyasası dengesini
Üçüz Açık ve Dış Politika

oluşturan Bütçe, Tasarruf –

Koordinasyonu

Yatırım ve Cari İşlemler
Hesaplarının birbirleri ile
ilişkisi öğrenilir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bütçe Hesabı



Özel Tasarruf Yatırım Hesabı



Cari İşlemler Hesabı



Üçüz Açık
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Giriş
Dışa açık bir ekonomide mal ve hizmetler piyasası dengesi Toplam Harcamalr ve Milli
Gelir düzeylerinin eşitlendiği milli gelir düzeyinde gerçekleşiyordu. Kısa dönemde fiyatlar
genel düzeyinin veri kabul edildiği durumda mal ve hizmetler piyasası dengesi milli gelirin
intibakı ile sağlanmaktaydı. Ancak modele bu yönden bakıldığında, bu dersin ana konusu olan
dış açıklar hakkında hiçbir şey söylememektedir. Modelin içinden farklı bir yorumla, mal ve
hizmetler piyasası dinamiklerinden yola çıkarak dış ve iç açıkları gösterebilir miyiz? Bu
minvalde bu sorunları çözmek için hangi politikaları uygulamalıyız? İşte bu bölümde ana
amacımız bu sorulara cevap vermek olacaktır.
Mal ve hizmetler piyasası dengesini gösteren denklem sisteminden üç farklı hesap
üretilmesi mümkündür: Özel Tasarruf – Yatırım Hesabı, Bütçe Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı.
Bu üç hesap mal ve hizmetler piyasasında denge olduğu şartı altında birbirleri ile çok kuvvetli
bir ilişki içindedir. Öyle ki, Bütçe ve Özel Tasarruf – Yatırım Hesaplarının toplamı Cari
İşlemler Hesabına denk gelmektedir.
Bir ülkenin hedeflediği iç ve dış hesap değerlerine ulaşabilmek için makro iktisadi
değişkenkleri ve ilgili yukarıda bahsedilen üç hesabı değiştirecek politikalar uygulaması
gerekecektir. Daha para piyasası modele dahil edilmediği için burada üç önemli politika ön
plana çıkmaktadır: Maliye politikası, Döviz Kuru Politikası ve Ticaret Politikası. Bu politikalar
vasıtasıyla, kısa dönemde farklı iktisadi sorunlara çözümler üretilebilecektir. İşte politika
koordinasyonu ile kastedilen bu üç politikayı birbiriyle uyumlu olarak kullanarak hedeflenen
değerlere ulaşmaktaır.
Öncelikle Harcanabilir Gelir tanımı üzerinden gönülle ve zorunlu tasarrufları
ayrıştıracağız. Daha sonra yukarıda bahsedilen üç hesabı ve bu hesapların milli gelir seviyesi
ve otonom harcamalarla ilişkisi tanımlayacağız. Daha sonra bir ülkenin İç ve Dış Hesaplarını
tanımlayıp bunların hangi politikalarla yönlendirilebileceğini değerlendireceğiz.
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10.1. Harcanabilir Gelir, Gönüllü ve Zorunlu Tasarruf
𝑆 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 = 𝑆 ′ + 𝑇 = 𝐺ö𝑛ü𝑙𝑙ü 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 +
𝑍𝑜𝑟𝑢𝑛𝑙𝑢 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 (10.1)
Yukarıda denklem (10.1)’de bir ekonomideki Toplam Tasarrufları (S) hane halklarının
Gönüllü Tasarrufların (S’) ve devletin vergi gelirleri salarak hane halklarına yaptırdığı Zorunlu
Tasarrufların yani Vergilerin (T) bir toplamı olarak görmekteyiz. Toplam Tasarruflar “Milli
Gelirin (Y) Tüketim (C) dışında kalan kısmıdır.” Denklemle ifade edecek olursak:
𝑆 = 𝑌 − 𝐶 → 𝑆 = 𝑌 − 𝐶′0 − 𝑐 ′ 𝑌 → 𝑺 = −𝑪′𝟎 − (𝟏 − 𝒄′ )𝒀; … … … (10.2)
Burada
𝐶′0 = 𝐶0 + 𝑐𝑇𝑅0 − 𝑐𝑇0 ; 𝑐 ′ = 𝑐(1 − 𝜏)
Gönüllü Tasarruflar (S’) ise denklem (9.1) gereğince şu şekilde hesaplanır:
𝑆 ′ = 𝑆 − 𝑇 + 𝑇𝑅 = −𝐶′0 − (1 − 𝑐 ′ )𝑌 − 𝑇0 − 𝜏𝑌 + 𝑇𝑅0
= −𝑪𝟎 − (𝟏 − 𝒄)𝑻𝟎 + (𝟏 − 𝒄)𝑻𝑹𝟎 + (𝟏 − 𝒄)(𝟏 − 𝝉)𝒀 … … … (𝟏𝟎. 𝟑)
Denklem (10.3)’te Gönüllü Tasarruflar (S’) Vergilerden (T), Transfer Harcamaları (TR)
ve Tüketimden (C) sonra kalan Milli Gelir (Y) kısmı olarak tanımlanmaktadır. Aşağıda Şekil
10.1 bize Gönüllü Tasarrufların (S’) grafiğini vermektedir:
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S’

S’= -C’0-T0 +(1-c)(1-)Y

S’C

C
B

S’B

A

S’A
YA

YB

YC

Y


-C’0-T0+ TR0

Şekil 10.1: Özel / Gönüllü Tasarruflar Grafiği

Şekil 10.1’de görüldüğü üzere Gönüllü Tasarruflar (S’) Milli Gelir’in (Y) yukarı doğru
eğimli ve doğrusal bir fonksiyonudur. Örneğin ekonominin B noktasında olduğunu varsayalım.
Milli Gelir YB’den YA düzeyine düşerse, Gönüllü Tasarruflar (S’) da S’B’den S’A düzeyine
düşer. Yine Milli Gelir YB’den YC düzeyine çıkarsa, Gönüllü Tasarruflar (S’) da S’B’den S’C
düzeyine çıkar. Dikkat edilmesi gereken nokta Gönüllü Tasarruflar’daki (S’) artışın Milli
Gelir’deki (Y) artıştan daha az olmasıdır. Bunun sebebi Toplam Harcamalar’ın eğiminin ((1c)(1-)) 0 ilâ 1 arasında olmasıdır, (0<(1-c)(1-)<1). “(1-c)(1-)” katsayısı iki katsayıya
bağlıdır: Marjinal Tüketim Eğilimi (c), Dolaylı Vergi Oranı ().Gönüllü Tasarruflar (S’)
Grafiği’nin yatay eksene paralel kırmızı kesikli çizgi ile yaptığı açı olan “” açısının tanjantı
bize “(1-c)(1-)” katsayısını vermektedir; (Tan  = (1-c)(1-)). “(1-c)(1-)” katsayısı Marjinal
Tüketim Eğilimi (c) ve Dolaylı Vergi Oranı () ile ters yönde hareket etmektedir. Bunu sebebi
Milli Gelir (Y) arttıkça Gönüllü Tasarrufların (S’) Harcanabilir Gelir’den (YD) tüketilmeyen
kısmın payı oranınca artmasıdır. Yine Gönüllü Tasarruflar (S’) Grafiği’nin dikey ekseni kestiği
nokta “-C’0-T0+TR0” olduğu için de, Gönüllü Tasarruflar (S’) Grafiği’nin konumunu
Otonom Tüketim Harcamaları (C’0), Transfer Harcamaları (TR0) ve Doğrudan Vergilerle
(T0) belirlemektedir. Gönüllü Tasarruflar (S’) Grafiği Otonom Tüketim Harcamaları (C’0) ve
Doğrudan Vergiler (T0) artınca aşağı kayar, düşünce yukarı kayar. Transfer Harcamaları
(TR0) düşünce aşağı, artınca ise yukarı kayar.
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10.2. Milli Gelir – Toplam Harcamalar Denkliği ve Üç Temel Hesap
Mal ve Hizmet Piyasası’nda dengenin Milli Gelir (Y) ve Toplam Harcamalar (AE)
Denkliği’nden yola çıkarak oluştuğunu bir önceki bölümde işlemiştik. Bu denkliği, Denge Milli
Gelir (YE) düzeyini bulmak amacıyla değil de, ekonominin İç Denge ve Dış Dengelerini bulmak
için de yorumlayabiliriz. İç Denge ise, yine Kamu Kesimi ve Özel Kesim olarak iki ayrı
bileşene ayrılabilir. Bu durumda ekonomiyi üç ayrı hesap özelinde inceleyebiliriz:
(i)

Tasarruf – Yatırım Hesabı (S’- I);

(ii)

Bütçe Hesabı (T-G-TR)

(iii)

Cari İşlemler Hesabı (X-Z)

Göreceğiz ki, bu hesapların üçü de karşılıklı bağımlılık içermektedir ve birbirlerini
etkilemektedir. İktisatçılar, bu muhasebe denkliklerini veri kabul ederler. Ancak, bu hesaplar
arasındaki ilişkinin hangi mekanizmalar vasıtasıyla gerçekleşeceği konusunda ayrışırlar.
Şimdi, dilerseniz bu hesapların nasıl oluşturulduğunu inceleyelim:
𝑌 = 𝐶 + 𝑆 = 𝐶 + 𝑆 ′ + 𝑇 − 𝑇𝑅 … … … (10.4. 𝑎)
𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑍 … … … (10.4. 𝑏)
𝑌 − 𝐴𝐸 ≡ (𝑆 ′ − 𝐼) + (𝑇 − 𝐺 − 𝑇𝑅) − (𝑋 − 𝑍) ≡ 0 … … (10.4. 𝑐)
(𝑆 ′ − 𝐼) + (𝑇 − 𝐺 − 𝑇𝑅) = (𝑋 − 𝑍) … … … (10.4. 𝑑)
Denklem (10.4.a) üretilen Milli Gelirin (Y), yani karşılığında bir mal veya hizmet
üretilen gelir kalemlerinin, Tüketim ve Gönüllü (S’) ve Zorunlu Tasarruf (T) Toplamından
karşılığında bir mal veya hizmet üretilmeyen Transfer Harcamalarının (TR0) çıkarılması ile
elde edildiğini göstermektedir. Denklem (10.4.b) Toplam Harcamaların (AE) tanımını
vermektedir. Denklem (10.4.c) Mal ve Hizmet Piyasası denge koşulu olan Milli Gelir – Toplam
Harcamalar Denkliğini (Y-AE0) vermektedir ki, biz burada geçen bölümde olduğu denklemi
Milli Gelir için çözmeyerek, denkliği Yurt içi Özel ve Kamu ve Yurt dışı bileşenlerine ayırmayı
tercih ediyoruz. Bunun sonucunda denklem (10.4.d)’de görüldüğü üzere, Gönüllü Tasarruf –
Yatırım Hesabı’nın (S’-I) Bütçe Hesabı (T-G-TR) ile toplamı Cari İşlemler Hesabına eşit olmak
durumundadır. Bu eşitlik bir muhasebe denkliğidir. Bu yüzden tartışmalar eşitliğin
gerçekleşmesinden ziyade, hangi mekanizmayla gerçekleşeciği etrafında düğümlenmektedir.
Şimdi bu hesapları daha ayrıntılı biçimde inceleyelim:

10.2.1. Gönüllü Tasarruf – Yatırım Hesabı
Şekil 10.2.a’da Tasarruf-Yatırım Hesabı grafiğini, Şekil 10.2.b’de ilgili Milli Gelir
dengesi görülmektedir. Tasarruf – Yatırım Hesabı Mal ve Hizmetler piyasasında oluşan denge
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gelir düzeylerine bağlı olarak belirlenir. Şekil 10.2.b’de A’ Noktasında oluşan denge gelir
düzeyi olan YA’da Tasarruflar Yatırım’dan daha düşüktür, (SA<I). Bu durumda ülkede,
Tasarruf Açığı bulunmaktadır. Yine, Şekil 10.2.b’de B’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi
olan YB’de Tasarruflar Yatırım’a eşittir, (SB=I). Bu durumda ülkede Tasarruf-Yatırım Dengesi
bulunmaktadır. Nihayet, Şekil 10.2.b’de C’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YC’de
Tasarruflar Yatırım’dan daha fazladır, (SC>I). Bu durumda ülkede Tasarruf Fazlası
bulunmaktadır.

S’,I
S’

C
S’C
S’C>I0
I0

S’B=I0

B

S’B<I0
S’A
A

0

YA

YB

YC

Y

-C’0-T0+ TR0

Şekil 10.2.a: Özel (Gönüllü) Tasarruf (S’) ve Özel Yatırım (I)
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AE

AEC
C’
AEB

AEA

B’

A’
S’C>I0

S’B<I0
45o

0

YA

YB

YC

Y

Şekil 10.2.b: Milli Gelir Dengesi

10.2.2. Bütçe Hesabı
Şekil 10.3.a’da Bütçe Hesabı grafiğini, Şekil 10.3.b’de ilgili Milli Gelir dengesi
görülmektedir. Bütçe Hesabı Mal ve Hizmetler piyasasında oluşan denge gelir düzeylerine
bağlı olarak belirlenir. Şekil 10.3.b’de A’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YA’da
Vergi Gelirleri Kamu Harcamaları ve Transfer Harcamaları toplamından daha düşüktür,
(TA<G+TR). Bu durumda ülkede, BütçeAçığı bulunmaktadır. Yine, Şekil 10.3.b’de B’
Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YB’de Vergi Gelirleri Kamu Harcamaları ve
Transfer Harcamaları toplamına eşittir, (TB=G+TR). Bu durumda ülkede Bütçe Dengesi
bulunmaktadır. Nihayet, Şekil 10.3.b’de C’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YC’de
Vergi Gelirleri Kamu Harcamaları ve Transfer Harcamaları toplamından daha fazladır,
(TC>G+TR). Bu durumda ülkede Bütçe Fazlası bulunmaktadır.
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T,G+TR
T

C
TC
TC> G0+TR0

TB=G0+ TR0

G0+TR0
TA< G0+TR0

B

TA
A

T0
0

YA

YB

Y

YC

Şekil 10.3.a:Vergiler (T), Kamu (G) ve Transfer Harcamaları (T) ve Bütçe Dengesi (TG-TR)

AE

AEC
C’
AEB

AEA
B’

A’

45o

0

YA

YB

YC

Y

Şekil 10.3.b: Milli Gelir Dengesi
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10.2.3. Cari İşlemler Hesabı
Şekil 10.4.a’da Cari İşlemler Hesabı grafiğini, Şekil 10.4.b’de ilgili Milli Gelir dengesi
0görülmektedir. Cari İşlemler Mal ve Hizmetler piyasasında oluşan denge gelir düzeylerine
bağlı olarak belirlenir. Şekil 10.4.b’de A’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YA’da
İthalat İhracattan daha düşüktür, (ZA<X). Bu durumda ülkede,
Cari İşlemler Fazlası
bulunmaktadır. Yine, Şekil 10.4.b’de B’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YB’de
İthalat İhracata eşittir, (ZB=X). Bu durumda ülkede Cari İşlemler Dengesi bulunmaktadır.
Nihayet, Şekil 10.4.b’de C’ Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YC’de İthalat İhracattan
daha fazladır, (ZC>X). Bu durumda ülkede Cari İşlemler Fazlası bulunmaktadır.

Z,X
Z

C
ZC
ZC > X0
ZB=X0

X0
Z A< X 0

B

ZA
A

Z0
0

YA

YB

YC

Y

Şekil 10.4.a:İhracat, İthalat ve Cari İşlemler Hesabı
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AE

AEC
C’
AEB

AEA
B’

A’

45o

0

YA

YB

YC

Y

Şekil 10.4.b: Milli Gelir Dengesi

10.3. Ulusal Tasarruf ve Ulusal Yatırım Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı
Kısım 10.2:’de Tasarruf Yatırım Hesabı, Bütçe Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı olmak
üzere ekonominin talep yanını üç ayrı kategoride inceledik. Ancak dışa açık bir ekonomide
hükümetin uygulayacağı politikaları belirlemek ve doğru yönde uygulayabilmek için bu
hesapları İç Denge ve Dış Denge olarak iki farklı kategoriye ayırmamız gerekmektedir.
İç Denge ile kastettiğimiz “Milli Gelir (Y) düzeyinin Tam İstihdam düzeyinde (Y F)
olmasından ibarettir.” Dış Denge ile ise “Cari İşlemler Hesabı’nın dengede olmasını”
anlıyoruz; (X-Z=0). Denklem (10.4.d)’de Cari İşlemler Hesabı Dengesi’nin, yani “Dış
Denge’nin” Tasarruf Yatırım Hesabı ve Bütçe Hesabı toplamına eşit olduğunu göstermektedir.
(𝑆 ′ − 𝐼) + (𝑇 − 𝐺 − 𝑇𝑅) = (𝑋 − 𝑍) … … … (10.4. 𝑑)
Buna göre, üç temel hesabın politika koordinasyonunu tespit edebilmek için
kullanılmasında iç talebe yönelik Tasarruf Yatırım Hesabı ve Bütçe Hesabı’nın birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıda bunu ayrıntısıyla göreceğiz:
(𝑆 ′ − 𝐼) + (𝑇 − 𝐺 − 𝑇𝑅) = (𝑆 ′ + 𝑇 − 𝐼 − 𝐺 − 𝑇𝑅)
= −𝐶0 − (1 − 𝑐)𝑇0 + (1 − 𝑐)𝑇𝑅0 + (1 − 𝑐)(1 − 𝜏)𝑌 + 𝜏𝑌 + 𝑇0 − 𝐼0 + 𝑏𝑟 − 𝐺0 − 𝑇𝑅0
= [𝒄𝑻𝟎 −𝑪𝟎 − 𝒄𝑻𝑹𝟎 − 𝑰𝟎 − 𝑮𝟎 + 𝒃𝒓] + [𝟏 − 𝒄(𝟏 − 𝝉)]𝒀 (𝟏𝟎. 𝟓)
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Denklem (10.5)’te bir ekonominin Zorunlu ve Gönüllü Tasarrufların, bir başka deyişle,
Özel Tasarruflar ve Kamu Tasarruflarının toplamının (S’+T) özel sektör Yatırımları, Kamu ve
Transfer Harcamaları’nın toplamına (I+G+TR) olan farkını göstermektedir. Bu hesaba kısaca
“Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI)” denilir. Denklem (10.4.d)’ye göre bir ülkede
muhasebe denkliği olarak Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI) Cari İşlemler Hesabı’na (XZ) eşit olmak durumundadır. Dolayısıyla, bu eşitlik denklem (10.4.c)’ye göre Mal ve Hizmet
Piyasası dengesini yahut diğer bir deyişle Toplam Harcamalar ve Milli Gelir denkliğini
sağlayan Denge Milli Gelir düzeyini (YE) de sağlamaktadır. Dolayısıyla, grafiksel gösterimde
Denge Milli Gelir düzeyi (YE) Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI) ve Cari İşlemler Hesabı
(X-Z) grafiklerinin kesiştiği nokta temel alınmalıdır. Dilerseniz bu grafikleri ilkönce teker teker
daha sonra da birlikte inceleyelim:

US-UI=-[C0+cTR0+I0+G0-cT0+br] + [1-c(1-t)]Y
US-UI
B Noktası:
US-UI=0 Ulusal
Tasarruf Dengesi
A Noktası:
US-UI<0 Ulusal
Tasarruf Açığı
YA

0

C
B
YB

Y

YC

A

C Noktası:
US-UI>0 Ulusal
Tasarruf Fazlası

-[C0+cTR0+I0+G0-cT0+br]

Şekil 10.5.a Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI)

Şekil 10.5..a’da Ulusal Tasarruf - Ulusal Yatırım Hesabı (US-UI) grafiği görülmektedir.
Ulusal Tasarruf - Ulusal Yatırım Hesabı (US-UI) Mal ve Hizmetler piyasasında oluşan denge
gelir düzeylerine bağlı olarak belirlenir. Şekil 10.5.a’da A Noktasında oluşan denge gelir düzeyi
olan YA’da Ulusal Tasarruflar Ulusal Yatırım’dan daha düşüktür, (USA<UIA). Bu durumda
ülkede, Ulusal Tasarruf Açığı bulunmaktadır. Yine, Şekil 10.5.a’da B Noktasında oluşan
denge gelir düzeyi olan YB’de Ulusal Tasarruflar Ulusal Yatırım’a eşittir, (USB=UIB). Bu
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durumda ülkede Ulusal Tasarruf- Ulusal Yatırım Dengesi bulunmaktadır. Nihayet, Şekil
10.5.a’da C Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan YC’de Tasarruflar Yatırım’dan daha
fazladır, (USC> UIC). Bu durumda ülkede Ulusal Tasarruf Fazlası bulunmaktadır.
Cari İşlemler Hesabı’nı (X-Z) matematiksel olarak göstermek istersek aşağıdaki
işlemleri uygulamak zorundayız:
𝑋 − 𝑍 = 𝑋0 + 𝑥1 𝑒 − 𝑍0 − 𝑧1 𝑌 + 𝑧2 𝑒 = [𝑋0 − 𝑍0 + (𝑥1 + 𝑧2 )𝑒] − 𝑧1 𝑌 =
(𝑿 − 𝒁) = [𝑿𝟎 − 𝒁𝟎 + 𝒙𝒆] − 𝒛𝟏 𝒀; 𝑥 = (𝑥1 + 𝑧2 ) … … … (10.6)
Cari İşlemler Hesabı (X-Z) Grafiği Milli Gelir (Y) ile ters orantılı bir ilişki içindedir.
Milli Gelir (Y) arttıkça İhracat değişmezken İthalat artmakta, bu da Cari İşlemler Hesabını
düşürmektedir. Yine Milli Gelir (Y) azaldıkça İhracat değişmezken İthalat düşmekte, bu da Cari
İşlemler Hesabını arttırmaktadır. Aşağıda Cari İşlemler Hesabı Grafiği’ni görmekteyiz:

X-Z
B Noktası:
X-Z=0 Cari
İşlemler Dengesi
X0-Z0+xe

A

C Noktası:
X-Z<0 Cari
İşlemler Açığı
B

0

YA

YB

YC

Y

C
A Noktası:
X-Z>0 Cari
İşlemler Fazlası

(X-Z)=[ X0-Z0+xe] – z1Y

Şekil 10.5.b: Cari İşlemler Hesabı (X-Z)
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10.4. İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Şekil 10.5.b’de Cari İşlemler Hesabı (X-Z) Grafiği görülmektedir. Cari İşlemler Hesabı
(X-Z) Grafiği Mal ve Hizmetler piyasasında oluşan denge gelir düzeylerine bağlı olarak
belirlenir. Cari İşlemler Hesabı (X-Z) Grafiği’nin eğimi Marjinal Tüketim Eğilimi’nin
negatifidir, (z1). Grafiğin Konumunu ise Toplam İhracatın Otonom İthalattan farkı (X0+xeZ0) ile belirlenmektedir. İhracat (X0+xe) yükseldikçe ve Otonom İhracat (Z0) düştükçe Cari
İşlemler Hesabı (X-Z) Grafiği yukarı, İhracat (X0+xe) düştükçe ve Otonom İhracat (Z0)
yükseldikçe Cari İşlemler Hesabı (X-Z) Grafiği aşağı kayacaktır. Şekil 10.5.b’de A Noktasında
oluşan denge gelir düzeyi olan YA’da İhracat İthalat’tan daha yüksektir, (X>Z). Bu durumda
ülkede, Cari İşlemler Fazlası bulunmaktadır. Yine, Şekil 10.5.b’de B Noktasında oluşan
denge gelir düzeyi olan YB’de İhracat İthalat’a eşittir, (X=Z). Bu durumda ülkede Cari İşlemler
Dengesi bulunmaktadır. Nihayet, Şekil 10.5.b’de C Noktasında oluşan denge gelir düzeyi olan
YC’de İhracat İthalat’tan daha azdır, (X<Z). Bu durumda ülkede Cari İşlemler Açığı
bulunmaktadır.
Ekonomini bütününde mal ve hizmet piyasaları dengesinin gerçekleşmesi için Ulusal
Tasarruf – Ulusal Yatırım (US-UI) Hesabı ile Cari İşlemler Hesabının (X-Z) birbirine eşit
olması gerekmektedir. Bu ise, mal ve hizmet piyasasında dengenin Ulusal Tasarruf – Ulusal
Yatırım (US-UI) Hesabı ile Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiklerinin kesiştiği yerde
gerçekleşmesi anlamına gelir Aşağıda Şekil 10.6.’da bu durumu inceleyeceğiz.
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X-Z=0
US-UI=0

(X-Z),
(US-UI)

(US-UI)

X0-Z0+xe
A

B
US-UI>0

X-Z>0

0

Y1

E

Y

Y2

US-UI<0

X-Z<0
D

C

YE
(X-Z)

-[C0+cTR0+I0+G0-cT0+br]

Şekil 10.6 Milli Gelir Dengesi, Ulusal Tasarruf –Yatırım ve Cari İşlemler Hesabı (X-Z)

İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de
Şekil 10.6’yı incelerken üç gelir düzeyi özelinde inceleyeceğiz: Y1,YE ve Y2

Y1 Milli Gelir Düzeyi:
Y1 Milli Gelir Düzeyi’nde Ulusal Tasarruf – Yatırım Hesabı Grafiği C Noktasında ve
negatif değerdedir, yani Ulusal Tasarruf Açığı vardır. Öte yandan Cari İşlemler Hesabı Grafiği
A Noktasında ve pozitif değerdedir, yani Cari İşlemler Fazlası vardır. Yatırım, Kamu ve
Transfer Harcamalarının Toplam Tasarruflardan ve İhracatın İthalattan daha fazla olması
Toplam Harcamaların Milli Gelirden daha yüksek olması anlamına gelir. Bu durumda Milli
Gelir (Y) artış sürecine girer. Milli Gelir (Y) arttıkça Cari İşlemler Fazlası ve Tasarruf Açığı
azalacaktır.
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Y2 Milli Gelir Düzeyi:
Y2 Milli Gelir Düzeyi’nde Ulusal Tasarruf – Yatırım Hesabı Grafiği B Noktasında ve
pozitif değerdedir, yani Ulusal Tasarruf Fazlası vardır. Öte yandan Cari İşlemler Hesabı
Grafiği D Noktasında ve negatif değerdedir, yani Cari İşlemler Açığı vardır. Yatırım, Kamu
ve Transfer Harcamalarının Toplam Tasarruflardan ve İhracatın İthalattan daha az olması
Toplam Harcamaların Milli Gelirden daha düşük olması anlamına gelir. Bu durumda Milli
Gelir (Y) azalış sürecine girer. Milli Gelir (Y) azaldıkça Cari İşlemler Açığı ve Ulusla Tasarruf
Fazlası azalacaktır.

YE Milli Gelir Düzeyi:
Bu Milli Gelir Düzeyi’nde hem Ulusal Tasarruf – Yatırım Hesabı Grafiği hem de Cari
İşlemler Hesabı Grafiği E Noktasında kesişmektedir. E Noktası Şekil 10.6’da Mal ve Hizmetler
Piyasası Dengesi’nin gerçekleştiği yerdir. Aynı zamanda Şekil 10.6’da denge noktası hem
Ulusal Tasarruf – Yatırım Hesabı hem de Cari İşlemler Hesabı’nın dengede olduğu durumu
göstermektedir. Ancak bu zorunlu değildir.
Aşağıda Denge Milli Gelir Düzeyi’nin (YE) sırasıyla Ulusal Tasarruf ve Cari İşlemler
Fazlası ve Ulusal Tasarruf ve Cari İşlemler Açığı verdiği durumlar Şekil 10.7.a ve Şekil
10.7.b’de gösterilmektedir. Piyasa kendi dinamiklerine bırakılacak olursa Şekil 10.6’da
gösterilen ideal konuma ulaşması her zaman garanti değildir.
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(X-Z),
(US-UI)

(US-UI)

X0-Z0+xe
A

B

E
C

0

X-Z>0
US-UI>0

D
Y1

YE

Y2

Y
(X-Z)

-[C0+cTR0+I0+G0-cT0+br]

Şekil 10.7.a: Dengede Ulusal Tasarruf ve Cari İşlemler Fazlası (X-Z>0; US-UI>0)

İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de
Şekil 10.7.a’da mal ve hizmetler piyasası dengesi E noktasında oluşmuştur. Görüleceği
üzere E Noktası yatay eksenin üstünde kalmaktadır. Bu ise hem Ulusal Tasarruf – Yatırım
Hesabının, yani İç Hesabın, hem de Cari İşlemler Hesabının, yani dış hesabın fazla verdiği bir
noktadır. Unutmayalım ki, mal ve hizmetler piyasası dengesi İç Hesap ile Dış Hesabının
eşitlendiği yerde dengeye gelir. Örneğin Çin ve Almanya gibi ülkelerde durum Şekil 10.7.a’da
gösterilen dengeye benzemektedir.
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(X-Z),
(US-UI)

(US-UI)
X0-Z0+xe

A

Y

B

0
X-Z<0
US-UI<0
E
D

C
Y1

YE

Y2

(X-Z)
-[C0+cTR0+I0+G0-cT0+br]

Şekil 10.3.b: Dengede Ulusal Tasarruf ve Cari İşlemler Açığı (X-Z<0; US-UI<0)

İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de
Şekil 10.7.b’de mal ve hizmetler piyasası dengesi E noktasında oluşmuştur. Görüleceği
üzere E Noktası yatay eksenin altında kalmaktadır. Bu ise hem Ulusal Tasarruf – Yatırım
Hesabının, yani İç Hesabın, hem de Cari İşlemler Hesabının, yani dış hesabın açık verdiği bir
noktadır. Mal ve hizmetler piyasası dengesi İç Hesap ile Dış Hesabının eşitlendiği yerde
dengeye geldiği için, reel ekonominin talep yanlı dengesi olmasına rağmen hem İç Hesp hem
de Dış Hesap açık vermektedir. Şekil 10.7.b’de gösterilen dengeye örnek olarak Türkiye
ekonomisinin durumunu gösterebiliriz.

10.4.1. İç ve Dış Dengenin Tanımı ve Grafiksel Gösterimi
Aşağıda Şekil 10.8’de İç Denge (Y=Y*) ve Dış Denge (X-Z=0) Grafiksel olarak
gösterilmiştir. Y* Tam İstihdam Milli Gelir düzeyini göstermektedir. Bu aynı zamanda Toplam
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Üretim’in elde edeceği maksimum düzeyi gösterir. Eğer, para basmak, borçlanmak yoluyla
hükümet üretebileceğinden daha fazla gelir yaratmaya çalışırsa (Y>Y*), bu, Toplam
Harcamaların Toplam Üretimden (AE>Y*) daha fazla olmasına yol açar. Bu durumda
ekonomide genel bir talep fazlası ve üretim açığı bulunmaktadır. Talep fazlası piyasalarda
fiyatlara yukarı doğru baskı yapar ve Enflasyon Sorunu doğar. Tersi durumda eğer ekonomide
üretebileceğinden daha az bir Milli Gelir düzeyi oluşmuşsa (Y<Y*), bu, Toplam Harcamaların
Toplam Üretimden daha az olmasına (AE<Y*) yol açar. Bu durumda ekonomide genel bir talep
açığı ve üretim fazlası bulunmaktadır. Üretim fazlası piyasalarda fiyatlara aşağı doğru baskı
yapar ve Deflasyon Sorunu doğar. Dış Denge ise Cari İşlemler Dengesi’nin kendisidir.
Şimdi Mal ve Hizmetler Piyasası’nda oluşan denge Milli Gelir Düzeyi (YE) ile İç
Denge’yi sağlayacak Tam İstihdam Milli Gelir Düzeyi’nin (Y*) birbirine eşitlenmesi (YE = Y*)
her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda İç Denge koşulunu Maliye Kur ve Ticaret
Politikaları uygulayarak sağlayabiliriz.
Yine, Mal ve Hizmetler Piyasası’nda oluşan denge Milli Gelir Düzeyi (YE) ile Dış
Denge’yi sağlayacak Milli Gelir Düzeyi’nin birbirine eşitlenmesi de (X = Z(YE)) her zaman
mümkün olmayabilir. Bu durumda Dış Denge koşulunu Maliye, Kur ve Ticaret Politikaları
uygulayarak sağlayabiliriz.

Y=Y*
İÇ DENGE

(X-Z),
(US-UI)

I.BÖLGE
CARİ FAZLA
DEFLASYON

II.BÖLGE
CARİ FAZLA
ENFLASYON

(X-Z) >0
Y<Y*

(X-Z) >0
Y>Y*
E

0

Y

IV.BÖLGE
CARİ AÇIK
DEFLASYON
(X-Z) <0
Y<Y*

(X-Z) =0
DIŞ DENGE

III.BÖLGE
CARİ AÇIK
ENFLASYON
(X-Z) <0
Y>Y*
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Şekil 10.8: İç Denge (Y=Y*) ve Dış Denge (X-Z=0)

İç Ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de
Şekil 10.8’de 4 ayrı bölge gösterilmiştir.
I.Bölge: Cari Fazla ve Deflasyon
II.Bölge: Cari Fazla ve Enflasyon
III.Bölge: Cari Açık ve Enflasyon
IV.Bölge: Cari Açık ve Deflasyon
I ve III numaralı Bölgelerde Maliye Politikası etkinken, II ve IV numaralı Bölgelerde
Kur ve Dış Ticaret Politikası etkindir. Dolayısıyla I ve III numaralı Bölgelerde öncelikli Maliye
Politikası tedbirlerini uygularken onları destekleyici mahiyette Ticaret ve Kur Politikalarını
kullanmalı, II ve IV numaralı Bölgelerde ise Kur ve Ticaret Politikası birincil öneme sahipken
Maliye Politikası araçları ancak yardımcı mahiyette kalmalıdır.

10.4.2. Maliye Politikası Araçları ve Ulusal Tasarruf –Yatırım
Hesabına Etkileri
Maliye Politikası araçları modelimizde iki ana kategoride yer alır:
(i)

Harcama Bileşenleri: Bunlar hükümetin ekonomiye yaptığı karşılıklı veya
karşılıksız harcama kalemleridir ki, Kamu Harcamaları (G0) ve Transfer
Harcamaları’ndan

(TR0) oluşurlar. Hükümet Genişlemeci Maliye Politikası

uygulandığında bu harcamaları arttırır. Bu ise Ulusal Tasarruflar – Yatırım Hesabı
Grafiğinin (US-UI) aşağı ve sağa kaymasına ve Cari İşlemler Hesabı Grafiği aynı
konumdayken denge Milli Gelir Düzeyinin artmasına yol açar, (Şekil 10.5). Sıkı
Maliye Politikası uyguladığında ise bu harcamaları azaltır. Dolayısıyla Ulusal
Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiğinin (US-UI) yukarı ve sola kaymasına ve Cari
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İşlemler Hesabı Grafiği aynı konumdayken denge Milli Gelir Düzeyinin azalmasına
neden olur. (Şekil 10.9)
(ii)

Gelir Bileşenleri: Bunlar Devletin Vergi Gelirlerinin bileşenlerinden ibarettir:
Doğrudan Vergiler (T0) ve Dolaylı Vergiler (Y). Doğrudan Vergileri
arttırdığımızda yine Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiğinin (US-UI) konumu
etkilenecektir. Genişlemeci Maliye Politikası uygulandığında hükümet Doğrudan
Vergileri (T0) düşürecektir. Bu ise Ulusal Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiğinin
(US-UI) aşağı ve sağa kaymasına ve Cari İşlemler Hesabı Grafiği aynı
konumdayken denge Milli Gelir Düzeyinin artmasına yol açar, (Şekil 10.9). Sıkı
Maliye Politikası uygulandığında ise hükümet Doğrudan Vergileri (T0) arttıracaktır.
Sonuç olarak, Ulusal Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiğinin (US-UI) yukarı ve
sola kaymasına ve Cari İşlemler Hesabı Grafiği aynı konumdayken denge Milli
Gelir Düzeyinin azalmasına neden olur, (Şekil 10.9). Hükümet Dolaylı Vergi
Oranını () değiştirdiğinde ise, Ulusal Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiğinin (USUI) konumunu değil ama eğimini değiştirecektir. Eğer hükümet Genişlemeci
Maliye Politikasını Dolaylı Vergi Oranını () azaltarak uygularsa, Ulusal
Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiği (US-UI) daha dikleşir ve dikey ekseni kestiği
nokta etrafında saatin tersi yönünde döner. Bu ise, Cari İşlemler Hesabı Grafiği
aynı konumdayken, denge Milli Gelir Düzeyinin artmasına yol açar, (Şekil 10.10).
Tersine eğer hükümet Sıkı Maliye Politikasını Dolaylı Vergi Oranını () arttırarak
uygularsa, Ulusal Tasarruflar – Yatırım Hesabı Grafiği (US-UI) daha yatıklaşır ve
dikey ekseni kestiği nokta etrafında saat yönünde döner. Sonuç olarak, Cari
İşlemler Hesabı Grafiği aynı konumdayken denge Milli Gelir Düzeyinin azalmasına
neden olur. (Şekil Şekil 10.10).
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(US-UI)2

(US-UI)
(X-Z)

(US-UI)0

G0 ^, TR0 ^, T0 v
Genişlemeci M.P.

E1

(US-UI)1

E0

G0 v, TR0 v, T0 ^
Sıkı M.P.

0

Y<Y*

E2
Y>Y*

(X-Z) =0
DIŞ DENGE

Y

(X-Z)
Y=Y*
İÇ DENGE

Şekil 10.9: Maliye Politikası ve Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı Grafiği’nin Konumu

İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de
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(US-UI)
(X-Z)

(US-UI)1

(US-UI)0
Genişlemeci M.P.
v

E1

Sıkı M.P.
^

E0
(US-UI)2

E2
0

Y<Y*

Y>Y*

(X-Z) =0
DIŞ DENGE

Y

(X-Z)
Y=Y*
İÇ DENGE

Şekil 10.10: Maliye Politikası ve Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı Grafiği’nin Eğimi

İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de
Eğer ekonomi I ve IV numaralı Bölgelerde bulunuyorsa, İç Denge açısından problem
Deflasyondur. Böyle bir durumda Genişlemeci Maliye Politikası uygulanmalıdır. Eğer ekonomi
II ve III numaralı Bölgelerde bulunuyorsa, İç Denge açısından problem Enflasyondur. Böyle
bir durumda Daraltıcı Maliye Politikası uygulanmalıdır.

10.4.3. Ticaret ve Kur Politikası Araçları ve Cari İşlemler Hesabına
Etkileri
Ticaret Politikası araçları İhracata verilecek teşvikler ile İthalat Tarife ve Kotaları olarak
tanımlanabilir. İhracat teşviklerinde bir artış Otonom İhracatı (X0) arttırırken, bir azalış da
Otonom İhracatı (X0) azaltacaktır. Benzer şekilde İthalat Kotalarında artış da Otonom İthalatı
(Z0) azaltacağı gibi bir azalma da Otonom İthalatı (Z0) arttıracaktır. Teşviklerde ve/veya
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Kotalarda bir artış Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiğini yukarı ve sağa kaydıracak ve Ulusal
Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI) grafiğinin sabit kaldığı durumda Cari İşlemler Hesabı (X-Z)
artacaktır, (Şekil 10.11). Teşviklerde ve/veya Kotalarda bir azalış Cari İşlemler Hesabı (X-Z)
grafiğini aşağı ve sola kaydıracak ve Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI) grafiğinin sabit
kaldığı durumda Cari İşlemler Hesabı (X-Z) azalacaktır, (Şekil 10.11). Döviz Kuru’ndaki artış
(yani Devalüasyon) da Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiği üzerinde teşviklerdeki bir artışla aynı
etkiye sahip olacaktır. Bu durumda, Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiğini yukarı ve sağa
kaydıracak ve Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI) grafiğinin sabit kaldığı durumda Cari
İşlemler Hesabı artacaktır (X-Z (Şekil 10.11). Bir azalış da (yani Revalüasyon) grafiği sola ve
aşağı kaydıracak ve Ulusal Tasarruf Yatırım Hesabı (US-UI) grafiğinin sabit kaldığı durumda
Cari İşlemler Hesabı (X-Z) azalacaktır, (Şekil 10.11). Kur düzeyi, İhracat Teşvikleri ve İthalat
Kotaları Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiğinin konumunu belirleyen etkenlerdir. Grafiğin
eğimini belirleyen etken ise tarifelerdir. İthalat tarifelerini arttırdığımızda Cari İşlemler Hesabı
(X-Z) grafiğinin eğimi (-z1) daha dikleşir ve Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiği dikey ekseni
kestiği nokta etrafında saat yönünde döner, (Şekil 10.12). Tersine, ithalat tarifelerini
azalttığımızda ise Cari İşlemler Hesabı (X-Z) grafiğinin eğimi (-z1) daha yatıklaşır ve Cari
İşlemler Hesabı (X-Z) grafiği dikey ekseni kestiği nokta etrafında saatin tersi yönünde döner,
(Şekil 10.12).

(US-UI)
(X-Z)
(US-UI)
X0 ^, Z0 v, e ^

X>Z

E2
X0 v, Z0 ^, e v

E0

0

Y

(X-Z) =0
DIŞ DENGE

E1

X<Z
(X-Z)2

(X-Z)0
Y=Y*
İÇ DENGE

(X-Z)1
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Şekil 10.11: Ticaret ve Kur Politikası ve Cari İşlemler Hesabı Grafiği’nin Konumu

İç ve Dış Denge: Politika Koordinasyonu
Kısım 9.2:’de

(US-UI)
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^
(US-UI)
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0
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Y>Y*

Y

(X-Z) =0
DIŞ DENGE

E1
(X-Z)0
Y=Y*
İÇ DENGE

(X-Z)1

Şekil 10.12: Ticaret ve Kur Politikası ve Cari İşlemler Hesabı Grafiği’nin Eğimi

10.4.4. Hükümet Hangi Politikaları Hangi Durumda Uygulamalı?
Burada İç ve Dış Denge hedeflerinin olduğu durumda analitik düzlem dört bölgeye
ayrılmaktaydı. Bölgelerin İç ve Dış Hesap değerleri ve Milli Gelirle olan ilişkileri sebebiyle
Her bölgede politikalardan biri Birincil nitelik kazanmaktadır. Birincil politika hem İç hem Dış
Hesabı istenilen yönde, iki hedefe de beraber götürebilecek politikayı gösterir. Öte yandan
Birincil Politika uygulansa bile İkincil Politika da onu destekler mahiyette kullanılmalıdır.
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İkncil Politika ilgili bölgede İç ve Dış Denge hedeflerinden yalnız birine götürebilecek
politikadır. Bu nedenle İkincil Politika Birincil Politikayı desteklemelidir.
Aşağıdaki Tablo’da hangi bölgede hangi sorunların var olduğu ve bunları hangi
politikalarla giderileceği özetlenmektedir:

BÖLGE

İÇ DENGE

DIŞ DENGE

BİRİNCİL
POLİTİKA

İKİNCİL
POLİTİKA

I

DEFLASYON

FAZLA

Genişlemeci Maliye

Revalüasyon

II

ENFLASYON

FAZLA

Revalüasyon

Sıkı Maliye

III

ENFLASYON

AÇIK

Sıkı Maliye

Devalüasyon

IV

DEFLASYON

AÇIK

Devalüasyon

Genişlemeci Maliye

TABLO 10.1: Politika Koordisyonu
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Uygulama Soruları
1)
“Türkiye’nin bütün iktisadi sorunlarının temelinde kronik yüksek cari açık v
eyüksek işsizlik yatmaktadır. Kısa dönemde cari açığı düşürmek ve işsizliği azaltmak için hangi
tür politika uygulamak gerekir? Niçin?
2)
Dış fazla vererek büyümek de bir politika tercihidir. Böyle bir tercih sözkonusu
ise, kısa dönemde nasıl bir politika koordinasyonu uygulanmalıdır?
3)
Ekonomisi ciddi oranda tasarruf açığı veren ve bunula birlikte kamu kesiminin
ihmal edilemeyecek bir bütçe açığı verdiği ülkemizde, cari açığın ve yüksek dış borcun
uluslararası finans piyasalarının bir oyunu olduğunu söyleyebilir miyiz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dışa açık bir ekonomide Keynes’in temelini attığı, Hansen’in matematiksel modelini
geliştirdiği makro iktisat modeli ndeki üç temel hesap olan Tasarruf - Yatırım Hesabı, Bütçe
Hesabı ve Cari Hesabı’nı öğrendik. Aralarındaki denkliğin ikltisadi açıdan ne ifade ettiğini
inceledik. Kısa dönemde İç ve Dış Dengeye ulaşmak için hangi politikaların uygulanması
gerektiğini tartıştık.
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Bölüm Soruları
1.Milli Gelir azaldığı durumda Bütçe Hesabı ne yönde değişir?
(a)

Bütçe Hesabı açık veriyorsa açık azalır.

(b)

Bütçe Hesabı fazla veriyorsa fazla artar.

(c)

Bütçe Hesabı açık veriyorsa açık artar

(d)

Bütçe Hesabı fazla veriyorsa değişmez.

(e)

Bütçe Hesabı açık veriyorsa değişmez.

2.Milli Gelir arttığı durumda Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı ne yönde değişir?
(a)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı açık veriyorsa açık artar.
(b)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı fazla veriyorsa fazla artar.
(c)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı fazla veriyorsa fazla azalır
(d)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı fazla veriyorsa değişmez.
(e) Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı açık veriyorsa değişmez.

3.Milli Gelir azaldığı durumda Cari İşlemler Hesabı ne yönde değişir?
(a)Cari İşlemler Hesabı açık veriyorsa açık azalır.
(b)Cari İşlemler Hesabı fazla veriyorsa fazla azalır.
(c)Cari İşlemler Hesabı açık veriyorsa açık artar
(d)Cari İşlemler Hesabı fazla veriyorsa değişmez.
(e)Cari İşlemler Hesabı açık veriyorsa değişmez.

4.Döviz Kuru azaldığı durumda Cari İşlemler Hesabı ne yönde değişir?
(a)Cari İşlemler Hesabı açık veriyorsa açık azalır.
(b)Cari İşlemler Hesabı fazla veriyorsa fazla artar.
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(c)Cari İşlemler Hesabı fazla veriyorsa değişmez.
(d)Cari İşlemler Hesabı açık veriyorsa açık artar.
(e)Cari İşlemler Hesabı açık veriyorsa değişmez.

5.Faiz düştüğü durumda Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı ne yönde değişir?
(a)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı açık veriyorsa değişmez.
(b)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı fazla veriyorsa fazla artar.
(c)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı açık veriyorsa açık azalır.
(d)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı fazla veriyorsa değişmez.
(e)Özel Tasarruf - Yatırım Hesabı açık veriyorsa açık artar.

6.Kamu Harcamaları arttığı durumda Bütçe Hesabı ne yönde değişir?
(a)Bütçe Hesabı fazla veriyorsa değişmez.
(b)Bütçe Hesabı fazla veriyorsa fazla azalır.
(c)Bütçe Hesabı fazla veriyorsa fazla artar
(d)Bütçe Hesabı açık veriyorsa açık azalır.
(e)Bütçe Hesabı açık veriyorsa değişmez.

7.“Bir ülkede Cari İşlemler Hesabı: - 100 br., Bütçe Fazlası: +20 br. ve Gönüllü
Tasarruflar:+ 50 br.” İse, YATIRIM harcamaları kaç birimdir?
(a)

130

(b)

140

(c)

150

(d)

160

(e)

170
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8.“Bir ülkede Cari İşlemler Hesabı: + 20 br., Tasarruf Açığı - 40 br. ve Kamu +
Transfer Harcamaları toplamı: +40 br.” İse, VERGİ GELİRLERİ kaç birimdir?
(a) 50
(b) 75
(c) 100
(d) 125
(e) 150

9.“Bir ülkede Bütçe Hesabı: - 60 br., Özel Tasarruf Hesabı: +10 br. ve İhracat
Harcamaları:+ 70 br.” İse, İTHALAT harcamaları kaç birimdir?
(a) 60
(b) 80
(c) 100
(d) 120
(e) 140

10.Dolaylı vergi oranı arttığında Toplam Vergiler Grafiği bundan nasıl etkilenir?
(a) Eğimi dikleşir.
(b) Aşağı kayar
(c) Değişmez
(d) Eğimi yatıklaşır
(e) Yukarı kayar.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) e, 6) b, 7) e, 8) c, 9) d, 10) a,
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11. PARA PİYASASI VE MAL VE HİZMETLER PİYASASI EŞ ANLI
DENGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir ekonomide, bütün ekonominin talep yönlü dengesinin tamamlanması için Para ve
Mal piyasalarının eş anlı dengesinin de incelenmesi gerekmektedir. Para piyasasını standart
makro iktisadi model olan para arzı ve talebiyle incelerken, Mal ve Hizmetler Piyasası ile Para
Piyasasının Eşanlı Dengesini IS-LM Analizi ile göstereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ekonomi haberleri deyince akla hemen döviz kuru ve faiz politikaları
gelmektedir? Acaba neden?
2)

Sizce Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önemli midir? Niçin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Para ve mal ve hizmetler
piyasasının eş anlı dengesi,
IS-LM Analizi

Para piyasası dengesi, para

Metinler, ve görsel

piyasası ile mal ve hizmetler

materyaller ile konuların

piyasasının eş anlı dengesi

daha kolay anlaşılması

IS- LM Analizi ile öğrenilir . sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Para talebi ve arzı



IS Eğrisi



LM Eğrisi
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Giriş
Bir ekonomide, bütün ekonominin talep yönlü dengesinin tamamlanması için Para ve
Mal piyasalarının eş anlı dengesinin de incelenmesi gerekmektedir. Klasik ve Neo – Klasik
iktisatçılara göre para bir peçeden ibarettir. Ekonominin reel yönünü para arzındaki değişimler
etkilemez. Dolayısıyla para politikası ile ekonomiyi yönlendirmek mümkün değildir. Para
politikasının tek işe yaradığı nokta enflasyonun kontrolüdür. Bu görüşlerin dayandığı ana nokta
tüketicilerin nakit parayı sadece bir alış veriş aracı olarak kullanmalarıdır. Paranın bir tasarruf
aracı olarak kullanımı ihmal edilmiştir. Aynı zamanda faizlerde para miktarından ve Merkez
Bankası’nın kararlarından etkilenmez. Neo-Klasik modele göre faizler yatırım ve tasarruf
eşitliğini sağlayacak düzeye intibak ederler. Buradaki faiz reeldir ve sermayenin marjinal
ürününe eşittir.
Bu bakış açısı 20’inci yüzyılda yaşanan 1929 Büyük Buhranından sonra rafa kaldırıldı.
Para bu yüzyılda hem bir tasarruf aracı olarak kullanılıyor hem de diğer tasarruf araçları ile
yakın ikame bulunuyordu. Bu ise, piyasadaki nakit para arzının nominal faizleri doğrudan
belirlediği anlamına gelmakteydi. Yani para politikası faizleri, faizler kanalıyla da yatırımları
ve milli geliri belirklemek mümkündü. İşte Keynes bu ilişkiyi ortaya koyarak para politikasının
önemini ortaya koydu. Bunun doğal sonucu olarak para piyasası ile mal ve hizmetler
piyasasının birbirleri ilişkide olması idi. İşte bu bölümde, biz, para piyasası dengesini
açıkladıktan sonra, para piyasasını dengeye getiren faiz oranı ile mal ve hizmetler piyasasını
dengeye getiren milli gelir düzeyi arasındaki etkileşimleri inceleyeceğiz. Yani para piyasası ile
mal ve hizmetler piyasasının eş anlı dengesini öğreneceğiz. Bunun için de IS – LM Analizini
kullanacağız.
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11.1.PARA PİYASASI DENGESİ
Bir ekonomide para piyasası dengesi iki temel ilişki ile sağlanır:
-

Para Arzı

-

Para Talebi.

Para Piyasası modeli standart mal ve hizmet piyasalarından farklıdır. Aslında makro
modelin tamamı için Para Piyasası menkul kıymet piyasalarını temsilen bulunmaktadır. Elbette
ki, bugünkü karmaşık dinamikleriyle menkul kıymet piyasalarının bütün ayrıntılarıyla
incelendiği söylenemez ama gerçeğe bir yakınsama teşkil ettiğinde bir şüphe yoktur.
Standart ders kitabı modellerinde para arzı ve talebi için geçerli olan varsayımları
burada da kullanacağız. Ancak, bildiğimiz gibi, menkul kıymet piyasaları ve bunların eşleniği
olarak para piyasası diğer mal ve hizmetb piyasalarından farklıdır. Herşeyden önce, bu yüzden
para piyasasında arz ve talebi inceleyeceğiz.

11.1.1. Para Talebi
John Maynard Keynes’e göre Para Talebi (MD) insanların likidite sahibi olmak amacıyla
para talep etmelerini gösterir. Bu yüzden Keynes para talebine “Likidite Tercihi” adını verir.
Dolayısıyla ele aldığımız “öncelikle nakit para talebidir.” İnsanlar nakit parayı üç güdü ile
talep ederler:
(i)

İşlem Güdüsü

(ii)

İhtiyati Güdü

(iii)

Spekülatif Güdü

İşlem Güdüsü ile para talebi, “insanların belli bir dönem için çeşitli mal ve hizmetleri
satın almak amacıyla elde tuttukları para miktarını” gösterir. Dolayısıyla, çok doğal olarak,
Milli Gelir ile doğru orantılı bir ilişki içindedir. Yani Milli Gelir (Y) arttıkça İşlem Güdüsü
ile para talebi (MD) de artar, Milli Gelir (Y) azaldıkça ise İşlem Güdüsü ile para talebi (MD)
düşer. Bu ilişki ilk defa Miktar Kuramı’nın Cambridge yorumunda Cambridge Denklemi
adıyla kullanılmıştır.
İhtiyati Güdü ile para talebi, “insanların belirli bir vade içindeki geleceğe dair
tahminlerindeki belirsizliğe karşı ihtiyaten tuttukları nakit para miktarını” gösterir.İhtiyati
Güdü ile para talebi hem Milli Gelir’in (Y) hem de Belirsizliğin () doğru orantılı bir
fonksiyonudur. Yani Milli Gelir (Y) ve/veya Belirsizlik () arttıkça İhtiyati Güdü ile para
talebi (MD) de artar, Milli Gelir (Y) ve/veya Belirsizlik () azaldıkça ise İhtiyati Güdü ile
para talebi (MD) düşer. Burada bildirilmesi gereken önemli husus İhtiyati Güdü ile para
talebinin Belirsizliğe () olan duyarlılığı Milli Gelire (Y) olan Duyarlılığından fazladır.
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Örneğin kriz zamanlarında Milli Gelir (Y) daralsa bile Belirsizlik () arttığı için İhtiyati
Güdü ile para talebi de (MD) artar. Tersi durumda ekonomi istikrarlı ve hızlı bir büyüme
patikası tutturmuşsa, Milli Gelir’in (Y) artmasına rağmen Belirsizlik düştüğü için ()İhtiyati
Güdü ile para talebi (MD) düşer.
Spekülatif Güdü ile para talebi, “insanların çeşitli menkul kıymetlerden oluşan bir
portföyde tasarruflarını değerlendirirken, bu menkul kıymetlerle yakın ikame olan nakit
paradan portföylerinde spekülasyon amacıyla tuttukları miktarı” gösterir. Spekülâtif Güdü ile
para talebi nominal faiz (i) oranı ile ters orantılı bir ilişki içindedir. Yani nominal faiz oranı (i)
yükselince Spekülâtif Güdü ile para talebi (MD) düşer, nominal faiz oranı (i) düşünce
Spekülâtif Güdü ile para talebi (MD) de artar.
Sonuç olarak eğer para talebini formüle edecek olursak kabaca şu aşağıdaki denklemi
kullanmaktayız:
𝑀𝐷 = 𝐿0 + 𝑘𝑌 − ℎ𝑖; 𝐿0 , 𝑘, ℎ > 0 … … … (11.1)
𝑀𝐷 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖
𝐿0 = 𝑂𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑖𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑖𝑟𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖ğ𝑖𝑛 (𝜎)𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢;
𝑘 = 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤
ℎ = 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤
Grafiksel olarak da aşağıdaki gibi ifade ederiz:
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i
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İC

MD1
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(M/P)A

(M/P)B

(M/P)C

Y2<Y0<Y1

MD0
M/P
Reel Ankesler

Şekil 11.1.a:Para Talebini Konumu

Şekil 11.1.a’da görüleceği üzere Para Talebinin konumunu Milli Gelir (Y) düzeyi ve
Belirsizlik () belirler. Para talebinin eğimi de spekülâtif güdü ile para talebinin kuvvetine, yani
para talebinin faize (i) duyarlılığına (h) bağlıdır. Varsayalım ki, başlangıç para talebinde (MD0)
ve B Noktasındayız. Herhangi bir sebepten faiz haddi yükselse (i) spekülatif güdü ve
dolayısıyla para talebi azalacaktır (B  C).Yine herhangi bir sebepten faiz haddi düşse (i)
spekülatif güdü ve dolayısıyla para talebi düşecektir (B  A). Eğer Milli Gelir artarsa (Y)
hem İşlem Güdüsü hem de İhtiyati Güdü ile para talebi artacaktır. Yine eğer Belirsizlik artarsa
() bu sefer sadece İhtiyati Güdü ile para talebi artacaktır. Bu durumda Para Talebi grafiği
yukarı kayacak ve (MD1) düzeyine çıkacaktır, (MD0  MD1). Tersine eğer Milli Gelir azalırsa
(Y) hem İşlem Güdüsü hem de İhtiyati Güdü ile para talebi azalacaktır. Yine eğer Belirsizlik
azalırsa () bu sefer sadece İhtiyati Güdü ile para talebi azalacaktır. Bu durumda Para Talebi
grafiği aşağı kayacak ve (MD2) düzeyine inecektir, (MD0  MD1).
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11.1.2. Para Arzı
Para Arzının standart ders kitaplarında Milli Gelir (Y) düzeyi ve faiz haddinden (i)
bağımsız olduğu varsayılır. Bunda bir gerçek payı olmakla birlikte para arzının tanımına göre
içeriği değişmekte olduğu ve daha geniş anlamlı para arzı tanımlarında para arzının gerek Milli
Gelir (Y) düzeyi gerekse faiz haddine (i) bağımlı olduğu bilinmektedir. Ancak bu durum para
piyasasının genel dengesi açısından bir farklılık içermemektedir. Bu yüzden burada para arzının
Milli Gelir (Y) düzeyi ve faiz haddinden (i) bağımsız olduğu varsayılacaktır. Bu yüzden Para
Arzı “egzojen – dışsal” olarak tanımlanmaktadır.
Eğer Para arzı Milli Gelir (Y) düzeyi ve faiz haddinden (i) bağımsız ise o zaman Para
Arzı’nı ne belirlemektedir? Bu sorunun cevabı Merkez Bankası’dır. Bugün, ülkeler kendi Milli
Para’larını basmak için ya Merkez Bankaları tesis etmektedirler (örn. T.C. Merkez Bankası)
veya özel bir banka ya da bankalara milli parayı basma hakkını vermektedirler, (FED –
Amerikan Merkez Bankası). Her hâl-ü-kârda tek bir otorite milli para miktarını belirlemektedir.
Milli Para arzını belirlemek için para otoritesinin yaptığı bütün işlemler Para Politikası olarak
adlandırılır. Bizim buradaki analizimizde, genişlemeci ve daraltıcı para politikasının para arzı
üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
Analizimizde önemli bir nokta da para arzı tanımının nominal para miktarı değil ancak
mevcut para arzının satın alma gücü olarak ifade edilmesidir. Bilindiği üzere, analizimizin bu
safhasında fiyat hareketlerini incelememekteyiz. Bu yüzden fiyatlar genel seviyesi (P) ver kabul
edilecektir. Aşağıda denklem (11.2)’de para arzı tanımlanmaktadır:
𝑀𝑆 =

𝑀0
; 𝑀0 = 𝐸𝑔𝑧𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑟𝑧𝚤; 𝑃 = 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖; … (11.2)
𝑃

Aşağıda Şekil 11.1.b’de para arzı grafiğini ve bunun üzerinde para politikalarının
etkilerini görmekteyiz.
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Şekil 11.1.b: Para Arzı

Şekil 11.1.b’de görüldüğü üzere Para Arzı (MS) faiz düzeyinden (i) bağımsızdır. Bu
yüzden Para Arzı grafiği dik bir çizgi olarak belirtilmiştir. Para Arzının konumu, para
otoritesinin uyguladığı para politikasına bağımlıdır. Bunu şekil üzerinde gösterecek olursak,
belli bir faiz haddi düzeyi (yeşil yatay çizgi ile gösterilen i) veri kabul edilir ve başlangıç para
arzı olarak da (MS0) alınırsa olarak genişlemeci para politikası para arzını sağa kaydırır,
(MS0 MS2). Buna mukabil, daraltıcı para politikası para arzını sola kaydırır, (MS0
MS1).

11.1.3. Para Piyasası Dengesi
Para arzı ve talebini birlikte değerlendirerek para piyasası dengesini analiz edeceğiz. Bu
aşamada para politikasının faiz oranları üzerindeki etkisi ve ekonomik konjonktürün faiz
oranları üzerindeki etkisini ayrıca değerlendireceğiz.
Aşağıda denklem (11.3)’te para piyasası denge koşulu ve denklem (11.4)’te de para
piyasası denge faizinin tanımı bulunmaktadır.
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𝑀 𝑆 = 𝑀𝐷 … … … (11.3)
𝑀𝑆 =

𝑀0
𝑳𝟎 𝒌𝒀 𝟏 𝑴𝟎
= 𝑀𝐷 = 𝐿0 + 𝑘𝑌 − ℎ𝑖 → 𝒊𝑬 =
+
−
… … … (11.4)
𝑃
𝒉
𝒉 𝒉 𝑷

Denklem (11.4)’teki ifade (iE) para piyasasında dengeyi sağlayan faiz haddinin tanımını
vermektedir. Buna göre Milli Gelir (Y) artıkça denge faiz haddi de (iE) artacaktır. Buradaki
değişimin etkisi Para Talebinin Milli Gelire olan duyarlılığı (k) ile doğru ve para talebinin faize
duyarlılığı (h) ile ters orantılıdır. Yine Para arzı artarsa da denge faiz haddi (iE) de düşecektir.
Buradaki ilişkinin gücü para talebinin faize duyarlılığı katsayısı (h) ile ters orantılıdır.
Bu modele göre, ülkedeki faiz oranları para piyasasında belirlenmekte, bu piyasayı
dengeye getirecek olan temel değişken olmaktadır. Dolayısıyla, doğrudan olmasa da, para
piyasasındaki değişmelerin ve para politikasının reel mal ve hizmet piyasasında da reel faizler
üzerinde etkili olacağı belirtilmektedir. Bu yaklaşım Keynes’in en önemli katkılarında biridir.
Aşağıda Şekil 11.2’de para piyasası dengesinin grafiksel gösterimi bulunmaktadır:
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MS
MD<MS
iA
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MD=MS

E

İ

E
B

İB
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MD
M/P
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Şekil 11.2: Para Piyasası Dengesi
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Varsayalım ki, ekonomi A noktasında olsun. Burada (iA) faiz haddinde oluşan Para
Talebi (MD) düzeyi Para Arzından (MS) daha azdır. Dolayısıyla para piyasasında bir talep açığı
ve arz fazlası bulunmaktadır (MD<MS). Bu durumda para arzı fazlası faizler üzerinde aşağı
doğru baskı yapar ve faizler düşmeye başlar (i). Faiz haddindeki düşüş talep edilen para
miktarında artışa neden olur, (MD) ve bu talep arzla eşitleninceye kadar yani E Noktasına
kadar devam eder.
Bu sefer, ekonomi B noktasında olsun. Burada (iB) faiz haddinde oluşan Para Talebi
düzeyi Para Arzından (MS) daha fazladır. Dolayısıyla para piyasasında bir talep fazlası
ve arz açığı bulunmaktadır (MD>MS). Bu durumda para talebi fazlası faizler üzerinde yukarı
doğru baskı yapar ve faizler yükselmeye başlar (i). Faiz haddindeki yükseliş talep edilen para
miktarında azalışa neden olur, (MD) ve bu talep arzla eşitleninceye kadar yani E Noktasına
kadar devam eder.
(MD)

E noktası denge noktasıdır ve burada Para Arzı ve Para Talebi eşitlenmiştir (MD=MS).
Tabiidir ki, para piyasasında arz ve talep son derece sıklıkla dalgalanmaktadır. Bu yüzden
piyasa denge faiz hadleri (iE) de değişmektedir. Bu durumda üç alternatif durumu gözden
geçirerek dengedeki değişimi anlatmaya çalışacağız. Aşağıda Şekil 11.3.a’de Para Arzı’ndaki
değişimlerin para piyasası dengesi üzerindeki etkileri görmekteyiz.
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Şekil 11.3.a: Para Arzında değişimler ve Para Piyasası Dengesi

Aşağıda Şekil 11.3.b’de Milli Gelir (Y) ve Belirsizlik () düzeylerindeki değişimin Para
Piyasası Dengesi üzerindeki etkilerini görmekteyiz.
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M0/P
Şekil 11.3.b: Milli Gelir (Y) ve
Belirsizlik () Düzeylerindeki Değişimin Para Piyasası
Dengesi Üzerindeki Etkileri

Görüldüğü üzere Milli Gelir arttıkça (Y) hem İşlem Güdüsü hem de İhtiyati Güdü ile
para talebi artmakta (MD0  MD1), Milli Gelir azaldıkça da (Y) hem İşlem Güdüsü hem de
İhtiyati Güdü ile para talebi azalmaktadır, (MD0  MD2). Belirsizlik arttığında () İhtiyati
Güdü ile para talebi artmakta bu da otonom para talebinde bir artışa (L0) yol açmaktadır.
Toplamda Para Talebi de artmaktadır, (MD0  MD1). Belirsizlik azaldığında ise () İhtiyati
Güdü ile para talebi azalmakta bu da otonom para talebinde bir azalışa (L0) yol açmaktadır.
Toplamda da Para Talebi azalmaktadır, (MD0  MD2). Para talebinin her iki nedenden biri
veya ikisi sebebiyle arttığı durumlarda (MD0  MD1), para piyasasında oluşan talep fazlası
faizlere yukarı doğru baskı yapar ve faiz haddi yükselir, (i0i1). Para talebinin her iki
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nedenden biri veya ikisi sebebiyle azaldığı durumlarda ise (MD0  MD2), para piyasasında
oluşan arz fazlası faizlere aşağı doğru baskı yapar ve faiz haddi düşer, (i0i1).

11.2. Para Piyasası ve Mal Ve Hizmetler Piyasası Eş Anlı Dengesi – IsLm Modeli
Mal ve Hizmetler Piyasası dengesini sağlayan denge Milli Gelir Düzeyi (YE) Toplam
Harcamalar ve Milli Gelir eşitliği sağlamaktaydı. Aşağıda Denklem (11.5)’te bu ilişkiyi
görüyoruz:
𝒀𝑬 = 𝜶[𝑨𝟎 + 𝒙𝒆] − 𝜶𝒃𝒓𝑬 ; … … … (𝟏𝟏. 𝟓)
Prof. Dr. Irving Fisher tarafından ortaya atılmış Fisher denklemi beklenen reel faiz
haddini (rE) şu şekilde tanımlamaktaydı:
𝒓𝑬 = 𝒊 − 𝝅𝑬 … … … (11.6)
Denklem (11.5) ile denklem (11.6)’yı birlikte değerlendirirsek karşımıza şu tanım
çıkmaktadır:
𝑌 𝐸 = 𝛼[𝐴0 + 𝑥𝑒] − 𝛼𝑏(𝑖 − 𝜋 𝐸 ) = 𝒀𝑬 = 𝜶[𝑨𝟎 + 𝒙𝒆 + 𝒃𝝅𝑬 ] − 𝜶𝒃𝒊; … … … (𝟏𝟏. 𝟕)
Bu tanımı grafiksel olarak ifade edecek olursak Şekil 11.4’e ulaşmaktayız:
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Şekil 11.4: IS Eğrisi

Yukarıda görüldüğü üzere faiz oranları ile mal ve hizmetler piyasası dengesinin
sağlayan denge Milli Gelir Düzeyleri arasında ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre,
ekonomi E1 noktasından başlasın. “i1” faiz haddi düzeyinde oluşan Yatırımlar (I) ancak E1
Noktasında oluşan denge Milli Gelir düzeyini (YE1)yaratmaya kâfi gelmektedir. Eğer faiz haddi
i2 düzeyine düşerse (i1  i2) Yatırımlar da artacak (I) ve denge Milli Gelir düzeyi de
yükselecektir, (YE1 YE2). Eğer faiz haddi tekrar ve bu sefer i3 düzeyine düşerse (i2  i3)
Yatırımlar daha da artacak (I) ve denge Milli Gelir düzeyi de daha yükselecektir, (YE2
YE3). Sonuç itibariyle herhangi bir sebepten oluşan faiz haddi düzeylerinin denge Milli Gelir
Düzeyleri (YE) üzerinde ters orantılı bir etkisi vardır. IS Eğrisi de bunu gösterir.
IS Eğrisinin üstündeki alanda Mal ve Hizmet Piyasasında Arz fazlası vardır. IS Eğrisinin
üstündeki alanda Mal ve Hizmet Piyasasında Talep fazlası vardır.
Otonom Harcamalar (A0), enflasyon beklentisi(E) ve reel döviz kuru (e) artınca
IS Eğrisi yukarı kayar; Şekil 11.5’te (IS0  IS1). Tersine Otonom Harcamalar (A0),
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enflasyon beklentisi(E) ve reel döviz kuru (e) azalırsa IS Eğrisi aşağı kayar; Şekil 11.5’te
(IS0  IS2). IS’nin konumundaki bu değişimler aşağıda Şekil 11.5’te verilmektedir.
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Şekil 11.5: IS Eğrisi’nin Konumu

𝟏

IS Eğrisinin eğimi iki bileşenden oluşmaktadır. Çarpan Katsayısı “𝜶 = 𝟏−𝒄(𝟏−𝝉)+𝒛 ” ve
𝟏

yatırımın faize duyarlılığı “b”. Hükümet maliye politikası uygulaması ile dolaylı vergi oranını
arttırırsa () çarpan katsayısı düşer “” ve IS Eğrisi daha dikleşir; Şekil 11.6’da (IS0 
IS2). Aksine Hükümet maliye politikası uygulaması ile dolaylı vergi oranını düşürürse ()
çarpan katsayısı artar “” ve IS Eğrisi daha dikleşir; Şekil 11.6’da (IS0  IS1)
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Şekil 611.6: IS Eğrisinin Eğimi

Denklem (11.2)’de Para Piyasası dengesini sağlayan faiz hadlerini görmüştük.
𝒊𝑬 =

𝑳𝟎 𝒌𝒀 𝟏 𝑴𝟎
+
−
… … … (11.4)
𝒉
𝒉 𝒉 𝑷

Bu tanım aynı zamanda dikey eksende i ve yatay eksende Y olmak üzere analitik
düzleme aktarılırsa LM Eğrisini elde ederiz:
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Şekil 11.7: Para Piyasası Dengesi ve LM Eğrisi

Şekil 11,7’de görüleceği üzere LM Eğrisi üzerindeki noktalarda para piyasasında arz ve
talep dengededir. Yani her bir milli gelir düzeyinde (Y1, Y2 veya Y3) farklı bir para talebi
düzeyi, her farklı para talebi düzeyinde de farklı bir denge faiz düzeyi bulunmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, doğru orantılı ilişki, alelade faiz oranları ile değil ama para piyasasını
dengeye getiren faiz oranları ile milli gelir arasındadır.
LM eğrisinin üstünde kalan alanda para piyasasında arz fazlası bulunmaktadır. Bu
yüzden ekonomi bu alanda bir noktadaysa faizlerde kısa dönemli düşüş eğilimi olacaktır,. Ta
ki ekonomi tekrar LM eğrisi üzerine gelsin. LM eğrisinin altında kalan alanda isepara
piyasasında talep fazlası bulunmaktadır. Bu yüzden ekonomi bu alanda bir noktadaysa faizlerde
kısa dönemli artış eğilimi olacaktır, Bu artış eğilimi ekonomi tekrar LM eğrisi üzerine gelinceye
kadar devam eder.
Aşağıda Şekil 11.8’de Genişlemeci Para Politikası ile LM Eğrisinin sağa ve Daraltıcı
Para Politikası ile LM Eğrisi’nin sola kaydığını görmektesiniz.
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Şekil 11.8: LM Eğrisi’nin Konumu

Şekil 11.8’de gördüğümüz üzere MB’nın para arzını arttırmak vasıtasıyla uygulayacağı
genişlemeci (gevşek) para politikası LM eğrisini sağa ve aşağı kaydıracaktır. Öte yandan bu
analizde veri olarak kabul ettiğimiz fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş de reel ankesleri ve
dolayısıyla para arzını arttıracağı için LM Eğrisini sağa ve aşağı kaydıracaktır.
Şekil 11.8’de gördüğümüz üzere MB’nın para arzını azaltmak vasıtasıyla uygulayacağı
daraltıcı (sıkı) para politikası LM eğrisini sola ve yukarı kaydıracaktır. Öte yandan bu analizde
veri olarak kabul ettiğimiz fiyatlar genel düzeyinde bir yükseliş de reel ankesleri ve dolayısıyla
para arzını azaltacağı için LM Eğrisini sola ve yukarı kaydıracaktır.
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Şekil 11.9: Para ve Mal Piyasalarında Eş anlı Denge

Şekil 11.9’da para piyasası ile mal ve hizmet piyasasında eş anlı denge E noktasında
gerçekleşir. Bu noktada hem para piyasasında hem de mal ve hizmetler piyasasında eş anlı
denge söz konusudur. Burada oluşan denge “ekonominin talep yanlı genel dengesidir.” E
noktasındaki denge faizi 13’üncü bölümde Mundell Flemming Modelinde iç denge faizi olarak
anılacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Bir ekonomide faizleri aynı düzeyde tutmak isterken milli gelir arttırılmak
isteniyorsa IS ve LM’i nasıl hareket ettirmeliyiz? Bunun için hangi politikalar uygulanmalıdır?
2)
Belirsizliğin artması halinde ekıonomini eş anlı dengesi nereye gider? Başlangıç
noktasına dönmek için nasıl bir politika izlemeliyiz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Para piyasasını standart makro iktisadi model olan para arzı ve talebiyle
inceledik, denge şartları gösterdik. Daha sonra mal ve hizmetler piyasası dengesini gösteren IS
Eğrisi ile para piyasası dengesini gösteren LM Eğrisini türettik. Nihayet mal ve hizmetler
piyasası ile para piyasasının Eşanlı Dengesini IS-LM Analizi ile gösterdik.
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Bölüm Soruları
1.
değildir?

Para Talebinin güdülerinden hangisi / hangileri milli gelirin fonksiyonu

(a)

İşlem Güdüsü

(b)

İşlem Güdüsü ve Spekülâtif Güdü

(c)

İhtiyati Güdü

(d)

İşlem Güdüsü ve İhtiyati Güdü

(e)

Spekülâtif Güdü ve İhtiyati Güdü

2.
değildir?

Para Talebinin güdülerinden hangisi / hangileri belirsizliğin fonksiyonu

(a)

İşlem Güdüsü

(b)

İşlem Güdüsü ve Spekülâtif Güdü

(c)

İhtiyati Güdü

(d)

İşlem Güdüsü ve İhtiyati Güdü

(e)

Spekülâtif Güdü ve İhtiyati Güdü

3.
İçeride iktisadi aktörlerin karşılaştığı belirsizlik azalırsa bundan para
piyasası dengesi nasıl etkilenir?
(a)

Para Talebi artar ve denge faiz oranı düşer

(b)

Para Talebi artar ve denge faiz oranı yükselir

(c)

Para Talebi azalır ve denge faiz oranı düşer

(d)

Para Talebi azalır ve denge faiz oranı yükselir

(e)

Para Talebinin konumunu değişmez.

4.

Yurt içinde milli gelir artarsa bundan para piyasası dengesi nasıl etkilenir?
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(a)

Para Talebi artar ve denge faiz oranı düşer

(b)

Para Talebi artar ve denge faiz oranı yükselir

(c)

Para Talebi azalır ve denge faiz oranı düşer

(d)

Para Talebi azalır ve denge faiz oranı yükselir

(e)

Para Talebinin konumunu değişmez.

5.

LM Eğrisinin üstünde kalan alan bize ne anlatır?

(a)

Para Piyasasında talep fazlası olduğunu.

(b)

Para Piyasasında arz fazlası olduğunu.

(c)

Parasal genişleme olduğunu.

(d)

Mal Piyasasında talep fazlası olduğunu.

(e)

Mal Piyasasında arz fazlası olduğunu.

6.

IS Eğrisinin altında kalan alan bize ne anlatır?

(a)

Para Piyasasında talep fazlası olduğunu.

(b)

Para Piyasasında arz fazlası olduğunu.

(c)

Parasal genişleme olduğunu.

(d)

Mal Piyasasında talep fazlası olduğunu.

(e)

Mal Piyasasında arz fazlası olduğunu.

7.
IS-LM Modelinde Genişlemeci Para Politikası ve Genişlemeci Maliye
Politikası uygulanırsa milli gelir ve faiz düzeyleri hakkında kesin olarak ne söylenebilir?
(a)

Faizler kesinlikle düşer

(b)

Milli gelir kesinlikle düşer

(c)

Milli gelir kesinlikle yükselir

(d)

Faizler ve milli gelir kesinlikle düşer
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(e)

Faizler kesinlikle düşer ve milli gelir artar

8.
IS-LM Modelinde Daraltıcı Para Politikası ve Daraltıcı Maliye Politikası
uygulanırsa milli gelir ve faiz düzeyleri hakkında kesin olarak ne söylenebilir?
(a)

Milli gelir kesinlikle yükselir

(b)

Milli gelir kesinlikle düşer

(c)

Faizler kesinlikle artar

(d)

Faizler ve milli gelir kesinlikle artar

(e)

Faizler kesinlikle artar ve milli gelir düşer

9.
IS-LM Modelinde dış dünya gelirleri artar ve yatırımcı beklentileri olumlu
yönde etkilenirse milli gelir ve faiz düzeyleri hakkında kesin olarak ne söylenebilir?
(a)

Milli gelir kesinlikle yükselir

(b)

Milli gelir kesinlikle düşer

(c)

Faizler kesinlikle artar

(d)

Faizler ve milli gelir kesinlikle düşer

(e)

Faizler kesinlikle düşer ve milli gelir artar

10.
IS-LM Modelinde para piyasasında belirsizlik artar ve para arzı düşerse
milli gelir ve faiz düzeyleri hakkında kesin olarak ne söylenebilir?
(a)

Milli gelir kesinlikle yükselir

(b)

Faizler düşerken milli gelir artar

(c)

Faizler kesinlikle artar

(d)

Faizler ve milli gelir kesinlikle düşer

(e)

Milli gelir kesinlikle düşer

290

Cevaplar
1) d , 2) e , 3) b , 4) a , 5) b , 6) b , 7) a , 8) e , 9) c , 10) d
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12. DÖVİZ PİYASASI DENGESİ VE ÖDEMELER BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir ülkede döviz piyasası dış dünya ile yapılan mal ve hizmet ticareti ile yine dış dünya
ile gerçekleştirilen borç akışlarının sonucunda oluşan alacak verecek ilişkilerini içerir. Bu,
devletin Hazine İstatistiklerinde Ödemeler Bilançosu olarak tanımlanan hesapla kayda geçirilir.
Bu bölümde, işte Döviz Piyasası, Ödemeler Bilançosu ve kur rejimlerini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Rahmetli bir Hocam, “Aman evlâdım, Türkiye’de biz iktisatçıların, döciz kuru
deyince tüylerimiz diken diken olur.”, demişti. Acaba neyi ima ediyordu?
2)
“Bir para biriminin değeri hem reel ekonomiyle, hem parasal ekonomiyle hem
de dış ekonomiyle bağlantılıdır. Ancak bir şeyin bir tane değeri olur!” Bu nedemektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Döviz piyasalarının

Metinler, çözümlü

Döviz Piyasaları, Döviz

işleyişini, sınıflandırmasını,

problemler ve görsel

Kuru Rejimleri ve Ödemeler

döviz kuru rejimlerini ve

materyaller ile konuların

Bilançosu

ödemeler bilançosunu

daha kolay anlaşılması

öğrenir.

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Döviz Kuru



Sabit Kur Rejimi



Dalgalı Kur Rejimi



Ödemeler Bilançosu



Rezerv Para

296

Giriş
Modern kapitalist ekonomide, bir ülkenin para biriminin değeri üç farklı şekilde ölçülür.
İlki paranın değeri fiyatlar genel düzeyinin tersidir, yani bir birim para ile ne kadar gerçek mal
veya hizmet satın alınabileceğini gösteren orandır. Dolayısıyla paranın reel mal ve hizmetler
cinsinden değeri enflasyonla ters orantılıdır. İkinci olarak, paranın belli bir zaman için kullanım
bedeli, yani kirası olan faizdir. Buradan hareketle paranın değerini belirleyen kredi piyasası
dinamikleridir. Üçüncü olarak da, paranın yabancı paralar cinsinden değeri olan, döviz kurudur.
Sağlam bir para teorisi kurulması isteniyorsa iktisatçıların paranın değerini gösteren bu
üç kriteri de dikkate alacak, onlar arasında bilimsel olarak tutarlı bir ilişkiler ağı kuracak
modellere ihtiyacı vardır. Döviz piyasasını modellerken, bu yüzden, hem milli gelirle hem de
faizle ilişkisinin kurulması gerekir. Faiz ve gelirin denge değerlerinin nasıl belirlendiğini
görmüştük. Bu bölümde döviz piyasasını tanıtacak, dövizli işlemlerin hem reel hem de
spekülâtif bileşenlerini sınıflandıracak ve bu bileşenlerin kaydedildiği Ödemeler Bilançosunu
göreceğiz.
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12.1. Döviz Piyasası
Döviz, “geniş anlamda bütün yabancı ödeme araçlarını, dar anlamda ise sadece
yabancı paralar üzerine yazılı ticaret poliçelerini” ifade eder. “Efektif” ve “kaydi” nitelik
taşıyabilir.
“Efektif Döviz nakit yabancı para veya poliçelere verilen addır.” “Kaydi Döviz ise
banka hesaplarında kaydi yoldan oluşturulan yabancı para cinsinden satın alma gücüdür.”
Uluslararasındaki ödemeler, büyük ölçüde efektif dövizle değil, kaydi dövizle gerçekleştirilir.
Çünkü, efektif dövizin nakli riskli ve masraflıdır. Türkçe'de İtalyanca’dan gelen kambiyo
sözcüğü de, nakit, döviz, altın, senet gibi menkul değerler üzerine yapılan işlemleri kapsayacak
şekilde kullanılır. Bu anlamda kambiyo ve döviz, yabancı ülke parasını ve bu ülke parası
üzerinden düzenlenen ticari senet, çek ve havale gibi ödeme araçlarını ifade etmek üzere
birbirlerinin yerlerine kullanılmaktadır.

12.1.1. Paranın “Convertible – Dönüştürülebilir” Olması
Döviz, yani her yabancı para uluslararası ödeme aracı olarak kullanılmaz. Bazı ülkeler
ki bunlar:


Ödemeler bilançosu açık veren,



borçlarını ödemede zorluk çeken,



ekonomisi zayıf olan ülkelerdir

Bu ülkelerin paraları döviz olmakla beraber, uluslararasında pek kabul görmez.
Uluslararasında kabul gören milli paralar, “convertible - dönüştürülebilir”dir. Bir ülkenin
parasının “convertible” olması için;


ülkenin ödemeler bilançosu büyük ve devamlı ölçüde açık vermemeli,



ülke dışa açık bir ekonomik yapıda olmalı,



dış ticaret ve döviz işlemlerinde kısıtlamalar olmamalı,



ülkenin dünya ekonomisinde ortaya çıkabilecek ani bir krizi karşılayabilecek

ölçüde altın ve döviz rezervleri bulunmalı,


ülkedeki enflasyon oranı ticaret yapılan ülkelerdeki enflasyon oranlarından çok

yüksek olmamalıdır.
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12.1.2. Döviz Piyasasının İşlevleri ve Sınıflandırılması
Bir milli paranın diğerine çevrilme işi, döviz piyasasında yapılır. Döviz piyasasında,
döviz alış ve satışı yapılır ve döviz kuru oluşur. Döviz piyasasının belli bir mekanı yoktur.
Döviz Piyasasının belli işlevleri vardır. Bunlar:
(i)

Döviz piyasası kredi sağlar,

(ii)

satın alma gücü transferinde bulunur,

(iii)

döviz risklerini önler

(iv)

Cari Hesabın dengesinin zaman içinde kurulmasına yardım eder.

Döviz Piyasası Kurumlaşma Düzeyine göre iki temel kategoriye ayrılabilir:
(i)

Organize Döviz Piyasaları: İMKB Benzeri, devletin resmi organları tarafından

düzenlenmiş, günün belli saatlerinde işleme açık olan, işlemlerin miktarı, hacmi ve fiyatları
kayıt altına alınan, işlem kuralları açık ve net olarak belirlenen ve işlem yapmaya yetkili
kurumların yasal olarak tanımlandığı piyasalar “organize döviz piyasalarıdır.”
(ii)

Tezgâh Üstü Döviz Piyasaları: Tahtakale benzeri, kamu otoritesi tarafından

düzenlenmeyen, özel kişilerin özel ilişkiler ağıyla oluşan, yazılı kurallar ve kayıtlı işlemlerden
ziyade sözlü kural ve teamüller ve kayıtdışı işlemlerle çalışan piyasalara da “tezgâh üstü döviz
piyasaları” adı verilir.
Döviz Piyasaları Coğrafi Bölgelere ve saat dilimlerine göre de iki kategoriye ayrılabilir:
1.Küresel Döviz Piyasası: 24 saat açık olan, işlemlerin internet üzerinden sanal ortamda
yapıldığı, devletlerin veya Merkez Bankalarının politika yolu ile yönlendirme imkânının çok
düşük olduğu ve “convertible – dönüştürülebilir” para birimlerinin alınıp satıldığı uluslarüstü
döviz piyasasına “Küresel Döviz Piyasası” adı verilir.Örnek: Dolar – Avro Piyasası, Dolar- Yen
Piyasası, Sterlin – Avro Piyasası gibi.
2.Ulusal Döviz Piyasası: İşlemlerin günün belli saatlerinde yapıldığı, devletin veya
Merkez Bankasının politikasının çok kuvvetli şekilde belirlediği ve ülkenin para biriminin “tam
convertible – dönüştürülebilir” olmadığı durumlarda oluşan döviz piyasasına “Ulusal Döviz
Piyasası” adı verilir.
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Küreselleşmenin etkisi en çok kendini finans ve iletişim sektörlerinde göstermektedir.
Bu yüzden, bugün, ister organize ister tezgâh üstü olsun serbest döviz alış ve satışının olduğu
bütün piyasalar küresel piyasaya entegre olmuşlardır.
Döviz Piyasaları İşlemlerin Vadelerine göre de iki kategoriye ayrılır:
(i)

Spot Döviz Piyasaları: Spot Döviz Piyasaları günlük haber bültenlerinde

gördüğümüz ve döviz büfelerinde işlem yaptığımız dakika başı arz ve talebe göre değişebilen
kurların oluştuğu anlık piyasalardır.
(ii)

Vadeli Döviz Piyasaları: Anlaşma yapılan tarihten belli bir süre sonra üzerinde

anlaşılmış bir kur düzeyinden ve yine üzerinde anlaşılmış teslim şartları kayda bağlanmış döviz
alım ve satımına müsaade eden anlaşmalara “Vadeli Döviz İşlemi” adı verilir. Bu vadeli işlem
anlaşmalarının satıldığı ve yazıldığı piyasaya da “Vadeli Döviz Piyasaları” adı verilir. Örnek
Türkiye’de İzmir’deki Vadeli İşlemler Borsası’dır.

12.1.3. Döviz Kuru’nun İşlevleri ve Sınıflandırılması
Döviz kuru, iki milli para birimi arasındaki değişim oranıdır. Döviz Kurunun en temel
işlevi “Döviz Kurunun, ülkeler arasındaki fiyat seviyelerini birbirlerine bağlayarak fiyat ve
maliyet karşılaştırmaları yapılmasına imkan sağlamasıdır.” Bunun yanı sıra döviz kurunun
diğer işlevleri şöyle özetlenebilir:



Döviz kuru, aynı zamanda bir politika aracı olarak da kullanılabilir.



Döviz Kuru, diğer ülkelerin para birimleri ile yerli paranın mukayese edilerek

ülke riskinin tahmin edilmesinde bir gösterge olarak da işe yarayabilir.


Son olarak döviz kuru ihracatçı ve ithalatçı sektörler arasında kaynak tahsisini

belirler.
Döviz Kuru döviz piyasasında oluşur. Döviz Kuru satın alma gücüne göre üçe
ayrılabilir:
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(a)

Cari Döviz Kuru: Döviz piyasalarında yapılan alış ve satışlarda belirlenen ve

her gün kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına “Cari Kur” denir. Bu kur,
borsada oluşan değerdir.
(b)

Reel Döviz Kuru: Belli bir yabancı paranın yerli para cinsinden değerinin her

iki ülkenin enflasyon etkilerinden arındırılmaş reel satın alma gücünü gösteren endekse “Reel
Döviz Kuru” adı verilir.
(c)

Reel Efektif Döviz Kuru: Yerli paranın ülkenin ticaret yaptığı diğer ülkelerin

para birimleri cinsinden değerlerinin ülkelerin ticaret içindeki paylarına göre ağırlıklandırılmış
ortalamasını gösteren ve yerli paranın yabancı paralar cinsinden ortalama reel satın alma
gücünü yansıtan endekse “Reel Efektif Döviz Kuru” adı verilir.
Döviz Kurları işlemi yapan aktörlerin kimliğine göre farklılaşır. Buna göre


Merkez Bankasının döviz alım satımında ilan ettiği ve uyguladığı kurlara

“Resmî Döviz Kuru”


Piyasada arz ve talebe göre oluşan kura da “Piyasa Döviz Kuru” adı verilir.

12.1.4. Döviz Piyasası İşlemleri
Döviz Piyasasında işlemleri işlevselliğini göre üç kategoride ele alabiliriz:
(a)

Arbitraj: Aynı piyasada, aynı yabancı para birimi için iki farklı kur düzeyi

oluşmuşsa, piyasa aktörleri ucuz olan yerde alıp, pahalı olan yerde satacaklardır. Bu işlem
Arbitraj, işlemi yapanlara da Arbitrajör adı verilir. Arbitraj kuralı şöyle özetlenebilir:
“Ucuz olan yerde al, pahalı olan yerde sat.”
Arbitraj işlemi piyasada tek fiyat kanununun işlemesi için hayati öneme sahiptir.
Varsayalım ki, Eminönü’nde bir büfede ABD Doları 1,5TL kur düzeyinden satılırken,
Beyazıt’ta 2 TL’ya satılmaktadır. Bu durumda elinde 3000 TL olan bir aktör Eminönü’nde 2000
$ satın alıp bunu Beyazıt’ta satarak 4000 TL elde edecektir. Tramvay ile aralarında 10 dakika
mesafe olan bu iki yer arasındaki fiyat farklılaşmasından istifade ederek 10 dakika içerisinde
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havadan 1000 TL kazanacaktır. Bu yüzden, her rasyonel aktör bu kâr fırsatını değerlendireceği
için Beyazıt’ta Dolar Talebi artacak ve kur yükselecek, Emininü’nde de Dolar arzı artacak ve
kur düşecektir. İkisi arasındaki fiyat farkı sıfırlanana kadar bu süreç devam eder. Eğer iki ayrı
döviz piyasasında iki farklı kur oluşursa, bu fark döviz arbitrajı ile ortadan kalkar. Böylece
arbitraj, değişik döviz piyasalarını birbirine bağlar ve hepsinin bir tek piyasaya dönüşmesine
yardımcı olur.
(b)
Spekülasyon: Döviz işlemleri ile ilgili kuruluşlar dövizi, sadece döviz
kurlarından değil, aynı zamanda vadeli olarak da alıp satarlar. Dolayısıyla kurlar arasında bir
fark ortaya çıkar. Vadeli döviz piyasasında döviz, üzerinden anlaşılan fiyattan belli bir süre
sonra alıcıya devredilir. Bunun sebebi, ilerde döviz kurlarında olabilecek değişikliklerdir.
Spekülasyon aktörlerin kurların düzeyini gelecekte alacağını tahmin ettikleri değerler ile
mukayese etmeleri sonunda yaptıkları işlemdir. Spekülasyondan amaç, ileride fiyatında artış
umulan ekonomik değeri bugünden satın almak, fiyatında düşme beklenen değeri satarak bir
kâr elde etmektir. İnsanlar geleceği tam olarak bilemeyecekleri için tahmin ederler, ama her
tahmin de bir yanılgı payı içerir. İnsanlar geleceği tahmin etme de ne kadar zorlanırlarsa, bu
yanılgı payı da artar. Bu yanılgı payına “kur riski” adı verilmektedir. Spekülasyonun temel
kuralı şudur:
“Ucuz olduğunu tahmin ettiğin anda al, pahalı olduğunu tahmin ettiğin anda da sat.”
Spekülasyonu yapan kişi “spekülatör” olarak adlandırılır ve piyasada oluşan risklerden
“kâr etmeyi” amaçlar.
(c)
Hedging: Hedging, döviz işlemleri yapanların döviz riskinden korunmak
amacıyla başvurdukları bir borsa tekniğidir. Bu işlemde ağırlıklı olarak vadeli işlem
sözleşmeleri kullanılır. Ana amacı kurdaki dalgalanmalardan ihrcatçı ve ithalatçıyı korumak ve
döviz kurundan kaynaklanan belirsizliği, yani “döviz riskini” bertaraf etmektir. Hedging
işlemini yapan aktöre “hedger” adı verilir ve amacı spekülâtörün aksine döviz riskinde kâr elde
etmek değil, ama döviz riskinden korunmaktır.
Hedging ve spekülasyon işlemlerinde uygulanan çeşitli vadeli enstrümanlarşöyle
özetlenebilir:
Döviz swapları, vadeli döviz piyasalarında yapılır. Döviz swap sözleşmeleriyle,
anında teslim işlemiyle aksi yönde vadeli teslim işlemi birbirine bağlanarak iki ayrı işlem aynı
anda yapılan tek bir işleme indirgenmektedir. Böylece, satılan bir dövizin vade sonunda geri
satın alınması veya aksine satın alınan dövizin vade sonunda satılmasının takas edilmesi söz
konusu olmaktadır.
Döviz opsiyonu, geleceğe yönelik bir piyasadır. Döviz ile birlikte, hisse senedi,
faiz sözleşmesi, maden gibi bir kıymeti alıcısına, daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve ileri bir
tarihte alma ya da satma hakkını vererek yapılan sözleşmeler opsiyon sözleşmeleridir.
Futures piyasaları. organize borsalarda işlem görürler. Forward piyasalara göre
daha likittir ve bu piyasalarla benzer mekanizmalarla işler.
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Türkiye'de 1567 Sayılı Yasa'nın verdiği yetkiye dayanılarak daha sonra çıkartılan
Bakanlar Kurulu Kararları ile döviz rejimi düzenlenmiştir.

12.1.5. Döviz Kuru Sistemleri, Politikası ve Döviz Kontrolü
Serbest piyasa ilkelerinin geçerli olduğu, dış ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbest
olduğu ekonomilerde denge döviz kuru, piyasada serbest bir şekilde arz ve talep şartlarına göre
belirlenir. Teoride başlıca iki temel döviz kuru sistemi vardır. Bunlar;
-

Sabit Kur Sistemi

-

Serbest (veya dalgalı) Kur Sistemidir.

Bu iki temel kur sisteminin arasında çok sayıda sistem vardır. Bunlar içinde en önemlisi,
esneklik kazandırılmış sabit döviz kuru sistemidir.
Sabit Kur Sistemi: Sabit kur sisteminde döviz kurları sabit tutulur ve Merkez Bankası
tarafından taahhüt altına alınırken, serbest kur sisteminde döviz kuru serbest bir şekilde
piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir. Sabit döviz kuru sistemi en iyi şekilde altın para
standardının geçerli olduğu sistemlerde işlemiştir. İki ülkenin paraları altına belirli bir oranda
bağlanmış ise, bu ülkelerin paralarının birbirlerine oranı sabit olur. Sabit döviz kuru, kağıt para
rejimlerinde de altın standardında olduğu şekilde işler. Altın standardı, döviz kurlarını sabit
tutmak için ideal bir sistemdir.
Serbest veya Dalgalı KurSistemi: Sabit kur sisteminin tam aksi, serbest döviz kuru
sistemidir. Serbest kur sistemine, esnek, dalgalanan, yüzen kur sistemi de denir. Bu sistemde
ülke parasının değeri, tamamen serbest bir şekilde işleyen arz ve talep mekanizmasına
terkedilmiştir. Döviz kuru, döviz piyasalarında arz ve talep şartlarına göre günlük olarak
belirlenir. Döviz kurunun belirlenmesine kamunun müdahalesi yoktur. Döviz piyasasında
denge ve ödemeler bilançosunu düzeltme işlemleri doğrudan doğruya döviz kurundaki değişme
ile sağlanır. Serbest kur sisteminde dalgalanma derecesine göre serbest ve gözetimli dalgalanma
olarak iki temel grup vardır. Serbest kur sisteminde döviz arz ve talebine göre kurun oluşması,
dış ödemeler dengesini sağlamanın en etkin yoludur. Fakat bir sistem teorideki şekliyle
günümüzde pek uygulama alanı bulamamıştır.
Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi: Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur
Sisteminde pariteler zaman içinde ayarlanabilir. Ayarlanabilir pariteler sistemi, bir bağlantı
sistemi olup ülke parasının değeri, diğer para birimine göre belirlenir ve zaman içinde
değiştirilebilir. Ayarlama, tekli veya sepet bağlantısı şeklinde iki temel baza göre yapılır. Tekli
bağlantıda ülke parası, en fazla ticaret yapılan ülke parasına bağlanır. Sepet bağlantısında ise,
ülkelerin dünya ticaretindeki paylarını ağırlık olarak alınıp, para birimi bu ülkelerin
paralarından oluşan sepete bağlanır. Günümüzde sepet bağlantısına verilecek en güzel örnek,
Özel Çekme Hakları'dır (SDR). Hükümetlerin uluslararası ödemelerini belli bir düzen içinde
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gerçekleştirmek amacıyla dış ödeme dengesini etkilemek için döviz kuru ile ilgili olarak
aldıkları tüm önlemler, döviz kuru politikası kapsamına girer. Esneklik kazandırılmış sabit kur
sisteminde dış dengenin sağlanmasında asıl önemli olan, döviz kuru ayarlamalarıdır. Kur
ayarlamaları iki şekilde yapılır:


Devalüasyon: Hükümetler, aldıkları bir kararla kendi milli paralarının dış

değerini düşürür. Buna “devalüasyon” denir.


Revalüasyon: Hükümetler, konjonktüre göre milli paraların dış değerini de

yükseltebilir. Buna da, “revalüasyon” adı verilir.
Devalüasyon, bir anlamda fazla değerlenmiş kur düzeninin, revalüasyon ise tersine az
değerlenmiş kur düzeninin bir sonucudur. Devalüasyon, başlıca iki sebeple yapılır. Bunlar,
-

ihracatı teşvik ve ithalatı kısmak suretiyle dış ticaret açıklarının kapanmasını

sağlamak
-

iç fiyatlar ile dış fiyatlar arasında bulunan dengesizliği ortadan kaldırmaktır.

Devalüasyon, ülkenin ödemeler dengesi üzerinde önemli etkiler yaratır. Bu etkiler,
devalüasyon yapan ülke ile diğer ülkelerdeki arz ve talep şartlarına bağlıdır. Revalüasyon,
teorik olarak devalüasyonun tam tamına tersi olarak değerlendirilemez. Çünkü, arz ve talebin
fiyat artışlarına karşı gösterdiği duyarlılık, fiyat düşüşlerine karşı gösterdiği duyarlılığa eşit
değildir. Revalüasyon, ihracat hacmini ve ülkeye sermaye girişini dolayısıyla likidite ve iç
talep seviyesini azaltır.
Türkiye’de Döviz Kuru Sistemleri: Türkiye'de, Bretton Woods Sisteminin yıkılışına
kadar sabit döviz kuru politikası izlenmiş ve üç büyük devalüasyon dışında kur yıllarca sabit
kalmıştır. 1973’ten sonra Esneklik Kazandırılmış Sabit Döviz Kuru sistemi benimsenmiştir.
1 Mayıs 1981 tarihinde Merkez Bankası TL ile yabancı paralar arasındaki pariteyi, uluslararası
piyasalar ve ekonomideki gelişmeler esas alınarak belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu tarihten
önce yabancı paralar arasındaki pariteyi belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkili idi. 1989’da 32
No’lu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye dış mali liberalizasyonu gerçekleştirmiştir.
Böylece serbest döviz alım satımının önündeki engeller kaldırıldığı gibi, bir döviz piyasası da
oluşmuştur. Ancak bütün 90’lı yıllar tam anlamıyla bir serbest kur sisteminden ziyade “Kirli
Dalgalanma Sistemi” ile geçmiştir. Buna göre Merkez Bankası her ay kurlar için belli bir alt
ve üst limit açıklamakta, bu bant içinde kur dalgalanmalarına müsaade etmekte ancak bandın
dışına çıkıldığı anda müdahale etmekteydi. 2001 Krizinden bu yana ülkemizde “Serbest veya
Dalgalı Kur Sistemi” uygulanmaktadır.
Günümüzde döviz kurlarının serbest piyasa şartları altında belirlendiği söylenebilir.
Merkez Bankası'nın zaman zaman döviz piyasasına yaptığı müdahaleler, her ülkede karşılaşılan
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ve serbest kur sistemine engel oluşturmayan bir uygulamadır. Döviz kontrolü, bir ülkede döviz
üzerine yapılan banka ve borsa arbitrajları ile bunların denetlenmesidir. Dar anlamdaki bu tip
kontrol, günümüzde sanayileşmesini tamamlamış olan gelişmiş ülkelerde uygulanır. Geniş
anlamda döviz kontrolü, iç ekonomi politikaları ile döviz fiyatlarının ayarlanması, döviz alış ve
satış primleri, görünmeyen işlemlere getirilen miktar kısıtlamaları, dövize sahip olma hakkının
devlete bırakılması ile birlikte blokaj ve ödeme anlaşmalarını da içine alan oldukça kapsamlı
bir denetleme şeklidir. Döviz kontrol sisteminde dövizler, lisansa bağlı olarak tahsis edildiği
için, uluslararası ticarette karşılaştırmalı üstünlüklerden tamamen uzaklaşılır. Döviz kontrolü,
bilanço açıklarını giderme, sermaye ihracını kontrol altına alma, ekonomik kalkınmayı
gerçekleştirme, ülke sanayiini koruma ve devlete gelir sağlama gibi amaçlarla yapılır. Bir
ülkede döviz kontrolü uygulanıyorsa, ülke konvertibiliteden uzaklaşır, ülkede parasal gelirlerde
yeniden dağılım olur, yasal olmayan işlemler artar ve uluslar arası ihtisaslaşmadan uzaklaşılır.

12.1.6. Döviz Arz ve Talebi
Döviz Arzını oluşturan bileşenler temel ve spekülatif olarak iki kategoride
değerlendirilir. Bunlar:

Döviz Arzı Temel Bileşenleri:
-

Mal İhracatı: Dışarıya İhracat kanalıyla satılan her türlü mal karşılığında elde

edilen döviz gelirleri.
-

Hizmet İhracatı: Turizm gelirleri, dışarıya satılan İnşaat hizmetleri,

yurdumuzda okuyan yabancı öğrencilerden elde edilen hizmet gelirleri, yabancılara sunulan
finansal hizmet karşılığında elde edilen (faktör geliri dışında) gelirler, ülkemizde yabancılara
sunulan sağlık hizmet gelirleri ve transit ticaret gelirleri
-

Dış Faktör Gelirleri: yurtdışında çalışan işçilerden yurdumuza gelen İşçi

Dövizleri, yurtdışına geçmiş dönemlerde verilmiş kredilerin faiz gelirleri, yurtdışında yatırım
yapmış firmalarımızın aktardığı kârlar ve vatandaşların yurtdışında sahip oldukları
gayrımenkullerden aktarılan kira/rant gelirleri
-
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Döviz Arzı Spekülatif Bileşenleri:
-

Kısa Vadeli Sermaye Girişleri: Özel ve kamu sektörünün dış piyasalardan

borçlenmesı sonucunda içeriye borç girişi ve yurtiçi menkul kıymet piyasalarında yatırım
yapan yabancı fonlarla gelen yabancı para cinsinden likidite
-

Doğrudan Dış Yatırımlar: Yurtdışı kaynaklı firmaların yurtiçinde yaptıkları

fiziki sermaye yatırımları
Aynı şekilde Döviz Talebini oluşturan bileşenler de temel ve spekülatif olarak iki
kategoride değerlendirilebilir. Bunlar:

Döviz Talebi Temel Bileşenleri:
-

Mal İthalatı: Dışarıdan İthalat kanalıyla alınan her türlü mal karşılığında

ödenen döviz giderleri.
-

Hizmet İhracatı: Turizm giderrleri, dışarıdan alınan İnşaat hizmetleri,

yurtdışında okuyan öğrencilerimizin ödediği hizmet giderleri, vatandaşlarımıza sunulan
finansal hizmet karşılığında yabancı kurumlara ödenen (faktör geliri dışında) giderler,
yurtdışında vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmet giderleri ve transit ticaret giderleri
-

Dış Faktör Gelirleri: yurtiçinde çalışan yabancı işçilerden yurtdışına giden İşçi

Dövizleri, yurtdışından geçmiş dönemlerde alınmış kredilerin faiz ödemeleri, yurtiçinde yatırım
yapmış yabancı firmaların yurtdışına aktardığı kârlar ve yabancıların yurtiçinde sahip oldukları
gayrımenkullerden aktarılan kira/rant gelirleri.
Döviz Talebi Spekülatif Bileşenleri:
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Kısa Vadeli Sermaye Çıkışları: Özel ve kamu sektörünün dış piyasalara borç

-

vermesi sonucunda dışarıya döviz çıkışı ve yurtdışı menkul kıymet piyasalarında yatırım yapan
yerli ve yabancı fonlarla ülkemizden çıkan yabancı para cinsinden likidite
Firmalarımızın Yurtdışında Yaptığı Doğrudan Yatırımlar: Yerli firmaların

-

yurtdışında yaptıkları fiziki sermaye yatırımları

12.2. Ödemeler Bilançosu
TANIM:
“Bir ülkenin bütün dış ödeme ve alacaklarının kayıt altına alındığı ulusal muhasebe
hesabına Ödemeler Bilançosu adı verilir.”
Yukarıdaki tanıma göre bir ülkede yapılan bütün dövizli işlemlerin Ödemeler
Bilançosu’nda kaydedildiğini görmekteyiz. Bu aslında döviz arzı ve talebinin, dolayısıyla döviz
piyasasının da ayrıntılı bir dökümüdür. Ödemeler Bilançosu iki hesaptan oluşmaktadır:
(i)

Cari İşlemler Hesabı

(ii)

Sermaye Hesabı

Şimdi bu hesapları daha ayrıntılı gözden geçirelim.

12.2.1. Cari İşlemler Hesabı
Cari İşlemler Hesabı (CA) “bir ülkedeki bütün mal ve hizmet ticaretinin net değeri
ve net faktör gelirlerinin toplamından ibarettir.”
Yukarıdaki tanıma göre Cari İşlemler Hesabı Döviz Arzının Temel Bileşenleri’nin
Döviz Talebinin Temel Bileşenleri’nden Farkına eşittir. Daha açık olarak
CA = (Mal İhracatı – Mal İthalatı) + (Hizmet İhracatı – Hizmet İhracatı) + (Dış
Faktör Gelirleri – Dış Faktör Giderleri) … … … …(12.1)
Denklem (12.1)’de görüldüğü üzere Cari İşlemler Hesabı üç ayrı hesaba ayrılır:
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TA= Dış Ticaret Hesabı = (Mal İhracatı – Mal İthalatı) … … … … (12.2.a)
SA=Hizmetler Hesabı=(Hizmet İhracatı – Hizmet İhracatı)… … … (12.2.b)
NFA=Net Faktör Gelirleri=(Dış Faktör Gelirleri – Dış Faktör Giderleri) (12.2.c)
Cari İşlemler Hesabı’nın en önemli kısmı Dış Ticaret Hesabıdır. Türkiye’de yapısal bir
sorun olarak Dış Ticaret Açığı bulunmaktadır. Hizmetler Hesabı ciddi mevsimsellikler içeren
bir değişkendir. Türkiye’de özellikle Turizm gelirlerinin çoğaldığı ilkbahar ve yaz aylarında
yüksek miktarlarda fazla vermektedir. Net Faktör Gelirleri ise, Türkiye’de dış borç faiz
ödemelerinin ana yekûnu teşkil etmesinde dolayı negatif değerde olmakla birlikte, 2000’li yıllar
90’lı yıllara göre açığın azaldığı bir dönem olmuştur.

12.2.2. Sermaye Hesabı
Sermaye Hesabı (KA) “bir ülkedeki bütün yabancı para cinsi kredi giriş ve
çıkışlarının farkı ile Doğrudan Dış Yatırımlar ile yerli firmaların yurtdışı yatırımlarının
farkından ibarettir”
İlk kısım kamuoyunda “Sıcak Para” olarak tanınan kısa vadeli sermaye hareketlerinin
netini vermektedir. Net kısa vadeli sermaye girişini belirleyen faktörler şunlardır:
-

Menkul kıymet piyasalarında yüksek volatilite ve yüksek risk

-

Yerli para biriminin aşırı değerli olması

-

Yüksek yurt içi faizler

Öte yandan Netv doğrudan dış yatırım çok farklı sebeplerden gelir. Bunlar:
-

Menkul kıymet piyasalarında düşük volatilite ve düşük risk

-

Yerli para biriminin aşırı değerli olmaması

-

Düşük yurt içi faizler

Her ikisi de ülkenin döviz açığının finansmanında kullanılmasına rağmen tamamen ters
nedenlerden gelmektedir. 1990’lı yıllarda hemen hemen sıfır düzeyinde Dorudan Dış Yatırım
gelmekteyken 2000’li yıllarda bu oran çok ciddi düzeylere ulaşmıştır.
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12.2.3. Ödemeler Bilançosu Denkliği
Ödemeler Biançosu’nu (BOP) aşağıdaki denklik tanımlamaktadır:
𝐵𝑂𝑃 = 𝐶𝐴 + 𝐾𝐴 ≡ 0 … … … (12.3)
Bir ülke Cari İşlemler Açığı verirse Sermaye Hesabı Fazlası, Cari İşlemler Fazlası
verirse Sermaye Hesabı Açığı sahibi olur. Yani:
𝐶𝐴 < 0 → 𝐾𝐴 > 0 … … … (12.4. 𝑎)
𝐶𝐴 = 0 → 𝐾𝐴 = 0 … … … (12.4. 𝑏)
𝐶𝐴 > 0 → 𝐾𝐴 < 0 … … … (12.4. 𝑐)
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye’de neden organize bir anlık döviz piyasası yok? Tartışınız.

2)
Türkiye’nin son 30 yıllık ödemeler bilançosu özetilerini inceleyiniz. Türkiye
ekonomisinde 30 yıldır hep aynı kalmış ana problem nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ülkede döviz piyasası dış dünya ile yapılan mal ve hizmet ticareti ile yine dış dünya
ile gerçekleştirilen borç akışlarının sonucunda oluşan alacak verecek ilişkilerini içerdiğini,
döviz piyasasının çalışma kaidelerini, döviz piyasalarının sınıflandırılmasını ve döviz kuru
rejimlerini işledik. Daha sonra, devletin Hazine İstatistiklerinde Ödemeler Bilançosu olarak
tanımlanan hesapla kayda geçirildiğini öğrendik. Bu hesabın genel bir özetini analiz ettik.
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Bölüm Soruları
1.“…….geniş anlamda bütün yabancı ödeme araçlarını, dar anlamda ise sadece
yabancı paralar üzerine yazılı ticaret poliçelerini temsil eder ” ifadesinde boşluğa hangisi
gelmelidir?
a) Döviz
b) Reel Efektif Döviz Kuru
c) Döviz Kredisi
d) Dış Borç
e) Yabancı ülke tahvili

2.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin parasının “convertible / dönüştürülebilir”
olması için gerekli olan şartlardandır?
a) Ülkenin ödemeler bilançosu büyük ve devamlı ölçüde açık verme,
b) Ülke dışa kapalı bir ekonomik yapıda olmalı,
c) Dış ticaret ve döviz işlemlerinde kısıtlamalar olmamalı,
d) Milli gelir tam istihdamda olmalı
e) Ülkenin dünya ekonomisinde ortaya çıkabilecek ani bir krizi karşılayabilecek ölçüde
altın ve döviz rezervleri bulunmamalı

3.Aşağıdakilerden hangisi Küresel Döviz Piyasasının özelliklerindendir?
a) İşlemlerinin kamu otoritesi denetiminde olması
b) Günün belli bir süresince açık olması,
c) İşlemlerin tesgâh üstü piyasada yapılması,
d) Devletlerin veya Merkez Bankalarının politika yolu ile yönlendirme imkânının çok
düşük olması
e) Yerel para birimlerinin alınıp satılması
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4.Aşağıdakilerden hangisi Tezgâhüstü Döviz Piyasasının özelliklerinden değildir?
a) Kamu otoritesi tarafından düzenlenmeyen
b) Devlet tarafından işlem yetkisi verilmiş kurumlar tarafından işlem yapılan
c) Özel kişilerin özel ilişkiler ağıyla oluşan
d) Kayıtdışı işlemlerle çalışan
e) Yazılı kurallar ve kayıtlı işlemlerden ziyade sözlü kural ve teamüllerle işleyen

5.Gelecekte belli bir vade sonunda gerçekleşecek döviz işlemlerinin yapıldığı
piyasa hangisidir?
a) Ulusal döviz piyasası.
b) Küresel döviz piyasası.
c) Resmi döviz piyasası.
d) Anlık döviz piyasası.
e) Vadeli döviz piyasası.

6.Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi neyi gösterir?
a) TL’nin dolar cinsinden reel değerini gösterir.
b) TL’nin Avro cinsinden reel satın alma gücünü gösterir
c) Doların Avro cinden değerini gösterir.
d) TL’nin yabancı paralar cinsinden ortalama parasal satın alma gücünü gösterir.
e) TL’nin yabancı paralar cinsinden ortalama reel satın alma gücünü gösterir.

7.“Vadeli İşlem Piyasası’nda belirlenen kurlara ………. denir.” Yukarıdaki
ifadesinde boşluğa hangisi gelmelidir?
a) Reel efektif döviz kuru
b) Efektif döviz kuru
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c) Resmî döviz kuru
d) Vadeli döviz kuru
e) Cari döviz kuru

8.“Aynı piyasada, aynı yabancı para birimi için farlı zamanlarda iki farklı kur
düzeyi oluşma ihtimali varsa, piyasa aktörleri ucuz olduğunu tahmin ettikleri anda alıp,
pahalı olduğunu tahmin ettikleri anda satacaklardır.” Bu işleme ne ad verlir?
a) Arbitraj
b) Spekülasyon
c) Vadeli döviz işlemi
d) Manipülasyon
e) Döviz cinsi kredi işlemi

9.Sabit kur sisteminde döviz piyasasında denge nasıl sağlanır?
a) Denge döviz piyasasında kurların dengeye intibakıyla sağlanır
b) Bankacılık sistemi dengeyi sağlar
c) Merkez bankası döviz piyasasında arz fazlası varsa döviz satın alır, talep fazlası varsa
döviz satar.
d) Merkez bankası döviz piyasasında arz fazlası varsa döviz satar, talep fazlası varsa
döviz satın alır.
e) Denge sağlanamaz.

10.Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının temel bileşenlerindendir?
a) Mal ithalatı
b) Dışarıya portföy hareketi ile döviz çıkışı
c) İçeriye portföy hareketi ile döviz girişi
d) Yerli firmaların yurt dışında yatırım yapması
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e) Yabancı firmaların yurt içinde yatırım yapması

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) e, 6) e, 7) d, 8) b, 9) c, 10) a
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13. AÇIK EKONOMİDE IS – LM ANALİZİ: MUNDELL FLEMING
MODELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Para, Mal ve Döviz Piyasaları’nın eş anlı dengesini inceleyeceğiz. Bilindiği
gibi IS Mal Piyasası, LM’de para piyasasında denge koşullarını göstermekteydi. Ödemeler
Bilançosu ise Döviz piyasasında dengenin koşullarını göstermektedir. Açık ekonomide
ekonominin talep yanlı dengesini bu üç piyasanın eş-anlı dengesi ile görebiliriz. Bu bize, aynı
zamanda ekonomi politikası ile kur rejimleri arasındaki bağlantıyı da sergilemektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Şu anda Türkiye’de dalgalı kur rejimi uygulanmaktadır. Buna göre döviz
piyasasının kurların intibakı ile her zaman dengesi olması gerekir. Acaba öyle mi?
2)
Son zamanlarda kurdaki şiddetli dalgalanmalardan dolayı sabit kur tartışmaları
aldı başını gitti. Sizce sabit kur rejimi yüksek cari açığı olan ve yüksek dış borç sahibi ülkeler
için doğru bir tercih olabilir mi? Cevabınız evetse hangi şartlarda?.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Farklı döviz kuru rejimleri
Mundell Flemming Modeli

altında para ve maliye
politikasının etkinliği
öğrenilirr.

Metinler, çözümlü
problemler ve interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

319

Anahtar Kavramlar


Sabit Kur Rejimi



Dalgalı kue rejimi



Dış denge faizi
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Giriş
Ödemeler Bilançosu döviz piyasasının temel bileşenlerini Cari İşlemler Hesabı’nda,
spekülâtif bileşenlerini de Sermaye Hesabı’nda kayda alır. Cari İşlemler Hesabı mal ve hizmet
piyasası ile doğrudan para piyasası ile dolaylı olarak ilişkili iken, Sermaye Hesabı para piyasası
ile doğrudan mal ve hizmetler piyasası ile dıolaylı yoldan ilişkilidir. Doğal olarak Ödemeler
Bilançosu’nun dengeye gelmesi döviz piyasası dengesini de gösterir.
Döviz piyasasını ve döviz kuru rejiminin ülkede uygulanana para ve maliye politikaları
ile etkileşimini gösterebilmek için IS –LM Diyagramının olduğu düzlemde kullanılabilecek bir
analitik araca ihtiyaç vardır. Bu araç BOP eğrisidir.
Bu kısımda sermayenin tam hareketli olduğu durumda para ve maliye politikalarının
etkinliğini inceleyeceğiz. Sermayenin tam hareketli olduğu durumda BOP eğrisi iç denge
faiznin dış denge faizine eşit olduğu yeri gösteren yatay bir doğrudan ibaretti. IS, LM ve BOP
eğrilerinin karşılıklı etkileşimi bize para ve maliye politikası ile kurv rejimi arasındaki ilişkiyi
verecektir.
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13.1. Para ve Mal Piyasalarında Eşanlı Denge
Bir ekonomide Mal ve Hizmetler Piyasasını dengeye getiren Milli Gelir düzeyi (YE) ile
faiz oranı arasındaki ilişki yatay eksende Milli Gelir (Y) ve dikey eksende faiz oranı (i) varken
IS doğrusu ile gösterilir. Aşağıda IS Doğrusu’nun denklemi bulunmaktadır.
𝑰𝑺 → 𝒀𝑬 = 𝜶[𝑨𝟎 + 𝒙𝒆 + 𝒃𝝅𝑬 ] − 𝜶𝒃𝒊; … … … (𝟏𝟑. 𝟏)
𝜶=

𝟏
= 𝑎ç𝚤𝑘 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛𝚤; 𝑨𝟎 = 𝑂𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟;
(𝟏 − 𝒄(𝟏 − 𝝉) + 𝒛𝟏 )
𝒆=

𝑬𝑷𝑭
= 𝑟𝑒𝑒𝑙 𝑑ö𝑣𝑖𝑧 𝑘𝑢𝑟𝑢, 𝝅𝑬 = 𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤
𝑷

Yine bir ekonomide Para Piyasası’nda dengeyi sağlayan faiz oranları (iE) ile Milli Gelir
(Y) düzeyi arasındaki ilişki yatay eksende Milli Gelir (Y) ve dikey eksende faiz oranı (i) varken
LM doğrusu ile temsil edilir. Aşağıda LM Doğrusu’nun denklemi bulunmaktadır.:
𝑳𝑴 → 𝒊𝑬 =

𝑳𝟎 𝒌𝒀 𝟏 𝑴𝟎
+
−
… … … (𝟏𝟑. 𝟐)
𝒉
𝒉 𝒉 𝑷

𝐿0 = 𝑂𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖, 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑟𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤𝑛𝚤𝑛 (𝜃)𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢,
𝑘 = 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑖 𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤,
ℎ = 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤,

𝑀0
= 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠𝑙𝑒𝑟
𝑃

Ekonomide Para ve Mal Piyasalarının eş anlı dengesini, Denklem (13.1)’deki denge
Milli Gelir (YE) tanımında faiz oranı yerine Denklem (13.2)’deki denge faiz oranı tanımı
yazarsak elde ederiz. Bu durum aşağıda denklem (13.3)’te gösterilmektedir:
𝐿0 𝑘𝑌 𝐸 1 𝑀0
𝑌 𝐸 = 𝛼[𝐴0 + 𝑥𝑒 + 𝑏𝜋 𝐸 ] − 𝛼𝑏 [ +
−
]→
ℎ
ℎ
ℎ 𝑃
(1 +

𝛼𝑏𝑘 𝐸
𝑏𝐿0 𝑏 𝑀0
) 𝑌 = 𝛼 [𝐴0 −
+
+ 𝑥𝑒 + 𝑏𝜋 𝐸 ] →
ℎ
ℎ
ℎ 𝑃

𝜶𝒉
𝒃 𝑴𝟎
𝒀𝑬 = (
) [𝑨𝟎 + (
− 𝑳𝟎 ) + 𝒙𝒆 + 𝒃𝝅𝑬 ] … … … (𝟏𝟑. 𝟑)
𝒉 + 𝜶𝒃𝒌
𝒉 𝑷

322

Denklem (13.3)’teki Para ve Mal Piyasalarında eşanlı dengeyi sağlayan Milli Gelir (YE)
düzeyi tanımını Denklem (13.2)’de Milli Gelir’in yerine ikame edersek Para ve Mal
Piyasalarında eşanlı dengeyi sağlayan faiz oranı (iE) düzeyini buluruz. Bu durum aşağıda
denklem (13.4)’te gösterilmektedir:

𝑖𝐸 =

𝑖𝐸 =

𝐿0 𝑘𝑌 𝐸 1 𝑀0
+
−
→
ℎ
ℎ
ℎ 𝑃

𝐿0 𝑘
𝛼ℎ
𝑏 𝑀0
1 𝑀0
+ [(
) [𝐴0 + ( − 𝐿0 ) + 𝑥𝑒 + 𝑏𝜋 𝐸 ]] −
→
ℎ ℎ ℎ + 𝛼𝑏𝑘
ℎ 𝑃
ℎ 𝑃

𝜶𝒌
𝟏
𝑴𝟎
𝒊𝑬 = (
) [𝑨𝟎 + 𝒙𝒆 + 𝒃𝝅𝑬 ] + (
) (𝑳𝟎 −
) … … … (𝟏𝟑. 𝟒)
𝒉 + 𝜶𝒃𝒌
𝒉 + 𝜶𝒃𝒌
𝑷

Aşağıda Şekil 13.1’de eşanlı dengede faiz oranı ve Milli Gelir Düzeyini görmekteyiz:

i

LM

E
İE0

IS
Y
0

YE0

Şekil 13.1:Para ve Mal ve Hizmet Piyasalarında Eşanlı Denge
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13.2. Ödemeler Dengesi
Ödemeler Biançosu’nu (BOP) aşağıdaki denklik tanımlamaktadır:
𝑩𝑶𝑷 = 𝑪𝑨 + 𝑲𝑨 ≡ 𝟎 … … … (𝟏𝟑. 𝟓)
𝑩𝑶𝑷 = Ö𝑑𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒𝑟 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛ç𝑜𝑠𝑢; 𝑪𝑨 = 𝐶𝑎𝑟𝑖 İş𝑙𝑒𝑚𝑙𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑠𝑎𝑏𝚤; 𝑲𝑨 = 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝐻𝑒𝑠𝑎𝑏𝚤
Bir ülke Cari İşlemler Açığı verirse Sermaye Hesabı Fazlası, Cari İşlemler Fazlası
verirse Sermaye Hesabı Açığı sahibi olur. Yani:
𝐶𝐴 < 0 → 𝐾𝐴 > 0 … … … (13.6. 𝑎)
𝐶𝐴 = 0 → 𝐾𝐴 = 0 … … … (13.6. 𝑏)
𝐶𝐴 > 0 → 𝐾𝐴 < 0 … … … (13.6. 𝑐)
Eğer faiz ve kur politika aracı olarak kullanılmaz veya herhangi bir politika
uygulamasının ara ve nihai hedefi olmazsa piyasada belirlenecektir. O zaman faiz oranı (i)
Sermaye Hesabı’nı (KA) ve reel döviz kuru (e) da Cari İşlemler Hesabı’nı (CA) dengeye
getirecektir. Ödemeler Bilançosu bileşenleri olan Sermaye (KA) ve Cari İşlemler (CA)
Hesapları, dolayısıyla MB’nın uyguladığı kur rejimleri doğrudan bağımlıdır. Bu durumu
inceleyebilmek için Cari İşlemler Hesabını (CA) ve Sermaye Hesabını (KA) ayrıntılı olarak
incelemek gerekir. Aşağıda Denklem (13.7) ve (13.8)’de Cari İşlemler Hesabını (CA) ve Denge
Kurunu (e*) inceleyeceğiz:
𝑪𝑨 = 𝑋 − 𝑍 = (𝑿𝟎 − 𝒁𝟎 ) + 𝒙𝒆 − 𝒛𝟏 𝒀 … … … (𝟏𝟑. 𝟕)
Cari İşlemler Hesabı (CA) Denklem (13.7)’de Otonom İhracat (X0) ve reel döviz kuru
(e) ile doğru orantılı; Otonom İthalat (Z0) ve Milli Gelir Düzeyi (Y) ile de ters orantılı bir
ilişkiye sahiptir. Cari İşlemler Hesabını sıfırlayan (CA=0) yani Mal ve Hizmet İhracatı’nı Mal
ve Hizmet İthalatı’na eşitleyen (X=Z) reel döviz kuru “Denge Kuru” (e*) olarak tanımlanır.
Yani:
𝐶𝐴 = 0 → (𝑋0 − 𝑍0 ) + 𝑥𝑒 − 𝑧1 𝑌 = 0 → 𝒆∗ =

(𝒁𝟎 − 𝑿𝟎 ) 𝒛𝟏
+ 𝒀 … … … (𝟏𝟑. 𝟖)
𝒙
𝒙

Cari İşlemler Dengesini sağlayan denge döviz kuru (e*) Otonom İthalat (Z0) ve Milli
Gelir (Y) düzeyleri ile doğru, Otonom İhracat (X0) ile de ters orantılı bir ilişkiye sahiptir.
Denklem (13.9) ve (13.10)’da Sermaye Hesabı’nı (KA) ve Dış Denge Faizi’ni (i*)
görmekteyiz:
𝑲𝑨 = 𝝋(𝒊 − 𝒊𝑾 − 𝜽); 𝒊𝑾 = 𝑑𝚤ş 𝑑ü𝑛𝑦𝑎 𝑓𝑎𝑖𝑧𝑖; 𝜽 = 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑟𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 … … (𝟏𝟑. 𝟗)
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Denklem (13.9)’a göre Sermaye hesabı iç piyasada oluşan faiz oranı ile (i) doğru orantılı
ve dış dünya faizi (iW) ile belirsizlik katsayısının () ters orantılı fonksiyonudur. Sermaye
hesabını dengeye getiren faiz oranı ise Dış Denge Faiz Oranı (i*) olarak adlandırılır ve
matematiksel olarak şöyle ifade edilir:
𝐾𝐴 = 𝜑(𝑖 − 𝑖 𝑊 − 𝜃) = 0 → 𝒊∗ = 𝒊𝑾 + 𝜽 … … … (𝟏𝟑. 𝟏𝟎)

İç piyasa faizi (i) ile Dış Denge Faizi’ni (i*) mukayese edersek ve bunların arasındaki
farkın Sermaye ve Cari İşlemler Hesabını ne yönde etkilediğini incelersek şu sonuçlara ulaşırız:
𝑖 > 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 > 0 → 𝑒 < 𝑒 ∗ → 𝐶𝐴 < 0;
𝑖 = 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 = 0 → 𝑒 = 𝑒 ∗ → 𝐶𝐴 = 0;
𝑖 < 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 < 0 → 𝑒 > 𝑒 ∗ → 𝐶𝐴 > 0
Yukarıdaki üç şartı grafik üzerinde de inceleyebiliriz:
i

CA<0 ; KA>0

İ*

CA>0 ; KA<0

Y
0

Şekil 13.2:İç Denge ve Dış Denge Faizleri ile Sermaye ve Cari İşlemler Hesapları
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Şekil 13.2’de görüldüğü üzere Dış Denge Faizi (i*) kırmızı yatay çizgi ile temsil
edilmektedir. Bu çizginin üstünde kalan alanda “i>i*” olduğu için Sermaye Hesabı fazla
vermekte, piyasada döviz arz fazlası oluşmakta ve kur düzeyi denge kurunun altında kalmakta
“e<e*” ve dolayısıyla Cari İşlemler Hesabı açık vermektedir. Yine, bu çizginin altında kalan
alanda “i<i*” olduğu için Sermaye Hesabı açık vermekte, piyasada döviz talep fazlası
oluşmakta ve kur düzeyi denge kurunun üstünde kalmakta “e>e*” ve dolayısıyla Cari İşlemler
Hesabı fazla vermektedir. Kırmızı renkli çizgi ise hem Sermaye hem de Cari İşlemler
Hesabı’nın dengede olduğu yerleri bize vermektedir.
Bu aşamada iki farklı döviz kuru rejimi üzerinde durabiliriz:
-

Serbest Kur Rejimi

-

Sabit Kur Rejimi

13.2.1. Serbest Kur Rejimi
Serbest Kur Rejimi’nde kurlar piyasada Cari İşlemler Hesabı’nı dengeleyecek şekilde
belirlenmektedir. Burada kurun hangi koşullarda ne yönde hareket ettiğini Denklem (13.11)’de
görmekteyiz:
𝒊 > 𝒊∗ → 𝐾𝐴 > 0 → 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑧 𝑓𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤 → 𝒆 ↓
{ 𝒊 = 𝒊∗ → 𝐾𝐴 = 0 → 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒 → 𝒆 = 𝒆∗ } … … … (𝟏𝟑. 𝟏𝟏)
𝒊 < 𝒊∗ → 𝐾𝐴 < 0 → 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑓𝑎𝑧𝑙𝑎𝑠𝚤 → 𝒆 ↑
Serbest kur rejiminin en önemli unsurlarından biri de, sadece döviz kurunun değil faizin
de piyasada belirlenmesidir. Eğer faiz serbest piyasa şartlarında belirlenmez, aksine bir politika
aracı veya hedefi olarak kullanılırsa, Sermaye Hesabında kendiliğinden denge oluşamaz; bu
ise; Cari İşlemler Hesabında kendiliğinden dengeye engel olur.

13.2.2. Sabit Kur Rejimi
Sabit Kur Rejimi’nde kurlar piyasada belirlenmez, dolayısıyla Cari İşlemler Hesabı’nın
kendiliğinden piyasa şartlarında dengelenmesi imkânsız hale gelir. Merkez Bankası belirlediği
ve ilan ettiği Sabit Kuru korumak taahhüdünde de bulunur. Dolayısıyla Merkez Bankası, döviz
piyasasında arz fazlası oluşursa piyasadaki fazla dövizi satın alır ve bunun karşılığında da
piyasaya nakit para arzeder. Tersine Merkez Bankası, döviz piyasasında talep fazlası oluşursa
piyasaya arz açığını kapatmak acıyla döviz satar ve piyasadan nakit para çeker. Burada Merkez
Bankasının Para Politikasının hangi koşullarda ne yönde hareket ettiğini Denklem (13.12)’de
görmekteyiz:
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𝒊 > 𝒊∗ → 𝐾𝐴 > 0 → ∆𝑀0 > 0 → 𝒊 ↓
{𝒊 = 𝒊∗ → 𝐾𝐴 = 0 → ∆𝑀0 = 0 → 𝒊 = 𝒊∗ } … … … (𝟏𝟑. 𝟏𝟐)
𝒊 < 𝒊∗ → 𝐾𝐴 < 0 → ∆𝑀0 < 0 → 𝒊 ↑
Sabit kur rejiminin en önemli unsuru para politikasının net yabancı sermaye girişlerine
bağımlı olmasıdır. Dolayısıyla, Merkez Bankasının bağımsız para politikası uygulama imk^nı
ortadan kalkar.

13.3. Mundell Fleming Modeli ve İktisat Politikası
13.3.1. Sabit Kur Rejiminde Para Politikası Etkinliği
Aşağıda Şekil 13.3’ü inceleyelim:

i
LM1

1
LM2
2

İ1

i*=iW+

1

E1

2

İ2

E2

IS

Y
0

Y1

Y2

Şekil 13.3:Sabit Kurda Para Politikası Etkinliği
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Şekil 13.3’te görüldüğü Merkez Bankasının uyguladığı bir para politikasının iki
aşamada gerçekleşen bir etkisi vardır.
Örneğin Merkez Bankası para arzını arttırmış olsun.

BİRİNCİ AŞAMA (E1’DEN E2’YE)
Bu LM1 Doğrusunu sağa ve aşağı kaydırırken LM2’ye gelmesine ve iç piyasa faiz
oranlarının da i1’den i2’ye düşmesine yol açar. Şekil 13.3’e göre başlangıçta iç piyasa faizi dış
denge faizine eşitken (i1=i*) para arzında genişleme sonucunda iç faizler dış denge faizinin
altına inmiştir, (i2<i*). Sonuçta E2 denge noktası iç piyasa dengesini göstermekte iken dış
piyasa açısından bir dengesizliği göstermektedir. Çünkü iç faizler dış denge faizinin altına
inmişken (i2<i*), ekonomi sermaye hesabı açığı verir, (KA<0).

İKİNCİ AŞAMA (E1’DEN E2’YE)
Sermaye Hesabı açığı, fonları dış dünyada değerlendirmek ve dış dünya faizlerinden iç
piyasa faizlerine göre daha yüksek gelir elde etmek için fonlarını dövize çevirerek dışarı çıkaran
aktörlerin davranışını göstermektedir. Bu olguya “net sermaye kaçışı” da denmektedir. Bu
sermye çıkışı döviz piyasasında arzı azaltmakta ve dolayısıyla döviz piyasasında talep fazlası
oluşmaktadır. Merkez Bankası bu talep fazlasının kurda yarattığı yukarı doğru baskıları kırmak
ve sabit kur düzeyine korumak için piyasaya döviz satar ve karşılığında nakit çeker. Bu da para
arzının tekrar başlangıç düzeyine ve LM2 doğrusunun da yeniden LM1 düzeyine kaymasına
neden olur.
𝑀0 ↑→ 𝐿𝑀 ↑→ 𝑖1 ↓→ 𝑖2 𝑣𝑒 𝑌1 ↑→ 𝑌2 → 𝑖2 < 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 < 0 → (𝟏. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)
𝐾𝐴 < 0 → 𝑀0 ↓→ 𝐿𝑀 ↓→ 𝑖2 ↑→ 𝑖1 𝑣𝑒 𝑌2 ↓ → 𝑌1 → (𝟐. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)

SONUÇ
Dış sermaye hareketlerinden bağımsız bir Para Politikası uygulaması sabit kur
sisteminde mümkün değildir. Dolayısıyla birinci aşamada uygulanan bir para politikası ikinci
aşamada sermaye hareketlerinin ters yönlü etkisi ile anlamsız hale gelir.
Dolayısıyla, “sabit kur sisteminde para politikası etkinsizdir”.

13.3.2. Sabit Kur Rejiminde Maliye Politikası Etkinliği
Aşağıda Şekil 13.4’ü inceleyelim:
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i
LM1

1

2
D

İ2

LM2

1
2
İ1

E1

i*=iW+

E2
IS2

IS1

Y
0

Y1

Y2

Y3

Şekil 13.4:Sabit Kurda Maliye Politikası Etkinliği

Şekil 13.4’te görüldüğü Hükümetin uyguladığı bir Maliye politikasının iki aşamada
gerçekleşen bir etkisi vardır.
Örneğin Hükümet Kamu Harcamalarını arttırmış olsun.

BİRİNCİ AŞAMA (E1’den D’ye)
Bu IS1 Doğrusunu sağa ve yukarı kaydırırken IS2’ye gelmesine ve iç piyasa faiz
oranlarının da i1’den i2’ye çıkmasına yol açar. Şekil 13.4’e göre başlangıçta iç piyasa faizi dış
denge faizine eşitken (i1=i*) Kamu Harcamasında genişleme sonucunda iç faizler dış denge
faizinin üstüne çıkmıştır, (i2>i*). Sonuçta D denge noktası iç piyasa dengesini göstermekte iken
dış piyasa açısından bir dengesizliği göstermektedir. Çünkü iç faizler dış denge faizinin üstüne
çıkmışken (i2>i*), ekonomi Sermaye Hesabı fazlası verir, (KA>0).
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İKİNCİ AŞAMA (D’den E2’YE)
Sermaye Hesabı fazlası, fonları iç piyasada değerlendirmek ve iç piyasa faizlerinden dış
dünya faizlerine göre daha yüksek gelir elde etmek için yabancı para fonlarını yerli paraya
çevirerek yurt içine döviz getiren davranışını göstermektedir. Bu olguya “net sermaye girişi”
da denmektedir. Bu sermaye girişi döviz piyasasında arzı arttırmakta ve dolayısıyla döviz
piyasasında arz fazlası oluşmaktadır. Merkez Bankası bu talep fazlasının kurda yarattığı aşağı
doğru baskıları kırmak ve sabit kur düzeyini korumak için piyasadaki fazla dövizi alır ve
karşılığında nakit verir. Bu da para arzının artmasına ve LM1 doğrusunun LM2 düzeyine
kaymasına neden olur. Denge de D Noktasından E2 Noktasına kayar. Net sermaye girişine bağlı
olarak para arzındaki bu artış faizlerin düşmesine ve i2 düzeyinden i1 düzeyine yani dış denge
faiz düzeyine (i*) tekrar geri dönmesine yol açar. Yalnız, Milli Gelir üzerindeki etki tam
olmaktadır. Başlangıçta Kamu harcamasının artışı, Milli Gelir üzerinde her iki aşamada da (1.
Aşama: Y1  Y2; 2.Aşama: Y2Y3) artışa yol açmaktadır.

𝐺0 ↑→ 𝐼𝑆 ↑→ 𝑖1 ↑→ 𝑖2 𝑣𝑒 𝑌1 ↑→ 𝑌2 → 𝑖2 > 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 > 0 → (𝟏. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)
𝐾𝐴 > 0 → 𝑀0 ↑→ 𝐿𝑀1 ↑→ 𝐿𝑀2 → 𝑖2 ↓→ 𝑖1 𝑣𝑒 𝑌2 ↑→ 𝑌3 → 𝑖1 = 𝑖 ∗ → (𝟐. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)

SONUÇ
Sabit Kur Sisteminde Milli Gelir düzeyi üzerinde Maliye Politikası tam etkindir. IS’deki
kaymalar, net sermaye girişine bağlı olarak LM’deki kaymalarla desteklenmekte ve Kamu
Harcamalarındaki artışın “Dışlama Etkisini” de sıfırlamaktadır.
Sonuç Olarak Sabit Kur Rejiminde “Maliye Politikası Tam Etkindir.”

13.3.3. Serbest Kur Rejiminde Maliye Politikası Etkinliği
Aşağıda Şekil 13.5’i inceleyelim:
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Şekil 13.5:Serbest Kur Rejiminde Maliye Politikası Etkinliği

Şekil 13.5’te görüldüğü üzere Hükümetin uyguladığı bir Maliye politikasının iki
aşamada gerçekleşen bir etkisi vardır.
Örneğin Hükümet Kamu Harcamalarını arttırmış olsun.

BİRİNCİ AŞAMA (E1’DEN E2’YE)
Bu IS1 Doğrusunu sağa ve yukarı kaydırırken IS2’ye gelmesine ve iç piyasa faiz
oranlarının da i1’den i2’ye çıkmasına yol açar. Şekil 13.5’e göre başlangıçta iç piyasa faizi dış
denge faizine eşitken (i1=i*) Kamu Harcamalarında artış sonucunda iç faizler dış denge faizinin
üstüne çıkmıştır, (i2>i*). Sonuçta E2 denge noktası iç piyasa dengesini göstermekte iken, dış
piyasa açısından bir dengesizliği göstermektedir. Çünkü iç faizler dış denge faizinin üstüne
çıkmışken (i2>i*), ekonomi sermaye hesabı fazlası verir, (KA>0).
İKİNCİ AŞAMA (E1’DEN E2’YE)
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Sermaye Hesabı fazlası, fonları iç piyasada değerlendirmek ve iç piyasa faizlerinden dış
dünya faizlerine göre daha yüksek gelir elde etmek için yabancı para fonlarını yerli paraya
çevirerek yurt içine döviz getiren davranışını göstermektedir. Bu olguya “net sermaye girişi”
denmekteydi. Bu sermaye girişi döviz piyasasında arzı arttırmakta ve dolayısıyla döviz
piyasasında arz fazlası oluşmaktadır. Arz fazlası döviz piyasasında kurlara aşağı doğru baskı
yapar ve reel kur düzeyi aşağı inmeye başlar. Kurdaki düşü İhracatın da azalmasına yol açar.
Bu ise IS2 Doğrusunun tekrar geriye IS1 .doğrusuna kadar geriye kaymasına yol açar. Böylece
Kamu Harcamalarındaki artış kadar İhracat Gelirlerinde azalma olur. Bu durum aynı zamanda
Kamu Harcamaları’nın İhracat üzerinde “Tam Dışlama Etkisine” sahip olduğunu gösterir.

𝐺0 ↑→ 𝐼𝑆 ↑→ 𝑖1 ↑→ 𝑖2 𝑣𝑒 𝑌1 ↑→ 𝑌2 → 𝑖2 > 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 > 0 → (𝟏. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)
𝐾𝐴 > 0 → 𝑒 ↓→ 𝑋 ↓→ 𝐼𝑆2 ↓→ 𝐼𝑆1 → 𝑖2 ↓→ 𝑖1 𝑣𝑒 𝑌2 ↓→ 𝑌1 → 𝑖1 = 𝑖 ∗ → (𝟐. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)

SONUÇ
Serbest Kur Rejiminde genişlemeci Maliye Politikası iç talep artışı kanalıyla Sermaye
Hesabı Fazlası ve Cari İşlemler Hesabı açığına yol açmaktadır. Fakat, aynı zamanda, kurların
düşmesi nedeniyle de İhracatın da düşmesine yol açmaktadır. Öyle ki, ne kadar Kamu
Harcaması artışı olduysa o kadar İhracat Daralması gerçekleşmekte ve bu duruma “Kamu
Harcamalarının İhracatı Tam Dışlaması” adı verilmektedir.
Dolayısıyla, “serbest kur rejiminde maliye politikası etkinsizdir”.

13.3.4. Serbest Kur Rejiminde Para Politikası Etkinliği
Aşağıda Şekil 13.6’yı inceleyelim:
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Şekil 13.6:Serbest Kurda Para Politikası Etkinliği

Şekil 13.6’da görüldüğü üzere Merkez Bankasının uyguladığı bir para politikasının iki
aşamada gerçekleşen bir etkisi vardır.
Örneğin Merkez Bankası para arzını arttırmış olsun.

BİRİNCİ AŞAMA (E1’den D’ye)
Bu LM1 Doğrusunu sağa ve aşağı kaydırırken LM2’ye gelmesine ve iç piyasa faiz
oranlarının da i1’den i2’ye düşmesine yol açar. Şekil 13.6’ya göre başlangıçta iç piyasa faizi
dış denge faizine eşitken (i1=i*) Para arzında genişleme sonucunda iç faizler dış denge faizinin
altına inmiştir, (i2<i*). Sonuçta D denge noktası iç piyasa dengesini göstermekte iken dış piyasa
açısından bir dengesizliği göstermektedir. Çünkü iç faizler dış denge faizinin altına inmişken
(i2<i*), ekonomi Sermaye Hesabı açığı verir, (KA<0).
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İKİNCİ AŞAMA (D’den E2’YE)
Sermaye Hesabı açığı, fonları dış dünyada değerlendirmek ve dış dünya faizlerinden iç
piyasa faizlerine göre daha yüksek gelir elde etmek için fonlarını dövize çevirerek dışarı çıkaran
aktörlerin davranışını göstermektedir. Bu olguya “net sermaye kaçışı” denmekteydi. Bu
sermaye çıkışı döviz piyasasında arzı azaltmakta ve dolayısıyla döviz piyasasında talep fazlası
oluşmaktadır. Döviz Piyasası’nda talep fazlası, Serbest Kur Sisteminde kurlara yukarı doğru
baskı yapar ve reel kur düzeyi yukarı çıkar. Kur arttıkça İhracat da artmaya başlar. Bu IS1
Doğrusunu yukarı ve sağa doğru kaydırır. Bunun sonucunda Denge D Noktasından E2
Noktasına kayar, Milli Gelir Y2 düzeyinden Y3 düzeyine ve faiz de i2 düzeyinden i1 düzeyine
çıkar. Faiz başlangıç düzeyine döner ve dış denge faiz oranıyla eşitlenirken (i1=i*), Milli Gelir
üzerindeki etki tam olmaktadır. Başlangıçtaki Para Arzı artışı, Milli Gelir üzerinde her iki
aşamada da (1. Aşama: Y1  Y2; 2.Aşama: Y2Y3) artışa yol açmaktadır.
𝑀0 ↑→ 𝐿𝑀 ↑→ 𝑖1 ↓→ 𝑖2 𝑣𝑒 𝑌1 ↑→ 𝑌2 → 𝑖2 < 𝑖 ∗ → 𝐾𝐴 < 0 → (𝟏. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)
𝐾𝐴 < 0 → 𝑒 ↑→ 𝑋 ↑→ 𝐼𝑆 ↑→ 𝑖2 ↑→ 𝑖1 𝑣𝑒 𝑌2 ↑ → 𝑌3 → 𝑖1 = 𝑖 ∗ → (𝟐. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨)

SONUÇ
Serbest veya Dalgalı Kur Sisteminde Milli Gelir düzeyi üzerinde genişlemeci Para
Politikası tam etkindir. LM’deki kaymalar, net sermaye girişine ve döviz kurundaki artışa bağlı
olarak IS’deki kaymalarla desteklenmektedir.

13.3.5. Politika Koordinasyonu
Yukarıdaki analizden aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
(i)

Hükümetin ve Merkez Bankası’nın ortaklaşa uyguladığı politika bileşimi kur

rejimi ile tutarlı olmalıdır. Yoksa, iktisat politikası istikrar yerine istikrarsızlığa neden olabilir.
(ii)

Sabit Kur Rejiminde Maliye Politikası Milli Gelir ve iktisadi faaliyet düzeyi

üzerinde TAM ETKİNLİĞE sahiptir. Eğer hükümetin politika hedefi daha düşük bir gelir
düzeyi ise Daraltıcı Maliye Politikası, daha yüksek bir gelir düzeyi ise Genişletici Maliye
Politikası uygulanmalıdır.
(iii)

Sabit Kur Rejimi’nde Para Politikasının bir etkinliği yoktur. Para Arzı tamamen

“Net Sermaye Girişine” endojen hale gelmiştir. Eğer KA>0 Para Arzı artmakta, KA<0 ise Para
Arzı azalmaktadır. Genel bir formül olarak Sabit Kur Rejiminde şu kuralın geçerliliğinden
bahsedebiliriz:
∆𝑀0 = 𝐾𝐴 … … … … . (13.13)
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(iv)

Serbest Kur Rejiminde Maliye Politikası Etkinsiz’dir. Kamu Harcamalarında

artışlar İhracat’ta aynı oranda azalmaya, Kamu Harcamalarında azalmalar İhracat’ta aynı
oranda artışa yol açmaktadır. Genel bir formül olarak Sabit Kur Rejiminde şu kuralın
geçerliliğinden bahsedebiliriz:
∆𝑋 = −∆𝐺 … … … … (13.14)
(v)

Serbest Kur Rejiminde Para Politikası Milli Gelir ve iktisadi faaliyet düzeyi

üstünde TAM ETKİNLİĞE sahiptir. Eğer hükümetin politika hedefi daha düşük bir gelir düzeyi
ise Daraltıcı Para Politikası, daha yüksek bir gelir düzeyi ise Genişletici Para Politikası
uygulanmalıdır.
(vi)

Gerçek hayatta kur rejimleri serbest ile sabit kur rejimleri arasındadır. Kur rejimi

ne kadar Sabit Kur Sistemine yakınsa, Maliye Politikası’nın etkinliği o kadar artmakta ve
Maliye Politikası’nın iktisat politikası bileşiminde önemi o kadar çoğalmaktadır. Kur rejimi ne
kadar Serbest Kur Sistemine yakınsa, Par Politikası’nın etkinliği o kadar artmakta ve Para
Politikası’nın iktisat politikası bileşiminde önemi o kadar çoğalmaktadır.
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Uygulama Soruları

1)
Dalgalı kur rejimi altında Merkez Bankası iç denge faizini hedef olarak belirler
ve bunu da dış denge faizinin üstünde belirlerse ne olur? Bu politika uzun dönemde neye yol
açar?
2)
Dalgalı kur rejimi altında Merkez Bankası iç denge faizini hedef olarak belirler
ve bunu da dış denge faizinin altında belirlerse ne olur? Bu politika uzun dönemde neye yol
açar?
3)

Sabit Kur Rejimi’nin en zayıf noktası nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Para, Mal ve Döviz Piyasaları’nın eş anlı dengesini inceledik. Bilindiği gibi
IS Mal Piyasası, LM’de para piyasasında denge koşullarını gösterdiğini bunun da döviz
piyasasında dengenin koşullarını gösteren Ödemeler Bilançosu ile sıkı ilişkide olduğunu
gördük. Kur Rejimleri ve para – maliye politikasının birbirleri ile uyumlu olması gerektiğini,
politikaların etkinliğinin kur rejimine göre değiştiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sermaye Hesabının açık vermesi karşılığında Ödemeler Bilançosu’nda ne tür
bir gelişme olur?
a) Cari İşlemler Hesabı açık verir.
b) Cari İşlemler Hesabı fazla verir.
c) Dış Ticaret Hesabı fazla verir.
d) Ödemeler Bilançosu fazla verir.
e) Dış Ticaret Hesabı açık verir.

2.Mundell-Flemming Modeli’nde Makroekonomik Denge Döviz Kurunun milli
gelir ile ilişkisi nedir?
a) Milli gelir artınca denge döviz kuru artar.
b) Milli gelir artınca denge döviz kuru azalır.
c) Milli gelir azalınca denge döviz kuru artar.
d) Milli gelir artınca denge döviz kuru etkilenmez.
e) Milli gelir azalınca denge döviz kuru etkilenmez.

3.Ödemeler Bilançosu dengesi varsayıldığında Türkiye’nin ülke riski azalırsa
Sermaye Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı nasıl etkilenir?
a) Sermaye Hesabı iyileşir, Cari İşlemler Hesabı iyileşir.
b) Sermaye Hesabı kötüleşir, Cari İşlemler Hesabı kötüleşir.
c) Sermaye Hesabı kötüleşir, Cari İşlemler Hesabı iyileşir.
d) Sermaye Hesabı iyileşir, Cari İşlemler Hesabı kötüleşir.
e) Hiçbir şey değişmez.

4.Serbest Kur Rejimi altında Mundell-Flemming Modelinde yurt içi faizler dış
denge faizinin altındaysa, bu durumdan reel döviz kuru nasıl etkilenir?
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a) Sermaye hesabı açığı ve döviz piyasasında arz fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun düşmesine yol açar
b) Sermaye hesabı fazlası ve döviz piyasasında talep fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun yükselmesine yol açar.
c) Sermaye hesabı açığı ve döviz piyasasında talep fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun düşmesine yol açar.
d) Sermaye hesabı fazlası ve döviz piyasasında arz fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun düşmesine yol açar.
e) Sermaye hesabı açığı ve döviz piyasasında talep fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun yükselmesine yol açar

5.Sabit Kur Rejimi altında Mundell-Flemming Modelinde yurt içi faizler dış denge
faizinin üstündeyse, bu durumdan para arzı nasıl etkilenir?
a) Sermaye Hesabı açık verir, Merkez Bankası döviz satar, para arzı daralır.
b) Sermaye Hesabı açık verir, Merkez Bankası döviz alır, para arzı artar.
c) Sermaye Hesabı fazla verir, Merkez Bankası döviz alır, para arzı artar.
d) Sermaye Hesabı fazla verir, Merkez Bankası döviz satar, para arzı daralır.
e) Sermaye Hesabı fazla verir, Merkez Bankası döviz satar, para arzı artar.

6.Yurt iç faizler dış denge faizine eşitse Sermaye Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı
nasıl etkilenir?
a) Sermaye Hesabı fazla verir, Cari İşlemler Hesabı da fazla verir.
b) Sermaye Hesabı açık verir, Cari İşlemler Hesabı da açık verir.
c) Sermaye Hesabı fazla verir, Cari İşlemler Hesabı açık verir.
d) Hiçbir şey değişmez.
e) Hem Sermaye Hesabı hem de Cari İşlemler Hesabı dengededir.

7.Serbest / Dalgalı Kur Rejimi altında milli geliri düşürmek için hangi politika
izlenmelidir?
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a) Daraltıcı Para Politikası
b) Genişlemeci Para politikası
c) Genişlemeci Maliye politikası
d) Daraltıcı Maliye Politikası
e) Asgari ücretin arttırılması

8.Sabit Kur Rejimi altında milli geliri düşürmek için hangi politika izlenmelidir?
a) Genişlemeci Maliye politikası
b) Genişlemeci Para politikası
c) Daraltıcı Maliye Politikası
d) Daraltıcı Para Politikası
e) Devalüasyon

9.Sabit Kur Rejimi altında Yatırım Harcamalarında bir azalış Para Arzını nasıl
etkiler?
a) Sermaye Hesabı açık verir, Merkez Bankası döviz alır, para arzı artar..
b) Sermaye Hesabı açık verir, Merkez Bankası döviz satar, para arzı daralır
c) Sermaye Hesabı fazla verir, Merkez Bankası döviz satar, para arzı daralır.
d) Sermaye Hesabı fazla verir, Merkez Bankası döviz alır, para arzı artar.
e) Sermaye Hesabı fazla verir, Merkez Bankası döviz satar, para arzı artar.

10.Serbest Kur Rejimi altında Doğrudan Vergilerde bir artış İhracat
Harcamalarını nasıl etkiler?
a) Sermaye hesabı açığı ve döviz piyasasında arz fazlası oluşur, bu da reel döviz kurunun
düşmesine ve ihracatın azalmasına yol açar
b) Sermaye hesabı fazlası ve döviz piyasasında talep fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun yükselmesine ve ihracatın artmasına yol açar.
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c) Sermaye hesabı açığı ve döviz piyasasında talep fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun düşmesine ve ihracatın azalmasına yol açar.
d) Sermaye hesabı fazlası ve döviz piyasasında arz fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun düşmesine ve ihracatın azalmasına yol açar.
e) Sermaye hesabı açığı ve döviz piyasasında talep fazlası oluşur, bu da reel döviz
kurunun yükselmesine ve ihracatın artmasına yol açar.

Cevaplar
1) b , 2) a , 3) d , 4) e , 5) c , 6) d , 7) a , 8) c , 9) b , 10) e
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14. KAPİTALİSTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYENİN YAŞADIĞI
KRİZLERİN ANATOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’nin Kapitalistleşme tarihini inceleyeceğiz. Tanzimattan bugüne
gelen bir sermaye birikim sürecinin sonucunda Türkiye çeşitli aralıklarla İç ve Dış Ticari ve
Mali Liberalleşme reformlarını yapmıştır. Bu reformların bazısının zamansız ve çok hızlı
hayata geçirilmesi diğer etkenlerle birleştiğinde 1994, 2001 ve 2008 krizlerini oluşturmaktadır.
İşte bizim inceleyeceğimiz ana konuda bu krizlerdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin batılılaşma serüvenine göz atarsanız bu
batılılaşmanın ne tür sosyal ve iktisadi problere yol açtığını söyleyebiliriz?
2)
Yüksek cari açık, yüksek dış borç, artan dış dünya faizi ve yükselen belirsizlik
ortamında bir ülke faizleri dış denge faizinin altında baskıyla tutmaya çalışırsa ne olur?
3)
Kamu harcaması artışı kanalıyla IS Eğrisini sağa kaydırarak büyüme
politikasının sınırı nedir? Sizce bu suni büyüme süreci nereye kadar sürer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Sermaye birikim sürecinin
Türkiye’nin kapitalistleşme
ve sermaye birikim süreci
çerçevesinde yaşadığı 1994,
2001 ve 2008 krizleri

niteliği, Türkiyenin

Metinler, çözümlü

kapitalistleşme süreci, dört

problemler ve görsel

liberalleşme refomu

materyaller ile konuların

sıralaması ve zamanlaması

daha kolay anlaşılması

ve Türkiye’nin yeşedığı

sağlanacaktır.

ekonomik krizler öğrenilir.

345

Anahtar Kavramlar


İç Ticari Liberalleşme



Dış Ticari Liberalleşme



İç Mali Liberalleşme



Dış Mali Liberalleşme



İkiz Krizler
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Giriş
Bu bölümde bir piyasada Kamu Firmasının tekel konumunda olduğu durumu
inceleyeceğiz. Genel olarak Kamu İşletmeciliği toplumsal yarar sağlamayan bir kurum olarak
bilinmektedir. Son otuz yıldır dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ile geçiş
ekonomilerinde Özelleştirmenin “her derde deva” bir politika uygulaması olduğu yönünde bir
görüş hakim oldu. Bunun sonucunda, ülkemizde de ciddi özelleştirmeler yapıldı. Böylece, bu
bölüm özelleştirmenin hangi şartlarda yapılması gerektiğini de ele alacaktır.
.
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14.1. Liberalleşme Reformları ve Sermaye Birikimi: Alaturka
Kapitalizm
Her ekonominin kapitalizme entegrasyonunda geçirmesi gereken 4 temel merhale
vardır:
(i)

İç ticari liberalleşme

(ii)

Dış ticari liberalleşme

(iii)

İç mali liberalleşme

(iv)

Dış mali liberalleşme

Yukarıdaki dört merhaleden ilki her zaman birinci sırada gelirken diğerlerinin
sıralaması ülkeden ülkeye ve zamandan zamana değişmektedir. Çalışmanın bu kısmı
Türkiye’nin kapitalistleşme tarihinin en kritik adımlarının atıldığı seksenli yıllarda ikinci
üçüncü ve dördüncü merhalelerin gerçekleşmesi nedeniyle sağlanan hızlı dönüşümün yarattığı
en önemli sonuçlar olan 1994, 2001 ve 2008 krizlerini anlatmayı amaçlamaktadır.
İç ticari liberalleşme, daha önce de bahsedildiği gibi, iç kambiyo rejiminin
serbestleşmesi ve ulusal ekonomi sınırları içinde yerel ekonomiler arasında ticaretin hukuki ve
siyasi sınırlamalarının kaldırılması anlamına gelmektedir. Sanayi kapitalizminin yarattığı
üretim kapasitesi artışının doğal sonucu olarak, geçimlik yerel ekonomilerin yerini ulusal
ekonominin alması, bunun neticesinde de merkezî ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlayan
en temel üst yapı değişikliklerinden birisidir. Bizim iç ticari liberalleşmemiz Cumhuriyetin ilk
yıllarını göstermemizin ana sebebi, Cumhuriyetle birlikte, maliyenin tek elde toplanması,
Merkez Bankasının kurulması, Kapitülasyonların kaldırılması ve gümrük yönetiminin
kurulması gelmektedir. Bunlar Milli bir ekonomi için olmazsa olmaz üst yapı kuruluşlarıdır.
Ancak, ulusal bir ekonominin oluşması için öncelikle sermaye birikiminin gerçekleşmesi
gerektiğini Batı Kapitalizmi’nin gelişme tarihinde net olarak görmekteyiz. Türkiye’nin sıkıntısı
da bu noktadan kaynaklanmaktaydı. Osmanlı’dan bu yana iktisadi altyapı ve adam gibi bir
ulusal sermaye birikiminin oluşmasından önce Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülmecit ve Sultan
II. Abdülhamit dönemlerinde temel üst yapı kurumları devlet eliyle oluşturulmuştu. Şimdi
ulusal sermayenin rahatlıkla gelişebileceği ve birikebileceği bir ortam oluşmuşken elde sadece
bir eksik bulunmaktaydı: Ulusal Sermayenin kendisi. Nasıl devlet eliyle zorla üst yapı değişimi
yaratıldıysa, bundan sonraki süreçte de yapılacak olan en temel uygulama devlet eliyle ulusal
sermaye birikimi yaratılmasıydı. 1923’ten 1980’lere kadar olan süreç aslında bu süreçtir.
Atatürk’ün
İzmir İktisat Kongresi’nde benimsediği “teşebbüs-i şahsiye” dayanan
piyasacı Anglo Amerikan tarzı liberal bir kalkınma modelinin neden işlemediği aslında bu
sermaye birikiminin yokluğunda gizliydi. 1929 Buhranından sonra başlayan sıkıntılar ister
istemez Türk ekonomisinin devlet eliyle sermaye yaratma politikasını uygulamaya sevk etti.
Teşvîk-i Sanayi Kanunu ve Sanayi-i Maadin Kanunlarının kabülü, Halk Bankasının,
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Etibank’ın, Sümerbank’ın kurulması, KİT’ler ve Özel Sektör firmalarının ortak projelerde yer
alarak kârların özel sektöre maliyetlerin de KİT’lere paylaştırılması gibi uygulamalar esasında
genel halk kitlesinden toplanan vergiler ve banknot matbaasının sıkça çalıştırılmasıyla finanse
edilmişti. II. Cihan Harbi’nin bitişinden sonraki iki kutuplu dünyada demokrasi ve liberalizmin
tarafında yer alan Türkiye özünde devlet eliyle oluşmuş sermaye birikimi politikasından
Merkezin Çevresinde kalan küçük esnaf, zanaatkâr, kasaba eşrafı ve çiftçinin de nemalanmak
istediği bir siyasi ortama gebe oldu. Bu siyasi ortamın sonucunda, 1980’lere kadar gelen siyasi
mücadeleler ortaya çıktı. Özünde bir sağ-sol mücadelesinden çok Osmanlı’daki DevşirmeAnadolu’lu Türk çelişkisine benzer Bürokrat-Eşraf mücadelesine tanık olduk. Devletin sahibi
oldukları iddiasındaki bürokratlarla Milletin kendisi oldukları iddiasındaki Anadolu’lu Eşrafın
mücadelesi bizlere CHP-DP, CHP-AP mücadelesi olarak yansıdı. Ne var ki, soğuk savaş
döneminin dondurduğu bir çok tarihsel ve sosyal olgu Türkiye için yaralarını sarmak yolunda
önemli bir fırsat yaratmıştı. Altyapısız Üstyapı kurumlarının içini doldurmak…

14.2. Neden Önce Dış Ticari Liberalleşme?
1980’lere gelindiğinde, Devlet eliyle oluşturulmuş ve “Hür Dünya İttifakı” içindeki
müttefik sermayenin içerideki taşeronları olarak işleyen bir Büyük Sermayemiz, bir de 30 yıla
yakın “sağ” iktidarlarca yönetilen ülkede oluşan eşraf kökenli Küçük Sermayemiz oluşmuştu.
Reel serktörde sermaye birikiminin tamamlanması artık ikinci merhaleye geçmeyi zorunlu
kılmaktaydı. 1980’lerin başında “24 Ocak Kararları” ile yürürlüğe geçirilen “Dış Ticari
Liberalleşme” reformu sadece ekonominin büyüme modelini değil aynı zamanda sermayenin
birikim modelini de değiştirmekteydi. Artık 20-30 yıl eski model ürünleri dışarıdan alıp içeride
tekelci fahiş kârlarla satan “Büyük Sermayenin” miadının dolduğu anlaşılmıştı. Gelirlerini
devletin verdiği imtiyazlara ve dış korumasına, maliyetleri de yine devletin KİT ‘ler eliyle
sübvansiyonuna dayayan rekabetten uzak bedavacı ama “çağdaş ve aydın” kapitalistlerin yerini,
genç, dinamik, ekmeğini taştan çıkaran, devletten değil ama dış piyasadan beslenmeye gözü
kesen, rekabetçi ama bir o kadar da “gerici ve cahil” kapitalistlerin alacağı ortaya çıkmıştı. İşte,
önce “dış ticari liberalleşme reformunun” uygulanması aslında bu yeni yükselen doğal
kapitalist sınıfın sermaye birikiminden pay almasını hedeflemekteydi.

BİR KUŞ ANCAK İKİ KANATLA UÇABİLİR…
Bir kapitalist ekonomiyi dünyaya açarsanız, onun uçabilmesi için mutlak iki farklı
sermaye birikimine sahip olması gerekir:
(a)

Reel Sektörde Sermaye Birikimi

(b)

Mali Sektörde Sermaye Birikimi

349

Reel sektörde sermaye birikimini biraz da “saksıda çiçek yetiştirir gibi” devlet eliyle
sağlayan Alaturka Kapitalizm, yine babadan kalma yöntemlerle bu sefer Mali Sektörde sermaye
birikimi yaratmayı amaçlamaktaydı. 1986’da Banka faizlerinin serbest bırakılması ve para
politikasında TCMB’nin Hazine’ye avans politikasından vazgeçmesi IMKB’nin açılması ile
birlikte “İç Mali Liberalleşme Reformunun” temelini oluşturmaktaydı.
1986 öncesinde, özellikle 1980 öncesinde özel bankaların bile mevduat ve kredi faizleri
Devlet tarafından belirlenmekteydi. 1923’ten 1980’lere değin, çoğu zaman mevduat faizleri
kredi faizlerinin üstünde tutulmuştu. Bu durum doğal olarak Bankaları zararına çalışan
müesseseler haline getirmekteydi. Ancak unutulmaması gereken önemli nokta bu akıldışı
sistemin bizatihi reel sektörde sermaye birikimi amacı gütmesidir. Böylelikle azgelişmiş
ülkelerde görülmesi kanıksanmış tasarruf açığı azaltılacak, yatırımlar da teşvik edilmiş olacaktı.
Pekiyi, zarar eden bankalar nasıl bu irrasyonel sistemde ayakta kalabiliyorlardı? Tabii ki, devlet
sübvansiyonlarıyla. Böylece, vatandaştan toplanan vergiler ve bolca basılan parayla finanse
edilen bu irrasyonel kalkınma politikası aslında tersine işleyen bir “Robin Hood politikası”
olarak da tasvir edilebilirdi: “Fakirden al, zengine ver!”. İşte size Alaturka Kapitalizmin temel
şiarı!:..
1986’yla birlikte bu sistem bu sefer Mali Sektörde sermaye birikimi yaratacak şekilde
yeniden örgütlendi: Devlet, açıklarını para basarak kapatmaktan vazgeçmişti; bunun yerine,
Bankalardan fahiş faizlerle borçlanmayı tercih ediyordu. Aynı zamanda Bankalara belli
mevduat güvenceleri de verilmekteydi. Yani, işin Türkçesi devlet, bankaların yüksek gelirlerini
de, ödeyemeyecekleri maliyetlerini de ödemeyi garanti etmekteydi. Bu sefer de Alaturka Mali
Sermaye’nin oluşumuna tanıklık etmekteydik. Bu süreç içinde devlet elindeki kamu bankaları
da kaydi para yaratma güçleriyle ikinci bir Merkez Bankası konumuna ulaştılar. Bu sermaye
birikim sürecini en güzel anlatacak örnek, yeni mezun olmuş iktisat öğrencileri için cazip bir
meslek olan Bankacılığın öncelikli görev alanlarının değişmesidir. 1980’li yılların sonuna
kadar, Bankacılık’ta en güzel kariyer ya Teftiş Heyeti’ne girmekle yada daha tercih edilebilir
şekilde Hazine Müsteşerlığı Bankalar Yeminli Murakıplığı’na adım atmakla
gerçekleşmekteydi. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren önemi git gide artan ve 1990’lı
yılların başında en yüksek itibar düzeyine çıkan Bankacılık Kariyeri ise Hazine Uzman
Yardımcılığı olmuştu. İlk dönemlerde Bankacılığın asıl faaliyet konusundan tamamen uzak
Müfettişliğin yerini daha sonra yine Bankacılığın asıl faaliyet konusundan çok ayrı olan
Hazinecilik almıştı. Artık bankalar devletten geçinen ve Alaturka Kalkınma modelinde birer
araç olmaktan, artık devlete sıfır risk ve yüksek kazançla para satan Kurumsal Tefecilere
evrilnişlerdi. Tabiî ki bu sürecin doğal sonucu Yüksek İç Borç olacaktı.

ÜÇ AYLIK BEBEĞİ OKYANUSA ATMAK…
1989 yılında 32 No’lu Kanun Hükmünde kararname ile Türk ekonomisinde Döviz alım
satımı serbest hale gelmekte ve mali piyasalar dış sermaye hareketlerine açılmaktaydı. Bu süreç
olması gereken son merhaleyi, yani “Dış Mali Liberalleşme Reformunu” teşkil etmekteyse de,
bunun zamanlamasının o tarih için çok erken olduğunu bugün net olarak görebilmekteyiz.
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Bir insan ömründe üç sene önemli bir zaman olabilir, ancak, bir ülke için üç sene üç ay
gibidir. 1986’da gerçek anlamda doğan bir Türk Mali Sektörü’nü, yüksek enflasyon, yüksek iç
ve dış açığın bulunduğu bir iktisadi ortamda henüz üç aylıkken küresel finans okyanusunun
dalgalarına atmak adeta onu bile bile ölüme göndermektedir. Bu tercihin vahim sonuçlarını
1994 ve 2001 İkiz krizlerinde Türkiye halkı büyük bir kesimiyle tecrübe etti. Bu Krizlerin
altyapısında her ne kadar küresel sisteme entegrasyon için gerekli olan reformların
zamanlamasında yapılan hatalar varsa da politika uyarsızlıklarının da olduğunu biliyoruz.

14.3. Türkiyenin Karşılaştığı Krizler: 1994, 2001 ve 2008
İktisat ders kitaplarında “Trilemma – Üçlü Açmaz” olarak adlandırılan politika önerileri
Kur ve Sermaye Rejimi ile Para ve Maliye Politikaları’ndan oluşan İstikrar Politikasının hangi
şartlarda nasıl şekillenmesi gerektiğini bildiren bir teoremdir. Kısaca açıklamak gerekirse,
Nobel İktisat Ödüllü Robert Mundell’ın Mundel-Flemming modelinden yola çıkılarak elde
edilen bu teorem, sermaye tam hareketli iken:
(i)

Dalgalı Kur Rejimi’nde istikrar politikasında ana unsurun aktif Para Politikası

olması gerektiğini ve Maliye Politikasının da göreli olarak çok daha etkinsiz olduğunu,
(ii)

Sabit veya Kontrollü Kur Rejimlerinde istikrar politikasında ana unsurun aktif

Maliye Politikası olması gerektiğini ve Para Politikasının da göreli olarak çok daha etkinsiz
olduğunu,
(iii)

Dalgalı Kur Rejimi’nde ekonominin dış şoklara karşı korunaklı ve iç şoklara

karşı hassas,
(iv)

Sabit Kur Rejiminde ise iç şoklara karşı korunaklı ve dış şoklara karşı hassas

olduğunu vurgular.

Bu duruma göre 1990’lı yılların başında Kontrollü Kur Rejiminde ve 2000 yılının Sabit
Kur Rejiminde istikrar politikasının ana unsurunun Maliye Politikası olması ve Para
Politikası’nın ancak Maliye Politikasını tamamlayıcı mahiyette olması gerekir. Yine 2008 Krizi
öncesinde uygulanan Dalgalı Kur Rejimi’ne uygun olarak istikrar politikasının ana unsurunun
aktif Para Politikası olması ve Maliye Politikasının da onu tamamlayıcı içerikte olması
gerekirdi.
1994, 2001 ve 2008 Krizleri öncesinde en temel politika hatası yukarıda bahsedilen
temel prensiplere uymamak, hatta tam tersini uygulamak olmuştur. Aşağıdaki tabloda durumun
özetlendiği görmekteyiz.
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TABLO: İSTİKRAR POLİTİKASI VE KUR REJİMİ ÇELİŞKİSİ
KRİZ

1994

2001

2008

KUR REJİMİ

Kirli Dalgalanma

Sabit

Dalgalı

PROBLEM

Yüksek İç ve Dış Borç, Kronik
Enflasyon
Yüksek Cari Açık, Yüksek
Bütçe Açığı

Yüksek İç ve Dış Borç, Kronik
Enflasyon
Yüksek Cari Açık ve Yüksek
Yüksek Cari Açık, Yüksek Dış
Borç,
Bütçe Açığı
Ilımlı Yüksek Enflasyon

IDEAL POLİTİKA

Sıkı Maliye Politikası, Ilımlı Sıkı Maliye Politikası, Ilımlı Sıkı Para Politikası (Parasal
Genişlemeci
Genişlemeci
Hedefleme)
Para
Politikası,
(Faiz Para
Politikası,
(Faiz Ilımlı Genişlemeci Maliye
Hedeflemesi)
Hedeflemesi)
Politikası

UYGULANAN
POLİTİKA

Sıkı Para Politikası (Parasal
Hedefleme)
Kontrolsüz
Genişlemeci
Maliye Politikası

SONUÇ

2008'de
dış
talep
daralmasından
1994'te ani sermaye kaçışları 2001'de ani sermaye kaçışları kaynaklanan
ekonomik
ve zorunlu devalüasyon
ve zorunlu devalüasyon
daralma

Sıkı Para Politikası (Parasal
Hedefleme)
Kontrolsüz
Genişlemeci
Maliye Politikası

Sıkı Maliye Politikası, Ilımlı
Genişlemeci
Para
Politikası,
(Faiz
Hedeflemesi)

Üç Krizi de incelediğimizde, uygulanan kur rejiminde etkin olacak politika
enstrümanının iktisadi istikrar yönünde kullanılmadığı, tam tersine kur rejimine göre etkinsiz
olan politika enstrümanının iktisadi istikrarı arttıracak yönde, etkin olan enstrümanında iktisadi
istikrarsızlığı arttıracak yönde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu durum, Türkiye’nin
kapitalistleşme sürecindeki yapısal sorunlarla beraber uygulanan yanlış politika tercihlerinin
yapısal problemleri keskinleştirdiğini, bu yüzden de 20.yüzyıl boyunca kendi potansiyelinin
altında bir büyüme performansı sergilediğini göstermektedir. Türkiye’nin sermaye birikimi
sürecinde yaşanan zorunlu sûni sürecin etkileri en temel yapısal problem olan Cari Açıkla
sergilenmektedir. Bankacılık ve mali kesimde sermaye birikiminin yetersizliği ve idari
eşgüdüm uyarsızlıklarının yarattığı sıkıntılar 1994, 2001 ve 2008 krizlerini hazırlayan
konjonktür dalgalarını yaratmıştır. Aşağıda, kriz dönemlerine 0 değerini vererek üç aylık bazda
temel değişkenlerin nasıl hareket ettiklerini gözlemleme imkânı veren grafiklerde sergilendiği
gibi üç krizde de, krize giden yol, krize yol açan kırılganlıklar ve krizden sonra ekonominin
verdiği tepkiler üç aşağı beş yukarı aynıdır. İlk olarak krizlerde GSYİH büyümesini ele
alacağız:
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KRİZLERDE GSYİH BÜYÜMESİ
20,00%
15,00%

BÜYÜME ORANI

10,00%
5,00%

Y94

0,00%
-5,00%

Y01
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Y08

-10,00%
-15,00%
-20,00%
Y94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasında GSYİH’nin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
Y01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında GSYİH’nin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
Y08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında GSYİH’nin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Görüldüğü gibi her üç krizde de, krizin dip noktası olan dönemden 1 sene önce ve 1
sene sonrasında büyüme yüksek oranlarda seyretmekte, kizin dip noktasından yaklaşık 2 çeyrek
öncesinde başlayan negatif büyüme krizin dip noktasından 1 veya 2 çeyrek sonrasına kadar
devam etmektedir. Bu da 12-15 aylık bir daralma periyodu anlamına gelmektedir. Her kriz,
aynı zamanda, dip noktadan yaklaşık bir sene sonra %10’un üstünde bir büyüme ile
sonlanmaktadır. Görüleceği üzere, üç krizde de büyüme oranları hep aynı trendi izlemişlerdir.
Bu krizlerin 7 yıl arayla vuku bulması ve milli gelir düzeyinde hep aynı etkiler yaratmaları bir
tesadüf olmasa gerektir.
Aşağıdaki grafikte, ikinci olarak Türkiye’de özel yatırım harcamalarının krizler öncesi
ve sonrasında nasıl bir dinamik sergiledikleri gösterilmektedir.
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KRİZLERDE ÖZEL YATIRIMLARDA
BÜYÜME
60,00%

% BÜYÜME ORANI

40,00%
20,00%
I94

0,00%
-20,00%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

I01
I08

-40,00%
-60,00%
-80,00%

I94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasında Özel Yatırımların üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
I01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında Özel Yatırımların üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
I08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında Özel Yatırımların üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Yukarıda sergilendiği üzere 1994 ve 2001 krizlerinden yaklaşık önce %20 lik bir yıllık
büyümenin üstüne çıkan özel yatırımlar krizlerin dip noktasında %20 ve %60’ın üstünde
küçülme oranları sergilemişlerdir. Buradaki temel sonuçlardan biri, bu iki krizin de aşırı yatırım
olgusuna bağlanma ihtimalinin yüksek olduğudur. 2008 krizinde ise, Yatırımların büyüme
oranında bir aşırılık gözlemlenmezken, istikrarlı bir daralma eğiliminden sonra, dip noktada
%40 oranında bir küçülme ile karşı karşıya kalmakta ve dip noktadan yaklaşık 1 sene sonra da
%20’nin üstünde bir büyüme seyrini kaydetmekteyiz. Bunun sebebi, 1994 ve 2001 krizlerinin
birer bankacılık krizine de ihtiva etmesine karşın 2008 krizinin ihtiva etmemesidir. Bu yüzden
bir aşırı yatırım olgusuna rastlanmamakta, aksine yatırımlarda düzenli bir daralma eğilimi
gözlemlenmektedir.
Aşağıda, üçüncü nokta olarak üç krizin öncesi ve sonrasında ihracat dinamiklerini
inceleyeceğiz:
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KRİZLERDE İHRACAT BÜYÜMESİ
30,00%
25,00%

% BÜYÜME ORANI

20,00%
15,00%

X94

10,00%

X01

5,00%

X08

0,00%
-5,00%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-10,00%
-15,00%

X94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasında İhracatın üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
X01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında İhracatın üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
X08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında İhracatın üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Yukarıdaki grafikte sergilendiği üzere 1994 ve 2001 krizlerinden 1 sene öncesinden
itibaren başlayarak ihracatın büyümesinde azalma görülmektedir. Buna dip nokta da dahil
olmak üzere ihracat mutlak olarak küçülmemiştir. Krizin akabinde gelen devalüasyonun etkisi
ile ihracat sene boyunca ortalama %15’un büyüme trendine ulaşmöaktadır. Ancak 2008 krizi
mahiyeti itibariyle daha farklı bir görünüm arzetmektedir. Krizin dip noktasından iki çeyrek
önce ve sonrası arasında geçen 5 çeyreklik bir sürede ihracat mutlak olarak daralma yaşamış,
ve krizin dip noktasında bu daralma reel olarak %10’lara ulaşmıştır.Krizin dip noktasından 3
çeyrek sonra gözlemlenen ihracattaki %5 civarındaki artış eğilimi daha sonra ortadan
kalkmıştır. 2008 Krizi özü itibariyle dış talep daralması kaynaklı olduğu ve burada da ana
unsurun ihracattaki küçülme olduğu öne çıkarsa, o zaman olaylar daha açıklığa kavuşmaktadır.
Aşağıda İthalat harcamalarının krizler öncesi ve sonrasında reel olarak üç aydan üç aya
yıllık yüzde büyüme oranlarını gösteren grafik bulunmktadır:
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Z94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasında İthalatın üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
Z01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında İthalatın üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
Z08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında İthalatın üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Yukarıdaki grafiğe göre her üç kriz öncesi ve sonrasında reel bazda mal ve hizmet
ithalatının üç aydan üç aya yıllık büyüme performansı birebir aynı trendi takip etmiştir. Buna
göere krizlerin dip noktalarından 4 çeyrek önce reel bazda yıllık %20’lik bir büyüme sağlayan
ithalat krizlerin dip noktasında reel olarak yıllık %30 ile %40 arası bir daralma sergilemiştir.
Krizlerden takriben bir sene sonra ise ithalattaki büyüme reel bazda yıllık %20 bandına tekrar
ulaşmaktadır.
Aşağıda reel bazda dış ticaret hacminin üç aydan üç aya yıllık büyüme dinamiklerini
inceleyeceğimiz grafik bulunmaktadır:
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TV94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasında Dış Ticaret Hacminin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
TV01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında Dış Ticaret Hacminin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
TV08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında Dış Ticaret Hacminin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Yukarıdaki grafiğe göre her üç kriz öncesi ve sonrasında reel bazda dış ticaret hacminin
üç aydan üç aya yıllık büyüme performansı birebir aynı trendi takip etmiştir. Buna göre krizlerin
dip noktalarından 4 çeyrek önce reel bazda ortalama yıllık %15’lik bir büyüme sağlayan dış
ticaret hacmi krizlerin dip noktasında reel olarak yıllık %20’lik bir daralma sergilemiştir.
Krizlerden takriben 1 sene sonra ise ithalattaki büyüme reel bazda yıllık %20 bandına tekrar
ulaşmaktadır.
Aşağıda reel bazda cari hesap açığının krizler öncesi ve sonrasında reel bazda
GSYİH’ya oranını gösteren grafik bulunmaktadır:
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CARİ HESABIN GSYİH İÇİNDEKİ PAYI
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CA94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasındareel bazda Cari Hesabın GSYİH içindeki yüzde payı
CA01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında reel bazda Cari Hesabın GSYİH içindeki yüzde payı
CA08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında reel bazda Cari Hesabın GSYİH içindeki yüzde payı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Yukarıdaki grafiğe göre her üç krizde de krizin dip noktasından 4 çeyrek öncesinde Cari
hesap açığının reel bazda GSYİH’nın %10’unu aşmış olduğu gözlemlenmektedir. Bu krizler
için, Türk ekonomisinden yapısal sorunlar birisi olan Cari Hesap Açığının kritik eşik noktasının
%10 olduğunu anlatmakta ve bu değere ulaşılmasından takriben 1 sene sonra da Kriz dip
noktasına ulaşmaktadır. Cari hesap açığı ya 1994 ve 2001 Krizlerinde olduğu gibi TL’nin aşırı
değer kaybıyla giderilmekte, yada 2008 krizinde olduğu gibi GSYİH’nın daralmasıyla
kapanmaktadır. Her iki durumda da ya ihracat artarken ithalat azalmakta, ya da ihracat ithalata
göre daha hızlı (yavaş) büyümektedir (küçülmektedir).
Aşağıdaki grafikte TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksinin üç aydan üç yay
yıllık büyüme oranın gösteren ve böylce TL.’nın değerindeki artışların dinamiğini
incelememize yardım edecek olan grafiği görmekteyiz:
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TL'NİN REEL DEĞERİNDEKİ ARTIŞ
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E94: 1994 Krizi öncesi ve sonrasında TÜFEbazlı reel efektif döviz kuru endeksinin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
E01: 2001 Krizi öncesi ve sonrasında TÜFEbazlı reel efektif döviz kuru endeksinin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
E08: 2008 Krizi öncesi ve sonrasında TÜFEbazlı reel efektif döviz kuru endeksinin üç aydan üç aya yıllık yüzde büyüme oranı
*www.tcmb.gov.tr’den elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Yukarıdaki grafikte üç kriz öncesinde de TL.nın aşırı değerlendiğini görmekteyiz. Aslın
3-4 senelik periyotlarda TL. diğer paralara göre reel olarak yıllık ortalama %15 ve üstü değer
kazanarak krize giden düreci hızlandırmaktadır. Nitekim krizlerin dip noktası ortalama %25’lik
bir değer kaybına uğramaktan da kurtulamamaktadır. Kanaatimizce, uygulanan para ve maliye
politikaları ile kur rejiminin uyumsuzluğu hem TL’nin aşırı değerlenmesine yol açarken, hem
de tarihten gelen Cari Hesap Açığı gibi temel sorunların da daha şiddetlenmesine neden
olmaktadır. Eğer farklı uygulamalarla da olsa kurun baskılanmasına ve TL’nin sûni bir şekilde
aşırı değerlenmesine dayanan bu büyüme stratejisi değişmezse her 6-7 yılda bir ciddi kayıplara
yol açacak bir krizin gelmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Bunun için Türkiye ne yapmalıdır?

14.4. Türkiye Ne Yapmalı? Alaturka Kapitalizm’den Bölgesel Güç
Türkiye’ye Giden Yol…
Türkiye’yi Alaturka Kapitalizm yoluna saptıran zorunluluklar bugün ortadan kalkmıştır.
Bugün hem reel sektörde hem de mali sektörde sermaye birikimi süreci tamamlanmıştır.
Küresel kapitalizmin temel kurallarını, denetim mekanizmalarını, çalışma kültürünü kabul
etmiş, içselleştirmiş ve bunu uzun bir müddet boyunca pratik tecrübeleriyle pekiştirmiş bir Türk
Ekonomisi’ni, artık, hantal ulus devletin bürokratik organlarınca yönlendirmek, idare etmek ve
sınırlamak mümkün olamayacaktır. Yeniçağın getirdiği en önemli üç devrim olan:
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(1)

Teknolojik Paradigma değişimi

(2)

İletişim Devrimi

(3)

Ulusal ekonomiden Küresel ekonomiye geçiş sürecinin dayattığı değişime

büyük oranda uyum sağlayan Türk Sermayesi’nin (ki sağlayamayan bertaraf edilmeye
mahkûmdur) dizginlerini serbest bırakarak, küresel tüketimden aldığımız paydan daha fazla
küresel üretimden elde ettiğmiz payın artmasına yönelmeliyiz.
Alaturka Kapitalizm’den kurtulmanın yolu, dolayısıyla, kamunun doğrudan
müdahalesinin değil, dolaylı yönlendirme ve teşviklerinin olduğu, ağırlıklı dış pazarları
hedefleyen, yeni teknolojili, esnek üretim sistemine ve ağ ekonomilerine dayanan rekabetçi bir
ihracatçı sektör yaratmaktır. Bu amaca ulaşmak için sorulması gereken en önemli sorulardan
birisi de
“Özel Sektör’ün ne zaman gerçekten Özelleşeceğidir!...”
Özel sektörün özelleşmesinden kastımız:


Kaynakları en etkin biçimde tahsis eden ve faaliyet maliyetlerini asgariye çeken,



Rekabetçi ve Yenilikçi firma kültürünü oluşturarak vermlilik artışını azamiye

çıkarmayı amaçlayan,


Ulusal pazarda tekelci ve uluslar arası firmaların iç taşeronu olmayı değil,

uluslararası piyasalarda tekelci rekabetçi, yani marka ve sadık bir müşteri kitlesi sahibi, ve
uluslar arası piyasalarda taşeron firmalara sahip olmayı amaçlayan,


Devlete dayalı bedavacı, üretimden uzak, hantal “Dört dönüm bostan / Yan gel

yat Osman” zihniyetinden, uluslarararası pazarlardaki normalüstü kârları ülkemize aktaran
zihniyete evrilen,


Küresel rekabete uygun bir firma kültürünü yaratarak, bilginin ve

enformasyonun firma içinde eşit olarak paylaşıldığı, stratejik uygulamalarda gecikmenin
asgariye indirildiği, dolayısıyla faaliyet dışı maliyetlerin asgariye indirildiği
Firmalardan oluşan bir ekonomidir.
Gerçekten “Özelleşmiş ve Profesyonelleşmiş” bir özel sektör Alaturka Kapitalizmin
sonunu simgelemektedir.
360

Uygulama Soruları
1)
Sizce Türkiye’nin iç talebe dayalı büyüme modeli ile düzenli aralıklarla
geçirdiği krizler arasında bir ilişki var mıdır?
2)
1994 ve 2001 Krizleri 2014-5 yıllarında iktisadi gelişmeleri karşılaştırınız? Ne
tür benzerlikler ve farklılar bulunmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiyenin kapitalistleşme tarihini inceledik. Türkiyenin dört liberalleşme
reformu ile sermaye birikim sürecindeki değişimler eş anlı olarak gerçekleştiğini gördük.
Türkiye’nin geç kalmış sanayileşmesi nedeniyle kalkınmasına ve kapitalistleşmesini dünya
ortalamasının üstünde bir hızla gerçekleştirmek zorunda olduğunu, bunun da ekonomi politikası
ve kur rejimleri arasındaki uyumsuzlukla birlikte 1994, 2001 ve 2018 krizlerine yol açtığını
öğrendik.
.
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Bölüm Soruları
1.Türkiye’de kapitalistleşme süreci neden devlet eliyle gerçekleşmiştir?
a) Sermaye birikimi yetersiz olduğu için.
b) Tarım ekonomisi çok gelimiş olduğu için.
c) Emperyalist devletler engel olduğu için.
d) Doğal kaynaklarımız çok zengin olduğu için.
e) Millet istememiştir.

2.Türkiye’de liberalleşme reformları hangi sırayla gerçekleşmiştir?
a) İç Ticari Liberalleşme - İç Mali Liberalleşme - Dış Ticari Liberalleşme – Dış Mali
Liberalleşme.
b) Dış Mali Liberalleşme - İç Ticari Liberalleşme - Dış Ticari Liberalleşme – İç Mali
Liberalleşme.
c) İç Ticari Liberalleşme - Dış Ticari Liberalleşme – Dış Mali Liberalleşme – İç Mali
Liberalleşme.
d) İç Ticari Liberalleşme - Dış Ticari Liberalleşme – İç Mali Liberalleşme – Dış Mali
Liberalleşme
e) İç Ticari Liberalleşme– İç Mali Liberalleşme – Dış Mali Liberalleşme- Dış Ticari
Liberalleşme.

3.Aşağıdakilerden
gerçekleşmiştir?

hangisi

Türkiyenin

İç

Ticari

Liberalleşme

sürecinde

a) Demiryollarının yapılması.
b) Ziraat Bankasının kurulması.
c) Kapitülasyonların aldırılması.
d) Serbest bankacılığa geçiş.
e) Döviz alım sayımının serbestleşmesi.
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4.Türkiye’de dış mali liberalleşme hangi yasal düzenleme ile hayata geçirilmiştir?
a) IMKB’nin kurulmasına dair kanun
b) 32 No’lu Kanun Hükmünde Kararname
c) Türk Parasını Koruma Kanununun ihdası
d) Kabotaj Kanununun ihdası
e) Sanayi-i Maadin Kanununun ihdası.

5.Türkiye’de dış ticari liberalleşme hangi yasal düzenleme ile hayata geçirilmiştir?
a) 24 Ocak Kararları
b) 32 No’lu Kanun Hükmünde Kararname
c) Türk Parasını Koruma Kanununun ihdası
d) Kabotaj Kanununun ihdası
e) Sanayi-i Maadin Kanununun ihdası.

6.1923 – 1980 arasında Türkiye’de sermaye birikim rejimi nasıl tanımlanabilir?
a) Devlet desteğiyle reel sektörde sermaye birikim süreci
b) İhracatçı sektörde sermaye birikim süreci.
c) Bankacılık sektöründe sermaye birikim süreci.
d) Eğitim sektöründe sermaye birikim süreci.
e) Yüksek teknolojili sektörlerde sermaye birikim süreci.

7.1985 – 1989 arasında Türkiye’de sermaye birikim rejimi nasıl tanımlanabilir?
a) Reel sektörde sermaye birikim süreci .
b) Mali sektörde sermaye birikim süreci.
c) Turizm sektöründe sermaye birikim süreci.
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d) İhracatçı sektörde sermaye birikim süreci.
e) Tarım sektöründe sermaye birikim süreci.

8.1994 - 2001 krizlerinin ortak sebepleri nelerdir?
a) İç ve dış fazla varken dalgalı kur rejimi uygulanması
b) Sıkı Maliye Politikası
c) Daraltıcı Para Politikası
d) Sabit kur rejimi altında iç ve dış açığı azaltmak için sıkı para politikası ve genişlemeci
maliye politikası uygulanması
e) Revalüasyon

9.2008 krizinin ana sebebi nedir?
a) Dış faiz şoku
b) Yüksek bütçe fazlaları.
c) Küresel Kriz kaynaklı dış ticaret şoku.
d) Yüksek cari fazla.
e) Ücretlerin enflasyona endekslenmesi.

10.Türkiye’de yaşanmış üç büyük krizin ortak tarafı nedir?
a) Para ve maliye politikası uyumsuzluğu
b) Yüksek bütçe açıkları.
c) Yüksek faiz.
d) Küresel Kriz kaynaklı dış ticaret şoku
e) Kur rejimi ile para ve maliye politikası arasındaki uyumsuzluk.
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Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) e
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