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Önsöz
Anadolu Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Sistemi’nde 2012-2013 ö¤retim y›l›ndan iti-

baren kredili sisteme geçilecektir. Her e¤itim dönemi güz ve bahar fleklinde iki
dönem olacak, Bologna süreci aç›k ve uzaktan ö¤retime adapte edilecektir. Bu
kapsamda ö¤rencilere verilen tüm ders kitaplar› yenilenecek ve e-kitap hayata ge-
çirilecektir. ‹ki dönem olarak uygulanacak sistemde her dönem 2 s›nav ve y›lda 4
s›nav olacak, bütünleme s›navlar› ise kalkacakt›r.

Bu kapsamda daha önce ‹ktisat Fakültesi 3’ncü s›n›f›nda verilen Uluslararas›
‹ktisat dersi ikiye bölünerek Uluslararas› ‹ktisat Teorisi ve Uluslararas› ‹ktisat Po-
litikas› olarak 5 ve 6’nc› yar›y›lda okutulacakt›r. Hem örgün ö¤retime uyum sa¤la-
nacak ve hem de ö¤rencilerin konular› daha ayr›nt›l› olarak ö¤renmeleri sa¤lana-
cakt›r. Böylece rekabetin giderek artt›¤› bir ortamda bu dersleri gören ö¤rencile-
rin mezuniyet sonras› baflar› oranlar› artacakt›r.

Uluslararas› ‹ktisat Teorisi kitab›, uluslararas› iktisat teorisinin temel konular›n›
kapsam›flt›r. ‹ki ve daha fazla ekonomilerin d›fla aç›lma konular› sistematik bir fle-
kilde ele al›nm›fl, daha sonra insan ihtiyaçlar› tatmin etmek amac›yla k›t kaynak-
lar›n tahsis edilmesine karar verme sürecinde birden çok ekonominin birbirlerini
nas›l etkiledikleri belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

D›fl ticaretin olmad›¤› bir dünya günümüzün ekonomik gerçekleri ile ba¤dafl-
mamaktad›r. Küreselleflen bir dünya ekonomisinde d›fla aç›k ekonomilerin küre-
sel krizlerden daha fazla etkilenmelerine ra¤men, d›fla kapal› ekonomilere göre
refah seviyeleri çok daha fazla artmaktad›r.

Mal, sermaye ve iflgücü piyasalar›nda son 30 y›lda meydana gelen küresel en-
tegrasyon, k›t dünya kaynaklar›n›n daha etkin kullan›m›n› sa¤lam›fl ve dünya re-
fah›n›n artmas›na katk›da bulunmufltur. Küreselleflme, dünya ülkeleri aras›nda
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› artt›rm›fl, bu ise ekonomi d›fl›nda da ülkeler aras›nda siyasi ve
sosyal entegrasyonu h›zland›rm›flt›r.

Uluslararas› ‹ktisat Teorisi kitab› bahar döneminde yer alan Uluslararas› ‹ktisat
Politikas› kitab› ile birlikte ö¤rencilerin uluslararas› ekonomik iliflkileri daha iyi
kavramas›na ve yorumlamas›na katk› sa¤layacakt›r. Ö¤rencilerimiz böylece dünya
ekonomisindeki geliflmeleri ve gelece¤in uluslararas› ekonomik sorunlar›n› daha
kolay anlayabileceklerdir.

Kitap, uluslararas› iktisat teorisi konular›n› aç›k ve sade bir dil ile ortaya koyma-
s› aç›s›ndan sadece bu dersi alan ö¤renciler aç›s›ndan de¤il, uluslararas› ekonomik
iliflkiler konusunda bilgisini artt›rma, h›zla de¤iflen dünyam›zdaki ekonomik olayla-
r› daha yak›ndan izleyebilme çabas›nda bulunanlara kaynak, içerik bak›m›ndan ör-
gün ö¤retimde ders kitab› olabilecek niteliktedir. Kitap yaz›l›rken örgün ö¤renciler
ile seviye fark›n›n olmamas›na özellikle dikkat edilmifltir.

Uluslararas› ‹ktisat Teorisi kitab›n›n ‹ktisat Fakültesi’nde okuyan ö¤rencilere ve
konu ile ilgilenen tüm di¤er ö¤renci ve okurlara yararl› olaca¤› düflüncesindeyiz.
Bu kapsamda kitaba katk› sa¤layan de¤erli yazarlara ve yay›nlanmas›nda eme¤i
geçen herkese teflekkür ederiz. Tüm katk›lara ra¤men gözden kaçan hata ve ek-
siklikler varsa, bunlar›n sorumlulu¤unu editörler olarak üstlenir, ö¤rencilerimize
baflar›lar dileriz.

Editörler
Prof.Dr. S. R›dvan KARLUK

Doç.Dr. Özgür TONUS
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Uluslararas› ticaretin Orta Ça¤’da geliflim sürecini aç›klayabilecek,
Merkantilist düflüncenin temel özelliklerini ve devletin rolünü aç›klayabilecek,
Fizyokratlar›n serbest uluslararas› ticaret fikrine katk›lar›n› ifade edebilecek,
Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin anlam›n›, uzmanlaflma ve uluslararas› ticaretin
hangi kriterlere göre yap›ld›¤›n› aç›klayabilecek,
Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’ne göre ülkelerin uzmanlaflmalar›n› ve
uluslararas› ticaretten kazançlar›n nas›l olufltu¤unu belirleyebilecek bilgi ve
becerilere sahip olacaks›n›z.
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G‹R‹fi
Uluslararas› ticaret, tarihin çok eski devirlerinden bu yana yap›lmaktad›r. Antik
ça¤da Sofistler, insanlar aras›ndaki iliflkileri gelifltirdi¤i için uluslararas› ticareti sa-
vunuyorlard›. Roma ‹mparatorlu¤u döneminde Roma, büyük ticaret flirketlerinin
kuruldu¤u, bütün Akdeniz ülkelerinin mallar›n› kapsayan bir piyasa durumunda
idi. Cengiz Han ‹mparatorlu¤unu ve kal›nt›lar›n› ayakta tutan ve süreklilik kazan-
d›ran etken uluslararas› ticaret olmufltu. Di¤er büyük imparatorluklarda da ulusla-
raras› ticaret halklar› kaynaflt›rmada önemliydi.

Orta Ça¤’da genel durum özetle flu flekildedir: Orta Ça¤’›n V.yy.-X.yy.lar› ara-
s›nda üretimin tamam›na yak›n bir k›sm› tar›m kesimine dayanmaktayd›. Dönemin
di¤er önemli özellikleri; mübadele ekonomisinin geliflmemifl olmas› ile kölelik sis-
teminin bulunmas› idi. X.yy.dan itibaren imalat sanayi üretimleri görülmeye bafl-
land›. X.yy.- XV.yy. aras›nda sanayide el sanatlar› hakimdi. XV. yy. bafllar›nda ise
baz› Avrupa ülkelerinde tüccar s›n›f ortaya ç›km›fl, sanayi (özellikle dokuma) el sa-
natlar›ndan ayr›lmaya bafllam›flt›. Bu dönemde uluslararas› ticaret yayg›n olmasa
bile, yünlü dokuma, kürk, silah vb. mallarda bölgeler aras› ticaret yayg›n idi.

Orta Ça¤ düflünce sistemine hâkim olan görüfl ilahi gücün varl›¤›na inan›lmas›yd›.
Bu inan›fl baz› sonuçlar do¤uruyordu. ‹lk olarak; dünyan›n içindeki her fleyi saf bir

Erken Ticaret Teorileri

Resim 1.1

Venedikli tüccar ve gezgin Marko Polo (1254-
1324) Asya’da 24 y›l kald›ktan sonra 1295 y›l›nda
Venedik’e döndü. ‹pek, pamuk, sandal a¤ac›, tafta,
inci, yanan tafllar (kömür), asbest (yanmaz kâ¤›t),
baharat, parfüm, ilaç ve benzeri mallar
hakk›ndaki hikâyeleri Avrupa’n›n gözünde
uluslararas› ticaretin yararlar›n› canland›rd›.
‹zleyen y›llarda Uzak Do¤u ile Avrupa aras›ndaki
bu mallar›n ticareti, uluslararas› ticarete befl
önemli motivasyon (güdü) getirdi: Yeni pazarlar,
yeni fikirler, ucuz iflgücü, ucuz do¤al kaynaklar ve
göze çarp›c› ürünler. Yedi yüz y›ldan beri bu
motivasyonlar, uluslararas› ticaret alan›nda hâlâ
önem arz etmektedir.



düzen içinde Tanr›’n›n yaratt›¤›na; her fleyin Tanr›’n›n arzusuna göre oldu¤una; dü-
zende görülen hatalar›n insanlar›n yorum hatalar›ndan kaynakland›¤›na inan›l›yordu.

‹kinci olarak, dünyadaki hayat›n gerçek amac›n›n manevi ve dinî inanç oldu¤u,
dünyadaki di¤er fleylerin bunlardan sonra geldi¤i benimsenip kabul ediliyordu.

Üçüncü olarak, befleri davran›fllar›n bölünemezli¤i düflünce sisteminin gere¤i
olarak ortaya ç›k›nca, iktisadi faaliyetlerin insan davran›fllar›n› bir bütün olarak yö-
neten dinî ve ahlaki normlara göre olaca¤› benimsenmiflti. Orta Ça¤’›n bu temel
düflüncelerinin ›fl›¤› alt›nda, dünyadaki her fert ya da sosyal birimin yeri Tanr›’n›n
arzusuna göre belirlenmifltir. Birisinin ekonomik ve sosyal statüsünü de¤ifltirmek
sadece baflar›s›zl›¤a yol açmaz, ayn› zamanda günaht›r. Yine bu düflünceye göre,
bir mal›n sat›c›s› müflterisinden adil fiyattan fazlas›n› istemeyecek ve al›c› da adil fi-
yattan daha az›n› teklif etmeyecektir. Adil fiyat, o günün sosyal ve ekonomik ko-
flullar›na göre toplumun benimsedi¤i, maliyetler ile belirli bir kâr marj›n› (yüzde 5
- yüzde 10 gibi) kapsayan fiyatt›r.

Ancak adil fiyat, günümüz ekonomilerinin ticaret, kâr ve ekonomik geliflme
kavramlar›yla çeliflmektedir. Di¤er taraftan, Orta Ça¤’da Aristo’dan bu yana geçer-
li olan “paran›n para do¤uramayaca¤›” fikri ile faiz de yoktu ve böylece yat›r›mla-
ra kaynak bulmak zordu.

Bu nedenlerle Orta Ça¤ düflüncesinde ekonomik geliflme ve uluslararas› ticare-
ti engelleyici unsurlar vard›. Orta Ça¤’›n sonuna do¤ru birçok olay, dönemin eko-
nomik düflüncesini de¤ifltirmeye zorlad›.

Siyasal alanda ayr› derebeylikler, geniflleyen merkezî devlet politik birimlerine
(‹ngiltere, Fransa, ‹spanya vb.) dönüfltü. Kiliselerin evrensel gücü azald›. Dinî
inançlara meyletme yerini ulus-devlet gücüne yönelmeye b›rakt›. Devlete yararl›
oldu¤u sürece, bir kimseye ekonomik yarar sa¤lamak amac›yla di¤erlerine ekono-
mik zarar vermek ahlaks›zl›k say›lm›yordu.

Kültür ve bilim alan›nda büyük co¤rafya keflifleri ve Rönesans ile patlama olmufl;
bilimsel metot dünyan›n bilinmeyenlerini ve do¤al gerçekleri çözmekte kullan›lma-
ya bafllanm›flt›. Ekonomik alanda ise, nüfus büyümesi, köleli¤in kald›r›lmaya bafllan-
mas›, flehirlere göçler, yat›r›m f›rsatlar›n› ortaya ç›karan di¤er faktörlerin filizlenmesi
ekonomik faaliyetler ve uluslararas› ticaretin yay›l›fl› sonucunu do¤urmufltur.

Sonuçta; bütün bu faktörlerin etkisi ile Orta Ça¤ ekonomik düflüncesi kaybol-
du, dünya içindeki her fleyin dinamik oldu¤u ve potansiyel olarak de¤iflebilece¤i
düflüncesi yayg›nlaflt›. Fakat yine de bu dönemlerde bölgeler içinde büyük ölçüde
kendi kendine yeterlilik söz konusu idi. Uluslararas› ticaret, gerçek anlamda XVI.
yy.dan itibaren Merkantilist düflünce sistemiyle birlikte ortaya ç›kt›. Bu nedenle,
uluslararas› ticaretin alt›nda yatan düflünceleri daha iyi anlayabilmemiz aç›s›ndan
merkantilist düflünce sistemi üzerinde k›saca durmakta yarar vard›r.

Orta Ça¤’a egemen olan ekonomik düflünce ve uygulamalarda neler önemliydi?

MERKANT‹L‹STLERDE VE F‹ZYOKRATLARDA DIfi
T‹CARET

Merkantilizm
Merkantilizm üç as›r boyunca (XVI. yy.-XVIII. yy.) da¤›n›k iktisadi kavramlar› ve
birçok devletin politikalar›n› aç›klayan genel bir terimdir. Merkantilist dönemde ik-
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Adil fiyat: O günün sosyal ve
ekonomik koflullar›na göre
toplumun benimsedi¤i,
maliyetler ile belirli bir kâr
marj›n› kapsayan fiyatt›r.
Buradaki kâr marj›, tam
rekabet piyasas›ndaki
normal kâr kavram› ile ayn›
düflünülebilir.

Orta Ça¤: V. yy’daki
Kavimler Göçü ile bafllay›p
1453’de F. S. Mehmet’in
‹stanbul’u almas› aras›nda
geçen dönemdir.
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Merkantilizmde kefliflerle
birlikte ticaret faaliyetleri
h›z kazanm›flt›r. Ticaret
yoluyla d›fl ticaret fazlas›
elde etmek ve sömürgecilik
ülkelerin zenginli¤ini
art›rmaktad›r.



tisadi mekanizmay› aç›klamak için analitik çabalar bafllad› ve iktisat politikas›n›n
bafll› bafl›na ele al›nmas›n›n gereklili¤i anlafl›ld›. Ortaya ç›km›fl ulus-devletlerin ge-
rekli ve amaçlar›na göre yeni ekonomik kavramlar ve uygulamalar gelifltirildi. Mer-
kantilist düflüncede devlet gücünün devam› ve kuvvetlendirilmesi, zorunlu olarak
di¤er ülkelerin zarar›na olabilirdi. Uluslar politikalar›nda yeteri kadar ak›ll›, güçlü
ve insafs›z olurlarsa, dünya ekonomik pastas›ndaki paylar›n› art›rabilirler, di¤er ül-
kelerde kendileri için daha küçük bir paya raz› olurlarsa kuvvetli ülkelerle birlik
içinde yaflayabilirlerdi.

Merkantilist politikalar, ülkelerin uygulamalar›nda büyük farkl›l›klar göstermek-
tedir. Ancak tüm uygulamalarda görülen devlet güçlerinin bafl›nda, askerî gücün
gelmesidir. Fakat bunun yan›nda devlet gücü ve prestijinin önemli ölçülerinden bi-
ri de ülkenin ekonomik zenginli¤idir. Ülkenin ekonomik zenginli¤i de sahip oldu-
¤u k›ymetli madenlerle ölçülür. Böylece alt›n ve gümüfl, paral› asker ve savafl mal-
zemeleri temin etmekte kullan›larak ülkenin askerî gücü sa¤lan›r. Bu nedenle, ül-
kede yeteri kadar alt›n ve gümüfl varsa sorun yoktur, ancak e¤er ülkenin alt›n ve
gümüflü yetersizse, di¤er ülkelerden sa¤lanmas› zorunludur. Ülke alt›n ve gümüflü
genel olarak d›fl ticaret fazlas› vererek sa¤lar, ancak gerekirse kuvvet kullanarak di-
¤er ülkelerden temin edebilir. ‹spanya ve di¤er baz› ülkeler kuvvet kullanma yolu-
nu tercih etmifltir. Ancak normal olarak ekonomik faaliyetlerde devlet düzenleme-
lerinin temel amac›; d›fl ticaret dengesinde fazla yaratmak ve sürdürmektir. Ülkeler
amaçlar›na ulaflmak için yurt içi ve d›fl›n› kapsayan düzenlemelere gitmifllerdir.

Yurt içi düzenlemeler; tar›m›n teflvik edilmesi, sanayi üretiminin yüksek kalite-
li olmas›n› garanti eden düzenleme ve teflvikler, üretimde düflük fiyatlar› sa¤lama
(özellikle ihracat potansiyeli olan mallar için kesinlikle yap›lm›flt›r) gibi araçlar›
içermektedir. Sonuçta düflük fiyatlar›n, düflük ücretleri gerektirece¤i ortaya ç›kar.
Ücretlerin düflük tutulmas› nüfus art›fl›n› h›zland›rarak sa¤lanm›flt›r. Yüksek nüfus
oran›, do¤um oranlar›n›n art›fl›n› ve d›flar›dan ülkeye göçü teflvikle elde edilmifltir.
Öte yandan nüfusun fazla olmas›n›n bir yarar› da ülkenin askerî gücüne do¤rudan
do¤ruya katk›s› olan askerlerin kolayl›kla bulunmas›d›r.

D›fl düzenlemelerin amac›, ithalata harcanacak de¤erli madenleri en az düzey-
de tutmak, ihracat yoluyla alt›n ve gümüfl giriflini en yüksek düzeye ç›karmakt›r.
Böylece, Merkantilist dönemde yüksek derecede ifllenmifl mallar›n ihracat›n› teflvik
etmek, buna karfl›l›k ithalatlar›n› yasaklamak gerekli olmufltur. Hammaddelerin it-
hal edilerek ifllenmesi ve yeniden ihracat› teflvik edilmekte, buna karfl›l›k hammad-
delerin sat›fl› ise engellenmekte idi. Ayr›ca, ulaflt›rma hizmetlerinin mal ticareti ka-
dar önemli oldu¤u ortaya ç›km›fl, birçok ulus (özellikle ‹ngiltere) deniz ticaret filo-
lar›n› gelifltirerek ulaflt›rma hizmetlerinden en büyük pay› almaya yönelmifltir. Di-
¤er taraftan deniz ticaret filolar›n›n güvenliklerini sa¤lamak için ülkeler donanma-
lar›n› da (dolay›s›yla askerî güçlerini) takviye etmifltir.

Merkantilist dönemin politika özelliklerinden bir di¤eri de birçok devletin sö-
mürgelere sahip olmas›d›r. Sömürgeler, ülkelerin stratejik durumlar› bak›m›ndan
önemli olmufltur. Sömürgeler, bir yandan ülkenin ticaret yollar›n›n güvenli¤ini sa¤-
lam›fl, öte yandan hammadde deposu görevini görerek di¤er rakip ülkelere ba¤›m-
l›l›¤› azaltm›flt›r. Bunlara ek olarak sömürgeler, ulusal prestij kayna¤› olmufltur.
Merkantilizmin özetlemeye çal›flt›¤›m›z özelliklerini afla¤›daki fiekil 1.1’de görmek
mümkündür.
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Merkantilizm’in iktisadi
analizlerinde “d›fl ticaret
bilançosu” önemli bir
kavramd›r. Buna göre
ülkenin ticaret bilançosu d›fl
ticaret fazlas› vermeli, bir
baflka ifadeyle ihracat
ithalattan fazla olmal›d›r.

Merkantilistlere göre
zenginli¤in kayna¤›
sömürgeler ve d›fl ticaret
oldu¤una göre, d›fl
ticaretten baz› ülkeler
kazançl› ç›kacaklar, baz›lar›
ise kaybedeceklerdir. Bu
nedenle dünya genelinde d›fl
ticaret s›f›r toplaml› bir
faaliyettir.



Merkantilist dönemin temel özellikleri nelerdir? Günümüzde merkantilist e¤ilimler var
m›d›r?

Fizyokratlar
XVIII.yy.da Merkantilist uygulamalar›n politik ve ekonomik temellerine birçok
yönden elefltiriler bafllad›. Sonuçta Merkantilizm, yerini k›sa bir süre “Fizyokratla-
ra” daha sonra da günümüze kadar küçük baz› de¤iflikliklerle gelen laissez faire,
laissez passer ideoloji ve uygulamalar›na b›rakt›. Bunlar serbest piyasa ve serbest
uluslararas› ticaret düflüncelerine a¤›rl›k veren liberal kapitalist sistemdir.

Fizyokratlar, XVIII.yy.da yaflam›fl bir grup Frans›z yazard›r. Quesnay, Mirabeau,
Mercier de la Rivieve, La Trosne, Dupont de Nemours bunlardan birkaç›d›r. Fizyok-
rat düflünceye göre, gerçek zenginlik sadece topraktan elde edilir. Sanayi, mevcut
olan nesneleri birlefltirmekten öte bir fley yapmad›¤›ndan verimsizdir. Ticaret, nes-
neleri çevrede hareket ettirmekten baflka bir fley de¤ildir. Böylece fizyokratlara gö-
re izlenecek do¤ru politika, toprak verimini artt›r›c› önlemler almaktan ibarettir. Sa-
dece tar›m üretken oldu¤una göre, topra¤›n yaratt›¤› tümüyle toprak sahibine rant
olarak gider. Bu nedenle tek vergi olmal› ve o da toprak sahiplerinden al›nmal›d›r.
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DEVLET GÜCÜ

Askeri Güç Ekonomik Güç

Paral› Asker ve
Savafl Malzemesi

Ordunun Büyüklü¤ü

K›ymetli Maden
Stoku

(‹spanya)
Sömürge Ele Geçirme

D›fl Ticaret Fazlas›

D›fl Mevzuat‹ç Mevzuat

Düflük Fiyatlar

Düflük Ücretler

Nüfus Büyümesi
(Yüksek Do¤um
Oran› ve Göçü Teflvikle)

Tar›m
Verimlili¤ini
Teflvik

‹malat Sanayi
Mevzuat› ve
Teflvikleri

Milli Denizcilik
Filosunu Himaye

Hammadde ve Makine
‹hracat›n› K›s›tlama;
Lüks ve Mamul Mallar
‹thalat›n› K›s›tlama

Hammadde ve Makine
‹thalat›n› Teflvik;
Lüks ve Mamul Mallar
‹hracat›n› Teflvik

Tekelci Büyük
Ticaret Firmalar›n›
Teflvik

fiekil 1.1

Merkantilizm

Kaynak:
SCHIAVO-
CAMPO, S.
(1978).
International
Economics.
Cambridge:
Winthrop
Pub., s. 22.
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Fizyokratlar “do¤al düzene” inanm›fllard›r. Onlara göre, iç ve d›fl ticaret ser-
best olmal›, uluslararas› ticarette korumac›l›ktan kaç›nmal›d›r. Bu yüzden
Fransa’da tah›l ihracat›n›n yasaklan›p, ithalat›n serbest olmas›na karfl› ç›km›fllard›r.
‹hracat›n k›s›tlanmas›; tüketici lehine, üretici aleyhinedir. Bu da tar›ma büyük öl-
çüde zarar verecektir. Hâlbuki k›s›tlamalar kald›r›lsa ihracat artacak ve tar›m üreti-
cilerinin eline yüksek gelirler geçecektir. Fizyokratlar›n istedi¤i de budur.

Böylece fizyokratlar sayesinde kifli haklar› konusunda yeni fikirler geliflti. Dev-
let güçlerine s›n›rlaman›n getirilmesi düflüncesi yayg›nlaflt› ve bu arada laissez fai-
re, laissez passer düflüncesi tek düflünce olma yoluna girdi. Ulus-devletlerin olufl-
mas› ve uluslararas› güç kazanma mücadelelerinde belirli bir dengenin kurulmas›
ile de ekonomik faaliyetlerde devlet düzenle-
melerinin gereksizli¤i genifl ölçüde benimsen-
di. Düflünce alan›ndaki yeni geliflmeler de mer-
kantilist politikalar›n kendi kendini ortadan
kald›r›c› oldu¤u görüfllerini getirdi. Bu durum,
özellikle ekonomideki para miktar› ve fiyatlar
genel seviyesi aras›ndaki ba¤lant› ile fiyatlar
genel seviyesi ve d›fl ticaret dengesi aras›ndaki
ba¤a yeni bir anlay›fl getirilmesinde görüldü.
David Hume’un otomatik fiyat ayarlama meka-
nizmas› (gold-specie flow doctrin) flöyle idi: 

E¤er bir ülke ticaret dengesinde fazla yaratmada baflar›l› olursa, ülkesine alt›n ve
gümüfl girer. Bununla beraber, paran›n miktar teorisine göre, k›ymetli madenler pa-
ra arz›n›n bir parças› oldu¤undan, alt›n ve gümüfl giriflleri dolafl›mdaki para mikta-
r›n›n art›fl›na yol açar. Para arz›ndaki bir art›flta, ceteris paribus, yurt içi fiyatlar› yük-
seltecek, böylece ihracat pahal› hâle gelecek ve ülkenin ithalat› önceki duruma gö-
re nispi olarak ucuzlayacakt›r. Sonuçta ihracat›n azalmas› ve ithalat›n artmas› ile ti-
caret fazlalar› kaybolarak Merkantilistlerin bekledi¤i sonuç elde edilemeyecektir.

Merkantilist düflünceye darbe vuran geliflmelerden biri de laissez faire, laissez
passer düflüncesini zirveye tafl›yan 1776’daki Adam Smith’in Uluslar›n Zenginli¤i
(Wealth of Nations) adl› eseridir. A. Smith’in getirdi¤i düflünceye göre; e¤er dün-
yan›n ekonomik pastas› büyümeye müsaitse, bir ülkenin ekonomik yarar›n› di¤er
ülkelerin zarar›na gelifltirmesi zorunlu de¤ildir. Uluslararas› ticaret kanal›yla ifl bö-
lümüne gidilerek dünya ekonomik pastas›n› büyütmek mümkündür. Bu ifllem ti-
carete giren uluslar›n hepsine yarar sa¤lar ve böylece ülkelerin ticarete girerek
kendilerine bir kazanç sa¤lamas›na imkân yarat›r.

A. Smith’in Uluslar›n Zenginli¤i’ni izleyen günlerde ekonomik liberalizm ve la-
issez faire, laissez passer bak›fl› uluslararas› ticarette de egemen duruma geldi. Gü-
nümüze kadar gelen uluslararas› ticaret teorilerinin alt›nda yatan temel düflünceler-
de bunlard›r; yani tek tek ülkeler zenginliklerini art›r›rken, dünya ekonomisi genifl-
lemeye müsaittir. Bir ülkenin kazanc› di¤er ülkelerin zarar›na olmak zorunda de-
¤ildir. Bundan sonra ele alaca¤›m›z uluslararas› ticaret teorileri bu düflüncelerin ay-
r›nt›lar›n› ele almaktad›r.

Fizyokratlar›n düflüncelerinin özü nedir? Uluslararas› ticarete bak›fllar› nas›ld›r?
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Laissez faire, laissez passer:
“B›rak›n›z yaps›nlar,
b›rak›n›z geçsinler” fleklinde
çevrilen Frans›zca bu deyifl,
serbest piyasa ekonomisi
içinde piyasalara
müdahalenin olmamas›
gereklili¤ini savunur.
Dolay›s›yla bireylerin
ekonomik faaliyetlerine
devletin kar›flmamas› ilkesi
üzerine kuruludur. ‹lk olarak
Fizyokrasi düflüncesinde
ortaya ç›km›flt›r.

Resim 1.2

François Quesnay: (1694-
1774): Fizyokrat
düflüncenin kurucusu
say›lan Frans›z iktisatç›.
Yay›nlad›¤› “Tableau
Economique” ekonomiye
ilk analiz yapma
yaklafl›m›d›r. laisses faire,
laisses passer sözünü ilk
kullanan da Quesnay’dir.

David Hume (1711- 1776):
‹skoçyal› filozof, iktisatç›,
tarihçi ve yazar.
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KLAS‹K TEOR‹N‹N VARSAYIMLARI
‹skoçyal› Adam Smith 1776 y›l›nda “Uluslar›n Zenginli¤inin
Do¤as› ve Nedenleri Üzerine Bir Araflt›rma (An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations)” adl› kitab›n› ya-
y›nlad›. Kitap yay›nland›ktan sonra liberal ekonominin baflyap›-
t› oldu. Böylece klasik iktisat düflüncesi dönemi bafllad›. A. Smith
kitab›nda serbest piyasay› savunmakta, bireyin ekonomik öz-
gürlü¤üne müdahale edilmemesini istemekteydi. Devletin eko-
nomiye müdahalesi ekonomideki kaynaklar›n etkin kullan›m›n›
engellemektedir. Oysaki serbest piyasan›n aktörleri tüketici ve
üreticiler kendi menfaatleri yönünde hareket ederek hem kendi
aç›s›ndan hem de toplum aç›s›ndan maksimuma ulafl›r. Ülke
içindeki ticaretin yayg›nlaflmas› ifl bölümü ve uzmanlaflmay› ar-
t›rarak toplam üretimin (gelirin) artmas›na yol açar ve sonuçta
ülkenin maddi refah seviyesi yükselir.

A. Smith bu düflüncelerini uluslararas› ticaret için de kulland›. Ona göre ulusla-
raras› ticaret de serbest olmal›d›r. Uluslararas› ticarete s›n›rlama getirilmemelidir.
Böylece serbest uluslararas› ticaret ülkeler aras›nda ifl bölümü ve uzmanlaflmaya
yol açarak dünya üretimini (dünya pastas›n›) art›r›r. Uluslararas› ticaret sonucunda
ülkeler artan üretimden daha çok pay al›r.

A. Smith’e göre ülkelerin ifl bölümü ancak üretimdeki verimliliklerine ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan mutlak üstünlüklere göre gerçekleflir. A. Smith’in, liberal ekono-
mi ve serbest piyasay› savunan düflüncelerini uluslararas› ticarete uygulayarak
Mutlak Üstünlükler Teorisini ileri sürmesi XVIII. yy. daki ‹ngiltere’nin durumuna
çok uygundur. O dönemde ‹ngiltere dünyan›n tek sanayileflmifl ve mamul mal üre-
ticisi ülkesi durumundad›r. Bu yüzden ‹ngiltere mamul mal üretiminde mutlak üs-
tünlüklere, buna karfl›l›k sömürgeleri ise hammaddelerde (tar›m ve maden ürünle-
ri) mutlak üstünlüklere sahiptir. Mamul mallar›n katma de¤eri hammaddelere gö-
re daha fazla oldu¤undan serbest uluslararas› ticaret (sömürgeler de ticaretten ka-
zanm›fl olsa bile) ‹ngiltere’nin daha fazla kazanmas›na yol açar.

A. Smith’in bu düflüncelerine ‹rlandal› Robert Torrens 1815 ve ‹ngiliz David Ri-
cardo, 1817 y›llar›nda Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi ile katk› yapm›fllard›r. D.
Ricardo’ya göre bir ülke her iki malda da mutlak üstünlü¤e sahip olsa bile mutlak
üstünlüklerini karfl›laflt›rarak karfl›laflt›rmal› üstünlükleri ortaya ç›kar. Böylece ülke-
ler karfl›laflt›rmal› üstünlüklere göre uzmanlafl›r ve uluslararas› ticaretten kazanç el-
de eder.

Mutlak ve karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorilerini aç›klayan A. Smith, R. Torrens,
D. Ricardo ve izleyicileri aç›k veya sakl› birçok varsay›mdan hareket etmifllerdir.
Varsay›mlardan bafll›calar› flunlard›r:

1) Ülke içinde ve ülkeler aras›nda ticaret, takas usulüyle yap›lmaktad›r. Bu
varsay›m›n nedeni, karfl›laflt›rmal› üstünlüklerin getirdi¤i kazanc› (ya da kay-
b›) daha kolay ve aç›k görebilmektedir. Ancak varsay›m klasik iktisatç›lar›n
ekonomide paray› yans›z (nötr) görmeleri ve ekonomik büyüklükleri reel
olarak ele almalar›yla da uyumludur. Bu nedenle analizlerde parasal fiyat
yerine nispi (oransal, göreli) fiyatlar kullan›lmaktad›r. 

2) Ticarete giren mallar iki tanedir. Ticaret iki ülke aras›nda yap›lmaktad›r.
‹kinci varsay›m aç›klamalar› basitlefltirmek için yap›lm›flt›r. Ancak dünya
ekonomilerini sanayi mallar› üreten ülkeler ve tar›m (maden ve benzeri da-
hil) mallar› üreten ülkeler diye kabaca ikiye ay›r›rsak varsay›m›n gerçek ha-
yattan çok uzak olmad›¤› anlafl›l›r.
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Resim 1.3

Adam Smith
(1723-1790):
‹skoçyal› sosyal
filozof ve politik
iktisatç›.



3) Ulafl›m, sigorta vb. maliyetler s›f›rd›r. Bu varsay›m da uluslararas› ticaret so-
nucunda oluflan kazanc› (ya da kayb›) net olarak elde edebilmek için ya-
p›lm›flt›r.

4) Emek-de¤er teorisi geçerlidir. Bir mal›n üretiminde sadece iflgücü kullan›l-
maktad›r ve o mal›n de¤eri de kullan›lan iflgücü miktar›nca tayin edilir. Ay-
r›ca, iflgücünün homojen oldu¤u kabul edilmektedir.

Bu varsay›m, Klasik iktisatç›lar›n o döneminde (A. Smith, D. Ricardo) benimse-
dikleri tek üretim faktörü emektir düflüncesiyle de uyumludur. Ancak daha sonra
ele alaca¤›m›z üzere G. Haberler karfl›laflt›rmal› üstünlükleri iflgücü verimlili¤i (ve-
ya iflgücü maliyeti yerine) f›rsat maliyetiyle aç›klayarak klasik iktisatç›lar›n bu k›s›t-
lay›c› varsay›m›n›n yerini alm›flt›r.

5) Üretimde sabit maliyetler geçerlidir. Maliyetler üretim miktar›na ba¤l› ola-
rak de¤iflmemekte, sabit kalmaktad›r. Bu varsay›m da basitlefltiricidir. An-
cak daha sonraki analizlerde üretimde artan ve azalan maliyetler de ele al›-
nacakt›r.

6) Üretim faktörleri gerek ülke içinde, gerekse bölgeler itibariyle hareketlili¤e
sahiptir. Üretim faktörlerinin ülkeler aras›nda hareketlili¤i (mobilitesi) yok-
tur. Bu yüzden mallar›n iflgücü maliyetleri ve bunlar aras›ndaki oranlar ül-
keler aras›nda de¤iflmektedir. K›saca mallar›n üretim fonksiyonlar›, ülkeler-
de farkl› olabilmektedir.

Bu da ayn› mallar›n farkl› ülkelerde farkl› teknolojilerle (iflgücü verimlili¤i ya da
iflgücü maliyeti farkl›l›klar›yla ortaya ç›kan) üretildi¤i anlam›na gelmektedir. Fakat
(daha sonraki ünitelerde ele alaca¤›m›z üzere) Eli Heckser ve Bertil Ohlin ayn›
mallar›n farkl› ülkelerde ayn› teknolojilerle üretiliyor olsa bile (ele ald›¤›m›z bu
varsay›m›n tersi), nispi üretim faktörü donan›m›na göre yine de ayn› mallar›n fark-
l› ülkelerde farkl› maliyetlerle üretilebilece¤ini belirtmifltir.

7) Mal ve üretim faktörü piyasalar›nda tam rekabet koflullar› geçerlidir. Bu
varsay›m da aksak rekabet piyasalar›n›n (monopol, oligopol vb.) uluslara-
ras› ticarete etkilerini bir an için görmezden gelmeyi ve rekabetin tam ve
mükemmel oldu¤u bir ortamda uluslararas› ticaretten kazanç (ya da kay›p-
lar›) gözleme imkan› vermesi nedeniyle yap›lm›flt›r. Daha sonraki ünitele-
rinizde günümüz d›fl ticaret teorileri ele al›n›rken uluslararas› ticarete mo-
nopol, oligopol, monopolcü rekabet vb. gibi aksak rekabet piyasalar›n›n
etkileri de analiz edilecektir.

8) Ticaret, gelir da¤›l›m›na etki etmemektedir. Ülkelerin ticaretten kazançl› ç›k-
malar› (gelir da¤›l›m›n› etkilemeyerek), ülkelerin toplam refah›n› artt›racakt›r. 

Bu varsay›m›n nedeni, uluslararas› ticaret sonucunda gelir da¤›l›m› etkilenir-
se ticaretin sa¤lad›¤› kazanc›n toplam refah› art›rmama olas›l›¤›n›n bulunmas›d›r
ya da vice versa. Örne¤in, uluslararas› ticaretin gelir da¤›l›m›n› etkiledi¤i düflü-
nülürse, gelir da¤›l›m›ndan dolay› ortaya ç›kacak ekonomik de¤iflikliklerle; kar-
fl›laflt›rmal› üstünlüklere göre oluflmas› gereken uzmanlaflma farkl› olabilir. Nite-
kim gelir da¤›l›m›n›n de¤iflmesiyle ülkedeki talep yap›s› da de¤iflirse, zevkler de-
¤iflecek karfl›laflt›rmal› üstünlüklere göre ortaya ç›kmas› gereken uzmanlaflman›n
yönü de¤iflik olacakt›r.

fiimdi bu varsay›mlar alt›nda önce A. Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi’ni
sonrada R. Torrens ve D. Ricardo’nun Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’ni ele
alal›m.
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Emek-De¤er Teorisi: De¤eri
sadece iflgücünün
oluflturdu¤unu benimseyen
teoridir. A. Smith “Milletlerin
zenginli¤i, onlar›n sahip
oldu¤u çal›flma gücüdür.”
demifltir. D. Ricardo da
benzer düflüncededir.

Üretim fonksiyonu:
Kullan›lan üretim faktörleri
ile elde edilen ürün
miktarlar› aras›ndaki
iliflkinin matematiksel
ifadesidir.

Vice Versa: “Söylenenlerin
tam tersi de do¤rudur.”
anlam›nda Latince söz.



MUTLAK ÜSTÜNLÜKLER TEOR‹S‹
Ülkeler aras›nda serbest ticaret yap›lmas›n›n her iki ülkenin de yarar›na olaca¤›n›n
savunuldu¤u Mutlak Üstünlükler Teorisi A. Smith taraf›ndan 1776’da yay›nlad›¤›
Uluslar›n Zenginli¤i kitab›nda ortaya at›lm›flt›r. Teorinin amac› uluslararas› ifl bölü-
mü ve ticaretin nedenini aç›klamakt›r. Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne “Do¤al Yete-
neklere Göre ‹fl Bölümü Kanunu” da denir. Teori, statik uluslararas› ticaret teorisi-
ni arz yönünden ele alan teorilerden biridir. Teoriyi bir örnekle aç›klayal›m:

Tablo 1.1’de görüldü¤ü üzere A ülkesi X, B ülkesi ise Y mal› üretiminde mut-
lak üstünlüklere sahiptir. Çünkü A ülkesinde bir iflçi günde 12 birim Y üretebilir-
ken, B ülkesinde 4 birim üretebilmektedir. Fakat B ülkesinde bir iflçi günde 12 bi-
rim Y üretebilirken, A ülkesi de 4 birim üretebilmektedir. Bu yüzden, A. Smith’e
göre A ülkesi X mal›, B ülkesi ise Y üretiminde uzmanlaflacak ve birbirleriyle tica-
rete girerek kazançl› ç›kacaklard›r. Çünkü A ülkesindeki nispi fiyatlara bakt›¤›m›z-
da 1 birim Y =12/4= 3 birim X mal› yapmakta; B ülkesinde ise, 1 birim Y =4/12=1/3
birim X mal›yla de¤ifltirilmektedir. De¤iflim oranlar›n› Y mal› cinsinden de ifade et-
mek mümkündür: A ülkesinde 1 birim X = 4/12=1/3 birim Y ve B ülkesinde ise 1
birim X=12/4=3 birim Y ile de¤ifltirilmektedir.

A ülkesinin Y’nin X cinsinden fiyat›n› (ticaret haddini) dikkate alarak B ülkesi-
ne flöyle bir teklifte bulundu¤unu düflünelim:

“Size 1/3 birim X verelim bize 1 birim Y verin” bu teklif B ülkesi için uygun bir
tekliftir. Çünkü Onun yurt içi fiyat› (ticaret haddi) 1 birim Y = 1/3 birim X’dir. B ül-
kesi bu ticaretten hiçbir fley kazanmasa da kayb› yoktur. Ancak A ülkesinin bu fi-
yattan gerçekleflecek bir ticaretten oldukça iyi kazanc› olacakt›r. Çünkü A ülkesi
kendi yurt içi fiyat› (ticaret haddi) 1 birim Y = 3 birim X oldu¤undan, 1 birim Y üret-
mek için çekti¤i kaynaklar› X üretimine tahsis ederse 3 birim X üretecektir. Bu üret-
ti¤i 3 birim X’in 1 biriminin 1/3 ünü B ülkesine verirse 1 birim Y sahibi olacakt›r.

Böylece 2 birim daha fazla X mal›na sahip olacak, uzmanlaflma ve uluslararas›

ticaret A ülkesinin refah›n› art›racakt›r.
A ülkesinin bu teklifine karfl›l›k B ülkesi de karfl› bir teklifle gelebilir. O da A

ülkesinin yurt içi fiyat›n› (ticaret haddini) dikkate alarak flöyle diyebilir:
“Bana 3 birim X verin, size 1 birim Y vereyim”. Bu teklif A ülkesi için uyumlu-

dur. Çünkü Onun yurt içi fiyat› zaten budur. Ancak A ülkesinin bu teklif sonucu bir
kazanc› yoktur, fakat kayba da u¤ramaz. Oysaki B ülkesi 1/3 birim üretti¤i X mal›n-
dan vazgeçer ve o kaynaklarla (iflgücüyle) Y üretir. B üretti¤i bu Y mal›n› A ülkesi-
ne verirse karfl›l›¤›nda 3 birim X alacakt›r. Böylece uzmanlaflma ve ticaretten elde

edilen kazançlar›n tümü (örne¤imizde 2 X) B ülkesine gidecektir.
2
3

2
3

X Mal› Y Mal›

A ülkesi 12 birim 4 birim

B ülkesi 4 birim 12 birim
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Tablo 1.1
A ve B ülkeleri için
bir iflçinin günlük
verimi



Sonuç her iki ülke yurt içi fiyatlar›, (A ülkesinin 1 birim Y = 3 birim X fiyat› ile
B ülkesinin 1 birim Y = 1/3 X fiyat›) aras›nda uzlaflabilir ve uluslararas› ticarete gi-
rerlerse her ikisi de kazançl› ç›kabilir.

Mutlak Üstünlükler Teorisini aç›klamak için verdi¤imiz örnek Y’nin X cinsinden fiyat› flek-
linde olmufltu. Sizde ayn› analizi X’in Y cinsinden fiyat› fleklinde yap›n›z.

KARfiILAfiTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEOR‹S‹

‹flgücü Verimlili¤i ve Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler: Ricardo
Modeli
Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi de statik uluslararas› ticaret teorisinin arz yanl›
teorilerinden biridir ve en önemlisidir. Teoriyi aç›klamak için flimdi flöyle bir örnek
ele alal›m: Bir iflçinin bir günlük verimi Tablo 1.2’de sunulmufltur.

Tablo 1.2’de verilen birim iflgücü verimlili¤ine göre A ülkesi hem X hem de
Y’nin üretiminde, B ülkesine göre mutlak olarak üstündür. Çünkü A ülkesinde bir
iflçi günde 12 birim X ya da 20 birim Y üretebilmektedir. B ülkesinde ise bir iflçi
bir günde 4 birim X ya da 12 birim Y mal› üretebilmektedir. A. Smith’in ortaya
koydu¤u mutlak üstünlükler teorisine ba¤l› kal›rsak, burada A ülkesi iki mal›n
üretiminde mutlak olarak üstünlü¤e sahip oldu¤u için B ülkesiyle ticaret yapma-
s›na gerek yoktur.

1815 y›l›nda R. Torrens ve 1817 y›l›nda
D. Ricardo, Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Te-
orisi ile bir ülkenin iki mal üretiminde de
mutlak üstünlü¤e sahip olmamas› durumun-
da da yani karfl›laflt›rmal› olarak dezavanta-
ja sahipse, ülkeler aras›nda ticaret yap›labi-
lece¤ini ve ülkelerin bu serbest ticaretten
kârl› ç›kabilece¤ini ileri sürmüfllerdir. Karfl›-
laflt›rmal› Üstünlükler Teorisine göre; iki
malda da mutlak üstünlü¤e sahip olmayan
ülke, daha az dezavantaja sahip oldu¤u ma-
l›n üretiminde uzmanlaflmal› ve böylece bu
mal›n üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e
sahip olmal›d›r.

A ülkesinin B ülkesine göre X mal›ndaki üretim durumu 12/4=3’tür. Y üretimin-
deki durum ise, 20/12=5/3 olmaktad›r. A ülkesinin bu mutlak üstünlük katsay›lar›-
n› karfl›laflt›r›rsak, 3>5/3 oldu¤undan A ülkesi, B ülkesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, X
mal›nda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir.

B ülkesinin ise A ülkesine göre, X mal›ndaki üretim durumu 4/12= 1/3’tür. Y
mal›nda ise durumu 12/20=3/5 olmaktad›r. B ülkesinin bu dezavantaj katsay›lar›n›
karfl›laflt›r›rsak, 3/5>1/3 oldu¤una göre B ülkesinin Y mal›nda karfl›laflt›rmal› üstün-
lü¤ü söz konusudur. 
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Mutlak Üstünlük: Bir mal
üretiminde iflgücü
verimlili¤inin yüksek olmas›.
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X Mal› Y Mal›

A ülkesi 12 birim 20 birim

B ülkesi 4 birim 12 birim

Tablo 1.2
A ve B ülkelerinin
karfl›laflt›rmal›
üstünlükleri

Resim 1.4

David Ricardo (1772-
1823) Ricardo'ya göre bir
mal›n (meta) de¤erini, o
metan›n üretiminde
kullan›lan emek miktar›
belirler. Bir mal›n de¤iflim
de¤eri ile kullan›m de¤eri
aras›ndaki fark› ortaya
koyan Ricardo'nun bu
teorisi iktisat literatüründe
Emek De¤er Teorisi olarak
adland›r›l›r ve Karl
Marx'›n “art› de¤er”
kavram› da bu teori
üzerine kurulmufltur.



Böylece karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorisine göre, A ülkesinin X, B ülkesinin de
Y mal› üretiminde uzmanlaflmalar› ve ticarete girmeleri gerekmektedir. Bunun so-
nucunda her iki ülke de ticaretten kazançl› ç›kacakt›r. Çünkü A ülkesinde 1 birim
Y 12/20=3/5 birim X etmektedir. Buna karfl›l›k B ülkesinde Y’nin X cinsinden fiya-
t›, 1 birim Y 4/12=1/3 birim X’dir. Yani, nispi olarak A ülkesinde X, B ülkesinde ise
Y ucuzdur. Bu yüzden, A ülkesi X’in, B ülkesi ise Y mal›n›n üretiminde uzmanlafl-
mal›d›r. Böylece, örne¤in, A ülkesi B ülkesinden 1/3 birim X karfl›l›¤›nda 1 birim
Y alabilir. Böylece kendisi 1 birim Y üretimi için kullanaca¤› kaynaklar› X üretimin-
de kullan›rsa kazanc› 3/5 birim X olacakt›r. Görüldü¤ü üzere, 3/5>1/3’tür; yani A
ülkesi ticaretten kazançl› ç›kacakt›r.

Ayn› flekilde, B ülkesi de ticaretten kazançl› ç›kacakt›r. Çünkü B ülkesi de 1 bi-
rim Y karfl›l›¤›nda A ülkesinden 3/5 birim X elde etme olana¤›na sahiptir. A ülke-
siyle ticaret yapmay›p, kendisi 1/3 birim X üretimi için kulland›¤› iflgücünü Y üre-
timine ay›rd›¤›nda 1 birim Y üretebilecektir. ‹flte 1/3 birim X üretmekten vazgeçip
1 birim Y üretip bunu A ülkesine satarsa 3/5 birim X alabilir. Yani B ülkesi de ti-
caretten kazançl›d›r.

Ayn› durumu X’in fiyat›n› Y mal› cinsinden göstererek de bulmak mümkündür.
Bu takdirde, A ülkesinde 1 birim X=20/12 =5/3 birim Y, B ülkesinde de 1 birim X
12/4=3 birim Y etmektedir.

Ticaret bafllad›¤› zaman fiyat nerede oluflacakt›r? ‹lerleyen ünitelerde (talep
analizlerinde) görece¤iniz gibi fiyat, her iki ülkedeki talebin fliddetine göre, iki fi-
yat aras›nda oluflacakt›r (Yani 1 birim Y=3/5 birim X ile 1 birim Y=1/3 birim X ya
da 1 birim X = 5/3 birim Y ile 1 birim X=3 birim Y aras›nda). Bu sorunlara de¤i-
nenler J.S. Mill ve A. Marshall olmufltur.

Karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorisini maliyetler aç›s›ndan da aç›klamak mümkün-
dür. Bunu bir örnekle ele alal›m. Üretimdeki iflgücü maliyetleri Tablo 1.3’teki gibi
olsun.

Tablo 1.3’ten görüldü¤ü üzere; her iki mal›n (X ve Y) maliyeti, A ülkesinde da-
ha düflüktür. Yani, her iki mal›n üretiminde A ülkesi mutlak üstünlü¤e sahiptir. Fa-
kat karfl›laflt›rmal› üstünlükler dikkate al›n›rsa, A ülkesinin X mal›nda, B ülkesinin
ise Y mal›n›n üretiminde uzmanlaflmas› ve ticarete bafllamalar› gerekmektedir.
Çünkü A ülkesi ülkesinde 45 iflgücü birimi ile elde edebilece¤i Y mal›n›, 40 iflgü-
cü birimiyle elde etti¤i X ile de¤ifltirecek ve kazançl› ç›kacakt›r. B ülkesi de ülke-
de 60 iflgücü ile elde edebilece¤i X mal›n›, 50 iflgücüyle elde etti¤i Y ile de¤ifltire-
cek ve kazançl› ç›kacakt›r.

Birim maliyetler ile de analiz yapabiliriz;
A ülkesinde X mal› üretiminde kullan›lan 1 birim iflgücüne, 45/40 = 1,12 bi-

rim Y mal› üretiminde kullan›lan iflgücü karfl›l›k gelmektedir. B ülkesinde ise X
mal›nda kullan›lan 1 birim iflgücü, 50/60 = 0,83 birim Y mal›nda kullan›lan iflgü-
cüne karfl›l›kt›r.
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X Mal› Y Mal›

A ülkesi 40 iflgücü birimi (saat) 45 iflgücü birimi (saat)

B ülkesi 60 iflgücü birimi (saat) 60 iflgücü birimi (saat)

Tablo 1.3
A ve B ülkelerinde
karfl›laflt›rmal›
üstünlük yaratan
üretim maliyeti



Görüldü¤ü üzere A ülkesi her iki mal› daha düflük maliyetle üretip her iki mal-
da mutlak üstünlüklere sahipken, karfl›laflt›rmal› olarak ele ald›¤›m›zda A ülkesinin
X mal›nda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü vard›r. B ülkesi ise her iki mal› mutlak anlam-
da daha yüksek maliyetle üretmesine ra¤men, karfl›laflt›rmal› olarak Y mal›n› daha
düflük maliyetle üretmektedir ve karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü o maldad›r. 

Her iki ülkenin karfl›laflt›rmal› üstünlüklerini, mutlak maliyet avantaj katsay›lar›
ile karfl›laflt›rarak da görebiliriz.

Tablo 1.3’ e göre A ülkesi B ülkesi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda X mal›ndaki maliyet
durumu 40/60 = 2/3 iken, Y mal›ndaki maliyet durumu 45/50 = 9/10’dur. 2/3 kat-
say›s› 9/10 katsay›s›ndan küçük oldu¤undan A ülkesinin karfl›laflt›rmal› düflük ma-
liyet avantaj› (karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü) X mal›ndad›r. 

B ülkesi ise A ülkesine göre her iki mal üretiminde mutlak anlamda maliyet de-
zavantaj›na sahiptir. Bu dezavantajlar› X mal›nda 60/40 = 3/2 iken, Y mal›nda
50/45 = 10/9’dur. 10/9 katsay›s› 3/2 katsay›s›ndan küçük oldu¤undan, B ülkesinin
karfl›laflt›rmal› olarak daha az dezavantajl› oldu¤u mal Y mal›d›r ve karfl›laflt›rmal›
üstünlü¤ü de bu maldad›r.

Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisini aç›klamak için verilen örnek Y’nin X cinsinden fiya-
t› fleklinde oldu. fiimdi siz de benzer analizi X’in Y cinsinden fiyat›n› dikkate alarak yap›-
n›z.

Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’nin Geniflletilmesi

Karfl›laflt›rmal› Üstünlüklerin Parasal Ücretlerle Aç›klanmas›
Parasal ücretlerin karfl›laflt›rmal› üstünlükler anali-
zine sokulmas› parasal maliyetler ve parasal fiyat-
lar›n arkas›nda sakl› olan reel maliyetleri de yan-
s›t›r. Yaln›z bunun için ülkelerde fiyat ve ücret es-
nekli¤inin olmas› flartt›r. Durumu F. W. Taussig’in
kulland›¤› örne¤i iki ülke ve iki mall› (B ülkesi ve
A ülkesi ile Y ve X ürünleri) modellerimize çevire-
rek aç›klamaya çal›flal›m.

A ülkesinde bir iflgücünün 10 günlük üretimi 10
birim Y

A ülkesinde bir iflgücünün 10 günlük üretimi 15
birim X

B ülkesinde bir iflgücünün 10 günlük üretimi 20
birim Y

B ülkesinde bir iflgücünün 10 günlük üretimi 20
birim X

Görüldü¤ü üzere, B ülkesi hem Y hem de X üretiminde mutlak üstünlü¤e, fa-
kat sadece Y üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir. A ülkesi de X üretimin-
de karfl›laflt›rmal› olarak üstündür. fiimdi günlük ücretler ve parasal maliyetlerle
karfl›laflt›rmal› üstünlüklerin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› örne¤imizden hareketle aç›kla-
maya çal›flal›m:
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B ülkesinde Y’nin, A ülkesinde X’in fiyat› düflük oldu¤undan, yukar›da söz ko-
nusu etti¤imiz reel maliyetlerle oluflan uzmanlaflmaya uygunluk vard›r. fiimdi, ör-
ne¤in, B ülkesinde günlük ücretin 2 r oldu¤unu düflünelim. Böylece B ülkesinde
hem Y hem de X’in fiyat› 1 f olacakt›r. Bu yüzden B ülkesinin Y mal›nda karfl›lafl-
t›rmal› üstünlü¤ü kalkacakt›r. Bu durumda B ülkesi Y ihraç edemeyecek, fakat X
ithaline devam edecektir. Bu da B ülkesinde ödemeler bilançosunun aleyhe dön-
mesine neden olacak; alt›n ç›k›fl› ile fiyatlar ve dolay›s›yla ücretler düflecektir.

A ülkesinde ise durum tam tersine geliflecek, ödemeler bilançosu fazla verdi-
¤inden alt›n girifli olacak, fiyatlar ve ücretler yükselecektir. Sonuç olarak; yine reel
maliyetlere göre Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi çerçevesinde uzmanlaflma söz
konusudur.

Ayn› flekilde B ülkesinde günlük ücretin 1,33 r oldu¤unu düflünürsek; A ülkesi-
nin X’te karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ünü kaybetti¤i sonucu ortaya ç›kacakt›r. Böylece A
ülkesi X ihraç edemezken, Y ithal etmek zorunda kalacak, ödemeler bilânçosu aç›k
verecek, ülkeden alt›n ç›kacak, fiyatlar ve ücretler düflecektir. B ülkesinde ise öde-
meler bilânçosu fazla verdi¤inden, fiyatlar ve ücretler yükselecektir. Böylece yine re-
el maliyetlere göre Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi içinde uzmanlaflma olacakt›r.

Dikkat edilirse üst s›n›r olarak al›nan B ülkesindeki günlük ücretin 2 r olarak
tespiti, B ülkesinin Y’deki maliyet avantaj›na (20/10) göre bulunmufltur. Alt s›n›r
olarak al›nan B ülkesinin günlük ücretin 1,33 r oluflu ise, B ülkesinin X mal›ndaki
maliyet avantaj› (20/15) taraf›ndan tayin edilecektir; fakat kesin olarak hangi sevi-
yede belirlenecekleri talep flartlar›n›n analize sokulmas›yla çözümlenebilecektir.

Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’nin ‹kiden Çok Mala Uygulan›fl›
Karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ün ikiden çok mala uygulan›fl›n› J. Viner ve G. Haberler’in
analizlerinden yararlanarak aç›klamaya çal›flal›m.

‹ki ülke ele alal›m. Ülkeler yine B ülkesi ve A ülkesi olsun.
Ticarete giren mallar, ‹, J, K, L,.............,N’dir.
B ülkesinde mallar›n iflgücü maliyetleri, i1, j1, k1, l1,.............n1;
A ülkesinde mallar›n iflgücü maliyetleri, i2, j2, k2, d2,.............n2;
Parasal maliyetler ise;
B ülkesinde Pi1, Pj1, Pk1.............Pn1;
A ülkesinde Pi2, Pj2, Pk2.............Pn2; olsun
‹flgücünün ücretinin ise B ülkesinde W1, A ülkesinde W2 oldu¤unu kabul edelim.
Böylece, B ülkesinde parasal maliyetler;
Pi1=i1. W1
Pj1=j1. W1
Pk1=k1. W1
...................
...................

Günlük

ücret (r)

Toplam ücret

(10 gün için)

Bir iflçinin 10 

günlük üretimi

Parasal maliyet

(arz) Birim fiyat (f)

A ülkesi 1,0 10 10 birim Y 1,00

A ülkesi 1,0 10 15 birim X 0,66

B ülkesi 1,5 15 20 birim Y 0,75

B ülkesi 1,5 15 20 birim X 0,75
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Tablo 1.4
Parasal ücretler ve
iflgücü maliyetleri



Pn1=n1. W1
A ülkesinde parasal maliyetler;
Pi2=i2. W2
Pj2=j2. W2
Pk2=k2. W2
...................
...................
Pn2=n2. W2
Ayr›ca, her iki ülkede nispi maliyetleri iflgücü

miktar› tayin etti¤inden B ülkesinde:
Pi1=Pj1: Pk1: Pl1................Pn1=
i1: j1: k1: l1:.........................n1
A ülkesinde;
Pi2=Pj2: Pk2: Pl2..............Pn2=i2: j2: k2: l2 :.........................n2
Di¤er taraftan A ülkesinin döviz kuruna R dersek;
B ülkesinin A ülkesine göre A mal›nda ayn› para birimleri cinsinden karfl›laflt›r-

mal› üstünlü¤ünün olabilmesi için,

i1W1R<i2W2 olmas› flartt›r.

A ülkesinin B mal›nda B ülkesine göre karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olabilme-
si için de

j1W1 R>j2W2 olmas› gerekir.

Bundan dolay›;

i1/i2<(W2/W1) R v e

A ülkesinin B mal›nda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olup, o mal› ihraç etmesi
için,

j1/j2>(W2 /W1) R olmal›d›r.

Bu son iki denklemden

i1/i2<j1/j2 oldu¤u görülür.

Bütün mallar dikkate al›n›rsa,

i1/i2<j1/j2<k1/k2<l1/l2 .................... <n1/n2 olacakt›r.

Asl›nda bu ifade mallar›n iflgücü maliyetlerine oran›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Öyleyse bu durumda ticareti belirleyecek olan her iki ülkedeki ücret oran›n› gös-
teren W/WR ifadesidir. Örne¤in, W/WR = 1 ise, her iki ülkede ücret seviyesi eflit
demektir. Bu durumda B ülkesinin ihraç mallar›n› A ülkesine göre iflgücü maliyet-
leri daha düflük olan mallar teflkil edecektir; ithalat›n› ise iflgücü maliyetleri daha
yüksek olan mallar oluflturacakt›r.

Karfl›laflt›rmal› Üstünlü¤ün ‹kiden Çok Ülke ile Aç›klan›fl›
Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi ikiden çok ülke söz konusu oldu¤u zamanda
aynen iki ülke hâlindeki duruma benzer flekilde ortaya ç›kacakt›r. Örne¤in n say›-
da mal, m say›da ülke söz konusu ise,

1. ülkenin i1/i2<j1/j2<k1/k2<l1/l2......................<n1/n2
2. ülkenin i2/i3<j2/j3<k2/k3<l2/l3......................<n2/n3
...............................................................................................
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m. ülkenin im-1/im<jm-1/jm<km-1/km<lm-1/lm..........<nm-1/nm olacakt›r. E¤er nispi
iflgücü maliyetlerine göre herhangi bir malda uzmanlaflan ülke, dünya talebinin tü-
münü karfl›layamazsa, nispi iflgücü maliyetlerine göre bu mal› ikinci (ve üçüncü
vs) derecede etkinlikle üretmesi gereken ülkeler üretecek ve dünya talebinin geri
kalan k›sm›n› karfl›lamak için ihraç edeceklerdir.

Dinamik Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler
Karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorisi yap›s› itibariyle statiktir. Statik olmas› dolay›s›yla
sürekli elefltiri konusu olmufltur. Çünkü ülkeler e¤er karfl›laflt›rmal› üstünlüklere
göre uzmanlafl›rsa hep ayn› malda (ya da sektörde) uzmanlaflm›fl olarak kalacak-
t›r. Bu da günümüzde mamul mal üretip satan sanayileflmifl ülkelerin hep sanayi
mal› ihracatç›s›, di¤er ülkelerin de hammadde (tar›m ve maden) ihracatç›s› olarak
kalmalar› anlam›na gelir. Oysa Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’nde (D. Ricar-
do’nun görüflüne göre), verimlilik farkl›l›¤›na neden olan ülkelerdeki teknoloji
farkl›l›¤› zaman içinde de¤iflir. Teknolojide geri durumda olan ülkeler zamanla ile-
ri teknolojiye geçebilir. Böyle bir de¤iflim olursa, ülkeler eskisine göre farkl› mal-
da (veya sektörde) karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olabilir.

Daha sonra ele alaca¤›m›z (Ünite 4’te) karfl›laflt›rmal› üstünlüklerin Heckscher-
Ohlin Modelinde de benzer flekilde ülkelerde mallar›n verimlilik farkl›l›klar›na ne-
den olan, nispi üretim faktörü donan›m› zamanla de¤iflerek benzer sonucu ortaya
ç›kar›r. Bu yüzden, dinamik karfl›laflt›rmal› üstünlükler kavram› gelifltirilmifltir.
Dinamik karfl›laflt›rmal› üstünlükler, zaman içinde teknolojinin ya da nispi üretim
faktörü donan›m›n›n de¤iflmesi sonucu ülkelerin karfl›laflt›rmal› üstünlükleri olan
mal›n (ya da sektörün) de¤iflebilece¤ini ileri sürer. Günümüzde dinamik karfl›lafl-
t›rmal› üstünlükler için Çin ve Hindistan örne¤i verilir. Çünkü bu iki ülke e¤itime
çok büyük yat›r›mlar yaparak nitelikli iflgücü yetifltirmifl ve teknoloji de ileri ad›m-
lar atm›flt›r. Böylece bu ülkeler; daha önce ihracatlar›nda yer almayan ileri tekno-
loji gerektiren mallarla, nitelikli iflgücü gerektiren ürünleri de ihraç edebilir duru-
ma gelmifltir.
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Dinamik karfl›laflt›rmal›
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olan mal›n (ya da sektörün)
de¤iflebilece¤ini ileri süren
düflüncedir.
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Uluslararas› ticaretin Orta Ça¤’da geliflim süreci-

ni aç›klayabilmek

Orta Ça¤’da üretimde tar›m hâkimdi, sanayi el
sanatlar› düzeyindeydi, uzmanlaflma ve ticaret
yeteri kadar yoktu. Adil fiyat düflüncesiyle kâr
kavram› afl›r› kâra yer b›rakm›yordu, Arsito’dan
beri faize karfl› durufl bu dönemde de geçerliydi.
Bütün bu nedenlerle Orta Ça¤ düflüncesinde eko-
nomik geliflme ve uluslararas› ticareti engelleyici
unsurlar vard›.

Merkantilist düflüncenin temel özelliklerini ve

devlet rolünü aç›klayabilmek

XVI yy.-XVIII yy. aras› süren Merkantilist dönem
devletin piyasaya müdahalesiyle k›ymetli maden-
leri (alt›n ve gümüfl) art›rarak ülkenin zenginli¤i-
ni fazlalaflt›rmay› hedeflemifltir. K›ymetli maden-
leri art›rma yolu için uluslararas› ticaret ön plana
ç›kar›lm›fl ve d›fl ticaret fazlas› vermek ülkelerin
hedefi olmufltur. Ayr›ca Merkantilistlere göre k›y-
metli madenlerin ço¤almas›yla askerî gücün art›-
r›lmas› güçlü devletin de temelidir.
Günümüzde de baz› ülkelerin (Çin, Japonya, pet-
rol üreten ülkelerden baz›lar› vb.) d›fl ödeme faz-
lalar› vererek merkantilist uygulamalara benzer
uygulamalar yapt›klar› görülmektedir.

Fizyokratlar›n serbest uluslararas› ticareti fikri-

ne katk›lar›n› ifade edebilmek

Merkantilistleri izleyen Fizyokratlar ise serbest
uluslararas› ticaretin ve ekonominin öncüsü ol-
mufltur. Fizyokrat düflünceye göre gerçek zen-
ginlik sadece topraktan elde edilir. Onlara göre
iç ve d›fl ticaret serbest olmal›, uluslararas› tica-
rette korumac›l›ktan kaç›nmal›d›r.

Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin anlam›n› ve Te-

oriye göre uzmanlaflma ve uluslararas› ticaretin

hangi kriterlere göre yap›ld›¤›n› aç›klayabilmek

A. Smith 1776 y›l›nda “Uluslar›n Zenginli¤i” kita-
b›n› yay›nlayarak serbest piyasa ekonomisinin
temelini oluflturdu. Ona göre bireye kar›fl›lma-
mal›yd›. Tüketici ve üretici olarak birey kendi
menfaatleri maksimuma ulaflt›r›rken, toplumun
menfaatleri de maksimuma ç›kar. Benzer düflün-
celer dünya ekonomisi için de geçerlidir. Ulusla-
raras› serbest ticaret uzmanlaflmay› art›rarak dün-
ya üretimini art›r›r ve ticaret sonucunda ticarete
giren taraflar kazançl› ç›kar. A. Smith’e göre uz-
manlaflma mutlak üstünlüklere göre olmal›d›r.
Mutlak üstünlükler iflgücünün verimlili¤inin yük-
sek olmas›yla ortaya ç›kar. Çünkü klasik iktisat-
ç›lar (A. Smith öncülerinden biridir) de¤eri iflgü-
cünün oluflturdu¤unu benimseyen Emek-De¤er
Teorisine inan›yordu.

Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’ne göre ülke-

lerin uzmanlaflmalar›n› ve uluslararas› ticaret-

ten kazançlar›n neye göre olufltu¤u belirleyebil-

mek

D. Ricardo, A. Smith’in düflüncelerini paylaflm›fl-
t›r. Ricardo da uluslararas› serbest ticaretten ve
uzmanlaflmadan yanad›r. Ancak D. Ricardo, A.
Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi’ni bir ad›m
daha ileri götüren Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Te-
orisini aç›klam›flt›r. Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler ifl-
gücü verimlilikleri bak›m›ndan mutlak üstünlük-
lerin karfl›laflt›rmas› ile ortaya ç›kar.

Özet
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1. Merkantilist düflüncede ülkenin ekonomik zenginli-
¤i neye ba¤l›d›r?

a. Ordunun güçlü olmas›na
b. Ülke içinde k›ymetli madenlerin çoklu¤una
c. Hammadde ihraç etmesine
d. Mamul madde ithalat›na
e. Ülkenin yabanc› ülkelere borç vermesine

2. Fizyokratlar›n inand›¤› temel düflünce afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Gerçek zenginlik topraktan gelir, ekonominin
iflleyifli “do¤al düzene” b›rak›lmal›d›r.

b. ‹ç ve d›fl ticarette devlet müdahale etmelidir.
c. ‹hracat s›n›rland›r›lmal›d›r.
d. Toprak sahibinden vergi al›nmamal›d›r.
e. Uluslararas› ticarete korumac›l›k getirilmelidir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi Fizyokrat düflüncenin kuru-
cular›ndand›r?

a. Adam Smith
b. David Ricardo
c. François Quesnay
d. J. Maynard Keynes
e. David Hume

4. Mutlak Üstünlükler Teorisini ilk ileri süren iktisatç›
kimdir?

a. R. Torrens
b. A. Smith
c. D. Ricardo
d. A. Marshall
e. J. S. Mill

5. Afla¤›daki tabloya göre B ülkesinin (A ülkesine gö-
re) Y mal›ndaki durumu nedir?

a. 5 kat mutlak üstünlü¤ü vard›r.
b. 7.5 kat mutlak üstünlü¤ü vard›r.
c. 2 kat dezavantajl›d›r.
d. 3 kat dezavantajl›d›r.
e. 3 kat mutlak üstünlü¤ü vard›r.

6. Afla¤›daki tabloya göre A ülkesinin yurt içi fiyat› nedir?

a. 1 birim X mal› = 2 birim Y mal›
b. 1 birim X mal› = 3 birim Y mal›
c. 1 birim X mal› = 1/2 birim Y mal›
d. 1 birim X mal› = 1/3 birim Y mal› 
e. 1 birim X mal› = 25 birim Y mal›

7. Afla¤›daki tabloya göre hangi ülke hangi malda kar-
fl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir?

a. A ülkesi X, B ülkesi Y
b. A ülkesi X, B ülkesi X
c. A ülkesi Y, B ülkesi Y
d. A ülkesi X ve Y, B ülkesi hiçbirinde
e. A ülkesi Y, B ülkesi X

8. Karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorisini ortaya atan ikti-
satç› kimdir?

a. A. Smith
b. D. Ricardo
c. A. Marshall
d. F. Quesnay
e. J. B. Say

9. Mutlak ve karfl›laflt›rmal› üstünlükleri aç›klayan ikti-
satç›lar›n varsay›mlar›n›n içinde afla¤›dakilerden hangi-
si yer almaz?

a. Uluslararas› ticaret takas usulüyle yap›lmaktad›r.
b. Emek-De¤er Teorisi geçerlidir.
c. Üretimde sabit maliyetler vard›r.
d. Üretimde monopol piyasas› bulunmaktad›r.
e. Üretim faktörleri ülke içinde hareketli, ülkelera-

ras›nda hareketsizdir.

10. D. Ricardo’ya göre ülkelerde mallar›n maliyet fark-
l›l›¤› neye göre oluflur?

a. ‹flgücü fazla oldu¤undan
b. Toprak fazla oldu¤undan
c. Üretim fonksiyonlar› (teknoloji) farklar›ndan
d. Üretim, tam rekabet piyasas›nda yap›ld›¤›ndan
e. Uluslararas› ticaret takas fleklinde yap›ld›¤›ndan

Bir ‹flçinin Bir Günlük Üretimi

X mal› Y mal›

A ülkesi 50 birim 25 birim

B ülkesi 100 birim 75 birim

Kendimizi S›nayal›m

Bir ‹flçinin Bir Günlük Üretimi

X mal› Y mal›

A ülkesi 50 birim 25 birim

B ülkesi 100 birim 75 birim

Bir ‹flçinin Bir Günlük Üretimi

X mal› Y mal›

A ülkesi 50 birim 25 birim

B ülkesi 100 birim 75 birim
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PAS‹F‹KTE SERBEST T‹CARET

Trans-Atlantik ekonomilerinde f›rt›na bulutlar› görü-
nürken, Pasifik dolaylar›nda dünya ticareti ile ilgili
zorlu bir deneyin güzel haberini geçen hafta gözden
kaç›rmak kolay olacakt›. Barack Obama’n›n Asya-Pa-
sifik Liderler Zirvesi’ne ev sahipli¤i yapt›¤› Honolu-
lu’da Kanada, Japonya ve Meksika serbest ticaret an-
laflmas› yapmak üzere dokuz ülkeye (ABD, Avustural-
ya, Brunei, fiili, Malezya, Yeni Zelanda, Peru, Singapur
ve Vietnam) kat›lma düflüncelerini aç›klad›lar. Trans-
Pasifik Ortakl›¤› (Trans Pacific Partnership- TPP) olas›
üyelerinin hepsi birden dünya gayrisafi yurt içi hâs›la-
s›n›n %40’›n› üretmektedir. Bu rakam Avrupa Birli-
¤i’ninkinden çok fazlad›r.
Bölgesel ticaret görüflmeleri her zaman iyi bir fikir de-
¤ildir. Bu tip görüflmeler küresel ticaret serbestisini k›-
s›tlay›c› olursa, teflvik edilemez. Fakat Doha Turu’ndaki
küresel ticaret görüflmelerinden olumlu bir ›fl›k belir-
mezken, TPP’nin gerçekleflmesi daha genifl çapl› bir an-
laflmay› engelleme tehlikesinden uzakt›r. Hâlbuki TPP
ticaret engellerini azalt›rsa, fikri-mülkiyet haklar›n› ko-
rumay› güçlendirirse ve mevcut ticaret görüflmelerin-
den öteye giderse, dünya ticaretini art›racakt›r.
TPP’yi geniflletmek için daha uzun bir yol almak gere-
kir. Onun mimarlar› olan- Baflkan Obama, gelecek için
çok çetin bir seçime girecektir ve Japonya Baflbakan›
Yoshihiko Noda, al›fl›lm›fl korumac› politikalarla yüz
yüze gelecektir- kiflilerin daha fazla liderlik göstermele-
rine gereksinim vard›r.
Baflbakan Noda’n›n 11 Kas›m’da (2011) Japonya’n›n TPP
görüflmelerine kat›lma karar›n› aç›klamas› çok cesur bir
harekettir. Böyle bir anlaflmay› imzalamak Japonya’da
dramatik de¤ifliklikler anlam›na gelecektir. Japonya’da
pirinç (ithalat›) üstündeki gümrük vergisi oran› yüzde
800’dür. ‹hracatta ise ABD’den gelen her bir araca kar-
fl›l›k 65 araç gönderilmektedir. Japonya Baflbakan›’n›n
bu hareketi TPP’nin gelece¤ini de de¤ifltirecektir. Bu or-
takl›k dünyan›n üç lider ekonomisinden 2 sini bütünlefl-
tirirken di¤er üye ülkeler de yararlanm›fl olacakt›r. No-
da TPP’ye ilgisini aç›klayana kadar Kanada ve Meksika
saha kenar›nda durmay› tercih etti. Bilerek ya da bilme-
yerek Noda merkantilist Japonya’y› iflgücü d›fl›nda
her fleyin serbestçe hareket edece¤i bir uluslararas› tica-
ret anlaflmas›nda merkezî duruma getirmifltir.

Kaynak: Economist, 19 Kas›m 2011

GEL‹R DA⁄ILIMI VE ULUSLARARASI T‹CARET TE-
OR‹S‹N‹N BAfiLANGICI
Modern uluslararas› ticaret teorisinin bafllamas› 1817
y›l›nda David Ricardo’nun yaz›lar›yla olmufltur. David
Ricardo bu yaz›lar›nda uluslararas› ticaretin ülkelere
karfl›l›kl› yarar›n› göstermifltir. Ricardo modelini kurar-
ken, özellikle ‹ngiltere’nin g›da ithalat›n› k›s›tlayan
gümrük tarifelerinin kald›r›lmas› için serbest uluslara-
ras› ticareti savunmufltur.
Durumu de¤erlendirmek için biraz tarihi bilgi gerekir.
Özellikle 1789 Frans›z Devrimi’nden 1815’teki Napol-
yo’nun Waterloo’daki yenilgisine kadar. Bu dönem bo-
yunca ‹ngiltere, Fransa ile sürekli savafl halinde bulun-
maktad›r. Bu savafl ‹ngiltere’nin d›fl ticaretini alt üst et-
mifltir. Çünkü bir taraftan korsanlar ticaret gemilerine
sald›rm›fl, öte yandan Fransa ‹ngiliz mallar›n›n ticareti-
ne ambargo uygulam›flt›r. ‹ngiltere mamul mal ihracat-
ç›s›, tar›m mallar› ithalatç›s› oldu¤undan, d›fl ticaretinin
bu flekilde k›s›tlanmas› ‹ngiltere’de nispi olarak g›da fi-
yatlar›n› yükseltmifltir. Bunun sonucunda savafl süresin-
ce ‹ngiltere’de mamul mal üreticilerinin kârlar› ve ma-
mul mal üretiminde çal›flan iflçilerin ücretleri düflmüfl,
buna karfl›l›k toprak sahiplerinin (tar›m mallar› üretici-
leri) gelirleri büyük ölçüde artm›flt›r.
Savafl sonunda g›da mallar› fiyatlar› düflmüfltür. Durumu
düzeltmek üzere politik olarak güçlü olan toprak sahip-
leri harekete geçmifl, Bu¤day yasalar› (Corn Laws) diye
adland›r›lan yasal düzenlemeyi yapt›rm›fllard›r. Bu dü-
zenlemeyle getirilen gümrük vergileriyle tah›l ithalat› zor-
laflt›r›lm›flt›r. ‹flte Ricardo’nun getirdi¤i düflünceler Bu¤-
day Yasalar› ile getirilen yasal düzenlemelere karfl›d›r.
Ricardo, Bu¤day Yasalar› düzenlemeleri kald›r›l›rsa ser-
maye sahiplerinin (kapitalistlerin) daha iyi duruma ge-
lece¤ini, hâlbuki toprak sahiplerinin durumunun kötü-
leflece¤ini biliyordu. Kendisi Londral› bir ifladam›yd›.
Kendi durumunu korumak için genel bir model gelifltir-
di. Bu model uzmanlaflman›n karfl›laflt›rmal› üstünlükle-
re dayanmas›n› öne sürüyordu ve kendi özel (gelir da-
¤›l›m›) durumunu göstermiyordu.
Ricardo bunu niçin yapm›flt›? Cevab› büyük bir olas›l›kla
politikti: Ricardo gerçekte bir grubun menfaatlerini savu-
nuyordu, ancak modelinde bir ulusun bir bütün olarak
kazançlar›n› vurguluyordu. Bu ak›ll› ve tamam›yla mo-
dern bir stratejiydi. Bu¤day yasalar› yürürlükten kald›r›lal›
bir buçuk as›rdan fazla oluyor, fakat Ricardo’nun ulusla-
raras› ticaret modeli iktisat biliminin ufuk açan önemli
düflüncelerinden biri olarak hâlâ önemini korunmaktad›r.

Kaynak: KRUGMAN, Paul R- OBSTFELD, Maurice
(2009). International Economics. 8 th Edition. s.76.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkantilizm” bafll›kl› ko-
nuyu gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fizyokratlar” bafll›kl› konu-
yu gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fizyokratlar” bafll›kl› konu-
yu gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak Üstünlükler “ bafl-
l›kl› konuyu gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak Üstünlükler” bafll›k-
l› konuyu gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak Üstünlükler” bafll›k-
l› konuyu gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Orta Ça¤ düflünce sistemine egemen olan görüfl, ilahi
gücün varl›¤›na inan›lmas› ve ekonomiyle ilgili davra-
n›fllar›n ve uygulamalar›n buna göre yap›lmas›yd›. Be-
fleri davran›fllar›n bölünmezli¤i kabul edilince ekono-
mik faaliyetlerin bir bütün olarak ahlaki normlara göre
belirlenece¤i kabul edilmiflti. Al›c› ve sat›c› aç›s›ndan
“adil fiyat” uygulanmal›yd›. Afl›r› kâr olmamal›yd›. Para,
para do¤urmayaca¤›na göre faiz olmamal›yd›. Orta Ça¤
düflünce sistemi bu nedenlerle ülkelerin ekonomik ge-
liflmelerini ve dünyadaki ticareti engelleyici nitelikteydi.
Derebeyliklerin ortadan kalkmas›, ulus-devletin ortaya
ç›kmas›, kiliselerin evrensel gücünün k›r›lmas› Orta Ça¤
düflünce sisteminin sonunu getirdi. Rönesans ve birçok
yeni k›tan›n keflfi, düflünceleri altüst etti. Ekonomik fa-
aliyetlerin yay›lmas› ve uluslararas› ticaretin artmas›, ya-
t›r›mlar› art›rd›, kâr motifini ateflledi. Sonuçta merkanti-
list düflünceler filizlendi.

S›ra Sizde 2

Merkantilist dönem XVI. yy da bafllad› ve yaklafl›k üç
yüzy›l sürdü. Bu dönemin en önemli özelli¤i ekonomik
iflleyifli aç›klamak üzere analiz yap›lmaya bafllanmas›-
d›r. Bunun sonucunda devletin ekonomi politikalar›n›
yönlendirmesi amaç edinilmifltir.
Merkantilist düflüncede devletin güçlü olabilmesi ve hal-
k›n refah›n›n yüksek olmas› ülkenin ekonomik zenginli-
¤ine ba¤l›d›r. Ülkenin ekonomik zenginli¤i de ülkenin
k›ymetli maden stokunun (alt›n ve gümüfl stoku) art›fl›yla
ölçülür. Ülkenin k›ymetli maden stokunu art›rman›n esas
yolu d›fl ticaret fazlas› vermesidir. Di¤er bir ifadeyle ihra-
cat ithalat› aflmal›d›r. Devlet bunun için düzenlemeler
yapmak zorundad›r. Özellikle mamul mal ihracat› baflta
olmak üzere ihracat› teflvik etmelidir. Buna karfl›l›k ham-
madde ve yat›r›m mallar› d›fl›ndaki ithalat k›s›tlanmal›d›r.
Merkantilist düflüncede devlet gücünün devam› ve kuv-
vetlendirilmesi di¤er uluslar›n zarar›na olabilir. Ülkeler sö-
mürge elde ederek ticaret yollar›n›n güvenli¤ini sa¤lad›¤›
gibi, birçok hammaddeyi sömürgelerden sa¤lam›fllard›r.
Günümüzde d›fl ticaret fazlalar› yaratarak döviz rezerv-
leri yüksek seviye tutan birçok ülke bulunmaktad›r. Ör-
ne¤in Çin, Japonya ve petrol üreten ve ihraç eden ülke-
lerin baz›lar› buna örnek verilebilir. Birçok ülke ise giz-
li bir flekilde, ihracat› teflvik edip, ithalat›n› dolayl› yol-
lardan k›smaya çal›flmaktad›r. Bu bak›mdan merkanti-
list düflüncenin kal›nt›lar› günümüzde de vard›r.

S›ra Sizde 3

Fizyokratlar XVIII. yy.da yaflam›fl bir grup Frans›z ikti-
satç› ve yazarlard›r. Aralar›nda en ünlüsü François Qu-
esnay’dir. Fizyokratlar do¤al düzene inan›rlar. Fizyok-
ratlar›n döneminde devlet müdahalesine k›s›tlama geti-
rilmesi ve birey haklar›na önem verilmesi benimsendi.
Böylece liberal kapitalist sistemin önü aç›ld›.
Fizyokratlara göre gerçek zenginlik topraktan elde edi-
lir. Sanayi mevcut nesneleri sadece birlefltirir, ticaret ise
yaln›z hareket ettirir. Fizyokratlara göre bu yüzden sa-
nayi ve ticaret de¤er yaratamaz.
Fizyokratlara göre yurt içi olsun, yurt d›fl› olsun ticaret
tümüyle serbest olmal›d›r. Uluslararas› ticarete koruma-
c›l›k uygulanmamal›d›r.
Ekonomide tek vergi olmal›, o da tar›mdan al›nmal›d›r.
Çünkü tar›mdan baflka verimli alan yoktur.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Verdi¤imiz örne¤i dikkate ald›¤›m›zda yurt içi fiyatlar A
ülkesinde 1 birim X =1/3 birim Y, B ülkesinde ise 1 bi-
rim X = 3 birim Y’dir.

A ülkesinin B’ye ilk teklifi B’nin yurt içi fiyat› olan 1 bi-

rim X verip 3 birim Y istemektir. Böylece A ülkesi X’te

uzmanlafl›p 1/3 birim Y üretiminden vazgeçerse, B ül-

kesine 1 birim X verip 3 Y alacakt›r. A ülkesinin uzman-

laflmadan kazanc› 2 Y’dir. B ülkesinin ise kazanç ya

da kayb› yoktur.

B ülkesinin A ülkesine ilk teklifi ise A ülkesinin yurt

içi fiyat› olan 1 birim X karfl›l›¤›nda 1/3 birim Y ver-

mektir. Böylece O da 1 birim X yerine 3 birim Y üre-

tece¤inden uzmanlaflma ve uluslararas› ticaret sonu-

cunda 2 Y kazanc› olacakt›r. A ülkesinin ise kazan-

c› ve kayb› yoktur.
Ancak sonuçta her iki ülke kendi yurt içi fiyatlar› (A
ülkesinin 1 birim X = 1/3 birim Y ile B ülkesinin 1 bi-
rim X = 3 birim Y) aras›nda uzlafl›rsa kazanc› paylafla-
caklard›r.

S›ra Sizde 5

A ülkesinde 1 birim X = 5/3 birim Y, B ülkesinde 1 bi-
rim X = 3 birim Y’dir.

A ülkesinin B ülkesine ilk teklifi B ülkesinin yurt içi fi-

yat› olur. A ülkesi 1 birim X verip 3 birim Y ister. B ül-

kesi kabul ederse kazanc› ya da kayb› olmaz. A ülke-

si ise 5/3 birim Y’den vazgeçip 1 birim X üretip B ül-

kesine verirse 3 Y alaca¤›ndan 1 kazançl› ç›kar.

B ülkesinin A ülkesine ilk teklifi A ülkesinin yurt içi fi-

yat›d›r. B ülkesi 1 birim X karfl›l›¤›nda 5/3 Y önerecek-

tir. A ülkesi kabul ederse kazanc› ve kayb› olmayacak-

t›r. B ülkesi ise 1 birim X üretece¤ine kaynaklar› (iflgü-

cünü) Y üretimine kayd›r›rsa, 3 birim Y elde eder. 5/3

Y A ülkesine verir. Elinde 1 birim fazla Y kal›r. Bu da

B ülkesinin uluslararas› ticaretten kazanc›n› yans›t›r.

Elbette uluslararas› ticarette geçerli olacak fiyat (dünya

fiyat›) her iki ülkenin ilk tekliflerini yans›tan iki ülkenin

yurt içi fiyatlar› aras›nda belirlenecektir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
F›rsat maliyeti kavram›n› tan›mlayabilecek,
Neoklasik modelde ülkenin üretim maliyetlerinin nas›l gösterildi¤ini aç›kla-
yabilecek,
Talep koflullar›n› temsil etmek üzere toplumsal farks›zl›k e¤rilerini kullana-
bilecek,
Karfl›l›kl› talep kanuna ba¤l› olarak iki ülke aras›nda ticaret dengesinin nas›l
kurulaca¤›n› aç›klayabilecek,
Denge ticaret haddini etkileyebilecek faktörleri yorumlayabilecek bilgi ve
becerilere sahip olacaks›n›z.
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G‹R‹fi
Birinci ünitede, klasik uluslararas› iktisat teorisi kapsam›nda ülkeler aras›nda ser-
best ticaret yap›lmas›n›n yararlar› üzerine getirilen teorik aç›klamalar› görmüfl bu-
lunuyoruz. Hat›rlayaca¤›n›z üzere verdi¤imiz örneklerde ülkelerin serbest ticaret
yapmas› için hangi mallar›n üretiminde mutlak/karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip ol-
du¤unu belirlenirken, mallar›n üretim maliyetlerine bak›yorduk. Üretim maliyetini
de emek-de¤er teorisine göre üretimde kullan›lan eme¤in maliyeti belirlemektey-
di. Üstelik üretim maliyetleri, üretim miktar› de¤iflse bile sabit kalmaktayd›.

Klasik iktisatç›lar›n temellerini att›¤› bu teorik yaklafl›ma sonralar› birçok iktisat-
ç› katk›da bulunmufltur. Bu katk›lar, klasiklerin koyduklar› bafllang›ç varsay›mlar›-
n› de¤ifltirerek, daha gerçekçi hâle getirebilmek amac›n› gütmüfltür. Bu nedenle bir
önceki üniteye dönerek A. Smith ve D. Ricardo’nun teorilerinin dayand›¤› varsa-
y›mlar› hat›rlaman›zda yarar vard›r.

Klasik teorinin ortaya koydu¤u temel varsay›mlar› koruyarak neoklasik iktisat-
ç›lar da serbest ticaretin her ülkenin yarar›na oldu¤unu, refah› art›rd›¤›n› ve piya-
salar›n kendili¤inden dengeye geldi¤ini ispatlamaya çal›flm›fllard›r. Böylece Mark-
sist teorinin iddia etti¤i serbest ticaretin emperyalizmi yayg›nlaflt›raca¤› ve sömürü-
yü art›raca¤› argümanlar›na karfl› da savunma gelifltirilmifltir.

Soyut uluslararas› iktisat teorisinin ortaya koydu¤u varsay›mlar›n günümüzde
geçerli oldu¤unu iddia etmek oldukça güçtür. Bir örnek vermek gerekirse, hepi-
miz biliyoruz ki mallar›n üretim maliyetlerini belirleyen emek faktörünün yan›n-
da sermaye, do¤al kaynaklar, müteflebbis gibi faktörler de etkili olmaktad›r. Yine
üretim maliyetlerinin üretim miktar›na ba¤l› olarak de¤iflebilece¤ini de bilmekte-
yiz. Bu nedenle “Ülkeler birbirleriyle hangi koflullarda ticaret yaparlar? Fiyat na-
s›l oluflur? Ticaretten kazançlar nas›l belirlenir?” gibi sorulara neoklasik iktisat te-
orisinin verdi¤i yan›tlar› anlayabilmemiz için mikroekonomide kulland›¤›m›z baz›
araçlar› yeniden hat›rlamam›z gerekmektedir. Ard›ndan sabit maliyet varsay›m›n›
kald›raca¤›z, di¤er taraftan analize tüketici zevk ve tercihlerini, yani talep koflul-
lar›n› da kataca¤›z. 

Neoklasik D›fl Ticaret
Teorisi Araçlar›



FIRSAT MAL‹YET‹ VE KARfiILAfiTIRMALI
ÜSTÜNLÜKLER
Neoklasik iktisatç›lar, birinci ünitede aç›klanan varsay›mlardan emek-de¤er teori-
sinin geçerlili¤ini savunman›n güç oldu¤unu görmüfllerdir. Gerçekten de bir ma-
l›n üretiminde eme¤in yan›nda di¤er üretim faktörlerinin de (sermaye, do¤al kay-
naklar ve giriflim) önemi aç›kt›r. Ayr›ca, iflgücünün tüm ülkelerde ayn› niteliklere
sahip olmad›¤›n› da söyleyebiliriz.

Gottfried Haberler, emek d›fl›ndaki üretim faktörlerinin de modele kat›lmas›
durumunda, karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorisinin emek-de¤er teorisine dayanma-
dan da iflledi¤ini ortaya koymufltur. Burada yeni bir kavram karfl›m›za ç›kmaktad›r:
f›rsat (alternatif) maliyeti.

G. Haberler emek-de¤er teorisi yerine Friedrich von Wieser’in tan›mlad›¤› “al-
ternatif maliyet” kavram›n› kullanm›flt›r. Bu yaklafl›ma göre maliyet, belirli bir gir-
di veya girdilerden üretimde kullan›lan mutlak miktarlar›yla de¤il de vazgeçilen al-
ternatiflerle ölçülmektedir. Bu nedenle de f›rsat maliyeti olarak adland›r›l›r.

En basit ifadeyle X mal›n› üretmenin f›rsat ma-
liyeti, X mal›n› üretmek için vazgeçilen en iyi al-
ternatif üretimdir. Bir ekonomide sadece X ve Y
mallar›n›n üretildi¤ini varsayal›m. Daha fazla X
mal› üretebilmek için Y mal› üretiminde kullan›lan
üretim faktörlerini (do¤al kaynaklar-toprak, iflgü-
cü, sermaye) X mal› üretimine kayd›rmam›z gere-
kecektir. Bu durumda ilave (marjinal) X mal› üret-
menin karfl›l›¤›nda Y mal› üretiminden vazgeçmek
durumunda kal›nacakt›r. ‹ktisada Girifl derslerin-
den de hat›rlayaca¤›n›z f›rsat (vazgeçme-alterna-
tif) maliyet kavram›; X mal›n›n üretimi için Y ma-
l›n› üretmek için vazgeçilen üretim faktörlerinin
maliyetlerinin toplam›ndan oluflacakt›r.

Bu yaklafl›m sayesinde ülkeler aras›nda karfl›laflt›rmal› üstünlüklere bak›l›rken
sadece emek-de¤er teorisinin öngördü¤ü gibi mallar›n üretiminde kullan›lan eme-
¤in maliyeti dikkate al›nmaz. F›rsat maliyetleri yaklafl›m›na göre üretim maliyeti,
bir birim mal üretmek için gerekli olan kaynaklar›n toplam maliyetine eflittir. Böy-
lece maliyet, üretimde kullan›lan belirli girdilerin mutlak miktarlar›yla de¤il, vazge-
çilen alternatifle ifade edilmektedir.

Örne¤in, e¤er bir ülkenin ilave X mal›n› üretmek için Y mal› cinsinden f›rsat
maliyeti di¤er ülkeye göre daha düflükse, bu ülkenin X mal›nda karfl›laflt›rmal› üs-
tünlü¤e sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. F›rsat maliyeti kavram› ile ülkeler aras›nda
üretim faktörlerinin (eme¤in) homojen oldu¤u varsay›m›n› ve üretimin sabit mali-
yetlerle yap›ld›¤› varsay›m›n› da terk edebiliriz.

F›rsat maliyeti teorisine göre, iki ülkedeki f›rsat maliyetlerinin farkl› oldu¤u tak-
dirde karfl›laflt›rmal› üstünlükler teorisi, emek-de¤er teorisine dayanan flekilde ol-
du¤u gibi ayn› sonuçlar› verecektir. Bir ülke di¤er ülkelerden daha düflük f›rsat ma-
liyeti (alternatif maliyeti) ile yurt içinde üretti¤i mallar› ihraç edecek, buna karfl›l›k
daha yüksek f›rsat maliyeti ile yurt içinde üretebilece¤i mallar› ise ithal edecektir.

O halde iki ülkenin (A ve B) ve iki mal›n (X ve Y) oldu¤u bir dünya varsay›m›-
na devam edersek; ülkelerin hangi mal› daha ucuza üretti¤ini ve buna ba¤l› olarak
karfl›laflt›rmal› üstünlükleri nas›l gösterebiliriz? Bu soruya yan›t verebilmek için ül-
kelerin bu iki maldan ne kadar üretebileceklerini ve üretim maliyetlerini görebile-
ce¤imiz “üretim imkânlar› e¤rilerini” kullanmam›z gerekecektir.
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Neoklasik iktisat okulu
liberal perspektiften klasik
iktisat okulunu elefltiren ve
ayn› zamanda bu okula
katk›da bulunan iktisatç›lar›
ve bu iktisatç›lar›n
oluflturdu¤u ekolleri kapsar.
Bafll›ca neoklasik iktisat
okullar› aras›nda Lozan
Okulu, Cambridge Okulu,
‹sveç Okulu say›labilir.
Avusturya Okulunun ilk
temsilcilerini de neoklasik
iktisat okuluna dâhil etmek
mümkündür.

Emek de¤er teorisi: Bu
teoriye göre tek bir üretim
faktörü olarak al›nan emek
ekonomideki tüm mallar›n
fiyat›n›n belirlenmesinde
temel faktördür. Mallar›n
nispi fiyatlar›, içerdi¤i emek
de¤eriyle ölçülmektedir.

Resim 2.1

Gottfried Haberler
(1901-1995):
Avusturya
Okulu’nun önemli
iktisatç›lar›ndand›.
Serbest ticaretin
geliflme yolundaki
ülkeler için en etkili
politika oldu¤unu
savunmufltur.



F›rsat maliyeti ile karfl›laflt›rmal› üstünlükler nas›l aç›klanmaktad›r?

ÜRET‹M MAL‹YET‹ VE ÜRET‹M ‹MKÂNLARI E⁄R‹S‹
Ülkeler aras›nda üretim maliyetlerinin farkl›l›¤›n› ortaya koyarak hangi ülkenin
hangi malda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olaca¤›n› belirleyebiliriz. Mallar›n nis-
pi (göreli) fiyatlar›n› da f›rsat maliyetleri belirledi¤ine göre f›rsat maliyetlerini nas›l
belirleyebiliriz sorusunu cevapland›rmam›z gerekmektedir.

Üretim imkânlar› e¤risi (dönüflüm e¤risi), bir ülkenin sahip oldu¤u üretim
faktörlerine ba¤l› olarak üretebilece¤i mal ve hizmet miktarlar›n› göstermektedir.
Üretim imkânlar› e¤risini hat›rlayabilmek için A ülkesinde sadece X ve Y mallar›-
n›n üretiminin yap›ld›¤›n› varsayal›m. Ekonomideki do¤al kaynaklar, toprak, iflgü-
cü ve sermayenin X mal› üretiminde kullan›lmas› hâlinde X’ kadar üretim yap›la-
cak, buna karfl›l›k Y mal›n›n üretimi gerçekleflmeyecektir. Benzer flekilde tüm üre-
tim faktörleri Y mal› üretimine kayd›r›ld›¤›nda ise Y’ kadar üretim yap›lacak, X ma-
l› üretimi gerçekleflmeyecektir. Üretim faktörlerinin bu iki mal›n üretimi için farkl›
oranlarda da¤›larak çeflitli üretim miktarlar› elde etmek mümkündür. Örne¤in c
noktas›nda x1 kadar X mal›, y1 kadar Y mal› üretimi gerçekleflmifltir. Üretim imkân-
lar› e¤risi, üretim faktörlerinin miktar› ve teknoloji sabitken, bir toplumun üretebi-
lece¤i ve üretemeyece¤i mal bileflimlerini ay›ran s›n›r› göstermektedir.

Üretim imkânlar› e¤risi neyi göstermektedir?

252.  Ünite  -  Neoklasik  D›fl  T icaret  Teor is i  Araçlar ›

HP Yaz›l›ma odaklanmak için bilgisayar üretmekten vazgeçmeyi planl›yor.
Biliflim dünyas›n›n en ünlü isimlerinden biri olan HP, tarihi bir karar alarak
yaz›l›ma odaklanmak için kiflisel bilgisayar, tablet bilgisayar ve telefon üretmekten
vazgeçmeyi planlad›¤›n› duyurdu.
HP bundan sonra t›pk› IBM gibi yaz›l›ma odaklanacak.

Kaynak: http://www.bbc.co.uk
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Üretim imkânlar›
(olanaklar›) e¤risi teknoloji
ve kaynaklar veri iken, bütün
mevcut kaynaklar etkin bir
flekilde üretime
yönlendirildi¤inde (tam
istihdam) üretilebilen iki
mal›n olas› çeflitli
bileflimlerini gösteren üretim
s›n›r›n› ifade etmektedir.
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Üretim imkânlar›
e¤risi



Bir ekonominin üretken kapasitesi, üretim imkânlar› s›n›r› ile özetlenebilir ve

bu s›n›rlardaki farklar ticaretin do¤mas›na yol açar. Bu durumda ülkenin üretti¤i

mallar›n de¤iflim oranlar› (nispi fiyatlar) üretim imkânlar› e¤risi üzerinde iki mal

aras›ndaki Marjinal Dönüflüm Oran› (MDO)’na eflittir. 

formulü ile ifade edilen marjinal dönüflüm oran›, bir baflka ifa-

deyle mallar›n marjinal f›rsat maliyetlerinin oran›na eflittir. Üretim imkânlar› e¤risi

üzerinde hangi noktada üretimin gerçekleflece¤i ise daha sonra görece¤imiz talep

koflullar›yla ilgilidir.

Teorinin varsayd›¤› gibi tam istihdam koflullar›nda üretim üretim, imkânlar› e¤-
risinin belirledi¤i s›n›r üzerinde gerçekleflir. Bu s›n›r›n alt›ndaki bir üretim bileflimi
eksik istihdama neden olacakt›r. Neoklasik teori, ülkelerin sahip olduklar› üretim
faktörü miktar›n›n sabit oldu¤unu, mallar›n üretiminde kullan›lan teknolojinin her
ülkede ayn› oldu¤unu ve uluslararas› faktör hareketlili¤inin olmad›¤›n› varsayd›¤›
için üretim s›n›r› de¤iflmemektedir. Günümüz koflullar›ndan oldukça uzak bu var-
say›mlar ülkenin üretim s›n›r›n›n de¤iflmemesine neden olur. Oysaki ülkelerin üre-
tebilece¤i mal ve hizmet miktar› de¤iflmekte, ülke büyümektedir. Eflürün e¤risi,
eflmaliyet do¤rusu ve ba¤›t (mukavele) e¤rileri yard›m›yla üretim imkânlar› e¤risinin
nas›l belirlendi¤ini ilerleyen konularda göreceksiniz.

Üretim ‹mkânlar› E¤risi ve F›rsat Maliyeti
Birinci ünitede klasik iktisatç›lar›n, mal ve üretim faktörü piyasalar›nda tam reka-
bet koflullar›n›n geçerli oldu¤u varsay›m›ndan hareket ettiklerini belirtmifltik.
Neoklasikler bu varsay›m› güçlendirmek için eksik rekabet piyasalar›n›n (mo-
nopol, oligopol vb.) uluslararas› ticarete etkilerini ortadan kald›racak aç›l›mlar ge-
lifltirmifllerdir. Hat›rlayaca¤›n›z üzere A. Smith ve D. Ricardo’nun analizlerinde üre-
timde sabit maliyetler koflulu kullan›lm›flt›r. Oysaki sabit veya azalan maliyetler ko-
flulunda üretim yapan firmalar tekelleflecek böylece tam rekabet bozulacakt›r. Ne-
oklasiklere göre üretimde artan maliyet koflullar›n›n yer almas›, hiçbir ülkenin tam
uzmanlaflmay› gerçeklefltiremiyece¤i anlam›na gelmektedir.

MDO y
x
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Bir e¤ri üzerindeki her bir noktada e¤im
farkl›d›r. Bu nedenle e¤ri üzerinde bir
noktan›n e¤iminden bahsedilebilir. Örne¤in
fiekil 2.2’deki c noktas›n›n e¤imi
hesaplan›rken, bu noktaya te¤et bir do¤ru
çizilir. Ard›ndan a ve b noktalar› aras›nda c
noktas›ndan geçen te¤etin e¤imi hesaplan›r.
Bu noktadaki e¤im ise;

E¤im

olacakt›r.
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Üretim imkânlar› e¤risi
üzerinde bulunan noktalar
mevcut k›t kaynaklarla
üretilebilecek maksimum
üretim miktarlar›n›
göstermektedir. Üretim
imkânlar› s›n›r› üzerinde yer
alan söz konusu etkin
noktalara ulafl›ld›¤›nda,
mallardan birisini daha
fazla üretmek için di¤erini
daha az üretmek
gerekmektedir.



Neoklasik d›fl ticaret teorisinde f›rsat maliyetlerini ifade etmenin en kolay yolu
üretim imkânlar› e¤risini kullanmakt›r. Üretim imkânlar› e¤risi bir ülkenin sahip ol-
du¤u üretim faktörlerinin tamam›n› etkin bir flekilde kullanarak (tam istihdam) iki
farkl› maldan üretebilece¤i alternatif üretim bileflimlerini göstermektedir. Dolay›-
s›yla bu üretim s›n›r› üzerinde hareket edildikçe, örne¤in X mal›n›n üretimini art›r-
mak istedi¤imizde Y mal› üretiminden ne kadar vazgeçmek durumunda kalaca¤›-
m›z› göstermektedir. Bu da bize ilave X mal› üretmenin f›rsat maliyetini verecektir.

Bir ülkenin üretim imkânlar› e¤risinin fleklini belirleyen temel etken mallar›n
üretim fonksiyonudur. Dolay›s›yla, bir mal›n üretiminde art›fl gerçekleflti¤inde üre-
tim maliyetleri sabit kalabilir, artabilir veya azalabilir. Bir baflka ifadeyle MDO sa-
bit kalabilir, artabilir veya azalabilir.

Konuyu maliyet yerine verimlilik (getiri) kavram›n› kullanarak da aç›klayabili-
riz. Ayn› miktarda girdi ile daha fazla ç›kt› elde etmeyi basit anlamda verimlilik ola-
rak tan›mlarsak yukar›da üretim art›fl›na karfl›l›k maliyetlerdeki de¤iflime iliflkin
yaklafl›m›m›z› tersine çevirmemiz gerekecektir: Üretim art›fl›na karfl›l›k verimlilik
sabit kalabilir, verimlilik artabilir (artan getiri) veya verimlilik azalabilir (azalan ge-
tiri). fiimdi bu üç farkl› durumu, bir baflka ifadeyle üretim art›fl›na karfl›l›k f›rsat ma-
liyetlerindeki de¤iflimi aç›klamaya çal›flal›m.

Sabit Maliyetler ve Üretim ‹mkânlar›
Üretim ölçe¤ini ayn› miktarda art›rd›¤›m›zda (azaltt›¤›m›zda), ç›kt› miktar›n›n veya
maliyetlerin ayn› oranda artmas› (azalmas›) durumuna sabit maliyetlerle üretim de-
nilmektedir. Böyle bir durumda bir üretim dal›ndan kaynaklar› baflka bir sektöre
kayd›rd›¤›m›zda üretime yap›lan katk›da bir de¤iflim olmamaktad›r. 

Üretim

noktalar›
X Mal›

X mal› üretim

de¤iflimi
Y Mal›

Y mal› üretim

de¤iflimi

A 0 60

B 20 20 50 -10

C 40 20 40 -10

D 60 20 30 -10

E 80 20 20 -10

F 100 20 10 -10

G 120 20 0 -10

272.  Ünite  -  Neoklasik  D›fl  T icaret  Teor is i  Araçlar ›

Tablo 2.1
Sabit F›rsat
Maliyetlerinde
Üretim Miktar›
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Tablo 2.1’de sunulan verilere göre, ülke elindeki tüm üretim faktörlerini X ma-
l› üretimine yönlendirdi¤inde üretilebilecek azami X mal› miktar› 120 birim (G
noktas›), Y mal›na yönlendirdi¤inde ise 60 birimdir (A noktas›). fiimdi A noktas›n-
dan itibaren X mal› üretimini sabit miktarlarda (20 birim) art›rd›¤›m›z› varsayal›m.
B noktas›nda 20 birim, C noktas›nda 40 birim, D noktas›nda 60 ve nihayet G nok-
tas›nda 120 birim X mal› üretilecektir. X mal› üretimini art›rmak için Y mal› üreti-
minden vazgeçmemiz gerekti¤ini biliyoruz. ‹flte burada her 20 birimlik X mal› üre-
tim art›fl›na karfl›l›k sabit miktarlarda Y mal› (10 birim) üretiminden vazgeçilmekte-
dir. F›rsat maliyetlerinin sabit olmas›, üretim imkânlar› e¤risinin flekil 2.3’ten görü-
lece¤i üzere bir do¤ru olmas›na neden olacakt›r.

fiekil 2. 3’teki E ve D noktalar› için f›rsat maliyetlerinin ayn› oldu¤unu gösteriniz.

Artan Maliyetler ve Üretim ‹mkânlar›
Üretim miktar›n› 1 birim art›rd›¤›m›zda artan f›rsat maliyetini (azalan getiri) anla-
yabilmemiz için “azalan verimler kanununu” hat›rlamakta yarar vard›r. Artan ma-
liyet, koflullar›nda di¤er üretim faktörleri sabitken bir üretim faktörünün üretimde
kullan›lan miktar› art›r›l›rsa ilave her bir üretim faktörünün sa¤lad›¤› ürün miktar›
azalmaktad›r.

Tablo 2.2’de sunulan verilere ba¤l› olarak, ülke elindeki tüm üretim faktörleri-
ni X mal› üretimine yönlendirdi¤inde üretilebilecek azami X mal› miktar› 120 birim
(G noktas›), Y mal›na yönlendirdi¤inde ise 250 birimdir (A noktas›). fiimdi A nok-
tas›ndan itibaren X mal› üretimini sabit miktarlarda (20 birim) art›rarak, Y mal› üre-

Üretim

noktalar›
X Mal›

X mal›

üretiminde

de¤iflim

Y Mal›

Y mal›

üretiminde

de¤iflim

A 0 - 250 -

B 20 20 240 -10

C 40 20 220 -20

D 60 20 200 -20

E 80 20 150 -50

F 100 20 80 -70

G 120 20 0 -80
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E¤er her bir üretim art›fl›na
karfl›l›k maliyetlerde bir
de¤iflim olmuyorsa bu mal›n
üretiminde tam uzmanlaflma
gerçekleflebilir.
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tim miktarlar›ndan vazgeçti¤imiz miktarlar› bir baflka ifadeyle f›rsat maliyetlerini
de¤erlendirelim: B noktas›nda 240 birim, C noktas›nda 220 birim, D noktas›nda
200 ve nihayet G noktas›nda 0 birim Y mal› üretilecektir. A noktas›ndan G nokta-
s›na do¤ru ilerledi¤imizde her seferinde daha fazla miktarda Y mal› üretiminden
vazgeçti¤imiz dikkatinizi çekmifltir. ‹flte burada her 20 birimlik X mal› üretim art›-
fl›na karfl›l›k artan miktarlarda Y mal› üretiminden vazgeçilmesi, flekil 2.4’ten de gö-
rülece¤i üzere üretim imkânlar› e¤risinin orijine göre içbükey (konkav) olmas›na
neden olacakt›r.

Üretimde artan maliyetler konusunu tar›msal üretimden bir örnek vererek aç›k-
lamaya çal›flal›m. 

i. Türkiye’nin sahip oldu¤u tüm tar›msal arazilerde sadece flekerpancar› ve
bu¤day›n üretilebilece¤ini,

ii. Baz› tar›m arazilerinin flekerpancar› için uygun oldu¤unu, baz› arazilerinin
ise flekerpancar› yerine bu¤day üretimi için uygun oldu¤unu,

iii. Bafllang›çta ülkenin tüm kaynaklar›yla bu¤day üretti¤ini varsayal›m.
E¤er Türkiye flekerpancar› üretmeye karar verirse, bu¤day ekilen tarlalar›n bir

k›sm›n› bu üretim için ay›rmas› gerekecektir. Bu durumda flekerpancar›ndan yük-
sek verim elde etmek ve bu¤day üretiminden de mümkün olan en az miktarda
vazgeçmek için bu¤day üretimine uygun olmayan arazilere flekerpancar› ekmeye
karar verecektir. Böylece bafllang›çta az miktarda bu¤day üretiminden vazgeçerek
yüksek miktarda flekerpancar› üretecektir. E¤er Türkiye’de daha fazla flekerpanca-
r› üretilmek istenirse, flekerpancar› için uygun olmayan fakat bu¤day üretimine uy-
gun araziler kullan›lmaya bafllanacakt›r. Sonuçta bir ölçü vermek gerekirse ilave
ekilen her bir dönüm flekerpancar› tarlas›na düflen hasat miktar› azalacakt›r. Bu
durumu flekerpancar› üretiminin bu¤day üretimi cinsinden f›rsat maliyetinin artma-
s› olarak ifade edebiliriz.

Azalan Maliyetler ve Üretim ‹mkânlar›
Azalan maliyetler durumunda ise di¤er üretim faktörleri sabitken bir üretim faktö-
rünün üretimde kullan›lan miktar› art›r›l›rsa ilave her bir üretim faktörünün sa¤la-
d›¤› ürün miktar› artmaktad›r. Bir baflka ifadeyle üretim art›fl›na karfl›l›k f›rsat
maliyetleri azalmaktad›r. Böylece üretim imkânlar› e¤risi orijine göre d›flbükey
(konveks) bir flekil al›r.

Üretim

noktalar›
X Mal›

X mal›

üretiminde

de¤iflim

Y Mal›

Y mal›

üretiminde

de¤iflim

A 0 - 280

B 20 20 200 -80

C 40 20 140 -60

D 60 20 90 -50

E 80 20 50 -40

F 100 20 20 -30

G 120 20 0 -20
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Azalan f›rsat
maliyetlerinde
üretim miktar›
bileflimleri



Tablo 2.3’te sunulan verilere ba¤l› olarak, ülke elindeki tüm üretim faktörlerini
Y mal› üretimine yönlendirdi¤inde üretilebilecek azami Y mal› miktar› 280 birim (A
noktas›), X mal›na yönlendirdi¤inde ise 120 birimdir (G noktas›). A noktas›ndan iti-
baren X mal› üretimini sabit miktarlarda (20 birim) art›rarak, Y mal› üretim miktar-
lar›ndan vazgeçti¤imiz miktarlar›, bir baflka ifadeyle f›rsat maliyetlerini de¤erlendi-
relim: B noktas›nda 200 birim, C noktas›nda 140 birim, D noktas›nda 100 ve niha-
yet G noktas›nda 0 birim Y mal› üretilecektir. A noktas›ndan B noktas›na do¤ru
ilerledi¤imizde 80 birim Y mal› üretiminden vazgeçilirken, E noktas›ndan F’ye iler-
lemenin f›rsat maliyeti 20 birim Y mal›na gerilemifltir. ‹flte burada her 20 birimlik X
mal› üretim art›fl›na karfl›l›k azalan miktarlarda Y mal› üretiminden vazgeçilmesi,
flekil 2.5’ten de görülece¤i üzere üretim imkânlar› e¤risinin orijine göre d›flbükey
(konkav) olmas›na neden olacakt›r.

Bu e¤ri üzerinde tersine Y mal› üretimini sabit miktarlarda art›rd›¤›n›zda, aza-
lan miktarlarda X mal› üretiminden vazgeçildi¤ini göreceksiniz. Mallar›n üretimin-
de azalan f›rsat maliyetleri söz konusu ise ülkenin bu üretim dallar›ndan birinde
tam uzmanlaflmay› (ihtisaslaflma) gerçeklefltirece¤ini söylemek gerekir. Ülke-
nin her iki malda da azalan f›rsat maliyetlerine sahip olmas› durumunda d›fl ticare-
te aç›ld›ktan sonra uzmanlaflma alan›n› belirleyecektir.

Ölçe¤e göre azalan maliyetler durumu uzun dönemde sektörler için geçerli ola-
bilir. Bu ders kapsam›nda 5. ünitede görece¤iniz ölçek ekonomileri kavram› bu
durumu aç›klamak için kullan›l›r. Örne¤in, üretim faaliyetine yeni bafllayan bir fir-
man›n kapasitesini eksik kullanmas› ve neticesinde üretim maliyeti yüksek olacak-
t›r. Üretim miktar›n›n artmas›yla, ortalama maliyeti azalacakt›r. Bunun yan›nda, ül-
kede bu sektör gelifltikçe, sektöre yönelik hammadde, ara mal ve nitelikli iflgücü-
ne daha kolay ve ucuza sahip olmak mümkün olacakt›r. Bu da üretim maliyetleri-
nin azalmas›na neden olur.

TOPLUMSAL FARKSIZLIK E⁄R‹LER‹
Neoklasik de¤er teorisine göre mallar›n de¤eri, toplam faydalar›na göre de¤il, mar-
jinal faydas›na göre ölçülür. Bir maldan elde edilen miktar artt›kça, o mal›n marji-
nal faydas› azal›r. Her mal›n marjinal faydas›, yaln›z o maldan elde edilen miktar›-
n›n bir fonksiyonudur. Bir kiflinin tüketti¤i mallardan sa¤lad›¤› toplam fayda, bu
mallar›n her biriminin faydalar›n›n toplam›na eflittir. 
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Uzmanlaflma: Serbest
ticaret yoluyla uzmanlaflma
karfl›laflt›rmal› üstünlüklere
ba¤l› olarak oluflabilece¤i
gibi bir ülkede tarihsel,
kültürel nedenlerle veya
do¤al kaynaklara ba¤l›
olarak da gerçekleflebilir.

Sabit f›rsat maliyeti ve
azalan f›rsat maliyeti
halinde ticaret bafllad›ktan
sonra üretimde tam
uzmanlaflmaya gitmek
mümkün oldu¤u halde,
artan f›rsat maliyeti halinde
tam uzmanlaflmaya gitme
imkân› yoktur, ancak belirli
ölçüde uzmanlaflmaya
gidilecektir.

Ölçek ekonomisi, daha
büyük miktarlarda mal veya
hizmet üretmenin
sonucunda üretim
maliyetlerinin azalmas›na
neden olur.



Faydan›n ölçülebilir oldu¤u varsay›m›na dayanan
marjinal teoriye göre, tüketiciye en fazla toplam fayda
(tatmin) sa¤layan mal ve hizmet bileflimi (demeti) mal
ve hizmetlerin marjinal faydalar›n›n fiyatlar›na oran›
ayn› olan bileflimdir.

Neoklasik düflünceye göre, piyasada mallar›n de¤i-
flim de¤eri marjinal fayda taraf›ndan belirlenir. E¤er
mal›n de¤iflim de¤eri yüksekse bu mala yönelik talebin
fliddetini göstermektedir. Toplumdaki bütün fertlerin
en yüksek toplam fayday› (tatmini) sa¤lamas› ile top-
lum da en yüksek fayday› sa¤lam›fl olur. Bu durumda
oluflan fiyat üreticiler için de veri olacakt›r. Bilindi¤i gi-
bi A. Marshall’›n devam ettirdi¤i bu analizde faydan›n
ölçülebilir oldu¤u, toplanabildi¤i, azalan marjinal fayda kural›n›n geçerli oldu¤u ve
tüketici davran›fllar›n›n rasyonel oldu¤u, elde etti¤i fayday› en yüksek seviyeye ç›kar-
may› hedefledi¤i gibi varsay›mlar yap›lm›flt›r. Azalan marjinal fayda ilkesinden hare-
ketle, tüketicinin geliri k›s›t olarak al›n›p zevk ve tercihler veri iken negatif e¤imli ta-
lep e¤risi türetilmifltir. Bu e¤rilerin toplam›ndan ise piyasa talep e¤risine ulafl›lm›flt›r.

Hat›rlayaca¤›n›z gibi mikroiktisat teorisi dersleri-
nizde tüketici tercihlerini “tüketici farks›zl›k e¤rileri”ni
kullanarak ifade etmifltik. Bu arac› ilk kullanan iktisat-
ç› F. Y. Edgeworth’tür. Tüketici farks›zl›k (kay›ts›z-
l›k) e¤rileri, iki mal›n bulundu¤u bir dünyada, tüketi-
ciye ayn› tatmin düzeylerini veren tüketim bileflimleri-
nin geometrik yeridir.

Bir tüketici için kulland›¤›m›z bu arac› bir toplum
(ülke) için kullanaca¤›z. Burada toplumun çok say›da
bireyden olufltu¤unu ve her bireyin kendine özgü zevk
ve tercihlerini yans›tan farks›zl›k e¤rilerine sahip oldu-
¤unu ve bunu da bireylerin ait olduklar› toplumsal s›-
n›f (grup) ve o ülkedeki gelir da¤›l›m› taraf›ndan belir-
lendi¤ini unutmamak gerekir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bir ülkedeki belirli bir anda-
ki talep koflullar›n› gösterdi¤ini varsayd›¤›m›z toplumsal farks›zl›k e¤rileri, di¤er ta-
raftan o ülkedeki gelir da¤›l›m›n› da gösterecektir. Yine unutmamak gerekir ki izle-
nen her ekonomi politikas› o toplumdaki gelir da¤›l›m›n› de¤ifltirecektir.
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Toplumsal farks›zl›k e¤rilerini kullanarak klasiklerin ülkeler aras›nda zevk ve
tercihlerin de¤iflmedi¤i varsay›m›n› da terk etmek mümkün olacakt›r. Bu e¤riler
arac›l›¤›yla d›fl ticarete konu olan mallar›n ticaret miktarlar›na, fiyat›na zevk ve ter-
cihlerdeki de¤iflmenin etkisini de gösterebilmek mümkün olacakt›r.

Toplumsal Farks›zl›k E¤rilerinin Özellikleri
Farks›zl›k e¤rileri tüketicilerin tercihlerini gösterdi¤ine göre, her bir e¤ri bu tercihi
ortaya koyacak özelliklere sahiptir. Bu analizi yaparken kulland›¤›m›z iki mal›n
birbirleri yerine ikame edilebildi¤ini unutmam›z gerekmektedir. Afla¤›da e¤rilerin
temel özellikleri aç›klanm›flt›r.

Tüketiciler daha yüksek fayda (refah) düzeyini temsil eden toplumsal farks›zl›k
e¤risini tercih ederler: Toplumsal farks›zl›k e¤rileri orjinden uzaklaflt›kça daha yük-
sek fayda düzeyini temsil ederler. Bir toplumdaki tüketici davran›fllar›n› temsil
eden farks›zl›k paftas›nda çok say›da fayda düzeyini temsil eden farks›zl›k e¤risi
bulunmaktad›r. Örne¤in I1 farks›zl›k e¤risi I0’a göre daha yüksek fayda düzeyini
temsil etti¤i için tüketici e¤er k›s›tlar elveriyorsa bu e¤rinin temsil etti¤i fayda dü-
zeyinde dengeye gelmeyi tercih edecektir (fiekil 2.7).

Farks›zl›k e¤rileri orijinden uzaklaflt›kça daha yüksek fayda  düzenini temsil
ederler: I0 ve I1 farks›zl›k e¤rilerinin temsil etti¤i fayda düzeylerinde farkl›l›k yara-
tan ise tüketilen mal miktarlar›n›n farkl› olmas›d›r. I0 ve I1 farks›zl›k e¤rileri için ay-
n› miktarda y0 kadar Y mal› tüketilmesine ra¤men X mal› tüketim miktarlar› farkl›-
d›r. Dikkat edilece¤i üzere, I1 farks›zl›k e¤risi üzerinde daha fazla miktarda X ma-
l› tüketilmektedir. x0x1 kadar daha fazla tüketilen X mal› elde edilen toplam fayda-
da farkl›l›k yaratacakt›r. Bu nedenle I1 farks›zl›k e¤risi daha yüksek fayda düzeyi-
ni temsil etmektedir (I2>I1>I0).

Toplumsal farks›zl›k e¤rileri kesiflmezler: Toplumsal farks›zl›k e¤rilerinin her bi-
ri ayr› toplam fayda düzeylerini temsil ettikleri için birbirlerini kesmezler. Ayn› fay-
da düzeyini temsil eden mal tüketimi bileflimleri sadece bir farks›zl›k e¤risi üzerin-
de gösterilir.

Toplumsal farks›zl›k e¤rileri negatif e¤imlidir: Tan›m›ndan da anlafl›laca¤› üze-
re farks›zl›k e¤risi üzerindeki her noktada tüketicilerin elde etti¤i fayda düzeyi ay-
n›d›r. Toplam fayda, tüketilen mallar›n artan ve sürekli fonksiyonu oldu¤una göre,
ayn› farks›zl›k e¤risi üzerinde hareket edildi¤inde bir mal›n tüketimini art›rd›¤›m›z-
da di¤er mal›n tüketimini azaltmak zorunday›z. Bir baflka ifadeyle tüketimi azalan
mal› di¤er malla ikame etmekteyiz. Tüketicilerin toplam fayda seviyesini koruya-
bilmek için farks›zl›k e¤rileri negatif (azalan) e¤imlidirler.

Tüketicilerin ayn› fayda düzeyinde kalabilmesi için, bir mal›n tüketimini ilave
bir birim art›rd›¤›m›zda elde edilen fayda di¤er mal›n azalan tüketimi karfl›s›nda
u¤rad›¤› fayda kayb›na eflitlenir. ‹lave tüketimdeki art›fl ve di¤er mal›n tüketimin-
deki azal›fl bize marjinal ikame oran› (M‹O) verecektir.

Marjinal ikame oran›, bireyin farks›zl›¤›n› (kay›ts›zl›¤›n›) de¤ifltirmeden, ayn›
farks›zl›k e¤risi üzerinde, bir maldan daha fazla tüketti¤inde, di¤er maldan ne ka-
dar vazgeçmeye istekli oldu¤unu göstermektedir. Dolay›s›yla M‹O mutlaka negatif
iflaretli olacakt›r.

M‹O  =− =−
−

−
∆
∆
y
x

y y
x x
1 0

1 0
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‹ki mal›n ifade edildi¤i
düzlemin her noktas›ndan
bir farks›zl›k e¤risi
geçmektedir. Farks›zl›k
e¤rileri orijinden
uzaklaflt›kça daha yüksek
toplam fayday›
göstermektedir.



Toplumsal farks›zl›k e¤rileri orjine göre d›flbükeydir: Hat›rlayaca¤›n›z gibi bir
mal›n di¤eri yerine kullan›lmas›na ikame etmesi denilmekteydi. Yukar›da verdi¤i-
miz örneklerde de farks›zl›k e¤risi üzerinde hareket edildikçe mallar birbirleri ye-
rine ikame edilmekteydi. Dolay›s›yla farks›zl›k e¤risi üzerindeki bir noktada tüke-
ticinin bir mal› di¤erine tercih etti¤i de¤iflim oran›n› göstermek mümkündür.

Bu de¤iflimde örne¤in X mal› tüketimini art›rd›¤›m›zda giderek azalan oranlar-
da Y mal› tüketiminden vazgeçilecektir. Azalan marjinal ikame oran› ilkesi deni-
len bu durum, azalan marjinal fayda yasas›yla ba¤lant›l›d›r. Bu de¤iflimin negatif
iflaretli oldu¤unu, farks›zl›k e¤rilerinin negatif e¤imli olufllar›yla aç›klam›flt›k.

Toplumsal farks›zl›k e¤rileri sonsuz bir aile olufltururlar: Bir topluma ait fark-
s›zl›k e¤rileri, farks›zl›k paftas›nda (indifference map) sonsuz miktarda yer al›rlar.
Bu e¤rilerin flekli birbirine benzer ve daha önceki aç›klamalar›m›zda da vurgulad›-
¤›m›z gibi o topluma ait zevk-tercih ve gelir da¤›l›m›n› temsil ederler.

Toplumsal farks›zl›k e¤rilerinin temel özellikleri nelerdir?

KARfiILIKLI TALEP KANUNU: TEKL‹F E⁄R‹LER‹
Klasiklerin d›fl ticareti aç›klarken ortaya koyduklar›
ülkelerin iç fiyatlar›n›n farkl› olmas› koflulu arz yön-
lü bir analizdir. Burada ticaret yap›labilmesinin te-
mel koflulu ülkelerin iç fiyatlar›n›n farkl› olmas›d›r.
Ancak klasikler, hangi fiyattan ticaret yap›laca¤› so-
rusuna cevap vermemifllerdir. Fiyat›n oluflabilmesi
için arz ve talebin karfl›laflmas› gerekmektedir.

D›fl ticarette talep koflullar›n› da analize katan ilk
iktisatç›lar J. S. Mill ve A. Marshall olmufltur. Mill,
iki mal ve iki ülkenin oldu¤u modelde bir ülkenin
di¤er ülkenin mal›na yönelik talebinin bilinmesi du-
rumunda d›fl ticaret yap›lacak fiyat›n ve miktar›n bu-
lunabilece¤ini söylemifltir. Bu analizde yine nispi fi-
yatlar kullan›ld›¤› için bir ülkenin di¤er ülkeden al-

332.  Ünite  -  Neoklasik  D›fl  T icaret  Teor is i  Araçlar ›

fiekil 2.7

Y

y
0

y
1

x
0

x
1

y

x

e

f

I
0

I
1

I
2

X

Toplumsal
farks›zl›k e¤rileri

Farks›zl›k e¤risi üzerindeki
herhangi bir noktadaki
Marjinal ‹kame Oran› (M‹O),
bir mal›n ilave tüketimi ile
ayn› fayda düzeyini korumak
için di¤er mal›n
tüketiminden vazgeçilen
miktar› göstermektedir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

Resim 2.4

John Stuart Mill
(1806-1873)
19. yüzy›lda
liberalizmin
felsefesi üzerine
eserler vermifl
‹ngiliz iktisatç›,
filozoftur.



mak istedi¤i 1 birim mal için kendi üretti¤i maldan kaç birim verece¤ini (teklif et-
ti¤ini) göstermek gerekecektir. Ülkelerin karfl›l›kl› mal teklifleri, teklif e¤rileri ara-
c›l›¤›yla ifade edilebilir.

Bir ülkenin teklif e¤risi, çeflitli ticaret hadleri üzerinden ithal edece¤i mal balya-
lar› karfl›l›¤›nda, ihraç etmeyi teklif edece¤i mal balyalar› miktar›n› gösteren nokta-
lar›n geometrik yeridir.

Teklif E¤rilerinin Elde Edilmesi
Teklif e¤risi (karfl›l›kl› talep e¤risi) mümkün olan tüm ticaret hadlerinde ülkenin al-
mak ve satmak istedi¤i ihraç ve ithal mal› miktarlar›n› göstermektedir. Bir baflka ifa-
deyle teklif e¤rilerinin ithalat talep ve ihracat arz e¤rileri oldu¤unu da söyleyebiliriz.

Bir ülkenin ticaret yapmaya istekli olmas› için yurt içi fiyatlardan daha ucuza
mal› elde edebilmeli veya yurt içi fiyatlardan daha yüksek bir fiyata ürettti¤i mal›
ihraç etmelidir. O halde teklif e¤rileri ile ilgili birinci koflulumuzu belirlemifl oluyo-
ruz: Teklif e¤rileri ülkenin iç fiyat do¤rusunun üzerinde bafllar.

Teklif e¤rileri neden ülkelerin iç fiyat (maliyet) do¤rular›n›n üzerinden bafllar?

fiekil 2.8’de A ülkesinin X mal› ihracat teklif e¤risi (Y mal› talebi) TE ile göste-
rilmifltir. Tan›m›ndan da hat›rlayaca¤›n›z üzere bu e¤ri bize belirli miktardaki X
mal› karfl›l›¤›nda çeflitli fiyatlardan de¤iflimi kabul edilecek Y mal› miktarlar›n› ver-
mektedir. Burada verilen T1, T2, ...,T5 fiyatlar› diklefltikçe X’in Y cinsinden fiyat›n›n
artt›¤›n› göstermektedir. X’in fiyat› artt›kça tüketiciler daha çok Y mal›n› tüketimde
X’in yerine ikame etmektedir. A ülkesinde X mal›n›n üretimi, ülkenin üretim im-
kânlar›n›n belirledi¤i s›n›rlar içinde gerçekleflecektir. Yurt içi talebin ithal mal›na
do¤ru kaymas›, daha fazla miktarda ihraç edilebilecek X mal›n›n bulunmas› de-
mektir. Bu duruma ikame etkisi denilmektedir. ‹kame etkisi teklif e¤risinin yukar›
do¤ru e¤imli olmas›n› aç›klamaktad›r.
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Bir ülkenin teklif
e¤risi

Teklif e¤risi üzerinde, ithalat
sabit miktarlarda
art›r›ld›¤›nda bu ilave
ithalat karfl›l›¤›nda ihraç
mal› teklifinin giderek
azald›¤› hatta belirli bir
noktada s›f›ra düflece¤i
görülmektedir.



X’in Y cinsinden fiyat›n›n artmas› A ülkesindeki yurt içi üreticilerin daha kârl›
olan X mal›n› üretmeyi istemelerine neden olacakt›r. Bu durum yukar›da aç›klad›-
¤›m›z ikame etkisini güçlendirecek bir üretim etkisidir. Bu iki etki sonucunda A ül-
kesinin yüksek fiyattan X ihraç etmesi ve daha ucuza Y mal›n› ithal etmesi reel ge-
lirinin artmas› anlam›na gelecektir. Geliri artan tüketiciler daha fazla X ve Y mal›
tüketeceklerdir. Di¤er koflullar sabitken, artan gelir nedeniyle yurt içi tüketicilerin
daha fazla X sat›n almay› istemeleri, ihraç edilebilecek X miktar›n›n azalmas›na ne-
den olur. Bu etkiye de gelir etkisi veya ticaret hadleri etkisi ad› verilmektedir. Ge-
lir etkisi üretim ve ikame etkilerinin tersi yöndedir.

Teklif e¤rileri, iç fiyat do¤rusundan ayr›ld›ktan sonra giderek dikleflmeye bafl-
lar. D›fl ticaret hacmi belirli bir noktaya ulaflt›ktan sonra teklif e¤risi tersine dön-
mektedir (e¤imi negatif olmaktad›r). Elbette ülkenin teklif edece¤i ihraç mal› mik-
tar›n› s›n›rland›ran faktör arz miktar›d›r. Dolay›s›yla ülkenin üretim imkânlar› e¤ri-
si ihraç mal› arz›n› belirleyecektir. 3. ünitede çeflitli fiyatlarda bir ülkede üretici ve
tüketici dengelerini kurarak, teklif edece¤i mal miktarlar›n›n nas›l bulundu¤unu
görece¤iz. Bu konuda “esneklik” kavram›n› kullanarak, teklif e¤rilerinin neden
k›vr›ld›¤›n› aç›klayabiliriz.

Teklif E¤rilerinin Esneklikleri
Teklif e¤rileri hem arz, hem de talep e¤rilerinin özelliklerini tafl›maktad›r. Ticaret
hacmi büyüdükçe, ülkenin üretim koflullar›, sahip oldu¤u teknolojik seviye ve üre-
tim faktörü k›s›tlar›na ba¤l› olarak daha fazla ithal mal› karfl›l›¤›nda ayn› miktarda
ihraç mal› arz edilmektedir. Konuya ihracat› yap›lan mal›n yurt içi talebi aç›s›ndan
bakarsak, ticaret hacmi artt›kça teklif edilen ilave ihraç ürününün marjinal fayda
kayb› da artacakt›r. 

Teklif e¤rileri üzerinde ithalat talep esnekli¤i, teklif e¤risi üzerindeki noktaya

(C) çizilen te¤etin, ihraç ürünü olan X mal› ekseniyle yapt›¤› aç› dikkate al›narak

belirlenir. E¤er C noktas›nda teklif edilen ihraç mal› miktar› (x0), x1’den büyükse

(xo>x1) teklif e¤risinin e¤imi 1’den büyük ve pozitiftir (fiekil 2.9 (a)). E¤er tersi du-

rum geçerliyse, x1>xo ise esneklik negatif de¤er alacakt›r. Dikkat edilirse esnekli-

¤in negatif oldu¤u bölümde teklif e¤risi geriye do¤ru k›vr›lmaktad›r. Di¤er bir özel

durum ise esnekli¤in 1 olmas›d›r. Burada olacakt›r.
0
0

10

1

x
x
=
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Gelir artt›kça mallar›n
tüketimlerinin de art›yor
olmas› gerekmektedir. Aksi
durumda düflük (Giffen)
mallardan söz edilmektedir.
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Aç›klamaya çal›flt›¤›m›z esneklik kavram› talep analiziyle örtüflmektedir. E¤er
bir ülke teklif e¤risi üzerinde pozitif esnekli¤e sahip bir nokta üzerindeyse, ithal
mal› nispi fiyatlar›ndaki 1 birimlik de¤iflime karfl›l›k daha yüksek oranda ithalat
miktar›nda de¤iflim yaratacakt›r. Teklif e¤risi üzerinde “inelastik (esnekli¤in 1’den
küçük oldu¤u)” bir noktadaysa, ithal mal› nispi fiyatlar›ndaki de¤iflime karfl›l›k da-
ha az miktarda ithalat talebi de¤iflecektir. Fiyattaki de¤iflimle ayn› oranda ithalat
miktar›nda de¤iflim oluyorsa birim esneklik söz konusudur.

Denge Ticaret Haddinin Oluflumu
‹ki ülkenin teklif e¤rilerini ayn› düzlemde gösterdi¤imizde karfl›l›kl› tekliflerin ne-
rede bulufltu¤unu bulabiliriz. Teklif e¤rilerinin özelliklerinden hat›rlayaca¤›m›z
üzere, her ülkenin d›fl ticaret için teklifleri iç fiyat do¤rusunun üzerinden bafllaya-
cakt›r. Yani, her ülke kendi üretti¤inden daha ucuza teklif edilen bir mal için de-
¤iflim teklifinde bulunacakt›r. Bu nedenle flekil 2.10’da iki ülke için ticaret her ül-
kenin iç fiyat do¤rular›n›n aras›nda kalan bölgede oluflacak bir fiyattan yap›labilir.
Bu nedenle örne¤in A ülkesi için kendi iç fiyat›ndan (PA) ne kadar uzak, yani it-
hal edece¤i mal› ucuza, ihraç edece¤i mal› da pahal›ya satabilece¤i bir fiyattan ti-
caret yapabilirse o ölçüde ticaretten kazançl› ç›kacakt›r. Bunun anlam› ticaret ya-
p›lacak fiyat›n B ülkesinin iç fiyatlar›na mümkün oldu¤unca yak›n olmas›d›r.

B ülkesi de benzer flekilde ticaret yapaca¤› fiyat›n A’n›n iç fiyatlar›na yak›n ol-
mas›n› tercih edecektir. Bu sayede X mal› ithalat›n› ucuza gerçeklefltirmifl olacak-
t›r. Fiyat›n nerede oluflaca¤› ise karfl›l›kl› taleplerin kesiflti¤i noktada belirlenecek-
tir. Bu fiyat denge ticaret haddi olarak tan›mlan›r.
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A’n›n Y mal› ithalat›,
B’nin Y ihracat›

B ülkesi için
ticaretin kârl›
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B’nin X ithalat›
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T2 (PB)

T1 (PA)

fiekil 2.10

‹ki ülke için d›fl
ticaret yap›labilecek
fiyat bölgesi



fiekil 2.11’de A ve B ülkelerine iliflkin teklif e¤rileri D noktas›nda kesiflmekte-
dir. D noktas›n› orjinle birlefltiren To ticaret haddi de bize denge ticaret haddini
verecektir.

D noktas›nda A ülkesinin TEA teklif e¤risine ba¤l› olarak ihraç etmek istedi¤i
0xo kadar X mal›, B ülkesinin TEB teklif e¤risine göre almak istedi¤i X mal› mikta-
r›na (0xo) eflittir. Benzer flekilde B ülkesinin ihraç etmek istedi¤i oyo kadar Y ma-
l›, A ülkesinin talep etti¤i oyo miktar›na eflittir. To fiyat› iki mala iliflkin iki ülkede-
ki arz talep miktarlar›n› eflitlemifltir.

To ticaret haddinin d›fl›nda baflka bir fiyat›n denge fiyat› olamayaca¤›n› bir ör-
nekle aç›klayal›m. X ve Y mallar›n›n de¤iflim oran›na iliflkin X’in daha ucuz oldu-
¤u T3 fiyat›n›n geçerli oldu¤unu varsayal›m. Bu fiyatta A ülkesi TEA teklif e¤risi
üzerinde F noktas›nda, 0x1 kadar X mal› ile 0y1 kadar Y mal›n› de¤iflmek isteye-
cektir. X’in nispi olarak ucuz oldu¤u bu fiyattan B ülkesi de G noktas› üzerinde ti-
caret yapmak isteyecektir. Ox2 kadar X almak isteyecek, oy2 kadar da Y mal› sata-
cakt›r. B ülkesinin X mal›na yönelik x1x2 kadar bir talep fazlas› ile karfl›lafl›lacak-
t›r. Buna karfl›l›k y1y2 kadar da Y mal› arz fazlas› bulunmaktad›r. Talep fazlal›¤› X
mal›n›n fiyat›n› yukar› çekerken, arz fazlal›¤› da Y mal›n›n fiyat›n›n düflmesine yol
açacakt›r. Piyasada, arz ve talepteki fazlal›klar ortadan kalk›ncaya kadar fiyat de¤i-
flecektir. Bu nedenle D noktas› d›fl›nda ülkelerin ithalat ve ihracatlar›n› birbirine
eflitleyen baflka bir ticaret haddi (d›fl ticaret fiyat›) bulunmamaktad›r.

Ülkelerin d›fl ticaret yapacaklar› fiyat› belirleyen faktörleri aç›klay›n›z.
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Teklif E¤rilerinde Kaymalar ve Ticaret Hadleri
Ülkeler aras›ndaki arz ve talep koflullar›ndaki de¤ifliklikler teklif e¤rilerinin de de-
¤iflmesine neden olacakt›r. Bu durumun sonucunda ülkeler aras›nda ticaret hacmi
artacak veya azalacakt›r. Statik analiz yöntemini kullanarak farkl› etkiler yaratacak
bu durumlar› aç›klamaya çal›flal›m:

fiekil 2.12’de görüldü¤ü gibi A ülkesine ait teklif e¤risinin TEA’dan sa¤a kaya-
rak TEA1 durumuna geldi¤ini varsayal›m. Bu durumda yeni denge noktas› H ola-
cak ve denge ticaret haddi T1’e kayacakt›r. Dikkat edilirse T1 ticaret haddi ülkenin
iç fiyat do¤rusuna yak›nlaflm›fl, bir baflka ifadeyle ticaret hadleri ülkenin aleyhine
dönmüfltür. Bu yeni ticaret haddinde ayn› miktarda ithal mal›na (yo ) karfl›l›k, tek-
lif edilen ihraç mal› miktar› x0’dan x1’e yükselmifltir. Zaten T1 fiyat› da bize nispi
fiyatlardaki de¤iflimi iflaret etmektedir. T1 fiyat› To’a göre X mal›n›n Y’ye göre
ucuzlad›¤› de¤iflimi göstermektedir.

Öyle ise A ülkesi teklif e¤risinin sa¤a kaymas›na ve neticede ticaret hadlerinin
A ülkesinin aleyhine dönmesine hangi faktörler etkili olacakt›r? A ülkesinin teklif
e¤risinin sa¤a do¤ru kaymas› daha fazla ticaret yapmaya istekli oldu¤u anlam›na
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Neoklasikler, “laisser-faire” deyifliyle ifade edilen serbest piyasa düzeninin iflleyifli

için önemli varsay›mlar yapm›fllard›r. Klasiklerin serbest d›fl ticaretin her ülkenin

yarar›na olaca¤›, ticarete müdahale edilmemesi gerekti¤i ve d›fl ticaret dengesinin

piyasada kendili¤inden oluflaca¤› önerileri neoklasikler taraf›ndan da

savunulmufltur. Serbest ticaret ile tam istihdam hedefi uyumludur. D›fl ticarette tam

rekabet, hiçbir ülkenin daha güçlü olmas›na ortam sa¤lamayacakt›r. E¤er ticaret

hadleri bir ülkenin aleyhine dönmüflse ya o ülke halk›n›n sat›n alma gücü

yükselmifltir ya da tercihlerinde bir de¤iflim yaflanm›flt›r.

Bütün bu varsay›mlara ra¤men teorinin gelifltirildi¤i dönemlerde ‹ngiltere’nin

ard›ndan Bat› Avrupa ülkelerinde ve ABD’de serbest piyasa düzeni güçlenmifltir.

Ancak ülkelerin d›fl ticaret aç›klar›n›n büyümesi, iflsizlik, rekabet gücündeki

farkl›l›klar ve d›fl ticaret hadlerinin geliflmekte olan ülkelerin aleyhine dönmesi gibi

sonuçlar teorinin gerçekle olan ba¤›n›n sorgulanmas›na neden olmufltur.

A’n›n Y mal› ithalat›,
B’nin Y ihracat›

A’n›n X mal› ihracat›,
B’nin X ithalat›
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fiekil 2.12

Teklif e¤rilerindeki
kaymalar ve ticaret
haddi

‹thal mal›na olan talebin
artmas›, ticaret hacminin
artmas›na ve ticaret
hadlerinin ihracatç› ülke
aleyhine dönmesine neden
olur.



gelecektir. Bu durumda mümkün olan her ticaret haddinde A ülkesi daha fazla ih-
raç mal› arz edecek, buna karfl›l›k daha fazla ithal mal› talep edecektir. A ülkesin-
de ithal mal›na (Y mal›) yönelik talepte bir art›fl Y mal›n›n fiyat›n›n yükselmesine
neden olacakt›r. Bu talep art›fl› Y mal›na yönelik zevk ve tercihlerdeki bir kayma-
dan veya A ülkesinde tüketicilerin gelir art›fl›ndan kaynaklanabilir. Konuya arz yö-
nünden bakarsak, A ülkesinin ihraç mal› X üretiminde yaflanan verimlilik art›fl› ve-
ya Y mal›n›n yurt içindeki üretiminde (ithal ikameci üretim) bir azalma olmas› ben-
zer etkileri yaratacakt›r.

fiekil 2.13’te ise tersi durum aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Burada A ülkesindeki tü-
keticilerin, daha fazla ihracat ürünü olan X mal› talep ettiklerini varsayal›m. X tale-
bindeki bu art›fl X’in daha az miktarda ihraç edilmesine yol açar. Dolay›s›yla daha
az X ihracat›, daha az Y ithalat›na sebep olur. Teklif e¤risinin TEA2 konumuna kay-
mas› d›fl ticaret hacmindeki daralmay› göstermektedir. Nitekim ayn› miktardaki Y
mal› talebine karfl›l›k (yo) X mal› teklifi x0’dan x1’e gerilemifltir. De¤iflim oranlar›n-
daki X mal› lehine bu durum ticaret hadlerinin T1’e kaymas›na neden olur. Yeni ti-
caret haddinin ülkenin iç fiyat do¤rusundan uzaklaflmas›, ticaret hadlerinin ülke-
nin lehine geliflti¤i fleklinde yorumlan›r.

Öyle ise bir ülkede ihraç mal›na yönelik yurt içi talep artarsa veya talep ithal
mallardan yurt içi üretime kayarsa ve nihayet üretim aç›s›ndan bakarsak ithal ma-
l› talebinin daha büyük bir k›sm› yurt içi üretimle (ithal ikameci üretim) karfl›lan›r-
sa teklif e¤risi sola kayar ve ticaret hadleri ülke lehine geliflir.

Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z bu iki durumda oluflacak etkiler de geneldir.
fiüphesiz burada ticaret hadlerinin nas›l de¤iflece¤i teklif e¤rilerinin esnekliklerine
ba¤l›d›r.
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fiekil 2.13

A’n›n Y mal› ithalat›,
B’nin Y ihracat›

A’n›n X mal› ihracat›,
B’nin X ithalat›
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Türkiye’nin Rusya’dan do¤al gaz sat›n ald›¤›n› karfl›l›¤›nda ise tekstil ürünleri satt›¤›n›
varsayal›m. Di¤er koflullar sabitken, Türkiye’nin arama faaliyetleri sonucunda yeni do¤al-
gaz rezervleri bulmas› ve yurt içi üretimini art›rmas› sonucunda do¤al gazda d›fla ba¤›m-
l›l›¤› azalm›flt›r. Bu durumda iki ülke aras›nda ticaret haddi ve ticaret miktar› nas›l de¤i-
flecektir?

T‹CARET HADLER‹ - KÜÇÜK ÜLKEN‹N AVANTAJI
Bir önceki konuda gördü¤ümüz üzere teklif e¤rilerindeki kayma sonucunda tica-
ret hadleri de de¤iflmekteydi. Bu durum A ve B ülkelerinin ticaret hadlerini belir-
leme olana¤›na sahip büyük ülke olduklar› varsay›m›na ba¤l›d›r. E¤er bir ülke tica-
ret hacmini de¤ifltiriyor fakat ticaret hadlerini etkileme olana¤›na sahip de¤ilse bu-
na da küçük ülke varsay›m› denir. 

E¤er ticaret ortaklar›ndan biri çok küçük, di¤eri çok büyük bir ülke ise karfl›l›k-
l› talep kanunun özel bir durumu ortaya ç›kar ve uluslararas› ticaret büyük ülkenin
iç fiyatlar›na yak›n bir fiyattan yap›labilir. Bu durumda d›fl ticaret kazançlar›ndan
küçük ülke önemli bir pay al›r (önemsiz olman›n önemi).

fiekil 2.14’te dünya fiyatlar›n› etkileyemeyecek küçük ülke A’n›n teklif e¤risi
TEA1 fleklinde çizilmifltir. A ülkesi, T0 ticaret haddinde 0y0 kadar ithal mal› karfl›l›-
¤›nda 0x0 kadar X mal› teklif etmektedir. Önceki analizlerimizde gördü¤ümüz gibi
e¤er A ülkesi daha fazla X ihracat› gerçeklefltirirse veya ithal mal›na olan talep ar-
tarsa teklif e¤risi sa¤a kayacak ve ticaret hadleri T1 konumuna gelerek, A’n›n aley-
hine dönecektir. Oysaki küçük ülke A, büyük ülkenin iç fiyatlar›na yak›n bir fiyat-
la ticaret yapabilmektedir. Bu nedenle teklif e¤risi TEA2 konumuna kaysa bile To
ticaret haddinden A ülkesi için de¤iflim gerçekleflecektir. Dolay›s›yla E noktas›nda
0y1 kadar Y mal› ithalat›na karfl›l›k, 0x1 kadar X mal› teklif edilecektir.
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Küçük ülke: Dünya
fiyatlar›n› etkileyemeyecek
ülkedir. Ülkenin co¤rafi
büyüklü¤ü kastedilmez.
Fiyata etki eden talebin
büyüklü¤ü önem
tafl›maktad›r.

A’n›n Y mal› ithalat›,
B’nin Y ihracat›
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Önemsiz olman›n
önemi

Dünya fiyatlar›n›
etkileyemeyecek kadar küçük
ülke varsay›m› ile tam
rekabet piyasas›nda fiyat›
veri olarak kabul eden firma
yaklafl›m› uyumludur.
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F›rsat maliyeti kavram›n› tan›mlayabilmek

Neoklasik iktisatç›lar, emek d›fl›ndaki üretim fak-
törlerinin de modele kat›lmas› durumunda, kar-
fl›laflt›rmal› üstünlükler teorisinin emek-de¤er te-
orisine dayanmadan da iflledi¤ini ortaya koymufl-
tur. Bu yaklafl›ma göre maliyet, belirli bir girdi
veya girdilerden üretimde kullan›lan mutlak mik-
tarlarla de¤il de vazgeçilen alternatiflerle ölçül-
mektedir. Bu nedenle de f›rsat maliyeti olarak
adland›r›l›r. X mal›n› üretmenin f›rsat maliyeti, X
mal›n› üretmek için vazgeçilen en iyi alternatif
üretimdir.
Bu yaklafl›m sayesinde ülkeler aras›nda karfl›lafl-
t›rmal› üstünlükler f›rsat maliyetlerine ba¤l› ola-
rak belirlenir. E¤er bir ülkenin ilave X mal›n› üret-
mek için Y mal› cinsinden f›rsat maliyeti di¤er ül-
keye göre daha düflükse, bu ülkenin karfl›laflt›r-
mal› üstünlü¤e sahip oldu¤unu söyleyebiliriz.

Neoklasik modelde ülkenin üretim maliyetlerinin

nas›l gösterildi¤ini aç›klayabilmek

Üretim imkânlar› e¤risi bir ülkenin sahip oldu¤u
üretim faktörlerinin tamam›n› etkin bir flekilde
kullanarak (tam istihdam) iki farkl› maldan üre-
tebilece¤i alternatif üretim bileflimlerini göster-
mektedir. Dolay›s›yla bu üretim s›n›r› üzerinde
hareket edildikçe, örne¤in X mal›n›n üretimini
art›rmak istedi¤imizde Y mal› üretiminden ne ka-
dar vazgeçmek durumunda kalaca¤›m›z› göster-
mektedir. Bu da bize X mal› üretmenin f›rsat ma-
liyetini verecektir.
Bir ülkenin üretim imkânlar› e¤risinin fleklini be-
lirleyen temel etken o sektörün üretim fonksiyo-
nudur. Dolay›s›yla, bu sektörde üretim art›fl› ger-
çeklefltirdi¤inizde üretim maliyetleri sabit kalabi-
lir, artabilir veya azalabilir. Bir baflka ifadeyle
MDO sabit kalabilir, artabilir veya azalabilir.
Buna ba¤l› olarak f›rsat maliyetleri sabitse üre-
tim imkânlar› e¤risi bir do¤ru olacakt›r. Artan
maliyet koflullar›nda üretim imkânlar› e¤risi iç-
bükey; azalan maliyet koflullar›nda ise üretim
imkânlar› e¤risi orjine göre d›flbükey (konveks)
bir flekil al›r.

Talep koflullar›n› temsil etmek üzere teoride top-

lumsal farks›zl›k e¤rilerini kullanabilecek, özel-

liklerini tan›yabilecek

A. Smith ve D. Ricardo’nun yapt›klar› analizlerde
ülkeler aras›nda zevk ve tercihlerin de¤iflmedi¤i
varsay›lm›fl, talep d›fl ticareti etkileyen faktörler
aras›na kat›lmam›flt›r. Neoklasiklerin kulland›kla-
r› toplumsal farks›zl›k (kay›ts›zl›k) e¤rileri iki ma-
l›n bulundu¤u bir dünyada, tüketiciye ayn› tat-
min düzeylerini veren tüketim bileflimlerinin geo-
metrik yerini göstermektedir. Dolay›s›yla tüketici
tercihlerini, o toplumdaki gelir da¤›l›m› koflulla-
r›n› k›saca talep yap›s›n› göstermek için kullan›-
l›rlar. Toplumsal farks›zl›k e¤rilerinin genel özel-
liklerini özetlersek;
Toplumsal farks›zl›k e¤rileri sonsuz bir aile olufl-

tururlar: Bir topluma ait farks›zl›k e¤rileri, fark-
s›zl›k paftas›nda sonsuz miktarda yer al›rlar. Bu
e¤rilerin flekli birbirine benzer ve daha önceki
aç›klamalar›m›zda da vurgulad›¤›m›z gibi o top-
luma ait zevk-tercih ve gelir da¤›l›m›n› temsil
ederler.
Tüketiciler daha yüksek fayda (refah) düzeyini

temsil eden toplumsal farks›zl›k e¤risini tercih

ederler: Toplumsal farks›zl›k e¤rileri orjinden
uzaklaflt›kça daha yüksek fayda düzeyini temsil
ederler. 
Toplumsal farks›zl›k e¤rileri kesiflmezler: Top-
lumsal farks›zl›k e¤rilerinin her biri ayr› toplam
fayda düzeylerini temsil ettikleri için birbirlerini
kesmezler.
Toplumsal farks›zl›k e¤rileri negatif e¤imlidir:

Toplam fayda, tüketilen mallar›n artan ve sürek-
li fonksiyonu oldu¤una göre, ayn› farks›zl›k e¤ri-
si üzerinde hareket edildi¤inde bir mal›n tüketi-
mini art›rd›¤›m›zda di¤er mal›n tüketimini azalt-
mak zorunday›z. Bir baflka ifadeyle tüketimi aza-
lan mal› di¤er malla ikame etmekteyiz. Tüketici-
lerin toplam fayda seviyesini koruyabilmek için
farks›zl›k e¤rileri negatif (azalan) e¤imlidirler.
Marjinal ikame oran›, bireyin farks›zl›¤›n› (kay›t-
s›zl›¤›n›) de¤ifltirmeden, ayn› farks›zl›k e¤risi üze-
rinde, bir maldan daha fazla tüketti¤inde, di¤er
maldan ne kadar vazgeçmeye istekli oldu¤unu
göstermektedir. Dolay›s›yla M‹O mutlaka negatif
iflaretli olacakt›r.
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M‹O

Toplumsal farks›zl›k e¤rileri orjine göre d›flbü-

keydir: Bir mal›n di¤eri yerine kullan›lmas›na
ikame etmesi denilmektedir. Farks›zl›k e¤risi
üzerindeki bir noktada tüketicinin bir mal› di¤e-
rine tercih etti¤i de¤iflim oran›n› göstermek
mümkündür.

Karfl›l›kl› talep kanuna ba¤l› olarak iki ülke ara-

s›nda ticaret dengesinin nas›l kurulaca¤›n› aç›k-

layabilmek

D›fl ticarette talep koflullar›n› da analize katan
ilk iktisatç›lar J. S. Mill ve A. Marshall olmufltur.
Mill, iki mal ve iki ülkenin oldu¤u modelde bir
ülkenin di¤er ülkenin mal›na yönelik talebinin
bilinmesi durumunda d›fl ticaret yap›lacak fiyat›
ve miktar›n bulunabilece¤ini söylemifltir. Bu ana-
lizde yine nispi fiyatlar kullan›ld›¤› için bir ülke-
nin di¤er ülkeden almak istedi¤i 1 birim mal için
kendi üretti¤i maldan kaç birim verece¤ini (tek-
lif etti¤ini) göstermek gerekecektir. Ülkelerin
karfl›l›kl› mal teklifleri, teklif e¤rileri arac›l›¤›yla
ifade dedilebilir.
‹ki ülkenin teklif e¤rilerini ayn› düzlemde göster-
di¤imizde karfl›l›kl› tekliflerin nerede bulufltu¤unu
bulabiliriz. Teklif e¤rilerinin özelliklerinden hat›r-
layaca¤›m›z üzere her ülkenin d›fl ticaret için tek-
lifleri iç fiyat do¤rusunun üzerinden bafllayacakt›r.

Denge ticaret haddini etkileyebilecek faktörleri

yorumlayabilmek

Ülkeler aras›ndaki arz ve talep koflullar›ndaki de-
¤ifliklikler teklif e¤rilerinin de de¤iflmesine ne-
den olacakt›r. Bu durumun neticesinde ülkeler
aras›nda ticaret hacmi artacak veya azalacakt›r. 
Ülkenin ihracat› artar, yurtiçinde gerçekleflen ithal
edilen mal›n üretiminde azalma gerçekleflir veya
ithal mallar›na yönelik talepte bir art›fl olursa dig-
ger flartlar very iken ticaret hacmi artar ve ticaret
hadleri bu ülkenin aleyhine döner. Tersi durumda
ülkenin ihraç mal› arz› azal›r, yurtiçi talep yerli
üretim mallara kayar veya ithal mal›n yurtiçi üre-
timi artar ise ülkenin ticaret haddi düzelir.
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1. Toplumsal farks›zl›k e¤rileri afla¤›dakilerden hangi-

sini ifade etmektedir?

a. Uluslararas› ticarete kay›ts›z kalan insanlar›

b. Bir ülkedeki tüketicilerin talep tercihlerini

c. Ülkeler aras› üretim maliyeti farkl›l›klar›n›

d. Ülkenin sahip oldu¤u üretim faktörleri miktar›n›

e. Ülkenin üretim koflullar›n›

2. Afla¤›da yer alan toplumsal farks›zl›k e¤rileri ile ilgi-

li ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Yukar› do¤ru e¤imlidirler

b. Negatif e¤imli ve orijine göre d›flbükeydirler

c. Üretim imkânlar› e¤risine benzerler

d. E¤ri üzerinde her noktada e¤im sabittir

e. Bir noktadan geçen çok say›da farks›zl›k e¤risi

mevcuttur

3. Toplumsal farks›zl›k e¤risi haritas› (paftas›) afla¤›da-

kilerden hangisini temsil etmektedir?

a. Bir ülkedeki s›n›f farkl›l›klar›n› 

b. Belirli bir toplumsal grup içinde yaflayan kay›t-

s›z insanlar›

c. Bir toplumdaki zevk ve tercihleri

d. Ayn› ülkede üretilen farkl› mal gruplar›n›

e. Ülkenin nüfusunu

4. Marjinal ‹kame Oran› (M‹O) ile afla¤›dakilerden han-

gisi ifade edilmektedir?

a. Bir ülkenin y›ll›k büyüme oran›n› 

b. Bir firman›n, bir mal›n üretimini art›rmak için di-

¤er mal›n üretiminden vazgeçti¤i miktar› 

c. Üretimdeki sabit maliyetleri

d. Tüketicinin ayn› fayda düzeyinde kalabilmesi

için bir mal› di¤er mal ile ikame etmeye istekli

oldu¤u miktar›

e. D›fl ticarete kapal› bir ekonomide gerçekleflen

tüketim miktar›n›

5. Marjinal Dönüflüm Oran› (MDO) neyi ifade etmek-
tedir?

a. Tüketicinin ayn› fayda düzeyinde kalabilmesi
için bir mal› di¤er mal ile hangi oranda ikame
etmeye istekli oldu¤unu

b. Bir mal›n üretimini art›rmak için di¤er mal›n üre-
timinden vazgeçilen miktar›

c. Bir mal›n üretiminde kullan›lan iflgücü/sermaye
oran›n›

d. D›fl ticarete kapal› bir ekonomide gerçekleflen
üretim miktar›n› gösterir.

e. Ülkelerin d›fl ticaret yapt›klar› fiyat›

6. Denge ticaret durumunda bir ülkede ithal mal›na
olan talebin artmas› ne gibi etki yaratacakt›r?

a. Sadece ihracat artar
b. Sadece ithalat artar
c. Ticaret hacmini daral›r ve ticaret hadleri ihracat-

ç› ülke lehine döner
d. Ticaret hacmini artar ve ticaret hadleri ülke aley-

hine döner
e. Denge bozulmayacakt›r

7. fiekilde sunulan ticaret hadleri içinde A ülkesi aç›-
s›ndan ticaretten en çok kazançl› ç›kabilece¤i fiyat han-
gisidir?

a. T1

b. T2

c. T3

d. T4

e. T5

Kendimizi S›nayal›m

A’n›n Y mal› ithalat›,
B’nin Y ihracat›

A’n›n X mal› ihracat›,
B’nin X ithalat›

T2

T3

T4

T1(PA)

T5(PB)

0
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8. “Karfl›l›kl› Talep Kanunu” hangi iktisatç› taraf›ndan
gelifltirilmifltir?

a. Adam Smith
b. David Ricardo
c. David Hume
d. John Stuart Mill
e. Gottfried Haberler

9. “F›rsat maliyeti (alternatif maliyet)” afla¤›dakilerden
hangisini göstermektedir?

a. Mallar›n nispi fiyatlar›n›
b. Döviz kurlar›n›
c. D›fl ticaret hadlerini
d. Üretim miktarlar›n› 
e. Bir mal› üretmek için vazgeçilen bütün üretim

faktörlerinin toplam maliyetini

10. Ticaret haddi ne demektir?
a. Ülkenin ithalat bedelinin ihracat bedeline oran›
b. ‹hracat fiyatlar›n›n ithalat fiyatlar›na oran›
c. Ülkenin ticaret yapmaya raz› oldu¤u fiyat
d. Piyasadaki en düflük fiyat
e. Gümrük vergisi ve tafl›ma giderlerinin dahil ol-

du¤u fiyat

Yaflam›n ‹çinden

Uygulamada Ticaret Hadleri

D›fl ticaret hadleri kavram› en basit olarak ihracat fiyat en-
deksinin ithalat fiyat endeksine oran› olarak tan›mlan-
maktad›r. Buna net de¤iflim ticaret hadleri ad› verilmek-
tedir. Bir ülkenin ihraç etti¤i mallar›n fiyatlar›ndaki de¤i-
flim ile ithal etti¤i mallar›n fiyatlar›ndaki de¤iflimi oranla-
yarak bulunur. Örne¤in 2011 y›l›na iliflkin net de¤iflim ti-
caret haddi 2011 y›l›nda hesaplanan ihracat fiyat endek-
sinin, ithalat fiyat endeksine oranlanmas›yla bulunacakt›r.

formulü ile hesaplanmaktad›r.

TÜ‹K taraf›ndan 2003 y›l› baz al›narak ihracat ve ithalat
fiyat endeksleri yay›nlanmaktad›r. Net de¤iflim ticaret
hadlerini yorumlarken, formülden aç›kça görülece¤i gi-
bi, ithalat fiyatlar› sabitken ihracat fiyatlar›n›n düflmesi
veya ihracat fiyatlar›nda bir de¤iflme olmaks›z›n ithalat
fiyatlar›n›n yükselmesi gibi durumlarda net de¤iflim ti-
caret hadleri (N) ülkenin aleyhine dönecektir. E¤er d›fl
ticaret haddi 100’ün üzerinde ise d›fl ticaret fiyat hare-
ketlerinden ülke olumlu etkilenmifl, 100’ün alt›nda ise

olumsuz etkilenmesi bir baflka ifadeyle bir birim ithal
mal› elde edebilmek için eskisinden daha fazla miktar-
da ihraç mal› vermesi söz konusudur.
Tablo 2.4’te Türkiye’nin 2004-2010 döneminde d›fl tica-
ret hadlerinin geliflimi görülmektedir. ‹thalat ve ihracat
fiyat endeksleri hesaplan›rken 2003 y›l› fiyatlar› 100 ola-
rak kabul edilmifltir. 2010 y›l›na gelindi¤inde genel ola-
rak ihraç etti¤imiz üreünlerin fiyat›ndaki art›fl, ithalat fi-
yatlar›ndaki art›fl›n alt›nda kalm›flt›r. Buna ba¤l› olarak
ticaret hadleri 2010 y›l›nda 94.7’ye gerilemifltir. Yani ti-
caret hadleri aleyhimize dönmüfltür. 2004-2010 döne-
mine iliflkin d›fl ticaret miktarlar›na da bakarsan›z Türki-
ye’nin d›fl ticaret aç›¤›n›n artt›¤›n› görmek mümkündür.

N
P

P
x

m
2011

2011

2011
100= *

‹hracat

Genel Tar›m Madencilik ‹malat

2004 116.3 131.7 116.4 115.6

2005 122.9 168.3 128.0 121.0

2006 127.7 145.0 146.5 126.6

2007 144.5 174.6 171.1 142.8

2008 167.5 171.1 189.5 166.8

2009 139.7 176.0 144.2 138.3

2010 146.5 189.1 168.6 144.4

‹thalat

Genel Tar›m Madencilik ‹malat

2004 115.1 114.3 120.0 113.0

2005 123.3 105.4 168.3 116.8

2006 134.1 113.9 209.3 124.0

2007 147.2 128.9 224.9 135.7

2008 177.5 169.7 329.0 154.4

2009 141.9 141.3 224.7 129.9

2010 154.6 170.0 256.6 138.4

D›fl ticaret hadleri

Genel Tar›m Madencilik ‹malat

2004 101.0 115.2 97.0 102.3

2005 99.7 159.7 76.1 103.6

2006 95.2 127.2 70.0 102.2

2007 98.1 135.4 76.1 105.2

2008 94.4 100.8 57.6 108.0

2009 98.5 124.6 64.2 106.5

2010 94.7 111.2 65.2 104.3

Tablo 2.4
Ekonomik faaliyetlere göre y›ll›k ve dönemsel d›fl ticaret hadleri
(2003=100)

”

“

Kaynak: TU‹K, D›fl ticaret endeksleri.
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “F›rsat Maliyeti ve Karfl›lafl-
t›rmal› Üstünlükler” bafll›kl› konuyu gözden
geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Farks›zl›k E¤ri-
leri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Farks›zl›k E¤rileri-
nin Özellikleri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Farks›zl›k E¤rileri-
nin Özellikleri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretim ‹mkânlar› E¤risi ve
F›rsat Maliyeti” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Teklif E¤rilerinde Kaymalar
ve Ticaret Hadleri” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Denge Ticaret Haddinin
Oluflumu” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl›l›kl› Talep Kanunu:
Teklif E¤rileri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretim ‹mkânlar› E¤risi ve
F›rsat Maliyeti” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Denge Ticaret Haddinin
Oluflumu” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

F›rsat maliyeti teorisine göre, iki ülkedeki f›rsat maliyet-
lerinin farkl› oldu¤u takdirde karfl›laflt›rmal› üstünlükler
teorisi, emek-de¤er teorisine dayanan flekilde oldu¤u
gibi ayn› sonuçlar› verecektir. Bir ülke di¤er ülkelerden
daha düflük f›rsat maliyeti (alternatif maliyeti) ile yurt
içinde üretti¤i mallar› ihraç edecek, buna karfl›l›k daha
yüksek f›rsat maliyeti ile yurt içinde üretebilece¤i mal-
lar› ise ithal edecektir.

S›ra Sizde 2

Üretim imkânlar› e¤risi teknoloji ve kaynaklar veri iken,
bir ülkenin sahip oldu¤u üretim faktörleri etkin bir fle-
kilde üretime yönlendirildi¤inde (tam istihdam) üretile-
bilen iki mal›n olas› çeflitli bileflimlerini gösteren üretim
s›n›r›n› ifade etmektedir. Dolay›s›yla bu üretim s›n›r›
üzerinde hareket edildikçe, örne¤in X mal›n›n üretimini
art›rmak istedi¤imizde Y mal› üretiminden ne kadar vaz-
geçmek durumunda kalaca¤›m›z› göstermektedir. Bu
da bize X mal› üretmenin f›rsat maliyetini verecektir.

Mallar›n f›rsat maliyetleri biliniyorsa, karfl›laflt›rmal› üs-
tünlükler belirlenerek ülkelerin hangi mallar›n üreti-
minde uzmanlaflaca¤› ve hangi mallar›n ticaretinin ya-
p›laca¤› emek-de¤er teorisi kullanmadan belirlenebilir.

S›ra Sizde 3

A ülkesinde C noktas›nda 40 birim X mal›; 40 birim Y
mal› üretilmektedir. X üretimini 20 birim art›rarak D
noktas›na geldi¤imizde F›rsat Maliyeti

olacakt›r. E noktas›nda

ise F›rsat Maliyeti

olarak hesaplan›r. Görüldü¤ü gibi do¤ru üzerinde her
noktada e¤im sabit, 1/2’dir. ‹lave 1 x üretmenin maliyeti
1/2 y üretiminden vazgeçmektir.

S›ra Sizde 4 

Tüketiciler daha yüksek fayda (refah) düzeyini temsil

eden toplumsal farks›zl›k e¤risini tercih ederler: Top-
lumsal farks›zl›k e¤rileri orjinden uzaklaflt›kça daha yük-
sek fayda düzeyini temsil ederler. Toplumsal farks›zl›k

e¤rileri kesiflmezler: Toplumsal farks›zl›k e¤rilerinin her
biri ayr› toplam fayda düzeylerini temsil ettikleri için
birbirlerini kesmezler. Ayn› fayda düzeyini temsil eden
mal tüketimi bileflimleri sadece bir farks›zl›k e¤risi üze-
rinde gösterilir. Toplumsal farks›zl›k e¤rileri negatif

e¤imlidir: Tan›m›ndan da anlafl›laca¤› üzere farks›zl›k
e¤risi üzerindeki her noktada tüketicilerin elde etti¤i
fayda düzeyi ayn›d›r. Toplam fayda, tüketilen mallar›n
artan ve sürekli fonksiyonu oldu¤una göre, ayn› fark-
s›zl›k e¤risi üzerinde hareket edildi¤inde bir mal›n tü-
ketimini art›rd›¤›m›zda di¤er mal›n tüketimini azaltmak
zorunday›z. Marjinal ikame oran›, bireyin farks›zl›¤›n›
(kay›ts›zl›¤›n›) de¤ifltirmeden, ayn› farks›zl›k e¤risi üze-
rinde, bir maldan daha fazla tüketti¤inde, di¤er maldan
ne kadar vazgeçmeye istekli oldu¤unu göstermektedir.
Toplumsal farks›zl›k e¤rileri orjine göre d›flbükeydir:

Farks›zl›k e¤risi üzerinde hareket edildikçe mallar bir-
birleri yerine ikame edilmektedir. Azalan marjinal ika-
me oran› ilkesine göre bu de¤iflimin negatif iflaretidir.
Toplumsal farks›zl›k e¤rileri sonsuz bir aile oluflturur-

lar: Bir topluma ait farks›zl›k e¤rileri, farks›zl›k pafta-
s›nda sonsuz miktarda yer al›rlar.
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S›ra Sizde 5

Bir ülkenin ticaret yapmaya istekli olmas› için yurtiçi fi-
yatlardan daha ucuza mal› elde edebilmeli veya yurtiçi
fiyatlardan daha yüksek bir fiyata ürettti¤i mal› ihraç et-
melidir. Bir baflka ifadeyle her ülke kendi üretti¤inden
daha ucuza teklif edilen bir mal için de¤iflim teklifinde
bulunacakt›r. O nedenle teklif e¤rileri ülkenin iç fiyat
do¤rusunun üzerinde bafllar.

S›ra Sizde 6

Denge ticaret haddi, her iki ülkede iki mal için geçerli
olan arz ve talep koflullar› taraf›ndan belirlenir. ‹thal
mal›na karfl› talebi fliddetli olan ülke ticaretten daha az
kazanç sa¤lar. Karfl›l›kl› talep kanunu olarak bilinen bu
yaklafl›m J. S. Mill, F.Y. Edgeworth ve A. Marshall gibi
iktisatç›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir.

S›ra Sizde 7

Türkiye’de ithalat› yap›lan mal›n üretiminin artmas›, it-
hal mal›na yönelik talebin azalmas› anlam›na gelecek-
tir. Bu durumda ayn› miktarda ithal mal› karfl›l›¤›nda
daha az miktarda tekstil ürünü teklif edecektir. Bu ge-
liflmeyi Türkiye’nin teklif e¤risini sola kayd›rarak gös-
termekteyiz. Bu durumda mümkün olan her ticaret had-
dinde Türkiye daha az ithal mal› talep edecek, buna
karfl›l›k daha az ihraç mal› arz edecektir. Ticaret had-
dindeki de¤iflim Türkiye’nin lehine olacakt›r.
Örne¤imizde Türkiye’nin do¤al gazda Rusya’ya ba¤›m-
l›l›¤›n›n azalmas› ticaret hacminin de daralmas›na yol
açacakt›r.

‹yibozkurt E. (2001) Uluslararas› ‹ktisat. Bursa: Ezgi Ki-
tabevi Yay›nlar›.

Karluk R. (2011). Uluslararas› Ekonomi. ‹stanbul: Beta
Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.fi.

Appleyard D., Field A., Cobb S. (2010). International

Economics. 7th Edition. New York: McGraw-Hill
Pub.

Dunn R. M., Mutti, J.H. (2004). International Economics.

London: Routledge.
Seyido¤lu H. (2003). Uluslararas› ‹ktisat. ‹stanbul: Gü-

zem Can yay›nlar›.
Ünsal E. M. (2005). Uluslararas› ‹ktisat, Teori, Politika

ve Aç›k Ekonomi Makro ‹ktisad›. Ankara: ‹maj Ya-
y›nc›l›k.

Yararlan›lan Kaynaklar





    

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
D›fl ticaretin olmad›¤› bir ekonomide üretimde ve tüketimde dengeyi belirle-
yebilecek,
Artan f›rsat maliyetleri koflullar›nda d›fl ticaretin ve dengenin nas›l gerçeklefl-
ti¤ini gösterebilecek,
D›fl ticaret yapan ülkelerde üretim-tüketim kazançlar›n› ayr›flt›rabilecek,
Arz ve talep yap›s›ndaki farkl›l›klar›n ülkeler aras›nda ticarete nas›l yol açt›-
¤›n› gösterebilecek,
K›smi denge analizinde d›fl ticareti aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip
olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Ticaret Kazançlar›
• Uzmanlaflma
• D›fl Ticaret Üçgeni
• Otarfli
• Kapal› Ekonomi
• Marjinal ‹kame Oran›

• Marjinal Dönüflüm Oran›
• Tam ‹stihdam
• Tüketici Rant›
• Üretici Rant›
• Eksik Uzmanlaflma
• K›smi Denge
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ULUSLARARASI ‹KT‹SAT TEOR‹S‹

Neoklasik D›fl
Ticaret Teorisi:
Denge Analizi



G‹R‹fi
Klasik teoriyle bafllayan uluslararas› ticaret teorisine Neoklasiklerin katk›lar›n› ve
kullan›lan araçlar› görmüfl bulunuyoruz. Kulland›¤›m›z mikroekonomi temelli bu
araçlarla ekonominin arz (üretim) ve talep (tüketici tercihleri, gelir, vb.) boyutunu
bir araya getirerek bir denge analizi yapma imkân›na kavufltuk.

‹ktisatta teorik analizlerde genel denge ve k›smi denge analizleri kullan›lmak-
tad›r. Ekonomideki tüm aktörler ve faktörler aç›s›ndan efl zamanl› arz-talep eflitli¤i
durumu ise genel denge olarak tan›mlan›r. Genel denge ekonominin tüm sektörle-
ri aras›ndaki iliflkileri dikkate alan, ekonominin tamam›n› göz önünde bulunduran,
resmin tümüne bakan bir analiz türüdür. Genel olarak karfl›laflt›rmal› statik analiz
yöntemi kullan›l›r.

Neoklasik iktisat teorisi genel denge modeline çok önem vermifltir. Buna göre pi-
yasalar tam rekabet koflullar›nda ifller ve üretilen mal ve hizmetlerin piyasada de¤i-
flimi varsay›m gere¤i adeta otomatik bir flekilde olur. Genel denge modeli için ilk gi-
riflim Lozan Okulu’nun kurucular› olarak bilinen Léon Walras ve Vilfiredo Pareto
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. K›smi denge analizinde ise belirli bir ürünün piyasa-
s›nda üreticilerin, tüketicilerin veya izlenecek ekonomi politikalar›n›n etkileri ortaya
konulmaya çal›fl›l›r. A. Marshall’›n öncülü¤ünü yapt›¤› bu analizde negatif e¤imli ta-

Neoklasik D›fl Ticaret
Teorisi: Denge Analizi

Resim 3.1

Vilfredo Pareto (1848-1923)                             Leon Walras (1848-1923)

Genel denge analizi iki ülke-
iki mal modeli kullan›larak
uluslararas› piyasada
dengeye ulafl›lmas›n›
inceler, yani her iki maldan
da iki ülke taraf›ndan ne
kadar üretilece¤ini,
tüketilece¤ini, d›fl ticaret
hadlerinin nerede
oluflaca¤›n› ve ihracat ve
ithalat miktarlar›n›n
belirlenmesini sa¤lar.

K›smi denge analizi, tek bir
mal piyasas› ele al›narak, o
piyasadaki denge fiyat ve
denge üretim miktar›n›n
nas›l olufltu¤unu araflt›r›r.

Lozan Okulu’nun
kurucular› olan
iktisatç›lard›r



lep e¤risi ile pozitif e¤imli arz e¤rilerini kullanm›flt›r. A. Marshall, piyasa fiyat›n›n olu-
flumunda fayda ve maliyetin birlikte rolü oldu¤unu aç›klam›fl; fertlerin belli gelir dü-
zeyi ve gereksinme yap›s›nda talep e¤risini azalan fayda ilkesinin belirledi¤ini; arz›n
ise, maliyete ba¤l› oldu¤unu göstermifltir. Marshall’a göre piyasada oluflan fiyat k›sa

dönemde daha çok talebe, uzun dönemde da-
ha çok maliyetlere ba¤l›d›r.

Marjinal teoriye göre, tüketiciye en fazla
toplam fayda (tatmin) sa¤layan mal ve hizmet
bileflimi (demeti), mal ve hizmetlerin marjinal
faydalar›n›n fiyatlar›na oran› ayn› olan bile-
flimdir. Leon Walras piyasa fiyat›, al›c›lar ara-
s›nda bir mal› sat›n alma olana¤› olan en son
al›c› (marjinal al›c›) ile sat›fla kat›labilen en
son sat›c›n›n (marjinal sat›c›) ileri sürdükleri
fiyata eflittir. Oluflan fiyat baz› al›c›lar›n tüke-
tici rant›, baz› sat›c›lar›n ise, üretici rant› sa¤-
lamalar›na neden olur. Marshall’a göre, karfl›-
laflt›rmal› üstünlükler kural›na göre flekille-
nen serbest ticaret, karfl› ülkenin mallar›n› da-
ha ucuza alma olana¤› yaratmakta, dolay›s›y-
la bir rant elde edilmektedir. 

DIfi T‹CARET‹N OLMADI⁄I B‹R EKONOM‹DE DENGE
fiu ana kadar kulland›¤›m›z iki ülke ve iki mal›n bulundu¤u model yard›m›yla, d›fl
ticaretin yap›lmad›¤› bir ekonomide mallar›n üretim miktarlar›n›, tüketimini ve
mallar›n nispi fiyatlar›n› bulmam›z mümkündür. Bu analizlerde ekonominin arz
yönünü üretim imkânlar› e¤risiyle, talebi ise toplumsal farks›zl›k e¤rileri ile göster-
di¤imizi belirtmeliyiz.

Ricardo Modeli Neo-klasik Model

Varsay›mlarda benzerlik

Ülke 2 2

Mal 2 2

Teknoloji 2 ülkede de ayn› 2 ülkede de ayn›

Tafl›ma maliyetleri 0 0

Temel Varsay›mlar

Üretim faktörleri 1 (iflgücü) 2 ve daha fazla (do¤al kaynak-

lar, iflgücü, sermaye)

F›rsat maliyetleri Sabit Artan

Serbest Ticaret Sonras›

Etkiler

Üretimde uzmanlaflma Tam uzmanlaflma K›smi uzmanlaflma

Toplam tüketim (refah) Art›fl Art›fl

50 Uluslararas›  ‹kt isat  Teor is i

Resim 3.2

Alfred Marshall
(1842-1924)
Tüketicilerin,
tüketimlerini
mal›n marjinal
faydas›n›n
fiyat›na eflit olana
kadar
ayarlad›klar›n›
savunmufltur.

Tablo 3.1
Ricardo ve Neo-
klasik modellerin
benzerlikleri ve
farkl›l›klar›



‹ktisadi analizlerde d›fl ticaretin yap›lmad›¤› durumu tan›mlamak için Otarfli
kavram› kullan›l›r. Bu durumda ekonomide;

• Ekonomide üretilen tüm mallar tüketilecek,
• Tüketiciler fayda maksimizasyonunu sa¤layacaklar,
• Tam istihdam koflullar› geçerli olacak,
• Üretim faktörlerinin ülke içinde hareketli, fakat ülkeler aras›nda faktör hare-

ketlili¤i olmayacak,
• Tam rekabet koflullar› geçerli olacakt›r.

Otarfli durumunda üretim X’Y’ üretim imkânlar› e¤risi üzerinde gerçekleflecektir.
Bu e¤ri üzerinde hangi noktada üretimin gerçekleflece¤i ise üretim maliyetlerinin piya-
sa fiyat›na eflitlenmesiyle bulunacakt›r. Ünite 2’deki aç›klamalardan hat›rlanaca¤› üze-
re, piyasa fiyat›n›n P1 olmas› halinde d noktas›nda X ve Y mallar›n›n marjinal dönü-
flüm oranlar› (f›rsat maliyetleri), nispi fiyata (Py/Px) eflit olacakt›r. d noktas›nda  üreti-
ciler  piyasa fiyat›n› veri  ald›klar›nda, her bir  mal›n marjinal faydas› bu  mallar›n f›rsat

maliyetlerine eflit olacakt›r ( = MDO). Ancak fiyat›n de¤iflmesi duru-

munda üretim miktarlar› de¤iflecektir.
Genel denge analizinde toplumsal refah, bireylerin faydalar›n›n toplam›na eflittir.

Dolay›s›yla refah› belirleyen, tüketicilerin ne kadar mal tükettikleridir. Tüketicilerin
eriflebilecekleri maksimum mal miktar› ise ekonominin üretebilece¤i mal miktar› ile
s›n›rl›d›r. Bildi¤iniz gibi bu s›n›r› da üretim imkânlar› e¤rileri ile göstermekteyiz.

Bu aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere üretim imkânlar› e¤risinin belirledi¤i
s›n›ra te¤et olan, en yüksek fayda (refah) düzeyini temsil eden toplumsal farks›z-
l›k e¤risi ekonominin genel dengesini verecektir. Bu noktadan geçen do¤runun
e¤imi iki mal aras›nda yurt içi de¤iflim oran›n› (nispi fiyat) verecektir. Bu durumu
aç›klamaya çal›flal›m.

fiekil 3.1’de denge üretim imkanlar› e¤risinin (Y’X’) orijinden en uzak farks›zl›k
e¤risine (I1) te¤et oldu¤u noktada (d) oluflur. Tüketicinin I1 farks›zl›k e¤risinin
temsil etti¤i fayda düzeyine ulafl›labilmesi için gerekli x1y1 kadar mal P1 fiyat›ndan
üretilmektedir. D noktas› üretim imkânlar› s›n›r› üzerinde bulundu¤u için tam is-

Py
Px

MCy
MCx

=
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fiekil 3.1

Y’

Y mal›

y1

P1

I0

P1P0

I1

I2

a

d

e

b

c

X1 X’ X mal›
0

Kapal› ekonomide
denge

Bir ekonomide genel denge,
üretimde ve tüketimde
etkinli¤in ayn› anda
sa¤lanmas› durumunda
sa¤lan›r.

Otarfli durumunda bir ülkede
ancak üretilebilen mallar
tüketilmektedir. Buna
karfl›l›k ekonomi d›fl ticarete
aç›ld›¤›nda tüketiciler
ekonomide üretilen
mallardan daha fazlas›n›
tüketebilme imkan›na
kavuflurlar.



tihdam koflulu da sa¤lanm›fl bulunmaktad›r. O halde denge koflulunu flu flekilde
özetleyebiliriz: D noktas›nda I1 farks›zl›k e¤risine te¤et olan P1 fiyat do¤rusunun
e¤imi marjinal ikame oran› (M‹O)’n› verecektir. P1 do¤rusu ayn› zamanda Y’X’ üre-
tim imkânlar› e¤risine d noktas›nda te¤ettir, bu da bize marjinal dönüflüm oran›
(MDO)’n› verecektir. Dolay›s›yla P1 fiyat› kapal› bir ekonomide üretilen tüm mal-
lar›n tüketildi¤i ve maksimum fayda ve üretimin sa¤land›¤› denge fiyat› olacakt›r.
Bir baflka ifadeyle M‹O=MDO=P1 olacakt›r.

2. ünitedeki aç›klamalardan da hat›rlanaca¤› üzere dengenin c noktas›nda ku-
rulmas›, d›fl ticarete kapal› bir ekonomide mümkün de¤ildir. Çünkü tüketicilere bu
refah düzeyini sa¤layabilecek üretim, fiyat ne olursa olsun gerçekleflmeyecektir.
Ancak fiekil 3.1’de gösterilen a ve b noktalar›, ülkenin üretebilece¤i mal bileflimle-
rini temsil etti¤inden, bu noktalarda denge kurulamaz m› sorusu ak›llara gelebilir.

B noktas› için P0 fiyat›nda üretim dengesinin kurulabilece¤ini söyleyebiliriz. Bu
noktadan geçen I0 farks›zl›k e¤risi ise tüketiciler için daha düflük bir fayda düzeyi-
ni temsil eder. Uzun dönemde b noktas›nda kal›c› ve istikrarl› bir denge kurula-
maz. Çünkü P0 fiyat›nda daha fazla X mal› üretilmekte, ancak tüketiciler de fayda
maksimizasyonu için daha fazla Y mal› talep etmektedir. Öyle ise mevcut durum-
da Y k›t, X ise fazla üretilen bir mal olacakt›r. Tüketici talebi Y mal›n›n fiyat›n›n art-
mas›na, X mal› üretimi fazlal›¤› da X’in Y’ye göre ucuzlamas›na neden olacakt›r. X
mal›n›n ucuzlamas›, Y’nin de pahal›laflmas› fiyat do¤rusunun X eksenine daha ya-
t›k hâle gelmesi anlam›na gelecektir. Fiyattaki bu de¤iflim üretim ve tüketimin d
noktas›na do¤ru kaymas›na neden olacakt›r.

fiekil 3.1 üzerinde “a” noktas›nda neden kararl› bir denge kurulamayaca¤›n› aç›klay›n›z.

AÇIK EKONOM‹DE DENGE
D›fla kapal› bir ekonomide tüketicilerin fayda maksimizasyonunu sa¤larken en
önemli k›s›t, o ekonomide üretilebilecek mal ve hizmet miktar›d›r. fiimdi bu ülke-
nin serbest ticaret yapabildi¤ini varsayarak, tüketicilerin di¤er ülkede üretilen mal-
lar› da talep edip tüketebilece¤ini düflünelim. Dolay›s›yla art›k üretici ve tüketici
dengesinin ayn› noktada kurulmas› zorunlulu¤unu ortadan kald›rm›fl oluyoruz.

fiekil 3.2’deki d noktas› bize kapal› ekonomide denge noktas›n› vermektedir.
fiimdi bu ülkenin Pu fiyat›yla di¤er ülkeyle ticaret yapabildi¤ini varsayal›m. Ticaret
yap›l›rken fiyat›n nas›l belirlendi¤i konusunu 2. ünitede görmüfltük. Pu fiyat›n› ül-
kenin ticaret yapmadan önceki iç fiyat› olan P0 fiyat›yla karfl›laflt›r›rsak, X mal›n›n
Y’ye göre daha pahal› oldu¤unu görebiliriz. Bu yeni fiyat, üreticiler ve tüketiciler
için yeni dengelerin kurulmas›na neden olacakt›r. Üretim dengesi yeni fiyat do¤-
rusunun Y’X’ üretim imkânlar› e¤risine te¤et oldu¤u b noktas›nda kurulacakt›r. Da-
ha fazla X mal› üretmenin Y mal› cinsinden f›rsat maliyeti düfltü¤ü için X mal› üre-
timi x0’dan x2’ye ç›kacakt›r. Buna karfl›l›k Y mal› üretimi yo’dan y2’ye düflecektir.
D›fl ticaret yap›lan fiyat bu ülkenin X mal› üretimini art›rmas›na, bir baflka ifadeyle
X mal› üretiminde uzmanlaflmas›na neden olacakt›r.

Üretim Fiyat Tüketim

MDO P1= ∆y/∆x M‹O
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Tablo 3.2

Kapal› ekonomide genel
denge noktas›nda üretim
imkanlar› ve toplumsal
farks›zl›k e¤risine te¤et
olarak çizilen do¤runun
e¤imi yurt içi nispi (göreli)
fiyat› verecektir.

Kararl› denge noktas›ndan
ayr›l›fl olsa bile eski denge
noktas›na dönülmektedir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1

Üretimde denge, üretim
imkânlar› e¤risinin e¤iminin
ülke içi nispi fiyatlara eflit
oldu¤u noktada, tüketimde
denge ise üretim imkânlar›
e¤risine te¤et olan
toplumsal farks›zl›k
e¤risinin e¤iminin yurt içi
nispi fiyatlara eflit oldu¤u
noktada gerçekleflecektir.



Pu fiyat›nda tüketiciler ise X mal›n›n Y’ye göre pahal›laflmas› sonucunda tüke-
tim bileflimlerini ve fayda düzeylerini de¤ifltireceklerdir. Tüketimde denge ise
Pu’nun e¤iminin I1 farks›zl›k e¤risi üzerindeki c noktas›nda, M‹O’ya eflit oldu¤u
noktada gerçekleflecektir. Dikkat edilirse, c noktas›, ülkenin üretim imkânlar› e¤ri-
sinin belirledi¤i s›n›rlar›n d›fl›ndad›r. Ülke Pu fiyat›nda, y2 kadar Y mal› üretirken
tüketiciler y1 kadar tüketmektedirler. Bu durumun aç›klamas›; art›k y1y2 kadar Y
mal›n› ticaret yoluyla elde edebilmektedirler.

Görüldü¤ü üzere tüketiciler nispi olarak ucuzlayan Y mal›ndan tüketimlerini
art›rmakta, ayn› zamanda kapal› ekonomi durumuna göre daha fazla X mal› tüket-
mektedirler. Nispi fiyatlar›n de¤iflmesi tüketicilerin adeta gelirlerinin artmas› gibi
bir etki yaratm›flt›r. Tüketimlerin artmas›, daha yüksek bir fayda (refah) düzeyini
temsil eden I1 farks›zl›k e¤risi üzerinde tüketim dengesinin kurulmas›na neden ol-
mufltur. Böylece her iki ülkede ve her iki piyasada da tatmin edilmeyen üretici ya
da tüketici kalmam›flt›r.

Tüketici dengesinin neden I1 farks›zl›k e¤risi üzerinde gerçekleflti¤i, karfl›l›kl› talep tara-
f›ndan belirlenir. Bu konu için 2. ünitede yer alan karfl›l›kl› talep ve teklif e¤rileri konu-
sunu gözden geçiriniz.

D›fl ticaret yapan ülke b noktas›nda üretim yapacak, buna karfl›l›k c noktas›nda
tüketimi gerçeklefltirecektir. Yurt içinde üretilen Y mal› (y2) tüketimi karfl›lamaya-
cak (y1), buna karfl›l›k yurt içi tüketimden (x1) daha fazla X mal› üretilecektir (x2).
Genel dengenin sa¤lanabilmesi için M‹O = P = MDO koflulunun sa¤lanmas› gerek-
ti¤ini biliyoruz. Bu nedenle ülke Pu fiyat›ndan x1x2 kadar X mal› ihraç edip karfl›-
l›¤›nda y1y2 kadar Y mal› ithal edecektir. c ve b noktalar›n› dikkate alarak Pu’nun
e¤imini hesaplad›¤›m›zda;

Py
Px

MDOy
MDOx

M Oy
M Ox

y y
x x

= = =−
−
−

İ

İ

0 0
0 0

2 1
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fiekil 3.2

Y mal›

y1

y0

y2

x0 x1 x2

Pu P0

I0

I1

Pu

P0

Y’

c

d

a
b

X mal›
X’

0

D›fla aç›k
ekonomide denge

Ülkeler aras›nda mallar›n
üretim ve tüketimindeki
farkl›l›klar, bu mallara
yönelik talep olmas›
kofluluyla d›fl ticarete neden
olmaktad›r.

Tüketici Denge Koflulu -
Fayda Maksimizasyonu
Koflulu: Denge noktas›nda
mallar›n marjinal
faydalar›n›n birbirine oran›,
fiyatlar›n›n birbirine oran›na
(nispi fiyat) eflit olmal›d›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

‹ki ülkenin teklif e¤rilerinin
birbirlerini kestikleri
noktada ülkelerin ihracat
arzlar› ve ithalat talepleri
birbirlerine eflit olmakta ve
bu noktada genel denge
kurulmaktad›r.



Bu durumda ülke; Py*0x2 - Py*0x1 kadar ihracat yapacak bunun karfl›l›¤›nda
Px*0y2 - Px*0y1 kadar ithalat yapacakt›r. Bir baflka ifadeyle Pu fiyat›ndan |ac|
uzunlu¤u ithalat›, |ab| ise ihracat› verecektir. ABC üçgeni bize ülkenin d›fl ticaret
üçgenini gösterecektir.

D›fl Ticaret ve Üretim-Tüketim Kazançlar›
Bu aç›klamalar bize göstermektedir ki ülkeler aras›nda serbest ticaretin olmas› için
iki ülkenin yurt içi fiyatlar›n›n farkl› olmas› yeterli olacakt›r. Bunun sonucunda her
iki ülke de ticaretten kazançl› ç›kacak ve daha yüksek bir refah düzeyi yakalaya-
bilecektir. Burada serbest ticaret kazançlar›, tüketim (de¤iflim) kazançlar› ve üre-
tim (uzmanlaflma) kazançlar›ndan oluflmaktad›r. 

D›fl ticaretin tüketim kazançlar›, oluflan d›fl ticaret fiyat›n›n (Pu) üretimde her-
hangi bir de¤ifliklik olmasa bile tüketicilerin fayda düzeylerini art›rmas› durumu-
dur. fiekil 3.3 arac›l›¤›yla bu etkiyi aç›klamaya çal›flal›m. P0 yurt içi fiyat›nda, otar-
fli durumunda denge d noktas›nda sa¤lanm›flt›r. Bu noktadaki üretim miktarlar›n›
de¤ifltirmeden tüketicilerin d›fl ticaret fiyat›ndan (Pu) tüketimlerini gerçeklefltirdik-
lerini varsayal›m. Tüketim dengesinin nerede oluflaca¤›n› belirlemek için d nokta-
s›ndan geçen (üretim miktarlar›n› ayn› tutmak amac›yla) Pu’ya paralel çizilmifl fiyat
do¤rusunun farks›zl›k e¤risine te¤et oldu¤u noktay› bulmam›z gerekecektir. Dik-
kat edilirse Pu’ya paralel çizilen fiyat do¤rular› ayn› e¤imi (de¤iflim oran›n›) vere-
cektir. Tüketimde dengenin kuruldu¤u c noktas›nda, Y mal›n›n daha ucuz oldu¤u
Pu fiyat›nda tüketiciler daha fazla Y mal›, daha az X mal› tüketeceklerdir. Tüketim-
de denge orijinden daha uzakta olan I1 farks›zl›k e¤risi üzerinde kurulacakt›r. Üre-
tim miktar›n› de¤ifltirmeden, d›fl ticaret nedeniyle tüketimde dengenin d noktas›n-
dan c noktas›na kaymas› ve daha yüksek fayda düzeyine geçilmesi tüketim (de¤i-
flim) kazançlar› olarak ifade edilir.

Serbest ticaret yoluyla oluflan fiyat›n üretim üzerine de etkileri olacakt›r. Pu fi-
yat›n›n ülkenin yurt içi fiyat›na göre Y mal›n›n daha ucuz ya da X mal›n›n daha pa-
hal› oldu¤u de¤iflim oran›n› temsil etti¤ini belirtmifltik. Dolay›s›yla X mal› üretme-
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nin daha kârl› olaca¤› söylenebilir. Dolay›s›yla yurt içi üreticiler kaynaklar›n› daha
fazla X üretimi için kullanacaklar, Y mal› üretimi azalacakt›r. Bu durumu ülkenin
X mal› üretiminde uzmanlaflmas› olarak ifade edebiliriz. Üretimde denge d nok-
tas›ndan b noktas›na kayacakt›r. Pu fiyat›nda A ülkesinde X mal› üretimi ox2’ye
yükselecektir. Üretimdeki art›fl yurt içi maliyetlerle, Pu fiyat› eflitleninceye kadar
devam edecektir. Dikkat ederseniz burada artan f›rsat maliyetleri nedeniyle eksik
uzmanlaflma söz konusudur.

Örne¤imizde de görüldü¤ü üzere ticaret yapan ülkenin I0 toplumsal farks›zl›k
e¤risinin temsil etti¤i refah düzeyinden I1 farks›zl›k e¤risine yükselmesi ticaret ka-
zanc›n› oluflturmaktad›r. Bu serbest ticaretin refah etkisidir. Böylece serbest tica-
ret, ülkenin üretim imkânlar› e¤risinin belirledi¤i s›n›rlar›n d›fl›nda bir mal bileflimi-
nin tüketilmesine olanak sa¤lamaktad›r.

‹ki ülke için yurt içi fiyatlar›n farkl›l›¤› üretimden, talepten veya her ikisinden
kaynaklanabilir. fiimdi farkl› bir durumu, artan f›rsat maliyetleri koflullar›nda üre-
tim yapan iki ülkede üretim maliyetlerinin (arz) ve tüketici zevk ve tercihlerinin
(talep) farkl› olmas› durumunda ticaretin nas›l gerçekleflece¤ini ve ticaretten do¤an
kazançlar› aç›klamaya çal›flal›m.

Üretim Koflullar›n›n Farkl› Olmas› Durumunda D›fl Ticaret
fiu ana kadar yapt›¤›m›z aç›klamalar, Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’nin ülkeler
aras›nda üretim fonksiyonlar›n›n (teknolojinin) farkl›l›¤› varsay›m›na dayanmakta-
d›r. E¤er mallar›n üretim fonksiyonlar›n›n iki ülkede de ayn› oldu¤u kabul edilir-
se, üretimde uzmanlaflma ve ticaret sadece talep koflullar›ndaki farkl›l›ktan kay-
naklanacakt›r. ‹lerleyen ünitelerde ayr›nt›lar›n› görece¤iniz Faktör Donat›m› Teori-
si ile uluslararas› ticaret, mallar›n ülkelerdeki üretim fonksiyonlar›n›n farkl›l›¤› ile
de¤il de ülkelerdeki nispi üretim faktörü zenginli¤i ile aç›klanm›flt›r.

Arz koflullar›n›n farkl›l›¤›n› ortaya koyabilmek için iki ülkenin de artan maliyet
koflullar›nda üretim yapt›¤›n›, ancak birinin X mal›, di¤erinin de Y mal› üretiminde
karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip oldu¤unu varsayal›m. Bu durumu temsil etmesi için
A ülkesinin üretim imkânlar› e¤risini X’Y’, B’nin üretim imkânlar› e¤risini de Y ma-
l› üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip oldu¤unu gösteren X’’Y’’ fleklinde çi-
zelim. Üretim maliyetlerindeki farkl›l›¤›n sonuçlar›n› ortaya koyabilmek için ise,
her iki ülkede de tüketici zevk ve tercihlerinin, bir baflka ifadeyle talep koflullar›-
n›n ayn› oldu¤unu varsayal›m. Gerçekleflmesi oldukça güç olan bu durumu her
iki ülke için ayn› toplumsal farks›zl›k e¤rilerini kullanarak ifade edebiliriz.

fiekil 3.5’te sunuldu¤u gibi A ülkesi kapal› ekonomi durumundayken denge d1
noktas›nda, B ülkesinde ise d2 noktas›nda oluflacakt›r. Talep yap›lar› ayn› olsa da
iki ülkedeki arz koflullar›n›n farkl›l›¤› nedeniyle A ülkesinde yurt içi nispi fiyatlar
PA, B ülkesinde ise PB olarak oluflmufltur.
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Eksik uzmanlaflma, iki ülke
ve iki mall› modelde e¤er
artan f›rsat maliyetleri
koflulu varsa geçerli
olacakt›r. A ülkesi X mal›
üretiminde uzmanlaflt›kça,
f›rsat maliyetleri artacak,
uzmanlaflma f›rsat
maliyetleri iki ülkede eflit
oluncaya kadar devam
edecektir. 

Ticaret kazanc›, ülkenin
üretim imkanlar› e¤risinin
d›fl›nda bir mal bileflimini
tüketebilmesiyle oluflur.



‹ki ülke aras›nda iç fiyat do¤rular›n›n e¤imleri aras›ndaki farkl›l›k flekil 3.4’te aç›k-

ça görülmektedir. PA fiyat do¤rusunun e¤imi olacakt›r. Burada yapaca-

¤›m›z karfl›laflt›rmalarda PA fiyat›nda X’in, PB fiyat›nda da nispi olarak Y’nin ucuz

mal oldu¤u görülecektir (PB fiyat do¤rusunun e¤imi ). O halde A ülkesi,

X mal›; B ülkesi de Y mal› üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir. Bu iki ülkenin
yurt içi fiyatlar›n›n aras›nda Pu gibi bir fiyattan serbest ticaret yapmaya bafllad›kla-
r›n› varsayal›m. Ticarete aç›ld›klar›nda iki ülkede de yurt içi üretim ve tüketim mik-
tarlar› de¤iflecektir.
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Ricardo’ya göre yurt içi
maliyetler denge ticaret
haddinin d›fl s›n›r›n›
oluflturmaktad›r. Buna göre
A ülkesi için PA fiyat›
ticaretin olmayaca¤› s›n›r›
göstermektedir. Ticaret
haddi iki ülkenin yurt içi
üretim maliyetleri aras›nda
oluflur. Denge ticaret haddi
ise karfl›l›kl› talep kanununa
göre, ülkelerdeki ithal mal›
talebinin fliddetine göre
belirlenir.
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Yurt içi fiyatlar›n farkl›l›¤›



A ülkesi için Pu fiyat› X mal›n›n yurtiçi fiyat›na (PA) göre daha pahal› oldu¤u bir
fiyatt›r. Bu durumda üretimde denge flekil 3.5’ten görüldü¤ü gibi d1 noktas›ndan C
noktas›na do¤ru hareket edecektir. X’in fiyat›n›n artmas›, X üretimini kârl› hâle ge-
tirecektir. Pu fiyat›nda tüketimde denge ise A noktas›nda kurulacakt›r. Yeni denge-
de tüketiciler pahal›laflan X mal›n›n tüketimini azaltm›fllar, x2’den x3’ e gerilemifl,
buna karfl›l›k ucuzlayan Y mal› tüketimini y1’den y3’e yükseltmifllerdir. A ülkesin-
de tüketicilerin a¤›rl›kl› olarak tükettikleri Y mal›n›n ucuzlamas›, tüketicilerin Y
mal› tüketimlerini daha da art›rarak I1 farks›zl›k e¤risi üzerinde daha yüksek fayda
düzeyine ulaflmalar›n› sa¤lam›flt›r.

B ülkesi için ise Pu fiyat› Y mal›n›n X’e göre daha pahal› oldu¤u bir fiyatt›r. Bu
durumda üretim dengesi d2’den E noktas›na do¤ru hareket edecektir (fiekil 3.5).
Y’nin daha pahal› oldu¤u bu fiyatta Y mal›n›n yurt içi üretimi artm›flt›r. Pu fiyat›n-
da tüketim dengesi ise G noktas›nda kurulacakt›r. Tüketiciler pahal›laflan Y mal›
tüketimini azaltacak, y2’den y3’e gerilemifl, buna karfl›l›k ucuzlayan X mal› tüketi-
mini x2’den x3’e yükselteceklerdir.

Bu yeni üretici ve tüketici dengelerine bakarak; A ülkesinin üretti¤i x3x2 kadar
X mal›n› B ülkesine ihraç edecek, karfl›l›¤›nda y2y3 kadar Y mal› ithalat› gerçeklefl-
tirecektir. ABC d›fl ticaret üçgeninin |AB| kenar› ithalat›, |BC| kenar› ise ihraca-
t› göstermektedir. 

B ülkesi ise d›fl ticaret fiyat›nda y2y3 kadar Y mal›n› ihraç edecektir. Yurt içi üre-
timin karfl›layamad›¤› x2x3 kadar X mal›n› ise A ülkesinden ithal edecektir. B ülke-
sinin d›fl ticaret üçgeni EFG olacakt›r. Burada |EF| kenar› ihracat›, |FG| kenar› ise
ithalat› göstermektedir.

Sonuçta, her ülke nispi olarak daha ucuza üretti¤i mal›n üretiminde uzmanlafl-
m›flt›r. Serbest ticaret, iki ülkenin tüketicilerinin de ayn› zevk ve tercihlere sahip ol-
malar›na ra¤men daha ucuza X veya Y mal› tüketmelerine olanak sa¤lam›flt›r. Böy-
lece serbest ticaret arac›l›¤›yla iki ülkedeki tüketiciler de daha yüksek refah düze-
yini temsil eden I1 farks›zl›k e¤risi üzerinde dengeye gelmifllerdir. Neoklasikler bu
yolla serbest ticaretin, iki ülkeye de yarar sa¤lad›¤›n› ispat etmifllerdir.

Kapal› Ekonomi Serbest Ticaret

A ülkesi X Y X Y

Üretim OX1 OY1 OX2 OY2

Tüketim OX1 OY1 OX3 OY3

‹hracat – – X2X3

‹thalat – – Y2Y3

B ülkesi

Üretim OX1 OY1 OX2 OY2

Tüketim OX1 OY1 OX3 OY3

‹hracat Y2Y3

‹thalat X3X2

Toplam

Üretim OX1+ OX1 OY1+ OY1 OX2+ OX2 OY2+ OY2

Tüketim OX1+ OX1 OY1+ OY1 OX3+ OX3 OY3+ OY3
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Oluflan uluslararas› fiyat
(ticaret haddi) ticaret öncesi
yurt içi fiyat›ndan ne kadar
farkl› olursa, ülke ticaretten
o ölçüde kazançl› ç›kacakt›r.

Tablo 3.3
Otarfli ve serbest
ticaret koflullar›nda
etkiler

Varsay›mlar›m›z gere¤i A
ülkesinin ihracat›, B
ülkesinin ithalat›na eflit
olmak zorundad›r. D›fl
ticaret üçgenleri ülkeler
aras›ndaki d›fl ticaret
hacmini göstermektedir.
Üçgenlerin alanlar› birbirine
eflittir.



fiekil 3.5’i göz önüne alarak Pu fiyat›nda A ve B ülkeleri için üretimde uzmanlaflman›n
nas›l gerçekleflti¤ini belirleyiniz.

Talep Koflullar›n›n Farkl› Olmas› Durumunda D›fl Ticaret
Ülkelerin örne¤imizde yer alan iki mala yönelik talep koflullar›n›n farkl› olmas› da
ticarete yol açacakt›r. Bu durumu daha kolay aç›klayabilmek için flekil 3.6’da A ve
B ülkeleri için ayn› üretim koflullar›n› temsil eden X’Y’ üretim imkânlar› e¤rileri
kullan›lm›flt›r. 

Bu iki ülke aras›ndaki talep yap›lar›ndaki
farkl›l›¤› vurgulayabilmek için A ülkesindeki
tüketici tercihlerinin Y mal›nda yo¤unlaflt›¤›-
n› (I0, I1), buna karfl›l›k B ülkesi tüketicileri-
nin tüketim bileflimlerinde X mal›n›n a¤›rl›k
tafl›d›¤›n› (I*0, I*1) varsayal›m. Talep yap›la-
r›ndaki bu farkl›l›k, ülkelerin iç fiyatlar›n›n
farkl› olmas›na neden olacakt›r. A ülkesinde,
kapal› ekonomide denge PA fiyat›nda d1 nok-
tas›nda oluflacak, B ülkesinde ise yurt içi fi-
yatlar PB seviyesinde ve üretim ve tüketimde
denge de d2’de oluflacakt›r. 

Analizimizde iki ülke aras›nda ticaretin
bafllayabilmesi için önkoflullardan birisi iç fi-
yatlar›n farkl› olmas›d›r. A ülkesi yurt içi fiya-
t› PA ile B ülkesi yurt içi fiyat› PB karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda PA fiyat›nda Y, X’e göre daha pahal›
bir mald›r. PB için ise X’in Y’ye göre daha pa-
hal› oldu¤unu söyleyebiliriz. Her ülke kendi-
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‹ki ülke aras›ndaki iç fiyat farkl›l›klar›
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Üretim koflullar›n›n ayn›, talep koflullar›n›n farkl› olmas› durumunda d›fl ticaret ve denge



sinde ucuz olan mal›n üretiminde uzmanlafl›p ticarete bafllayabilir. O hâlde A ülke-
si X mal›, B ülkesi de Y mal›nda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olacakt›r.

‹ki ülkenin yurt içi fiyat do¤rular›n›n aras›ndan geçen bir Pu gibi fiyattan d›fl ti-
carete aç›ld›klar›n› varsayarak iki ülkede oluflacak üretim ve tüketim etkilerini in-
celeyelim. A ülkesi için Pu fiyat› X mal›n›n Y’ye göre daha pahal› oldu¤u bir fiyat-
t›r. Bu durumda üretim dengesi d1’den C noktas›na do¤ru hareket edecektir. Çün-
kü X’in daha pahal› oldu¤u bu fiyattan daha çok üretim gerçekleflecektir. Yeni fi-
yat (Pu) tüketiciler için de veri oldu¤una göre, yeni tüketimde denge A noktas›n-
da kurulacakt›r. Dikkat edilirse yeni dengede tüketiciler pahal›laflan X mal›n›n tü-
ketimini azaltm›fllar, x2’den x3’ e gerilemifl, buna karfl›l›k ucuzlayan Y mal› tüketi-
mini y2’den y3’e art›rm›fllard›r. A ülkesinde tüketicilerin a¤›rl›kl› olarak tükettikleri
Y mal›n›n ucuzlamas›, tüketicilerin Y mal› tüketimlerini daha da art›rarak I1 fark-
s›zl›k e¤risi üzerinde, daha yüksek fayda düzeyine ulaflmalar›n› sa¤lam›flt›r.

B ülkesi için ise Pu fiyat› Y mal›n›n X’e göre daha pahal› oldu¤u bir fiyatt›r. Bu
durumda üretim dengesi d2’den C noktas›na do¤ru hareket edecektir. Çünkü Y’nin
daha pahal› oldu¤u bu fiyattan daha çok Y mal› üretimi gerçekleflecektir. Pu fiya-
t›nda tüketiciler G noktas›nda dengeye gelecektir. Tüketiciler pahal›laflan Y mal›
tüketimini azaltm›fllar, y2’den y3’e gerilemifl, buna karfl›l›k ucuzlayan X mal› tüke-
timini x2’den x3’e art›rm›fllard›r. A ülkesinde tüketicilerin a¤›rl›kl› olarak tükettikle-
ri X mal›n›n ucuzlamas›, tüketicilerin X mal› tüketimlerini daha da art›rarak I*1 fark-
s›zl›k e¤risi üzerinde daha yüksek fayda düzeyine ulaflmalar›n› sa¤lam›flt›r.

Üretimde ve Tüketimde Dengeden Teklif E¤rilerine
fiekil 3.8’de verilen örnek yard›m›yla çeflitli fiyatlarda A ülkesinde üretimde ve tü-
ketimde dengenin nas›l kuruldu¤unu bir kez daha görelim. Otarfli durumunda A
ülkesinde tüketicilerin I1 farks›zl›k e¤risinin temsil etti¤i fayda düzeyinde d1 nok-
tas›nda dengeye geldi¤ini görüyoruz. d1 noktas› ayn› zamanda üretimde dengenin
sa¤land›¤› noktad›r. Böylece 60 X, 50 Y mal› üretilmekte ve tüketilmektedir. Peki,
acaba d1 noktas›nda hem M‹O, hem de MDO’s›n› hesaplayabilir miyiz? Bu ayn› za-
manda d1 noktas›ndan geçen P1 do¤rusunun e¤imine eflit olacakt›r. P1 do¤rusu
üzerinde iki noktay› (d1 ve F noktalar›) alarak e¤imi hesaplayabiliriz.

E¤im= 

P1 fiyat do¤rusunun e¤imi bize kapal› ekonomi durumunda A ülkesinde 1 Y
mal›n›n 6 X mal›yla de¤ifltirildi¤ini ifade etmektedir.

fiimdi bir varsay›m daha yapal›m. A ülkesinin B ülkesi ile ticaret yapt›¤›n› ve ti-
caret fiyat›n›n 1 Y ile 1 X de¤ifltirildi¤i fiyat oldu¤unu kabul edelim. Bu fiyat elbet-
te ki A ülkesi için Y’nin daha ucuz oldu¤u bir fiyatt›r.

Py/Px’in 1 oldu¤u P3 fiyat›nda üretici dengesi d3 noktas›nda kurulacakt›r. Bu
noktada 130 birim X mal›, 20 birim Y mal› üretilecektir. Dikkat edilirse P1 fiyat›na
göre X üretimini art›rman›n f›rsat maliyetinin düflük oldu¤u P3 fiyat›nda X mal› üre-
timi artm›flt›r. P3 fiyat›nda tüketimde denge c3 noktas›nda sa¤lanacak, 80 birim X
mal› ile 70 birim Y mal› tüketilecektir. P3 fiyat›nda tüketicilerin ulaflabilece¤i en
yüksek farks›zl›k e¤risi I3’tür. c3Hd3 d›fl ticaret üçgeninin belirledi¤i alana göre A
ülkesi 130-80=50 birim X mal› karfl›l›¤›nda 70-20=50 birim Y mal› ithalat› gerçek-
lefltirecektir. Ticaret haddi aç›kça görebildi¤iniz gibi Py/Px =50/50=1 olacakt›r.
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Her iki ülke de ayn› üretim
imkânlar› e¤risine sahip
olsa da serbest ticaret iki
ülkenin de yarar›na
olacakt›r.



Peki, d›fl ticaret fiyat› 1/2 (P2 fiyat›) olursa üretim ve tüketim miktarlar› nas›l de-
¤iflecektir? P2 fiyat›nda üretimde denge d2’de kurulacakt›r. P2 fiyat› yine kapal›
ekonomideki yurt içi fiyata göre X’in pahal› oldu¤u bir fiyatt›r (P2>P1). Bu neden-
le A ülkesi X mal› üretiminde uzmanlaflm›fl (60’tan 110 birime yükselmifl); buna
karfl›l›k Y üretiminden vazgeçmifltir (50’den 35’e gerilemifl). Tüketimde denge ise
P2 fiyat do¤rusunun I2 farks›zl›k e¤risine te¤et oldu¤u c2 noktas›nda sa¤lanm›flt›r.
Bu noktada tüketiciler 70 X; 60Y tüketeceklerdir. Oluflan c2Hd2 d›fl ticaret üçgeni-
ne göre 110 -70= 40 birim X mal› ihracat›na karfl›l›k 55-35=20 birim Y mal› ithalat›
gerçekleflecektir. Ticaret haddi Py/ Px=20/40 = 1/2 olacakt›r.

A ülkesi Kapal› Ekonomi

(P1 fiyat›)

Serbest ticaret

(P2 fiyat›)
(P3 fiyat›)

X Y X Y X Y

Üretim 60 50 110 35 130 20

Tüketim 60 50 70 55 80 70

‹hracat 0 0 40 50

‹thalat 0 0 20 50

Toplam Üretim 60X+60Y 110X+35Y 130X+20Y

Toplam Tüketim 60X+60Y 70X+55Y 80X+70Y
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Tablo 3.4
Çeflitli fiyatlarda
üretim, tüketim ve
d›fl ticaret miktarlar›
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Çeflitli fiyatlarda üretimde ve tüketimde denge



Neoklasiklerin serbest ticaretin toplam dünya
has›las›n› art›raca¤› görüflünü de bu örnek üzerin-
den aç›klayabiliriz. Kapal› ekonomi durumunda A
ülkesinin toplam üretimi 60X+60Y iken, P2 fiya-
t›nda 110X+35Y’ye, P3 fiyat›nda ise 130X+20Y’ye
yükselmektedir. Her iki koflulda da tüketimde
denge I1’e göre daha yüksek fayda düzeylerini
temsil eden I2 ve I3 gibi farks›zl›k e¤rileri üzerinde
kurulmufltur. Bir baflka ifadeyle refah artm›flt›r.

Yukar›daki verilere ba¤l› olarak; yurt içi fiyat-
tan (P1) bafllamak üzere çeflitli fiyatlarda A ülke-
sinin Y mal› ithalat› karfl›l›¤›nda teklif etti¤i X
mallar›n› göstermemiz mümkün olacakt›r. Ben-
zer bir analiz B ülkesi için de yap›ld›¤›nda o ül-
kenin de teklif e¤risi elde edilebilecek ve karfl›-
l›kl› talep kanununa göre denge ticaret haddi bu-
lunacakt›r. Burada alt›n›n çizilmesi gereken nok-
ta ülkelerin birbirlerinin mallar›na olan talebinin
fliddeti d›fl ticaret fiyat›n› ve d›fl ticaret miktarlar›-
n› belirleyecektir.

A ülkesinin teklif e¤risini flekil 3.9 üzerinde çiziniz.

KISM‹ DENGE ANAL‹Z‹NDE DIfi T‹CARET
K›smi denge analizi arac›l›¤›yla belirli bir piyasada, üretim sektöründe d›fl ticareti
etkileyebilecek faktörlerin neler oldu¤u aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r. K›smi denge
analizinde örne¤in; piyasada otomobil fiyat›n›n nas›l belirlendi¤i ve de¤iflti¤i ince-
lenmektedir. Analizde sadece otomobil piyasas› üzerinde durulur ve dolay›s›yla da
di¤er piyasalar›n, otomobil piyasas› üzerindeki etkileri ihmal edilir (ceteris paribus
varsay›m›). Bu nedenle de öncelikle ilgilendi¤imiz piyasaya yönelik arz-talep e¤-
rilerini kullanmam›z gerekecektir.

D›fl Ticaretin Olmad›¤› Durumda Denge
fiekil 3.10’da A ülkesinde X mal›na yönelik k›smi denge analizi sunulmaktad›r. X
mal› piyasas›n›n tam rekabet koflullar›nda çal›flt›¤›, üreticilerin kârlar›n› tüketicile-
rin de faydalar›n› maksimize edecekleri varsay›lmaktad›r. A ülkesinde X mal› ihra-
cat› veya ithalat› yap›lmamakta, dolay›s›yla yurt içi fiyat yurt içi üreticilerin arz› ile
yurt içi talebi dengelemektedir. Tüketici teorisinden hat›rlayaca¤›n›z üzere, tüketi-
cinin X mal› tüketimini etkileyen temel faktörler X’in fiyat›, zevk ve tercihler, X’i
ikame edecek ürünlerin fiyatlar› ve tüketicinin geliridir.

fiekil 3.10 X mal› piyasas›nda toplam üretici (b alan›) ve tüketici rantlar›n› (a
alan›) göstermektedir. K›smi denge analizi flu sorulara yan›t bulmam›za yard›mc›
olacakt›r:

• E¤er A ülkesinde X mal›n›n ticaretine izin verilirse, X mal›n›n fiyat›nda ve
yurt içi piyasada sat›lan X mal› miktar›nda nas›l bir de¤ifliklik olacakt›r?

• X mal›n›n serbest ticaretinden kim kazançl› ç›kacakt›r?
• Ticaret yap›lacak fiyat› hangi politikalar etkileyecektir?
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X mal›n›n üretildi¤i sektör
d›fl ticarete aç›k de¤ilse
piyasada denge yurt içi arz
ve talebin kesiflti¤i piyasa
fiyat›nda oluflacakt›r. 

Tüketici rant›: Piyasa
fiyat›n›n üzerindeki
fiyatlarda söz konusu mal›
sat›n almaya raz› olan
tüketicilerin, bu mal› piyasa
fiyat›ndan elde etmeleriyle
oluflan kazançt›r.

Üretici rant›: Tam rekabet
piyasas›nda oluflan fiyat›n
alt›nda bir fiyatla da
üretmeye raz› olan
üreticilerin, daha yüksek
piyasa fiyat›ndan
ürettiklerini satmalar›yla
oluflan kazançt›r.

fiekil 3.9
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Bunun için A ülkesini X mal›n›n ticaretine aç-
mam›z ve oluflacak etkileri ayr›flt›rmam›z gereke-
cektir. Talebi belirleyen temel faktörün X mal›n›n
fiyat› oldu¤unu varsayal›m. E¤er A ülkesinin yurt
içi fiyat› (PA) di¤er ülkelerin fiyat›ndan küçükse
(Pu) A ülkesi X mal›n› d›fl piyasalara ihraç ede-
cektir. Yurt içi üreticiler daha yüksek olan fiyat-
tan, di¤er ülkelerdeki tüketicilere X mal›n› satmak
isteyeceklerdir. Tersi durumda PA>Pu ise A ülkesi
X mal› ithalatç›s› olacak, A ülkesindeki X mal› tü-
keticileri daha düflük fiyattan di¤er ülkelerden X
mal› almak isteyecektir.

Dünya Fiyatlar› ve Karfl›laflt›rmal› 
Üstünlükler
Yukar›da yapt›¤›m›z yurt içi fiyatla dünya fiyatla-
r›n›n karfl›laflt›r›lmas›, asl›nda A ülkesinin X ma-
l›nda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ünün olup olmad›¤›-

n›n belirlenmesidir. Yurt içi fiyatlar asl›nda f›rsat maliyetini yans›tmaktad›r. Daha
önce yapt›¤›m›z varsay›mlardan hat›rlayaca¤›n›z üzere karfl›laflt›rmal› üstünlükler
esas›na göre belirlenen d›fl ticaret tüm ülkelerin yarar›na olacakt›r. 

Serbest ticaretin yarataca¤› etkileri analiz etmeye bafllamadan önce A ülkesinin
dünya X mal› piyasas›n› etkileyemeyecek küçük bir ülke oldu¤unu belirtelim. Do-
lay›s›yla A, dünya X mal› piyasas›nda oluflan fiyat› kabul edecektir. Pu fiyat›ndan A
ülkesinde s›n›rs›z miktarda X mal› üretilece¤ini veya talep edilece¤ini gösterebil-
mek için tam esnek, yatay bir do¤ru olarak çizilmifltir.
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A ülkesi d›fl ticarete aç›ld›¤›nda yurt içi fiyatla (PA) dünya fiyat› (PU) birbirine
eflit olacakt›r. Hiçbir al›c› dünya fiyat›ndan fazla ödemek istemeyecek, hiçbir sat›c›
da PU’nun alt›nda bir fiyat› kabul etmeyecektir. PA= PU olunca, yurt içi arz ile ta-
lep aras›nda farkl›l›k oluflacakt›r. fiekil 3.11’de gösterildi¤i gibi PU fiyat›nda A ülke-
sinde X mal› arz› X talebinden fazla olmaktad›r. 

A ülkesindeki X mal› arz ve talebi aras›ndaki farka ra¤men, denge sa¤lanmak-
tad›r. Çünkü arz fazlal›¤› di¤er ülkeler taraf›ndan talep edilmektedir. Dolay›s›yla bu
miktar A’n›n ihracat› olacakt›r. Peki, bu durumda A ülkesinde ticaretten do¤an ka-
zançlar nas›l de¤iflecektir?

Öncelikle daha yüksek olan PU fiyat› üreticilerin lehine olacakt›r. Buna karfl›l›k
tüketiciler fiyatlar›n PA’dan PU’ya yükselmesi sonucunda kayba u¤rayacaklard›r.
Kazanç ve kay›plar› ayr›flt›rabilmemiz için üretici ve tüketici rantlar›na bakmam›z
gerekecektir. Fiyat›n yükselmesi üretici rant›n›n c’den c+b+d alan›na artmas›na ne-
den olacakt›r. Tüketici rant› ise a+b alan›ndan a’ya gerileyecektir. Ticaretten net
kazanc› d alan› göstermektedir.

fiimdi ise PA’n›n ticaret öncesi dünya fiyatlar›ndan (PU) yüksek oldu¤unu varsa-
yal›m. Yine ticarete aç›ld›ktan sonra tek fiyat geçerli olacak A ülkesinde X mal›n›n fi-
yat› PU olacakt›r. fiekil 3.12’de görülebilece¤i gibi yurt içi talep PU fiyat›nda A ülke-
sinde gerçekleflen üretimden fazlad›r. Arz ve talep aras›ndaki bu farkl›l›k ithalat yo-
luyla karfl›lanacakt›r. Yatay çizilmifl PU fiyat do¤rusu X mal› dünya arz›n› temsil et-
mektedir. A ülkesini küçük ülke olarak varsaym›flt›k. Dolay›s›yla A ülkesinin X mal›
ithalat talebi PU fiyat›n› etkileyemeyecek, A istedi¤i kadar X mal› ithal edebilecektir.
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fiekil 3.12

X fiyat

X yurtiçi arz
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a
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 miktar

Talep edilen
 miktar

X yurtiçi talep

‹thalat

PU

Xmiktar

‹thalatç› ülke ve d›fl
ticaret

D›fl ticaret durumunda fiyat›
etkileyecek tafl›ma
maliyetleri gibi faktörlerin
etkisini yok varsayarak,
ülkeler aras›nda fiyat
farkl›l›¤› ortadan kalkacak,
X mal›n›n tek bir fiyat›
olacakt›r.

Tablo 3.5

Ticaratten önce D›fl ticaret sonras›

a+b
c

Tüketici rant›
Üretici rant›

a
b+c+d

a+b+c a+b+c+d

-b
+(b+d)

+d

De¤iflim

Toplam

D›fl ticaretten sonra
ihracatç› ülke
refah›nda de¤iflim



Yurt içi fiyatlar›n daha düflük olan dünya fiyatlar›na eflitlenmesiyle tüketici ran-
t› a’dan a+b+d’ye yükselecektir. Buna karfl›l›k fiyat›n düflmesi üretici rant›n›n azal-
mas›na, b+c alan›ndan c’ye gerilemesine neden olacakt›r.

Bütün bu soyut varsay›mlar›n ötesinde, gerçek hayatta ticarete konu olan mal-
lar›n fiyatlar› sadece arz ve talep taraf›ndan belirlenmemektedir. Örne¤in ülkeler
aras›nda üretim maliyeti farkl›l›¤›n›n yan›nda mallar›n tafl›ma maliyetleri de önem-
lidir. D›fl ticareti yap›lan mallar›n fiyatlar› karfl›laflt›r›l›rken döviz kuru belirleyici bir
faktör olmaktad›r. E¤er ülkeler aras›nda fiyat farkl›l›¤›n› ortadan kald›racak uygu-
lamalar bulunursa, o mallar›n ticareti yap›lmayacakt›r. 

K›smi denge analizi arac›l›¤›yla ticarete konu olan mallar›n fiyatlar›na etki eden
faktörlerin etkilerini inceleyebilmek mümkün olmaktad›r. Örne¤in gümrük tarife-
leri, mal›n fiyat›n› tarife oran› kadar art›rmaktad›r. Dolay›s›yla tarife oranlar›ndaki
bir de¤ifliklik yurt içi üretimi, tüketimi ve ticaret yap›lacak miktar› do¤rudan etki-
lemektedir. Benzer bir flekilde ihracat amac›yla üretimi art›rabilmek için verilen
sübvansiyonlar ihraç mal›n›n fiyat›n› de¤ifltirecektir. Miktar k›s›tlamalar›- kota gibi
uygulamalar da piyasadaki mal miktar›n› s›n›rlamakta dolay›s›yla fiyat›na etki et-
mektedir. Bu nedenle k›smi ve genel denge modelleri izlenen ticaret politikalar›-
n›n ekonomik etkilerini anlamam›za yard›mc› olacakt›r.
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Ticaratten önce D›fl ticaret sonras›

aTüketici rant› a+b+d

a+b+c a+b+c+d

+(b+d)

+d

De¤iflim

Toplam

Üretici rant› b+c c -b

Tablo 3.6

D›fl ticaretten
sonra ithalatç›
ülke refah›nda
de¤iflim
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D›fl ticaretin olmad›¤› bir ekonomide üretici ve

tüketici dengesini belirleyebilmek.

Otarfli durumunda bir ülkede ancak üretilebilen
mallar tüketilmektedir. Bu nedenle üretim im-
kânlar› e¤risinin belirledi¤i s›n›ra te¤et olan, en
yüksek fayda (refah) düzeyini temsil eden top-
lumsal farks›zl›k e¤risi ekonominin genel denge-
sini verecektir. Bu noktadan geçen do¤runun
e¤imi iki mal aras›nda yurt içi de¤iflim oran›n›
(nispi fiyat) verecektir.
Üretici dengesi, üretim imkânlar› e¤risinin e¤i-
minin ülke içi nispi fiyatlara eflit oldu¤u noktada,
tüketici dengesi ise üretim imkânlar› e¤risine
te¤et olan toplumsal farks›zl›k e¤risinin e¤iminin
yurt içi nispi fiyatlara eflit oldu¤u noktada ger-
çekleflecektir.
Baflka bir ifadeyle denge noktas›nda mallar›n de-
¤iflim oranlar› ile marjinal dönüflüm oran› ve mar-
jinal ikame oran› birbirine eflit olacakt›r.

Artan f›rsat maliyetleri koflullar›nda d›fl ticaretin

ve dengenin nas›l sa¤land›¤›n› gösterebilmek.

Klasik d›fl ticaret teorisinde üretim maliyetlerinin
de¤iflmedi¤i varsay›lm›flt›r. Buna göre ülkeler kar-
fl›laflt›rmal› üstünlüklere sahip olduklar› mal›n üre-
timinde uzmanlaflabilmektedir. Oysa üretimde sa-
bit maliyetler koflulunu savunabilmek oldukça
güçtür. Neoklasikler artan f›rsat maliyetleri (aza-
lan getiri) durumunda da d›fl ticaretin iki ülkeye
de kazanç sa¤lad›¤›n› ispat etmeye çal›flm›fllard›r.
Buna göre artan maliyet-azalan getiri koflulunu
ifade edebilmek için orijine göre içbükey üretim
imkanlar› e¤risini kullanmaktay›z. Ülkeler aras›n-
da mallar›n üretim ve tüketimindeki farkl›l›klar,
bu mallara yönelik talep olmas› kofluluyla d›fl tica-
rete neden olmaktad›r. ‹ki ülkenin iç fiyatlar›n›n
aras›nda bir fiyattan d›fl ticaret yap›lmaya bafllan-
d›¤›nda iki ülke de kazançl› ç›kacakt›r. Oluflan
uluslararas› fiyat (ticaret haddi) ticaret öncesi fiyat-
tan ne kadar farkl› olursa, yurt içi fiyat›ndan farkl›
olan ülke ticaretten o ölçüde kazançl› ç›kacakt›r.
Artan f›rsat maliyetlerinde üretimde tam uzman-
laflma gerçekleflmeyecektir. ‹hraç mal›n›n yurt içi
üretim maliyeti (f›rsat maliyeti) d›fl ticaret fiyat›n-
dan küçük oldu¤u sürece mal›n üretimi gerçekle-
flecektir. Artan maliyetler tam uzmanlaflmay› en-
gelleyecektir.

D›fl ticaret yapan ülkelerde üretim-tüketim ka-

zançlar›n› ayr›flt›rabilmek.

Otarfli durumunda bir ülkede ancak üretilebilen
mallar tüketilmektedir. Buna karfl›l›k ekonomi
d›fl ticarete aç›ld›¤›nda tüketiciler ekonomide üre-
tilen mallardan daha fazlas›n› tüketebilme imka-
n›na kavuflurlar. Ülkeler aras›nda serbest ticare-
tin olmas› için farkl› fiyat›n oluflmas› yeterli ola-
cakt›r. Bunun sonucunda ticaretten kazançl› ç›k›-
lacak ve daha yüksek bir refah düzeyi yakalana-
bilecektir. Burada kazançlar tüketim (de¤iflim)

kazançlar› ve üretim (uzmanlaflma) kazançla-

r›ndan oluflmaktad›r.
Tüketiciler d›fl ticaret yoluyla daha fazla mal tü-
ketme imkan›na kavufltuklar› için orijinden daha
uzakta olan bir toplumsal farks›zl›k e¤risi üzerin-
de tüketim dengesine ulaflacaklard›r. Yurt içi üre-
tim miktar›n› de¤ifltirmeden, d›fl ticaretin tüketici
dengesinin daha yüksek fayda düzeyine sa¤lan-
mas› tüketim (de¤iflim) kazançlar› olarak ifade
edilir. Serbest ticaret yoluyla oluflan fiyat›n, ülke-
de ihraç mal› üretimini art›rmas› ise üretimde uz-
manlaflma etkisi ad› verilir.
Oluflan uluslararas› fiyat (ticaret haddi) ticaret
öncesi fiyattan ne kadar farkl› olursa, yurt içi fi-
yat›ndan farkl› olan ülke ticaretten o ölçüde ka-
zançl› ç›kacakt›r.

Arz ve talep yap›s›ndaki farkl›l›klar›n ülkeler ara-

s›nda ticarete nas›l yol açt›¤›n› gösterebilmek.

‹ki ülke ve iki mal›n oldu¤u bir modelde ülke-
ler aras›nda üretim yap›lar›ndaki farkl›l›klar›
farkl› üretim imkânlar› e¤rileriyle gösterebiliriz.
Buna karfl›l›k talep yap›lar›ndaki farkl›l›k ise
farkl› toplumsal farks›zl›k e¤rileri paftalar›yla ifa-
de edilmektedir. 
Arz ve talep yap›lar›ndaki bu farkl›l›klar ülkele-
rin yurt içi fiyatlar›n›n farkl› olmas›na neden ola-
cakt›r. Yurt içi fiyatlardaki farkl›l›klar ise karfl›lafl-
t›rmal› üstünlüklerin belirlenmesini sa¤lar. Buna
göre her ülke karfl›laflt›rmal› olarak üstünlü¤e sa-
hip oldu¤u mal›n üretiminde uzmanlaflmal› ve
ihracat›n› yapmal›d›r. Ülkeler aras›nda d›fl ticaret
fiyat›n›n nas›l belirlendi¤i sorusuna cevap vere-
bilmek için ise karfl›l›kl› talep kavram›n› kullan›-
yoruz. ‹hraç edilen mal karfl›l›¤›nda ithal maldan
ne kadar talep edildi¤i önem kazanmaktad›r. Bil-
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di¤iniz gibi, karfl›l›kl› talep teklif e¤rileri arac›l›-
¤›yla gösterilmektedir. ‹thal mal›na olan talebin
fliddeti d›fl ticaret fiyat›n›n oluflmas›nda etkili ol-
maktad›r.
Bu sayede klasiklerin ülkeler aras›nda zevk-ve
tercihlerin ayn› oldu¤u varsay›m› da terk edil-
mektedir.

K›smi denge analizinde d›fl ticareti aç›klayabilmek.

K›smi denge analizi, belirli bir piyasada piyasa
dengesini etkileyebilecek tüm hareketlerin, poli-
tikalar›n d›fl ticareti nas›l etkiledi¤ini görmemizi
sa¤lar. Bu analizler yap›l›rken di¤er piyasalarda-
ki koflullar›n de¤iflmedi¤i kabul edilir. Örne¤in
otomobil piyasas›na iliflkin arz ve talep e¤rileri
kullan›larak, örne¤in d›fl ticarette tafl›mac›l›k ma-
liyetleri, döviz kurlar›ndaki de¤iflmeler gibi fak-
törlerin d›fl ticaret üzerine etkileri ortaya koyul-
maya çal›fl›l›r. K›smi denge analizinde d›fl ticaret
durumunda fiyat› etkileyecek tafl›ma maliyetleri
gibi faktörlerin etkisini yok varsay›larak, ülkeler
aras›nda fiyat farkl›l›¤› ortadan kalkacak, mal›n
tek bir fiyat› olacakt›r. Fiyattaki bu de¤iflime ba¤-
l› olarak refahtaki de¤iflimi üretici ve tüketici rant-
lar›ndaki de¤iflim belirleyecektir.
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1. ‹ki ülke aras›nda denge ticaret haddi (uluslararas› ti-
caret fiyat›) ile ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangi-
si do¤rudur?

a. ‹ki ülke aras›ndaki co¤rafi yak›nl›¤a ba¤l›d›r.
b. Küçük ülkenin iç fiyat do¤rusuna eflittir.
c. ‹ki ülkenin yurt içi fiyat do¤rular› aras›nda olu-

flur.
d. Büyük ülkenin yurt içi fiyat›n›n yar›s›na eflittir.
e. ‹ki ülkenin fiyatlar›n›n oranlanmas›yla bulunur.

2. Artan maliyetler (azalan getiri) flartlar›na göre çizil-
mifl bir üretim imkânlar› e¤risi üzerinde serbest ticaret
arac›l›¤›yla tam uzmanlaflman›n (ihtisaslaflma) gerçek-
leflmemesinin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Yurt içi fiyatlar›n artan maliyetler nedeniyle yük-
selmesi

b. Azalan marjinal fayda kanunun ifllemesi
c. Üretim faktörü stokunun azal›yor olmas›
d. Daha yüksek fayda düzeyini temsil eden fark-

s›zl›k e¤risine geçiliyor olmas›
e. D›fl ticareti k›s›tlayan uygulamalar›n bulunmas›

3. E¤er ticaret haddi iki ülkenin f›rsat maliyetlerinin
aras›nda olufluyorsa afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. ‹ki ülke de ticaretten kazançl› ç›kmaz
b. ‹ki ülke de kazançl› ç›kar
c. Sadece bir ülke kazançl› ç›kar
d. Bir ülke kazançl› ç›karken di¤eri kaybeder
e. Bu fiyattan d›fl ticaret gerçekleflmez

4. Yukar›daki tablodaki verilere ba¤l› kalarak ticaretin
olmad›¤› durumda kaç birim X mal› tüketilmektedir?

a. 7000 
b. 8000 
c. 9000 
d. 10000 
e. 10000 

5. Yukar›daki tablodaki verilere ba¤l› kalarak dünya fi-
yatlar›n›n 3T olmas› durumunda A ülkesi;

a. 10000 üretecek, 7000 tüketecek, 3000 ihraç ede-
cektir.

b. 9000 üretecek, 8000 tüketecek, 1000 ihraç ede-
cektir.

c. 8000 üretecek, 9000 tüketecek, 1000 ithal ede-
cektir.

d. 10000 üretecek, 10000 tüketecek, ticaret yapma-
yacakt›r.

e. 10000 üretecek, 7000 tüketecek, 3000 ithal ede-
cektir.

6. fiekile göre kapal› ekonomide kararl› denge hangi
noktada kurulacakt›r?

a. a
b. b
c. c
d. d
e. e

7. fiekle göre c noktas›nda tüketici dengesinin kurula-
mamas›n›n nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tüketim dengesi orijine en yak›n toplumsal fark-
s›zl›k e¤risi üzerinde kurulur.

b. Tüketiciler I2 farks›zl›k e¤risini tercih etmemek-
tedirler.

c. I2 farks›zl›k e¤risinin temsil etti¤i fayda düzeyi-
ne ulaflabilecek mal üretimini ülke gerçekleflti-
rememektedir.

d. Yurtiçi fiyatlar uygun de¤ildir.
e. Tüketicilerin geliri yeterli de¤ildir.

Fiyat (T) Arz miktar› Talep miktar›

1 7000 10000

2 8000 8000

3 9000 8000

4 11000 7000

Y’

Y

y1

P1

I0

P1P0

I1

I2

a

d

e

b

c

X1 X’
X
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8. fiekle göre P0 fiyat›ndan d›fl ticarete aç›ld›¤›nda üre-
timin d noktas›ndan b noktas›na kaymas› hangi etkiyle
aç›klanmaktad›r?

a. Uzmanlaflma
b. Tüketim
c. Ticaret haddi
d. Refah
e. Büyüme

9. ‹ki ülke aras›nda ticaret kazançlar›n›n da¤›l›m› afla-
¤›dakilerden hangisine ba¤l›d›r?

a. Her bir ülkede kullan›lan üretim faktörü miktar›na
b. Her ülkenin mutlak üstünlüklerine
c. Üretim imkânlar› e¤risinin belirledi¤i s›n›r›na
d. Ticaret haddinin yurtiçi fiyatlardan farkl›l›¤›na
e. Ulusal paralar›n›n de¤erine

10. K›smi denge analizinde X mal›n›n serbest ticareti
yap›ld›¤›nda, daha düflük olan uluslararas› fiyat›n üze-
rindeki fiyatlarda söz konusu mal› sat›n almaya raz›
olan tüketiciler hangi kazanc› elde ederler?

a. Tüketici rant›
b. Üretici rant›
c. D›fl ticaret rant›
d. Faiz geliri
e. Arbitraj geliri

AB’nin ayakkab› ç›kmaz›

Avrupa Komisyonu Çin ile Vietnam’dan ithal edilen de-
ri ayakkab›lara yüksek gümrük vergileri konulmas›n›
talep ediyor. Çin ile Vietnam’›n ithalat ata¤› Brüksel’de
endifle yarat›yor
Bu ay bafl›nda her iki ülkeden ithal edilen ayakkab›la-
ra geçici k›s›tlamalar getirilmiflti. Fakat Avrupa Komis-
yonu, bunlar›n yerine daha a¤›r ve daimi gümrük du-
varlar› çekilmesini öneriyor. 

Avrupa’n›n ayakkab› imalatç›lar›, önlem al›nmazsa Uzak
Do¤u’dan gelen ucuz ürünlerin kendilerini piyasadan
silece¤ini söylüyor. 
Fakat ayakkab› sat›c›lar› ayn› fikirde de¤il; gümrük ver-
gilerinin tüketiciye olumsuz yönde yans›yaca¤›na dik-
kat çekiyorlar.
Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin hükümetleri ise bu tar-
t›flmada ikiye bölünmüfl durumda. Bir grup ülke Avru-
pa Komisyonu’nun önerisine arka ç›karken, karfl›t grup
ise böyle bir ad›ma gerek olmad›¤›n› savunuyor.
Çin ile Vietnam, Avrupa Birli¤i’ne her y›l yüz milyonlar-
ca çift deri ayakkab› sat›yor. Bütün iflaretler, bu ticare-
tin önümüzdeki y›llarda daha da büyüyece¤i yönünde.
Fakat Avrupa Komisyonu, her iki ülkenin de ayakkab›
imalatç›lar›n›n büyük devlet teflvikleri ald›¤›n›n kan›tla-
nabilece¤ini ve ancak bu sayede gerçe¤in ötesinde ucuz
fiyatlarda ayakkab› ihraç ettiklerini söylüyor.
Brüksel merkezli Komisyon, Çin’den ithal edilen ayak-
kab›lara yüzde 16 buçuk, Vietnam’dan gelenlere ise
yüzde 10 oran›nda vergi yüklenmesini öneriyor.

Yaflam›n ‹çinden

“ TURKISH.com
30/08/2006

Çin ile Vietnam’›n ithalat ata¤› Brükselde endifle
yarat›yor
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Bu öneriye en çok destek veren iki Avrupa ülkesi, ayak-
kab› sanayiinin güçlü oldu¤u ‹talya ile Portekiz. Her iki
ülke de imalat sektörünü ayakta tutman›n tek çaresinin
bu oldu¤unu savunuyor.
Öte yandan ‹ngiltere ve Danimarka gibi birlik üyeleri
ise Çin ile Vietnam’›n bu sertlikte bir gümrük duvar›n›
hak etmedi¤ini söylüyor.
Ayakkab› sat›c›lar› ve tüketici gruplar› da bu tart›flmada
büyük çapta Çin ve Vietnam’›n yan›nda duruyor.

Kaynak: BBC. AB’nin ayakkab› ç›kmaz›. Ocak 18, 2012
BBC Turkish.com: http://www.bbc.co.uk/turkish/euro-
pe/story/2006/08/060830_eu-shoes.shtml 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaret ve Üretim-Tüke-

tim Kazançlar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.
2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretim Koflullar›n›n Farkl›

Olmas› Durumunda Ba¤l› D›fl Ticaret” bafll›kl›
konuyu gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaretin Olmad›¤› Bir
Ekonomide Denge” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaretin Olmad›¤› Du-
rumda Denge” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaret ve Üretim-Tüke-
tim Kazançlar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaretin Olmad›¤› Du-
rumda Denge” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaretin Olmad›¤› Du-
rumda Denge” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›fl Ticaret ve Üretim-Tüke-
tim Kazançlar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretim Koflullar›n›n Farkl›
Olmas› Durumunda Ba¤l› D›fl Ticaret” bafll›kl›
konuyu gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›smi Denge Analizinde
D›fl Ticaret” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

fiekil 3.1’de a noktas›nda Po fiyat do¤rusu Io farks›zl›k
e¤risine te¤ettir. Bu noktada M‹O fiyat do¤rusunun e¤i-
mine eflittir ve tüketimde denge sa¤lanm›flt›r. Ancak ge-
nel denge koflulu üretimde ve tüketimde dengenin ay-
n› anda sa¤lanmas›n› gerektirmektedir. Oysa üretim
dengesine bakt›¤›m›zda Po fiyat do¤rusuna paralel çiz-
di¤imiz P’o fiyat do¤rusu üretim imkanlar› e¤risine b
noktas›nda te¤et olmufltur. Bu fiyattan ekonomi ox3 ka-
dar X mal›; oy3 kadar da Y mal› üretecektir. Buna kar-
fl›l›k tüketim dengesi için oy2 kadar Y mal›; ox2 kadar
da X mal› tüketilmesi gerekmektedir. O hâlde yurt içi
piyasada Y mal›nda y2y3 kadar karfl›lanmam›fl bir talep,
X mal›nda da x2x3 kadar arz fazlal›¤› oluflacakt›r. Piya-
sada Y mal›na göre daha fazla üretilen X mal›n›n fiyat›
düflerken, Y’nin fiyat› yükselecektir. Yurt içi fiyattaki bu
de¤iflim üretilen tüm mallar›n tüketildi¤i d noktas›na
gelinceye kadar devam edecektir. Bu nedenle kal›c› ve
istikrarl› denge ancak d noktas›nda kurulabilir.

S›ra Sizde 2

fiekil 3.5’e göre A ülkesi için Pu fiyat› X mal›n›n PA’ya
göre daha pahal› oldu¤u bir fiyatt›r. Bu durumda üre-
tim dengesi d1 noktas›ndan C noktas›na do¤ru hareket
edecektir. X’in fiyat›n›n artmas›, X üretimini kârl› hâle
getirecektir. B ülkesi için ise Pu fiyat› Y mal›n›n X’e gö-
re daha pahal› oldu¤u bir fiyatt›r. Bu durumda üretim
dengesi d2’den E noktas›na do¤ru hareket edecektir.
Y’nin daha pahal› oldu¤u bu fiyatta Y mal›n›n yurt içi
üretimi artm›flt›r. O hâlde A ülkesinde X mal›nda, B
ülkesinde ise Y mal›nda üretiminde eksik uzmanlaflma
gerçekleflmifltir.
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S›ra Sizde 3 

A ülkesinin teklif e¤risi üzerinde yurt içi fiyattan (P1)
bafllamak üzere çeflitli fiyatlarda A ülkesinin Y mal› it-
halat› karfl›l›¤›nda teklif etti¤i X mallar›n› göstermemiz
mümkün olacakt›r. Buna göre d›fl ticaret fiyat› P1 oldu-
¤unda A ülkesinin iç fiyat›na eflit oldu¤undan ticaret
gerçekleflmeyecektir. Fiyat P2 oldu¤unda 20 birim Y
mal› karfl›l›¤›nda 40 birim X mal› teklif edilmektedir.
D›fl ticaret fiyat› P3 oldu¤unda ise 50 birim Y mal› kar-
fl›l›¤›nda 50 birim X mal› teklif edilmektedir.

Appleyard, D., Field A. & Cobb, S. (2010). Internatio-

nal Economics. New York: McGraw-Hill Pub.
Carbaugh, R. J. (2012). International Economics, 12th

Edition. Cincinnati, OH: South-Western College
Publishing.

Ertürk, E. (1996). Uluslararas› ‹ktisat. Bursa: Ekin Kita-
bevi.

‹yibozkurt, E. (2001). Uluslararas› ‹ktisat. Bursa: Ezgi
Kitabevi Yay›nlar›.

Karluk, R. (2011). Uluslararas› Ekonomi. ‹stanbul: Beta
Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.fi.

Seyido¤lu, H. (2003). Uluslararas› ‹ktisat. ‹stanbul: Gü-
zem Can yay›nlar›.

Ünsal, E. M. (2005). Uluslararas› ‹ktisat, Teori, Politika

ve Aç›k Ekonomi Makro ‹ktisad›. Ankara: Seçkin Ya-
y›nc›l›k.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bir ülkenin, sahip oldu¤u üretim faktörü donan›m›n›n uzmanlaflma ve ulus-
lararas› ticaretteki rolünü anlatabilecek,
Bir ülkenin nispi üretim faktörü donan›m›n›n anlam›n› belirleyebilecek ve
mallar›n üretim faktörü yo¤unluklar› ile birlikte uluslararas› ticaretteki etkisi-
ni tan›mlayabilecek,
Uzmanlaflma ve uluslararas› serbest ticaret sonucunda ülkeler aras›nda mal
fiyatlar› yan›nda üretim faktörü fiyatlar›n›n da eflitlenece¤ini gösterebilecek,
Uygulamada Heckscher-Ohlin Modelinin geçerlili¤ini tart›flabilecek ve mo-
dele yönelik elefltirileri tan›yabilecek,
Bir ülkenin üretim faktör yap›s›nda sadece bir faktörün artmas› sonucu üre-
tim yap›s›n›n nas›l de¤iflece¤ini karfl›laflt›rabilecek,
Heckshcer-Ohlin Modeli’nin k›sa dönemde geçerlilik durumunu aç›klayabi-
lecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Heckscher-Ohlin Modeli
• Nispi Üretim Faktörü Donan›m›
• Üretim Faktörü Yo¤un Mal
• K›t Üretim Faktörü
• Eflürün E¤risi
• Leontieff Paradoksu

• Edgeworth-Bowley Kutu
Diyagram›

• Stolper Samuelson Teoremi
• Rybczinsky Teoremi
• Spesifik Faktör
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Teorisi: Heckscher-
Ohlin Modeli
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G‹R‹fi
Birinci ünitede belirtti¤imiz üzere, klasik iktisatç›lara göre bir mal için üretim fonksi-
yonu bütün ülkelerde farkl› idi. Bir ülke, di¤er ülkelere göre, ayn› oranlarda üretim
faktörlerine sahip olsa bile, ayn› maldan ayn› miktarda üretmeyecektir. Bu da onla-
ra göre ticaretin esas›n› teflkil etmektedir. Fakat klasik iktisatç›lar hiçbir zaman üre-
tim fonksiyonlar›n›n ülkelerde neden farkl› oldu¤unu yeterince aç›klayamam›fllard›r.

Klasik iktisatç›lara göre ayn› mal›n üretim fonksiyonlar›n›n ülkelerde farkl› ol-
mas›, 1. ünitede bahsetti¤imiz 6. varsay›ma dayanmaktad›r. (Bu varsay›m üretim
faktörlerini ülke içinde hareketli fakat ülkeler aras›nda hareketsiz oldu¤unu belirt-
miflti.) Çünkü üretim faktörlerinin ülke içinde hareket etmesi, fakat ülkeler aras›n-
da etmemesi, üretim faktörlerinin ülke içinde kalarak iflgücü maliyetleri en düflük
mallar›n üretimine kaymas›na sebep olacakt›r. Bu yüzden de ülke, en düflük iflgü-
cü maliyetleriyle elde edebilece¤i mallar› üretecektir. Üretim faktörlerinin ülkeler
aras›nda hareketlili¤inin kabul edilmesi hâlinde, bütün ülkelerde ayn› mal için üre-
tim fonksiyonlar›n›n da ayn› olmas› gerekecektir. Zaten üzerinde durulmas› gere-
ken de bu nokta olmaktad›r.

Üretim fonksiyonlar›n›n (teknolojinin) ülkelerde farkl› olmas› ve bunun ticare-
tin esas›n› oluflturmas›, klasiklerden sonra gelen iktisatç›lar aras›nda genifl ölçüde
tart›fl›lm›flt›r. Bunlar aras›nda Eli Heckscher ve Bertil Ohlin, ülkelerde ayn› mal-

Faktör Donat›m› Teorisi:
Heckscher-Ohlin Modeli

Resim 4.2

Bertil Gotthard
Ohlin (1899–1979),
‹sveçli iktisatç› ve
politikac›. Nobel
iktisat ödülünü
1977 y›l›nda
kazanm›flt›r.

Resim 4.1

Eli Filip Heckscher
(1879- 1952),
‹sveçli iktisatç›,
iktisat tarihçisi ve
politikac›.



lar için üretim fonksiyonlar›n›n ayn› oldu¤unu kabul ederek, ana kayna¤›n ülkele-
rin sahip oldu¤u nispi üretim faktörü donan›m›n›n oldu¤unu belirtmifllerdir. Onla-
ra göre ayn› mal için ülkeler aras›nda üretim fonksiyonu ayn›d›r. Bir ülke, di¤er bir
ülkeye göre nispi olarak ayn› miktarda üretim faktörlerine sahipse ayn› mallar› üre-
tecektir. Fakat ülkelerde farkl› mallar›n üretimi için farkl› üretim faktörleri bileflimi-
nin kullan›m› söz konusudur. Örne¤in, A mal› üretiminde sermaye, B mal› üreti-
minde ise iflgücü, di¤er üretim faktörlerine göre nispi olarak bol kullan›labilir. Bu
durumda A mal› sermaye yo¤un, B mal› ise iflgücü yo¤un bir mald›r.

Bir ülke di¤er bir ülkeyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda nispi olarak bir üretim faktörüne
daha fazla sahipse, daha fazla donan›ml› oldu¤u bu üretim faktörünün nispi ola-
rak daha fazla kullan›ld›¤› mal üretiminde düflük maliyet ya da yüksek verim avan-
taj›na sahip olur. Ülkeler aras›nda uzmanlaflma ve uluslararas› ticaret de bu duru-
ma göre oluflur. Böylece Heckscker-Ohlin Modeli, Karfl›laflt›rmal› Üstünlükleri
(klasik iktisatç›lardan farkl› olarak) ülkelerdeki nispi üretim faktörü donan›m› ile
mallar›n üretim faktörü yo¤unluklar›na dayanarak aç›klar.

HECKSCHER-OHL‹N MODEL‹
Heckscher-Ohlin Modeli aç›k veya sakl› birçok varsay›ma dayanmaktad›r. Bu var-
say›mlardan bir k›sm› Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisinde de kabul edilen varsa-
y›mlard›r.

1. ‹ki mal, iki ülke, iki üretim faktörü oldu¤u varsay›lmaktad›r.
2. Ülkelerin mal ve üretim faktörü piyasas›nda tam rekabet flartlar› geçerlidir.
3. Ülkelerin kendi içinde üretim faktörü hareketlili¤i tamd›r fakat ülkeler ara-

s›nda üretim faktörlerinin hareket etmedi¤i varsay›lmaktad›r.
4. Ülkelerdeki üretim faktörleri ayn› vas›ftad›r (homojendir).
5. Ülkelerde üretim faktörü arz› sabittir ve tam olarak istihdam edilmektedir.
6. Ülkeler aras›nda serbest ticaret vard›r, uluslararas› ticarete konan herhangi

bir engel yoktur ve ulaflt›rma maliyetleri s›f›rd›r.
7. Mallar, üretim faktörü yo¤unluklar›na göre s›n›fland›r›labilmektedir (iflgücü

yo¤un, sermaye yo¤un).
8. Ülkelerdeki mal üretimlerinde ayn› teknik uygulanmaktad›r. Ayn› üretim

faktörü girdileri, ayn› miktarda mal üretmektedir. Bu varsay›mdan ç›kan bir
sonuç da ülkeler için daha sonra ele alaca¤›m›z eflürün e¤rilerinin her mal
için ayn› olaca¤›d›r.

9. Ülkelerde ölçe¤e göre sabit verim söz konusudur.
10. Bir mal için üretim faktörü yo¤unlu¤unun, bütün faktör fiyat oranlar›nda ay-

n› olmas›, de¤iflmemesidir. Bunun anlam›, daha sonra da de¤inece¤imiz üze-
re, iki farkl› mal›n eflürün e¤rilerinin birbirini sadece bir defa kesmeleridir.

Bu varsay›mlar alt›nda, uluslararas›nda ayn› mal için ayn› üretim fonksiyonlar›-
n›n geçerli olmas›na ra¤men, farkl› mallar›n farkl› üretim fonksiyonlar›na sahip ol-
mas› ve ülkelerin de nispi faktör donan›mlar›n›n farkl›l›k göstermesi sebebiyle
uluslararas›nda karfl›laflt›rmal› üstünlükler ortaya ç›kar ve uzmanlaflma ile birlikte
uluslararas› ticaret ülkelere bir kazanç sa¤lar.

K›saca bir ülke, nispi olarak daha fazla donan›ml› oldu¤u üretim faktörünün (di-
¤er üretim faktörlerine göre) yo¤un olarak kullan›ld›¤› mallarda uzmanlaflmal› ve o
mallar› ihraç etmelidir. Bu durumda ülke uluslararas› ticaretten kazançl› ç›kacakt›r.

fiimdi, ülkelerde nispi üretim faktörü donan›m›ndan ne anlafl›ld›¤› üzerinde du-
ral›m. E. Heckscher ve B. Ohlin’e göre, bir ülkenin k›t üretim faktörü kendine ye-
terlilik varsay›m› alt›nda, yabanc› ülkeye göre nispi fiyat› yüksek oland›r. Bu tan›m
fiyat tan›m›d›r.
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Ölçe¤e göre sabit verim:
Girdilerdeki art›fl oran› ile
ürün miktar›ndaki art›fl
oran›n›n ayn› olmas›.

Ölçe¤e göre artan verim:
Girdilerdeki art›fl oran›ndan
ürün art›fl oran›n›n fazla
olmas›.

Ölçe¤e göre azalan verim:
Ürün art›fl oran›n›n
girdilerdeki art›fl oran›n›n
alt›nda kalmas›.

‹fl gücü: Mal ve hizmet
üretmek için gerekli fiziksel
ve zihinsel çal›flmalar;
emek.

Sermaye: Mal ve hizmetleri
üretmek için kullan›lan
makine, araç, fabrika vb;
kapital.

‹flgücü Yo¤un Mal:
Sermayeye göre daha fazla
iflgücü kullan›larak üretilen
mal.

Sermaye Yo¤un Mal:
‹flgücüne oranla daha fazla
sermaye kullan›larak
üretilen mal.

K›t üretim faktörünün fiyat
tan›m›: Bir ülkenin üretim
faktörü, yabanc› ülkeye göre
nispi olarak fiyat› yüksek
oland›r.



‹kinci tan›m fiziksel tan›md›r. Bir ülkenin k›t üretim faktörü yabanc› ülkeye gö-
re, di¤er üretim faktörü biriminin bafl›na daha az fiziksel birim düflenidir. ‹lk defa
W. Leontieff taraf›ndan tan›mlanm›flt›r.

‹ktisat literatüründe genellikle bu iki tan›m ele al›nmaktad›r. Belirtti¤imiz üze-
re, hangi ülkede bir üretim faktörünün di¤erine oran›, nispi olarak yabanc› ülke-
lerdekinden büyükse, o üretim faktörünün nispi olarak bol kullanan mal›n maliye-
ti, karfl›laflt›rmal› olarak düflük olacakt›r. Bu yüzden, fiziksel tan›m yan›nda, fiyat
tan›m› da kullan›lmaktad›r. Bir ülkede bir üretim faktörüne yap›lan ödemelerin (o
faktörün fiyat› anlam›nda) di¤er üretim faktörlerine yap›lan ödemelere oran›, ya-
banc› ülkelerindekinden küçükse, o üretim faktörü ad› geçen ülkede nispi olarak
daha bol bulunmaktad›r.

Bu tan›mlar iki ayr› flekilde gösterilebilir. 
KA : A ülkesindeki sermaye miktar›,
LA : A ülkesindeki iflgücü miktar›,
KB : B ülkesindeki sermaye miktar›,
LB : B ülkesindeki iflgücü miktar›,
RKA : A ülkesindeki sermayeye yap›lan ödemeler,
RLA : A ülkesindeki iflgücüne yap›lan ödemeler,
RKB : B ülkesindeki sermayeye yap›lan ödemeler,
RLB : B ülkesindeki iflgücüne yap›lan ödemeler,
olarak al›n›rsa, fiziksel tan›ma göre;
KA / LA > KB / LB ise,
A ülkesinde sermaye nispi olarak daha boldur.
Fiyat tan›m›na göre ise,
RKA / RLA < RKB / RLB iken
yine A ülkesinde sermayenin nispi olarak daha bol oldu¤unu anlar›z.

A ülkesinde 100 birim sermaye 200 birim iflgücü; B ülkesinde 300 birim sermaye 400 bi-
rim iflgücü varsa, fiziksel tan›ma göre hangi ülkede hangi üretim faktörü k›tt›r?

Modelin fiekille Aç›klanmas›
Heckscher-Ohlin Modelini geomet-
rik olarak da göstermek mümkün-
dür. Modeli ilk defa geometrik ola-
rak sunan R. Robinson ve K. Lan-
cester’dir. R. Robinson ve K. Lan-
cester Modeli aç›klamak için eflü-
rün e¤rileri ve Edgeworth-Bowley
kutu diyagram›n› kullanm›flt›r. Yak-
lafl›mlar› daha çok fiziksel tan›ma
dayanmaktad›r.

Eflürün e¤rileri, üretim faktörleri-
nin de¤iflik oranlarda kullan›lmas›y-
la elde edilen sabit ürün miktarlar›n›
göstermektedir (fiekil 4.1). Her mal
için farkl› eflürün haritas› söz konu-
sudur. 
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K›t üretim faktörünün
fiziksel tan›m›: Bir ülkenin
k›t üretim faktörü yabanc›
ülkeye göre di¤er üretim
faktörü biriminin bafl›na
daha az fiziksel birim
düflenidir.
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SIRA S ‹ZDE
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D ‹ K K A T
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fiekil 4.1

‹flgücü

Sermaye0

1

2

3

Eflürün e¤rileri

Eflürün e¤rileri, ayn› toplam
üretim miktar›n› sa¤layan
iflgücü ve sermaye girdileri
bilefliminin geometrik
yerlerini göstermektedir.



fiekil 4.2’de mallar›n faktör
yo¤unluklar›n› eflürün e¤rileri
yard›m›yla görmek mümkün-
dür. fiekilde x1x1 ve y1y1; X v e
Y mallar›n›n eflürün e¤rileri-
dir. X ve Y’nin üretimleri eflü-
rün e¤rilerinin herhangi bir
noktas›nda yer alabilir. Ancak
üretim noktas›n› belirleyecek
olan efl maliyet (masraf)
do¤rular›d›r; e¤er efl maliyet
do¤rusu F1F1 fleklinde ise X
ve Y mal› üretimleri E ve D
noktalar›n›n koordinatlar›n›n
belirledikleri miktarlar kadar
olacakt›r. Çünkü bu noktalar-
da her iki mal için, marjinal
teknik ikame oranlar›n›n, fak-
tör fiyatlar› oran›na eflitli¤i

(MT‹OES=FE/FS) gerçekleflmifltir. Bu eflitli¤in bulundu¤u durumda Pareto Optimu-
mu sa¤lanm›flt›r ve kaynaklar›n yeniden da¤›l›m› ancak bir mal›n üretiminin azal-
t›lmas› sonucunda baflka bir mal›n üretiminin artt›r›lmas›yla mümkün k›l›nabilir.
Di¤er bir ifadeyle E ve D noktalar›nda, iflgücü ve sermayenin da¤›l›m› ve fiyatlar›
veri iken, X ve Y mallar›n›n maksimum üretimleri gerçekleflmifltir. Ancak flekilden
de görüldü¤ü üzere X ve Y mallar›n›n iflgücü ve sermaye gereksinimleri farkl›d›r.

Nitekim E noktas›nda E1 birim iflgücü ve S1 birim sermaye kullan›larak üretim
gerçekleflmifltir. D noktas›nda ise E2 birim iflgücü ve S2 birim sermaye kullan›lm›fl-
t›r. Görüldü¤ü üzere X ve Y mal› için iflgücü ve sermaye gereksinimleri farkl›d›r.
Bunun anlam›, X ve Y mal› için faktör yo¤unluklar›n›n farkl› oldu¤udur. OE ve
OD, X ve Y mallar›n›n faktör yo¤unluk hatt›n› (do¤rusunu) göstermektedir. Farkl›
faktör yo¤unluk hatlar› bize, bu mallar›n üretimlerinde iflgücü ve sermayenin de-
¤iflik oranlarda kullan›ld›¤›n› gösterir. Nispi faktör fiyatlar› de¤iflmedi¤i sürece fak-
törlerin iki kat artmas›, üretimi de ayn› oranda art›racakt›r.

A ülkesinde sermayenin fiyat› (sermayeye yap›lan ödemeler) 20, iflgücünün fiyat› (iflgücü-
ne yap›lan ödemeler) 50, buna karfl›l›k B ülkesinde sermayenin fiyat› (sermayeye yap›lan
ödemeler) 80, iflgücünün fiyat› (iflgücüne yap›lan ödemeler) 60 ise fiyat tan›m›na göre
hangi ülkede hangi üretim faktörü nispi olarak boldur?

Faktör ihtiyaçlar›n›n farkl›l›¤› veya farkl› faktör yo¤unluklar› üretim noktalar› E ve
D’nin orjinle birlefltirilmelerinden elde edilen hatlarla gösterilebilir. Böylece OE ve
OD, X ve Y mallar›n›n faktör yo¤unluk hatlar›d›r. Faktör yo¤unluk hatlar›n›n X ve Y
mallar› için farkl› olmas›, bu mallar›n üretimlerinde iflgücü ve sermayenin farkl› oran-
larda kullan›ld›¤›n› göstermektedir. fiekilde X mal› iflgücü, Y mal› sermaye yo¤un
mald›r. Nispi faktör fiyatlar› de¤iflmedi¤i sürece, faktörlerin (iflgücü ve sermaye) iki
kat art›fl›, X ve Y mallar› üretimlerini de iki kat artt›racak; x1x1 ve y1y1 eflürün e¤ri-
lerden x2x2 ve y2y2 nin üzerindeki noktalara (E' ve D') hareketi sa¤layacakt›r. Fak-
törlerin art›fllar› dikkate al›nd›¤›nda faktör yo¤unluk hatlar›n›n çak›flmas› ise, A ve B
mallar› üretimlerinin faktör yo¤unluklar›n›n ayn› oldu¤unu gösterecektir.
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Emek ve sermayenin fiyatlar›
veri iken, her iki faktörün
çeflitli bileflimlerine göre
yap›lacak ödemeleri, efl-
maliyet do¤rusu gösterir.

Pareto Optimumu: Mallar›n
üretimlerinde (ya da
tüketiminde) var›lan
optimum da¤›l›m. Bu
optimumda üreticiler (ya da
tüketiciler) en etkin üretime
(ya da tüketime) ulafl›lm›fl
olur. Buradan sap›ld›¤›nda
üretimde (ya da tüketimde)
etkinlik bozulur. Bir
ekonomide üretim ve
tüketimde ayn› anda pareto
optimumuna ulafl›lmas›
Genel Pareto Optimumu
durumunu yans›t›r.

‹flgücü

Sermaye
S2 F2

E2

F2
x

2

y
2

E

D

D
I

E
I

R

S

0

x
2

y
2

fiekil 4.2

Heckscher-Ohlin
Teoreminin
geometrik
aç›klamas›

Vilfedo Pareto (1848-1923).
Pareto Optimumu kavram›n›
ilk bulan ‹talyan
iktisatç›s›d›r.

Efl-maliyet do¤rusu: Bir
firman›n (üreticinin) verili
bir bütçe ile üretim faktörü
fiyatlar› sabitken
(de¤iflmezken) her iki üretim
faktöründen (ifl gücü ve
sermaye)sat›n alabilece¤i
miktarlar›n çeflitli
bileflimlerini veren do¤ru.
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fiekil 4.3’te X mal› çeflitli faktör fi-
yat oranlar›nda Y mal›na göre iflgü-
cü yo¤undur. Y mal› ise, sermaye yo-
¤undur. E¤er bir ülkede nispi olarak
iflgücü bolsa, ülke X mal›nda, serma-
ye bolsa Y mal›nda uzmanlaflmal› ve
o mal› ihraç etmelidir. fiekilden de
aç›kça görülmektedir ki, F1F1, F2F2
ve F3F3 faktör fiyat oranlar›n›n hep-
sinde X mal› iflgücü yo¤un, Y mal›
ise sermaye yo¤un olarak üretilebil-
mektedir.

Eflürün e¤rileri yard›m›yla, Edge-
worth-Bowley kutu diyagram› çizip,
ba¤›t (mukavele) e¤risini elde etmek
mümkündür. Ba¤›t e¤rileri yard›m›y-
la da Heckscher-Ohlin Modeli aç›k-
lanabilir.

Herhangi bir ülkenin sabit miktarda iflgücü (L) ve sermaye (K) stoku oldu¤unu
kabul edelim. Bu iki üretim faktörünü kullanarak X ve Y mal› elde ediliyorsa, ül-
kenin iki üründen elde edece¤i miktar Edgeworh-Bowley kutu diyagram›nda gös-
terilen ba¤›t e¤risi üzerinde olacakt›r (fiekil 4.4).

XY ba¤›t e¤risi, X ve Y mal›n›n eflürün e¤rilerinin te¤et olduklar› noktalar›n bir-
lefltirilmesinden meydana gelmifltir. Ba¤›t e¤risine maksimum üretim e¤risi demek
de mümkündür. Çünkü bu e¤rinin üzerinde olmayan bir noktada yap›lacak üretim
maksimum ürünü (X ve Y mal› cinsinden) vermeyecektir. Ancak bu e¤rinin üze-
rindeki bir noktada ürün (X ve Y mal›), verili faktör donan›m› ile maksimum ola-
cakt›r. E¤er ba¤›t e¤risi iki orijini birlefltiren bir do¤ru fleklinde olsa idi, X ve Y ma-
l› üretimlerinde faktör yo¤unluklar› ayn› olmas› gerekirdi. E¤er e¤ri (fiekil 4.4’deki
gibi) iki orijini birlefltiren çapraz çizginin alt›nda kal›yorsa X mal› sermaye yo¤un,
Y mal› iflgücü yo¤un olarak üretiliyor demektir. E¤er ba¤›t e¤risi çapraz çizginin
üstünde kalsa idi, X ve Y mal›n›n faktör yo¤unluklar› tersine olacakt›.
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fiekil 4.3

‹flgücü

Sermaye
0 F1

F2

F1

F3

F3

F2

X

Y

Y

X

X mal› iflgücü,
Y mal› ise
sermaye
yo¤undur

Üretici denge noktalar›n
birlefltirilmesiyle oluflturulan
e¤rinin geometrik yerine
ba¤›t e¤risi denir.

fiekil 4.4

Sermaye (K)

‹fl
gü

cü
 (

L)

‹flgücü (L)

Sermaye (K)X

Y

y3

y3

y2

x2

x3

y2

x2

x3

Edgeworth-Bowley
kutu diyagram›



fiekil 4.5 ve fiekil 4.6’da görüldü¤ü gibi, X ve Y mal› üretiminde A ülkesi serma-
ye yo¤un, B ülkesi iflgücü yo¤un olarak üretimde bulunmaktad›r.

Bu iki ülkenin kutu diyagramlar›n› fiekil 4.7’de gösterildi¤i gibi birlefltirebiliriz.

‹ki ülkenin ba¤›t e¤risinde, e¤imlerin ortak oldu¤u k›s›mlar vard›r. Dolay›s›yla,
sermaye de nispi olarak donan›ml› olan A ülkesi; sermaye yo¤un X mal›ndan XS
kadar üretirken, iflgücü yo¤un Y mal›ndan YS kadar üretecektir. ‹flgücünde nispi
olarak daha donan›ml› olan B ülkesi ise; Y1 C kadar iflgücü yo¤un Y mal›ndan üre-
tirken, XC kadar sermaye yo¤un X mal›ndan üretecektir.
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K (Sermaye)

X

Y

A Ülkesi

‹fl
gü

cü
 (

L)

‹fl
gü

cü
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L)
Sermaye (K)

fiekil 4.5

A ülkesinde sermaye yo¤un üretim

K Y

K

L

L

B  ÜlkesiX

fiekil 4.6

B ülkesinde emek yo¤un üretim

Y
I

Y

Sermaye (K)X

C

S

y2

x2

y2

Sermaye (K)

‹fl
gü

cü
 (

L)

x2

y1

y1

fiekil 4.7

A ve B ülkelerinin
birlikte ele al›n›fl›



Bu durumda her iki ülkede hem X ve hem de Y mal›n›n sermaye ve iflgücü ba-
k›m›ndan marjinal fiziksel ürünleri birbirine eflit olacakt›r. Çünkü C ve S noktalar›
afla¤› yukar› ayn› do¤ru üzerindedir (yani XC ve YS ayn› do¤ru üzerindedir). Y' C
ve YS de birbirine paraleldir. Sonuçta nispi üretim faktörü donan›m›na göre ülke-
lerden biri sermaye yo¤un malda di¤eri de iflgücü yo¤un malda uzmanlaflm›flt›r ve
uluslararas› ticaret her ikisine de yarar sa¤lar.

Ba¤›t e¤risinden hareketle üretim imkânlar› e¤risine varmak ve teoriyi bu e¤ri-
lerle aç›klamak da mümkündür.

fiekil 4.8’de, Edgeworth-Bowley
kutu diyagram› ile üretim imkânlar›
e¤risinin ba¤lant›s›n› görebiliriz. Ba-
¤›t e¤risinin her noktas› üretilecek
X ve Y mal›n›n bileflimini gösterir.
Ba¤›t e¤risi üzerindeki, örne¤in C,
G ve F noktalar›n›n belirledi¤i X ve
Y mallar› üretim miktarlar›n›n, flek-
lin alt›nda dikey ve yatay eksenler-
de X ve Y mallar›n› göstererek elde
edilen üretim imkânlar› e¤risinin C',
G' ve F' noktalar›na karfl›l›k oldu¤u
aç›kt›r.
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Marjinal teknik ikame oran›
(MT‹O): Bir üretim
faktörünün (örne¤in
sermaye) di¤er bir üretim
faktörü (örne¤in iflgücü)
yerine kullan›labilirli¤ini
(ikame edilebilirli¤ini)
gösteren oran.

fiekil 4.8
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fiekil 4.9’da bu suretle elde edilen bir üretim imkanlar› e¤risinin flekli XY e¤risi
gibi ise, iflgücü donan›m› nispi olarak fazla olan ülkenin, X›X› e¤risi gibi ise, ser-
maye donan›m› nispi olarak fazla olan ülkenin üretim imkanlar› e¤risini göster-
mektedir. Üretim imkânlar› e¤rilerinin farkl›l›¤›, ülkelerin nispi üretim faktörü do-
nan›mlar›n›n farkl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Serbest Ticaret ve Yurt ‹çi Gelir Da¤›l›m›
Uluslararas› ticaretin bir ülkeye kazanç sa¤lad›¤› anlafl›lm›fl bulunmaktad›r. Acaba
bu kazanç kimlere gider? Toplumdaki bütün üyelere eflit olarak m› da¤›t›l›r? Yok-
sa baz›lar› di¤erlerinden daha fazla m› al›r? Ya da baz›lar› di¤erlerinin pahas›na da-
ha çok mu kazan›r?

Örne¤imizi somutlaflt›rmak için ülkeyi Türkiye, iflgücü yo¤un mal› bu¤day, ser-
maye yo¤un mal› bilgisayar olarak ele alal›m. Türkiye nispi üretim faktörü yo¤unlu-
¤u bak›m›ndan iflgücü bol bir ülke olsun. Uluslararas› ticaret bafllad›¤› zaman Türki-
ye bu¤day üretiminde uzmanlaflm›flt›r. fiimdi Edgeworth-Bowley kutu diyagram› yar-
d›m›yla Türkiye’deki gelir da¤›l›m›n›n de¤iflimini inceleyebiliriz (fiekil 4.10).

Türkiye otarfli durumundaki A noktas›nda (verili sermaye ve iflgücünün nispi
faktör fiyatlar› F1F1’de) b1b1 kadar bu¤day ve m1m1 kadar bilgisayar üretmektedir.
Ticaret bafllad›¤›nda bilgisayar üretimi azal›r, bu¤day üretimi genifller ve ticaret
sonras› denge ba¤›t e¤risi üzerindeki B noktas›nda kurulur. Toplam ürün, yeni du-
rumda b2b2 kadar bu¤day ve m2m2 kadar bilgisayar fleklindedir. Yani yeni denge
durumunda faktör fiyat do¤rusu F2F2 hâlini alm›fl, F1F1’e göre daha yat›klaflm›flt›r.
Bu da iflgücünün kazanc›n›n sermayeye göre nispi olarak artt›¤›n› göstermektedir.

Faktör kazançlar›ndaki bu türlü bir de¤iflmeye, nas›l bir ayarlama neden olmufltur?
Bir kere, ticaretin bafllamas› ile mal

fiyatlar› eflitlenmeye do¤ru yönelir.
Örne¤imizde, otarfli durumu ile karfl›-
laflt›r›l›nca ticaret sonras› bu¤day fiya-
t› yüksek, bilgisayar fiyat› ise düflük-
tür. Bilgisayar üretimi yabanc› reka-
beti sonras› k›s›lacak, buna karfl›l›k
bu¤day üretimi yabanc› talebi tatmin
etmek için geniflleyecektir. Geniflle-
meyi kolaylaflt›rmak için bu¤day üre-
ticileri ek sermaye ve iflgücü talep
ederler. Ticaret öncesinde tam istih-
dam›n oldu¤u kabul edilirse, ek ser-
maye ve iflgücü ihtiyac›n›n ancak k›-
s›lan bilgisayar üretiminden temin
edilece¤i aç›kt›r. Fakat sermaye ve ifl-
gücü, bilgisayar üretiminden eflit ol-
mayan oranlarda serbest b›rak›l›r. Bil-
gisayar sermaye yo¤un bir mal oldu-
¤undan, sermaye iflgücüne k›yasla da-

ha fazla serbest b›rak›lm›flt›r. Oysa bu¤day üretimi ise iflgücü yo¤undur. Böylece
bafllang›çtaki faktör yo¤unlu¤unda iflgücü azl›¤›, sermaye çoklu¤u söz konusu olur.
Bu da sermayenin fiyat›n› afla¤› do¤ru iter. Ancak her iki mal›n üreticileri de fiyat›
yükselen iflgücünden tasarrufa yöneleceklerinden, her iki mal üretiminin de daha
fazla sermaye yo¤un olma durumu söz konusu olacakt›r. Bu e¤ilim fiekil 4.10’da
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faktör yo¤unluk hatlar›n›n bilgisayar için OmA’n›n OmB oluflu, bu¤day için ObA’n›n
ObB oluflu ve e¤imlerin de¤iflmesinden izlenebilir. Faktör yo¤unluklar›n›n de¤ifl-
mesi, sermaye ve iflgücünün nispi verimliliklerinin durumunu da etkiler. Her iki
mal üretiminde sermayenin daha az iflgücü ile çal›fl›r duruma gelmesi, sermayenin
verimlili¤ini düflürecektir. Di¤er yandan, her iflgücü birimi bafl›na daha fazla serma-
yenin düflmesi iflgücünün marjinal verimlili¤ini yükseltecektir. Tam rekabetin ge-
çerli olmas› durumunda verimliliklerdeki bu de¤iflmeler, kazançlardaki de¤iflmele-
ri yans›tacakt›r. Böylece sermayenin kazanc›n›n azalmas›, buna karfl›l›k, iflgücünün
kazanc›n›n artmas› söz konusudur.

Analizden ç›kan sonuç fludur: Bir ülkenin karfl›laflt›rmal› üstünlüklere sahip ol-
du¤u mal›n üretiminde yo¤un olarak kullan›lan üretim faktörü serbest ticaret so-
nucunda kazançl› ç›kar. Di¤er taraftan, ithal ikame sektöründe yo¤un olarak kul-
lan›lan üretim faktörünün kazanc› ise azal›r. Böylece serbest ticaretten elde edilen
kazanc›n eflit olarak da¤›lmad›¤› anlafl›l›r. Genel bir ifadeyle, nispi olarak bol olan
faktörün k›t olan faktöre göre serbest ticaret sonucunda kazanc› daha fazlad›r.

Modelin Elefltirisi
Heckscher-Ohlin Modeli oldukça basitlefltirilmifl varsay›mlara dayanmaktad›r. Bu
varsay›mlar da genellikle elefltiri konusu olmufltur.

1. Modelin iki mal, iki ülke, iki üretim faktörüne dayanmas› gerçek hayat› yan-
s›tmamaktad›r. Mal ve üretim faktörü piyasalar›nda tam rekabetin geçerlili¤i
ve üretim faktörlerinin ülkeler aras›nda hareketsizli¤i varsay›mlar› da son
derece geçersiz varsay›mlard›r.

2. Ülkelerde üretim faktörlerinin ayn› nitelikte olmayacaklar› da aç›kt›r. Ayr›ca,
üretim faktörlerinin ölçülebilirli¤inin kabul edilmesi de (üretim faktörleri yo-
¤unluk oran›n› hesaplayabilmek için) çok güçtür. Aç›kt›r ki, farkl› nitelikte-
ki üretim faktörlerinin bulunmas›, uluslararas›nda farkl› üretim maliyetlerine
neden oluflturacak ve Model d›fl› ticaret imkânlar› yarat›lacakt›r.

3. Model, üretim faktörlerinin nispi fiyatlar›n›n (Heckscher ve Ohlin’in tan›m-
lar›na göre), nispi üretim faktörü donan›m›n› yans›tt›¤›n› aç›klamaktad›r. Bu
aç›klama arza önem veren bir aç›klamad›r. E¤er, talep dikkate al›n›rsa sonuç
ters yönde ç›kabilir. Örne¤in, iflgücü bak›m›ndan nispi olarak donan›m› faz-
la olan bir ülkede iflgücüne talep de fazla ise, iflgücünün fiyat› düflük olma-
yacakt›r (di¤er üretim faktörlerinin fiyatlar›na göre, nispi olarak yüksek bu-
lunabilecektir).
Bu sonuç, nispi olarak ayn› üretim faktörü donan›m›na sahip olan ülkeler-
de, talep farkl› ise, ticaretin bafllayabilece¤ini aç›klamaktad›r.

4. Mallar›n talep tercihlerinin farkl› olmas› sonucu mal fiyatlar›, maliyet oranla-
r›n› yans›tmayabilir. Böylece ana modelden farkl› bir uluslararas› ticaret ya-
p›s› ortaya ç›kabilir.

5. Model, ülkelerde ayn› mal için ayn› üretim tekni¤inin uyguland›¤›n› varsay-
maktad›r. Oysa üretim teknikleri ülkelerde farkl› olabilir. Bu durumda Hecks-
cher-Ohlin modelinin geçerlili¤ine set çekilebilir.

6. Heckscher-Ohlin Modeli ölçe¤e göre sabit verimler üzerine kurulmufltur.
Ancak, uluslararas› ticaret bafllay›nca, piyasa geniflleyecek, içsel ve d›flsal
ekonomiler yard›m›yla maliyetler düflecektir. Böylece, ülkeler aras›nda fark-
l› karfl›laflt›rmal› üstünlükler oluflabilir. Uluslararas› ticaret de bu farkl› karfl›-
laflt›rmal› üstünlükler yüzünden ortaya ç›kabilir.
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Nitekim bu varsay›mlar›n bir k›sm›n›n (ölçe¤e göre sabit verim, talep yap›-
s›n›n dikkate al›nmamas› gibi) de¤ifltirilmesi ile yeni d›fl ticaret teorilerinden
baz›lar› (endüstri içi ticaret gibi) üretilmifltir.

7. Ülkeler aras›nda ayn› üretim teknikleri kabul edilse bile, bir mal›n faktör yo-
¤unlu¤u, ülkelerdeki faktör fiyat yap›s›yla ba¤lant›l› de¤ilse, teorem geçerli-
li¤ini kaybedecektir. Böyle bir durum fiekil 4.11 ve 4.12’de görülmektedir.

F1 fiyat› geçerli iken, a mal› üretimindeki sermaye/iflgücü oran›, b mal›na gö-
re yüksek, F2 fiyat› geçerli iken a mal› üretimindeki sermaye/iflgücü oran›, b ma-
l›na göre düflüktür. Yani; faktör fiyatlar› oran› F1 iken a mal› b’ye göre sermaye
yo¤unlu¤u fazla bir mal, F2 fiyat oran›nda ise iflgücü yo¤unlu¤u yüksek bir mal
olmaktad›r.

Model Üzerine Yap›lan Uygulamal› Çal›flmalar
Heckscher- Ohlin Modelini test etmek üzere çeflitli uygulamal› çal›flmalar yap›lm›fl-
t›r. Bu çal›flmalar›n ilki 1951 y›l›ndaki G. D. A. Mac Dougall’›n ABD ve ‹ngiltere’nin
ihracatlar›yla ilgili çal›flmas›d›r. Bu çal›flma Ricardo tipi karfl›laflt›rmal› üstünlükleri
desteklerken, Heckscher- Ohlin Modeline ayk›r› sonuçlar bulmufltur. Daha sonra-
lar› R. M. Stern, B. Balassa, R. Bharadwaj, M. Tatemota, D.F. Wahl, W.R. Stolper, L.
Tarshis, H.P. Bowen et al, J. Romalis gibi iktisatç›lar ABD, ‹ngiltere, Kanada, Ja-
ponya, Do¤u Almanya, Bangladefl, Almanya vb. ülkeler için çeflitli çal›flmalar yap-
m›fl ve sonuçlardan baz›lar› Heckscher- Ohlin Modelini desteklerken baz›lar› çelifl-
kili sonuçlar vermifltir.

Salt Heckscher-Ohlin Modeli üzerine yap›lan en ünlü çal›flma ise, 1954 y›l›nda-
ki W. W. Leontieff’in çal›flmas›d›r. W.W. Leontieff bu çal›flmas›nda ABD’nin ithal
ikamesi (ABD girdi- ç›kt› tablosunu kulland›¤›ndan) ve ihracat›n› inceleyerek,
ABD’nin ithal ikame sanayilerinin sermaye yo¤un, ihracat›n›n ise iflgücü yo¤un ol-
du¤unu bulmufltur. Tablo 4.1’de çal›flman›n sonuçlar›n› görmek mümkündür.
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W.W. Leontieff’in elde etti¤i bu sonuç Heckscher-Ohlin Modelinin tam tersini
gösterdi¤inden “Leontieff Paradoksu” ad›n› almaktad›r. Fakat bu paradoksa birçok
elefltiri yöneltilmektedir. Bunlardan biri, araflt›rmada mutlak ithalat›n ele al›nmad›-
¤›, ithal ikamesi üretiminin ele al›nd›¤›d›r. Bu da gayet normaldir. Çünkü ithal et-
mek istedi¤i bir mal› üretmek zorunda kalacak ülke, hangi faktörde daha fazla do-
nan›ml›ysa, o faktörü yo¤un olarak kullanacakt›r. Böyle bir durumda da Hecks-
cher-Ohlin Modeline karfl› paradoksal bir durumdan bahsedilmeyecektir.

Ayr›ca, ABD’de iflgücü di¤er ülkelerin iflgü-
cüne göre daha etkindir. Çünkü ABD’de iflgü-
cüne büyük ölçüde sermaye yat›r›larak e¤itil-
mektedir. Bu dikkate al›n›rsa paradoks yine
ortadan kalkabilir denmektedir. Bu durumdan
Leontieff de söz etmektedir. Leontieff’e göre,
Amerikan iflgücü, di¤er ülkelerin iflgücüne gö-
re ortalama üç misli verimlidir. Di¤er taraftan,
E. Hoffmeyer’de Leontieff’in çal›flmas›nda do-
¤al kaynaklar› dikkate almad›¤›n› belirtmifltir.
Hoffmeyer’e göre, Amerika’n›n ithalat›n› teflkil
eden mallar›n büyük bir k›sm›nda do¤al kay-
nak kullan›m› hayli fazlad›r. E¤er ithalattaki
bu mallar›n hesaplanmas›nda do¤al kaynaklar
dikkate al›n›rsa (hesap d›fl› b›rak›larak) para-
doks ortadan kalkacakt›r. Ayr›ca ABD’de ve
di¤er ülkelerde farkl› zevk ve tercihlerin bu-
lunmas›, talep koflullar›n› de¤ifltirerek ABD’yi
iflgücü yo¤un mallar›n ihracat›na, sermaye yo-
¤un mallar›n ithalat›na yönlendirmifl olabilir.
Ancak birçok araflt›rma ülkelerin zevk ve ter-
cihlerinin büyük farkl›l›klar› olmad›¤›n› gös-
termifltir.

Leontieff paradoksu faktör yo¤unluklar›-
n›n tersine dönmesi ile de aç›klanabilir. E¤er
A ve B mallar›n›n eflürün e¤rileri aa ve bb (fie-
kil 4.13’deki gibi) çak›fl›yor ise, FoFo faktör fi-
yatlar›nda A ve B mal›n›n faktör yo¤unluklar›
ayn›d›r; faktör yo¤unluk hatt› da OX’d›r. E¤er
sermaye nispi olarak ucuzlarsa, faktör fiyat
do¤rusu F1F1 fleklinde daha dikçe olur. Bu
faktör fiyatlar›nda her iki mal›n üreticileri ser-
mayeyi iflgücünün yerine ikame ederler. An-
cak yeni faktör fiyatlar› ile A mal› sermaye yo-

‹hracat ‹thal ‹kamesi

Sermaye (dolar) 2.550.780 3.091.339

‹flgücü (adam y›l›) 182.313 170.004

Sermaye /‹flgücü (adam y›l›na düflen dolar) 14.010 18.180
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Tablo 4.1
Leontieff’in Ulaflt›¤›
Sonuçlar

Girdi-ç›kt› tablosu: Bir
ekonomide nihai mallar›n
(ç›kt›) üretiminde kullan›lan
ara mallar›n ve girdilerin
birbiriyle ba¤lant›
katsay›lar›n› gösteren tablo.

Resim 4.3

Wassily Leontieff
(1905- 1999),
Nobel kazanan
(1973 y›l›nda) Rus
as›ll› Amerikal›
iktisatç›.
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¤un (OA1) ve B mal› ise iflgücü yo¤undur (OB1). Di¤er taraftan, iflgücünün serma-
yeye göre nispi olarak ucuzlamas› durumunda iflgücü sermaye yerine ikame edile-
cektir. Faktör fiyat do¤rusu ise F2F2 olmufltur. Yeni fiyatlarda A mal› iflgücü yo¤un,
B mal› sermaye yo¤undur. Bu de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda, e¤er ABD faktör fiyat
oran› F1F1, di¤er ülkelerin F2F2 ise, ABD yurtiçinde sermaye yo¤un tekniklerle üre-
tilen mallar› (Leontieff’in ithal ikame mallar›) ithal ediyor, buna karfl›l›k ayn› mal-
lar di¤er ülkelerde iflgücü yo¤un tekniklerle üretiliyor olabilir.

Sizce Leontieff’in buldu¤u sonuç gerçek bir paradoksu yans›tmakta m›d›r?

Öte yandan Daniel Trefler 1995 y›l›nda yay›nlad›¤› çal›flmas›nda (Krugman ve
Obstfeld, 2009, s.79) Heckscher-Ohlin modeline göre ülkelerde olmas› gereken-
den çok daha az ticaret hacminin bulundu¤unu aç›klam›flt›r. Ona göre modelde,
mallar›n uluslararas› ticareti dolayl› olarak üretim faktörlerinin de ticaretini yans›t-
mas› gerekir. Ülkeler aras›ndaki ticaret hacmi bu yüzden ülkelerin nispi üretim fak-
törü donan›m›n› yans›tacak flekilde olmal›d›r. Fakat çal›flma ayk›r› sonuçlar vermifl-
tir. Örne¤in ABD dünya gelirinin yaklafl›k %25’ine sahiptir, buna karfl›l›k dünya ifl-
çilerinin sadece %5’i ABD’dedir. Nispi faktör donan›m Modeli ABD’nin ithalat›nda
iflgücü yo¤un mallar›n ABD’deki iflgücünün 4 kat› kadar iflgücü içermesi gerekti¤i-
ni göstermektedir. Ancak yap›lan çal›flmalara göre ABD ithalat›n›n iflgücü içeri¤i
çok azd›r.

Çin’de ise durum tersinedir. Çin dünya gelirinin %3’üne sahiptir, hâlbuki dün-
ya iflçilerinin yaklafl›k yüzde 15’i Çin’de yaflamaktad›r. Çin ihracat› da olmas› gere-
ken kadar iflgücü içermemektedir.

Trefler bunu teknoloji farkl›l›klar›na dayand›rmaktad›r. Trefler’in hesaplad›¤›
teknolojik etkinli¤i gösteren katsay›lar› Tablo 4.2 de görmek mümkündür. Ünite
1’de de¤indi¤imiz üzere teknoloji farkl›l›¤›na dayanan uluslararas› ticaret modeli
Ricardo tipi Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Teorisi’yle uyuflmaktad›r.

HECKSCHER-OHL‹N MODEL‹N‹N GEN‹fiLET‹LMES‹

Stolper-Samuelson Teoremi
Heckscher- Ohlin modelinden flöyle bir durum ortaya ç›kar: Ülkelerde nispi üretim
faktörü donan›m›na dayanarak uluslararas› ticaret bafllarsa, ülkeler aras›nda üretim
faktörü hareketlili¤i olmasa bile ülkelerde üretim faktörü fiyatlar›n›n da eflitlenmesi
gerekir. Çünkü bol olan üretim faktörünün nispi olarak bol kullan›ld›¤› ürünlerin ih-
racat›, bu üretim faktörüne olan talebi artt›r›r. Böylece, ülkede bu üretim faktörü nis-
pi olarak k›tlafl›r ve söz konusu üretim faktörünün fiyat› yükselir. Di¤er taraftan, ülke-

Ülkeler Katsay›

Bangladefl 0.03

Tayland 0.17

Hong Kong 0.40

Japonya 0.70

Bat› Almanya 0.78
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Tablo 4.2
Tahmin Edilen
Teknolojik Etkinlik,
1983 (ABD = 1)

Kaynak: Daniel
Trefler, American
Economic Review
(December 1995),
s. 1037



de k›t olan üretim faktörünün üretimlerinde nispi
olarak bol kullan›lan ürünlerin ithalat› da k›t olan
üretim faktörünün bollaflmas› sonucunu do¤urur.
Bu nedenle, bu üretim faktörünün fiyat› düfler.
Neticede, ticaret bol olan üretim faktörünün fiya-
t›n› yükselterek, k›t olan üretim faktörünün ise fi-
yat›n› düflürerek, üretim faktörü fiyatlar›n› eflitle-
meye yöneltir. Ayn› varsay›mlar alt›nda, ticaret ül-
kelerdeki nispi mal fiyatlar›n› da eflitleyecektir.

Bu aç›klamalar ilk defa W. R. Stolper ve P.A.
Samuelson taraf›ndan yap›ld›¤›ndan Stolper-Sa-
muelson Teoremi diye adland›r›l›r. Üretim fak-
törleri miktarlar›, mal fiyat oranlar› ve üretim
faktörü fiyat oranlar› aras›ndaki iliflkiyi fiekil 4.14
yard›m›yla göstermek mümkündür.

fiekilden görüldü¤ü üzere faktör fiyat oran› ile fiziksel faktör oran› aras›ndaki
ba¤lant›y› LL, faktör fiyat oran› ile mal fiyat oran› aras›ndaki ba¤lant›y› KK e¤rileri
göstermektedir. E¤riler dikkate al›nd›¤›nda sermaye maliyeti (faiz ve di¤er maliyet-
ler) /ücret ile, sermaye/iflgücü ve iflgücü yo¤un mal fiyat›/ sermaye yo¤un mal fi-
yat› aras›nda ters bir ba¤lant› oldu¤u görülecektir. Sermaye maliyeti/ücret yüksel-
di¤inde (0F’den 0F1’e), sermaye / iflgücü oran› düflmekte (0L’den 0L1’e) ve iflgücü
yo¤un mal fiyat›/sermaye yo¤un mal fiyat oran› da (0K’dan 0K1’e) azalmaktad›r.
Böylece, fiziki sermayenin iflgücüne göre nispi azal›fl›, sermaye maliyetinin ücrete
göre yükselmesini ve sermaye yo¤un mal fiyat›n›n iflgücü yo¤un mala göre art›fl›-
n› yans›tmaktad›r (ya da vice versa).

Nispi olarak sermaye donan›m› fazla olan A ülkesi ile nispi olarak iflgücü donan›m› fazla
olan B ülkesi uluslararas› serbest ticarete girseler üretim faktörü fiyatlar›nda ne gibi de-
¤iflme olur?
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Resim 4.4

Antony Samuelson
(1915-2009), Nobel
iktisat ödülünü
(1970) ilk kazanan
iktisatç›d›r.

Wolgang R. Stolper (1913-
2002): Stolper- Samuelson
teoremini birlikte yazmay›
P.A. Samuelson’a 1941
y›l›nda öneren iktisatç›.
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Rybczinsky Teoremi
Ülkenin üretim faktörü yap›s›ndaki de¤iflmelerin ülkenin üretim yap›s›n› de¤ifltire-
ce¤ini aç›klayan teoremdir. T.M. Rybczinsky, dünya ticaretinde pay› küçük bir ül-
kenin üretim faktörlerinden birinin artmas› durumunda o faktörü yo¤un olarak
kullanan mal üretiminin (sektörün) geniflleyece¤ini, buna karfl›l›k artan faktörü da-
ha az kullanan mal üretiminin (sektörün) daralaca¤›n› göstermifltir. fiekil 4.15, Ed-
geworth-Bowley kutusu ile üretim imkânlar› e¤risini göstermektedir.

Örnek olarak yine Türkiye, bu¤day ve bilgisayar› alal›m. fiekilde Türkiye’nin
nüfus art›fl›ndan önceki faktör donan›m› ObBOmA’d›r. Verili faktör yo¤unluklar›y-
la D noktas›nda bu¤day ve bilgisayar üretimi belirlenmifltir. Denge noktas›nda bi-
lindi¤i üzere:

Böylece ba¤›t e¤risi üzerinde denge kurulmufl, faktörler hem bu¤day hem de
bilgisayar üretimine en etkin flekilde da¤›t›lm›flt›r.

MTYO (bu day) =
F
F

= MTYO (bilgisayar)ES
E

S
ESğ
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Rybczinsky Teoremi: Üretim
faktörlerinden birinin
miktar›n›n artmas›
sonucunda o faktörü yo¤un
olarak kullanan mal ya da
sektör üretiminin
geniflleyece¤ini, di¤er üretim
faktörünü yo¤un olarak
kullanan mal veya sektör
üretiminin daralaca¤›n›
belirten teorem.

Tadeusz M. Rybczynsky
(1923- 1998), Polonya as›ll›
‹ngiliz ‹ktisatç›.
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Rybczinsky teoremi



Üretim imkânlar› e¤risinde ise, Edgeworth-Bowley kutusundaki D noktas›na
karfl›l›k D1 üretim noktas› vard›r. Nüfus art›fl› sonucunda iflgücünün artmas›, Edge-
worth-Bowley kutusunu ObCO›

mA flekline dönüfltürmüfl, üretim imkânlar› e¤risi de
A1B1’den A›

1B
›
1 fleklini alm›flt›r. Yeni durumda üretim imkânlar› e¤risi daha fazla

bu¤day (iflgücü yo¤un mal) üretebilme durumunu yans›tmaktad›r.
Ticaret haddinin de¤iflmedi¤ini varsayarsak (bu nedenle FF ile F›F› birbirine pa-

ralel çizilmifltir), bu¤day üretiminin artt›¤›n›, bilgisayar üretiminin azald›¤›n› söyle-
yebiliriz. fiekilde bu¤day üretimindeki art›fl sonucu; b1b1 eflürün e¤risinden, b2b2
eflürün e¤risine, bilgisayar üretimindeki azal›fl sonucu ise; m1m1 eflürün e¤risin-
den, m2m2 eflürün e¤risine geçilmifltir.

Hem bu¤day hem de bilgisayar üretiminde nüfus art›fl›ndan önce ve sonraki
denge noktalar›n›n e¤imleri faktör yo¤unluklar›n›n ayn› kalmas› için de¤iflmemeli-
dir. Bu nedenle D› noktas› Ob (bu¤day) orjininden D’ye ç›kan faktör yo¤unluk hat-
t› üzerinde olmal›d›r.Ayn› flekilde bilgisayar orjinin Om’den ç›kan OmD ve O›

mD›

faktör yo¤unluk hatlar› birbirine paralel olmal›d›r (nüfus art›fl›ndan önce ve sonra-
ki D ve D› denge noktalar›n›n e¤imi ayn› olaca¤›ndan).

Üretim imkanlar› e¤risinde de ayn› de¤iflmeleri görmek mümkündür, bu¤day üre-
utimi Ob1’den Ob2’ye yükselmifl, bilgisayar üretimi ise Om1’den Om2’ye düflmüfltür.

Görüldü¤ü üzere, Rybczinsky teoremine göre; üretim faktörlerinden birinin mik-
tar›n›n artmas› (örne¤imizde iflgücünün) sonucunda o faktörü yo¤un olarak kullanan
mal ya da sektör üretimi (örne¤imizde bu¤day) genifller, di¤er faktörü (sermaye) yo-
¤un olarak kullanan mal ya da sektör üretimi ise daral›r. Buna neden iflgücünün
ucuzlamas› ve iflgücünün daha çok kullan›ld›¤› mal ya da sektörde, kârlar›n, serma-
ye yo¤un mala (veya sektöre) göre artmas›d›r. Böylece bu¤day üretimi iflgücü fazla-
s›n› emerken, gerekli sermaye ihtiyac›n› da bilgisayar üretiminden temin edecektir.
Bunun sonucunda bu¤day üretimi artarken, bilgisayar üretimi k›s›lacakt›r.

Bir ülkeye sürekli yabanc› sermaye girmesi durumunda Rybczinsky Teoremine göre, o ül-
kenin mal üretiminde nas›l bir de¤iflim beklenir?

Rybczynsky Teoremini iflgü-
cü ve sermaye k›s›t do¤rular›n-
dan yararlanarak da aç›klamak
mümkündür. fiekil 4.16’da AB
iflgücü k›s›t›, DC ise sermaye k›-
s›t› do¤rusunu göstermektedir.
‹flgücü k›s›t do¤rusu, verili tek-
noloji ve verili üretim faktörü
(iflgücü ve sermaye) miktarla-
r›yla iflgücü k›s›t al›narak elde
edilecek iflgücü yo¤un mal›n
(örne¤imizde bu¤day) ve ser-
maye yo¤un mal›n (örne¤imiz-
de bilgisayar) çeflitli üretim mik-
tar› bileflimini gösteren do¤ru-
dur. Benzer flekilde sermaye k›-
s›t olarak al›n›rsa sermaye k›s›t
do¤rusu elde edilir.
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fiekil 4.16

Bu¤day

Sermaye K›s›t Do¤rusu

‹flgücü K›s›t Do¤rusu

Bilgisayar

Y

X

BC B

A

D

N2

A

N1

0 M1M2

I

I

Rybczinsky teoremi

‹flgücü K›s›t Do¤rusu: Verili
teknoloji ve verili üretim
faktörü (iflgücü ve sermaye)
miktar›yla iflgücü k›s›t
al›narak elde edilecek
iflgücü yo¤un mal›n
(bu¤day) ve sermaye yo¤un
mal›n (bilgisayar) çeflitli
üretim miktar›n› gösteren
do¤ru.

Sermaye K›s›t Do¤rusu:
Verili teknoloji ve verili
üretim faktörü (iflgücü ve
sermaye) miktar›yla sermaye
k›s›t al›narak elde edilecek
iflgücü yo¤un mal›n (bu¤-
day) ve sermaye yo¤un ma-
l›n (bilgisayar) çeflitli üretim
miktar›n› gösteren do¤ru.



Her iki üretim faktörünün miktar› veri al›nd›¤›ndan (belli miktarda oldu¤un-
dan), verili teknoloji ile en uygun üretim noktas› X’tir. X noktas›na göre M1 kadar
bilgisayar, N1 kadar bu¤day üretilir. E¤er iflgücü miktar› artarsa iflgücü k›s›t do¤ru-
su AB’den A›B›’ye kayar. Uygun üretim noktas› da X’ten Y’ye hareket eder. Bu du-
rumda iflgücü yo¤un mal (bu¤day) N1’den N2’ye artm›fl, buna karfl›l›k sermaye yo-
¤un mal (bilgisayar) M1’den M2’ye azalm›flt›r

Bir ekonomide 20 birim iflgücü ve 20 birim sermaye bulunmaktad›r. Bu¤day ve bilgisaya-
r›n teknolojilerini yans›tan basit üretim fonksiyonlar›nda; 10 birim bu¤day elde etmek için
10 birim iflgücü ve 5 birim sermaye kullan›rken, bilgisayar›n 10 birimi için 5 birim iflgücü
ve 10 birim sermaye kullan›lmaktad›r. Bu verileri kullanarak iflgücü ve sermaye k›s›t do¤-
rular›n› çiziniz. Daha sonra (Rybczynsky Teoremi paralelinde) iflgücünün 30 birime ç›kt›-
¤›n› dikkate alarak iflgücü yo¤un mal›n (bu¤day) art›fl›n› ve sermaye yo¤un mal›n (bilgisa-
yar) azal›fl›n› flekilde gösteriniz.

KISA DÖNEML‹ ANAL‹Z: SPES‹F‹K FAKTÖR MODEL‹
Daha önce verdi¤imiz örneklerde bir üretim faktörünün bir mal üretiminden (ör-
ne¤in bu¤daydan) di¤er mal üretimine (örne¤in bilgisayar üretimine) kolayl›kla
hareket etti¤ini varsayd›k. Hâlbuki gerçek hayatta hiç de böyle de¤ildir. Bir faktö-
rün bir mal (sektör) üretiminden di¤er bir mal (sektör) üretimine hareketi kolay
de¤ildir. Belki uzun bir dönemde böyle bir imkân ortaya ç›kar. Bazen böyle bir im-
kân bulunmayabilir de.

Örne¤in bu¤daya olan talebin azalmas› ve bilgisayara talep art›fl› söz konusu
ise bu¤day üretimi düfler bilgisayar üretimi artar. Bu süreçte bir iflçinin bu¤day üre-
timinden bilgisayar üretimine kaymas› uzun bir zamanda mümkündür. Ancak bu¤-
day üretiminde kullan›lan bir makinenin (sermaye), bilgisayar üretimine kaymas›
söz konusu de¤ildir. Bu makine büyük bir ihtimalle hurdaya ç›kar.

Uluslararas› iktisatta üretim faktörlerinden biri bir mal üretimine (en az›ndan k›-
sa dönem için) bu flekilde yap›fl›ksa, o faktöre “spesifik faktör” denir. Spesifik
faktör k›sa dönemde bir mal üretiminden (sektörden) di¤er bir mal üretimine (sek-
töre) hareket edemez. Sektörlerin ve mal üretimlerinin yap›lar› incelendi¤inde k›-
sa dönem için birçok üretim faktörünün spesifik oldu¤u görülür. Ancak uzun dö-
nemde üretim faktörleri (belki az k›sm› d›fl›nda) spesifik olmaktan ç›kar.

Uygulamada k›sa ve uzun dönemli analiz önemlidir. Örne¤in uluslararas› tica-
ret sonucunda bilgisayar fiyatlar›nda (bu¤daya göre nispi olarak) bir düflme olsa
bu durum uzun dönemde sermayenin aleyhine iflgücünün lehine olur. Ancak k›-
sa dönemde (faktörlerin spesifik oldu¤unu düflünürsek) bilgisayar üretiminde ça-
l›flan iflçiler kaybeder, buna karfl›l›k bu¤day üretiminde kullan›lan sermaye kaza-
n›r. Genel olarak spesifik faktörlerle ilgili tart›flmalar k›sa dönem içindir. Spesifik
faktör kavram›n› iktisatta ilk kullanan Avusturyal› iktisatç› Friedrich Freiherr
von Wieser’dir.
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Friedrich Freiherr von
Wieser (1851-1926):
Avusturya Okulunun önemli
bir iktisatç›s›. Günümüzü de
etkileyen Friedrich Hayek ve
Joseph Schumpeter gibi ünlü
iktisatç›lar› da görüflleriyle
büyük ölçüde etkilemifltir.
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Bir ülkenin, sahip oldu¤u üretim faktörü (iflgü-

cü, sermaye, do¤al kaynak) donan›m›n›n uz-

manlaflmas›n› ve uluslararas› ticaretteki rolünü

anlatabilmek,

Ülkeler farkl› üretim faktörü donan›m›na sahiptir.
Bu yüzden bir ülke bol miktarda pirinç üretirken,
baflka bir ülke krom üretir, di¤er bir ülke çelik
üretir. Çünkü pirinç üreten ülkede toprak boldur
ve iklim koflullar› uygun oldu¤u için a¤›rl›kl› ola-
rak pirinç üretilir. Öteki ülkenin krom üretmesi-
nin nedeni topra¤›nda bol miktarda krom made-
ninin olmas›d›r. Di¤er ülkenin çelik üretmesinin
nedeni sermaye faktörüne yeteri kadar sahip ol-
mas›ndand›r. Sermaye yan›nda bilgi ve nitelikli
elemana sahipse bilgisayar da üretebilir.

Bir ülkenin nispi üretim faktörü donan›m›n›n

anlam›n› belirleyebilmek ve mallar›n üretim fak-

törü yo¤unluklar› ile birlikte uluslararas› ticaret-

teki etkisini tan›mlayabilmek,

Buradaki üretim faktörüne sahip olmay› nispi
üretim faktörü donan›m› olarak alg›lamak gere-
kir. Bu durumu öncelikle vurgulayan Eli Hecks-
cher ve Bertil Ohlin olmufltur. Onlara göre ülke-
lerin uluslararas› ticarete uzmanlaflmalar›, nispi
olarak daha fazla sahip olduklar› üretim faktörü-
nün nispi olarak daha fazla kullan›ld›¤› mal üre-
timde olur. Çünkü bu mal üretiminde düflük ma-
liyet ya da yüksek verim avantajlar› vard›r. Bu
görüfl Heckscher- Ohlin Modeli diye an›l›r.

Uzmanlaflma ve uluslararas› serbest ticaret sonu-

cunda ülkeler aras›nda mal fiyatlar› yan›nda

üretim faktörü fiyatlar›n›n da eflitlenece¤ini gös-

terebilmek

Stolper- Samuelson Teoremi, serbest uluslararas›
ticaret sonucu üretim faktörü fiyatlar›n›n eflitle-
nece¤ini flu flekilde aç›klamaktad›r:
Bir ülkede nispi olarak bol olan üretim faktörü-
nün daha fazla kullan›ld›¤› mallar›n ihracat› bu
üretim faktörüne olan talebi art›r›r. Böylece ülke-
de bu üretim faktörü nispi olarak k›tlafl›r ve söz
konusu üretim faktörünün fiyat› yükselir. Öte
yandan ülkede k›t olan üretim faktörünün üre-
timlerinde nispi olarak bol kullan›lan ürünlerin
ithalat› da k›t olan üretim faktörlerinin bollaflma-

s› sonucunu do¤urur. Bu nedenle bu üretim fak-
törünün fiyat› düfler. Neticede uluslararas› ticaret,
bol olan üretim faktörünün fiyat›n› yükselterek,
k›t olan üretim faktörünün ise fiyat›n› düflürerek
üretim faktörü fiyatlar›n› eflitlemeye yönelir.

Uygulamada Heckscher-Ohlin Modelinin geçerli-

li¤ini tart›flabilmek ve Modele yönelik elefltirileri

tan›yabilecek

Heckser-Ohlin Modeli basitlefltirici birçok varsa-
y›ma dayand›¤›ndan elefltirilere konu olmufltur.
En çok elefltirilen noktalardan biri talebi dikkate
almamas›d›r. Örne¤in nispi olarak iflgücü dona-
n›m› fazla olan bir ülkede iflgücüne talep fazla
ise iflgücünün fiyat› düflük olmayacakt›r. Ya da
mallar›n talep tercihlerinin farkl› olmas› sonucu
mal fiyatlar›, maliyet oranlar›n› yans›tmaz. Böyle-
ce ana modelden farkl› bir uluslararas› ticaret ya-
p›s› ortaya ç›kar.
Modele yöneltilen bir di¤er elefltiri ölçe¤e göre sa-
bit verim varsay›m›nad›r. Çünkü uluslararas› ticaret
bafllay›nca piyasa geniflleyecek, içsel ve d›flsal eko-
nomiler yard›m›yla maliyetler düflecektir. Böylece
ülkeler aras›nda farkl› karfl›laflt›rmal› üstünlükler
ortaya ç›kacakt›r. Nitekim bu varsay›mlar›n de¤ifl-
tirilmesi sonucu yeni d›fl ticaret teorilerinden en-
düstri içi (intra industry) ticaret ortaya ç›km›flt›r.
Heckser-Ohlin Modelini test eden çal›flmalar›n
baz›lar› modeli desteklerken baz›lar› da ayk›r›
sonuçlar vermifltir. Ayk›r› sonuç verenlerin en
ünlüsü W. W. Leontieff’in 1954 y›l›ndaki çal›flma-
s›d›r. Ancak Leontieff bu çal›flmas›nda ithal ika-
mesini ele ald›¤›, iflgücü verimliliklerini ABD ve
di¤er ülkelerde ayn› kabul etti¤i, do¤al kaynak-
lara (toprak) çal›flmas›nda yer vermedi¤i için, ta-
lep koflullar›n› düflünmedi¤i, üretim faktörü yo-
¤unluklar›n›n faktör fiyat yap›s›yla ba¤lant›s›n›
kurmad›¤› vb gerekçelerle elefltirilmifltir.
D. Trefler ise 1995 y›l›nda yapt›¤› çal›flmas›nda
Heckscher- Ohlin Modeline göre ülkelerde ol-
mas› gereken ticaret hacminin, ülkelerin nispi
üretim faktörü donan›m›n›n yap›s›n› yans›tmak-
tan çok uzak bulmufltur. Ona göre bu durum, ül-
kelerdeki teknolojik yap› farkl›l›klar›ndand›r. Bu-
da Heckscher- Ohlin Modelinden çok Ricardo ti-
pi Karfl›laflt›rmal› Üstünlüklerle uyumludur.

Özet
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Bir ülkenin üretim faktör yap›s›nda sadece bir

faktörün artmas› (örne¤in iflgücünün göç yâda

h›zl› nüfus art›fl›) sonucu üretim yap›s›n›n nas›l

de¤iflece¤ini karfl›laflt›rabilmek

Bir ülkenin üretim faktörlerinden birinin artmas›
sonucu üretimin nas›l de¤iflece¤ini Rybczinsky
Teoremi aç›klamaktad›r. Teoreme göre üretim
faktörlerinden birinin artmas› (örne¤in iflgücü-
nün) o faktörü yo¤un olarak kullanan mal ya da
sektör üretimi genifller, buna karfl›l›k di¤er üretim
faktörünü (örne¤in sermaye) yo¤un olarak kulla-
nan mal ya da sektör üretimi ise daral›r. Bunun
sebebi iflgücünün ucuzlamas› ve iflgücünün daha
çok kullan›ld›¤› mal ya da sektörde kârlar›n ser-
maye yo¤un mala (veya sektöre) göre artmas›d›r.

Heckshcer-Ohlin Modelinin k›sa dönemde geçer-

lilik durumunu aç›klayabilmek

Bir faktörün bir mala ya da sektör üretiminden
di¤er bir mala ya da sektör üretimine kaymas›
uzun bir dönemde mümkündür. K›sa dönemde
bu oldukça zor olur. Üretim faktörlerinden biri
bir mal yada sektör üretime bu flekilde yap›fl›k-
sa bu faktöre spesifik faktör denir. Ancak uzun
dönemde üretim faktörleri spesifik olmaktan ç›-
kar. Bu yüzden Heckscher- Ohlin modeli ile il-
gili analizleri uzun dönemli olarak dikkate al-
mak gerekir.
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1. Uzmanlaflma ve uluslararas› ticareti, ülkelerin nispi
faktör donan›m› ile aç›klayan model afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Mutlak üstünlük
b. Karfl›laflt›rmal› üstünlük
c. Heckscher-Ohlin
d. Monetarist
e. Keynesyen

2. Afla¤›dakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Modeli
varsay›mlar›ndan de¤ildir?

a. ‹ki mal, iki ülke, iki üretim faktörü
b. Uluslararas› ticaret k›s›tlanm›flt›r.
c. Ölçe¤e göre sabit verim
d. Mal üretimlerinde ayn› teknik (teknoloji) uygu-

lanmaktad›r.
e. Bir mal›n faktör yo¤unlu¤u bütün faktör fiyat

oranlar›nda ayn›d›r.

3. “Ülkelerde nispi üretim faktörü donan›m›na dayana-
rak uluslararas› serbest ticaret bafllarsa, ülkeler aras›nda
üretim faktörü hareketlili¤i olmasa bile, ülkelerde üre-
tim faktörü fiyatlar›n›n eflitlenmesi gerekir.” ifadesi han-
gi teori, model ya da teoremi aç›klar?

a. F›rsat maliyeti
b. Merkantilizm
c. Ricardo’nun karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü
d. Mutlak üstünlükler
e. Stolper- Samuelson

4. Afla¤›daki üretim faktörü miktarlar›na göre B ülkesi-
nin nispi üretim faktörü donan›m›n› hangisi en do¤ru
aç›klamaktad›r?
A ülkesinde sermaye miktar›, KA = 500 birim
A ülkesinde iflgücü miktar›, LA = 250 birim
B ülkesinde sermaye miktar›, KB= 1000 birim 
B ülkesinde iflgücü miktar›, LB = 400 birim

a. B ülkesinde iflgücü k›t
b. B ülkesinde iflgücü bol
c. B ülkesinde sermaye k›t
d. B ülkesinde hem iflgücü hem sermaye k›t
e. B ülkesinde hem iflgücü hem sermaye bol

5. A ülkesi nispi faktör donan›m› bak›m›ndan sermaye
bol ve sermaye yo¤un mal ihraç etmektedir. B ülkesi
ise nispi faktör donan›m› bak›m›ndan iflgücü bol ve ifl-
gücü yo¤un mal ihraç etmektedir. Mallar›n uluslararas›
serbest ticareti durumunda sermayenin fiyat› (faiz) ve
iflgücünün fiyat› (ücret) için A ve B ülkesinde hangi bi-
leflim do¤rudur?

a. A ülkesinde ücret artar, B ülkesinde faiz artar
b. A ülkesinde faiz düfler, B ülkesinde ücret düfler
c. A ülkesinde ücret artar, B ülkesinde ücret artar
d. A ülkesinde ücret düfler, B ülkesinde faiz düfler
e. A ülkesinde faiz artar, B ülkesinde faiz artar

6. Afla¤›daki flekilde görülen faktör yo¤unluk do¤rula-
r›ndan (hatlar›ndan) hangisi en çok sermaye yo¤un tek-
nolojiyi temsil etmektedir?

a. OA hatt›
b. OB hatt› 
c. OC hatt›
d. OD hatt›
e. OE hatt›

7. Heckscher-Ohlin Modeli, klasik iktisatç›lar›n kabul
etti¤i hangi varsay›m› temelde kald›rarak kendi modeli-
ni aç›klar?

a. ‹ki mal, iki ülke
b. Uluslararas› ticaretin takas fleklinde yap›lmas›
c. Mallar›n üretim fonksiyonlar›n›n (teknolojileri-

nin) farkl› olmas›
d. Üretimin ölçe¤e göre sabit maliyetlere göre ya-

p›lmas›
e. Mal ve üretim faktörleri piyasalar›nda tam reka-

bet koflullar›.

Kendimizi S›nayal›m

‹flgücü

Sermaye

A
B

C

D

E

0
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8. Afla¤›daki flekilde A ve B mallar›n›n efl ürün e¤rileri
görülmektedir. F1 faktör fiyat›nda A ve B mallar›n›n fak-
tör yo¤unluklar› hangisidir?

a. A mal› iflgücü yo¤un, B mal› sermaye yo¤un
b. A mal› iflgücü yo¤un, B mal› iflgücü yo¤un
c. A mal› sermaye yo¤un, B mal› sermaye yo¤un
d. A mal› sermaye yo¤un, B mal› iflgücü yo¤un
e. Hiçbiri

9. Leontieff’in çal›flmas›nda buldu¤u sonuçlara Leonti-
eff paradoksu (çeliflkisi) denmesinin nedeni nedir?

a. ABD’nin ihracat›n›n iflgücü yo¤un, ithalat›n›n
sermaye yo¤un olarak ç›kmas›

b. ABD’nin ihracat›n›n sermaye yo¤un, ithalat›n›n
sermaye yo¤un olarak ç›kmas›

c. ABD’nin ihracat›n›n iflgücü yo¤un, ithalat›n›n ifl-
gücü yo¤un olarak ç›kmas›

d. ABD’nin ihracat›n›n sermaye yo¤un, ithalat›n›n
iflgücü yo¤un olarak ç›kmas›

e. ABD’nin ihracat›n›n sermaye yo¤un, ‹ngiltere ih-
racat›n›n iflgücü yo¤un olarak ç›kmas›

10. Dünya ticaretinde pay› küçük bir ülkenin üretim
faktörlerinden birinin artmas› durumunda o faktörü yo-
¤un olarak kullanan mal üretiminin (sektörün) geniflle-
yece¤ini, buna karfl›l›k artan faktörü daha az kullanan
mal üretiminin (sektörün) daralaca¤›n› belirten teorem
hangisidir?

a. Heckscher-Ohlin
b. Stolper-Samuelson
c. Mutlak üstünlük
d. Rybczinsky
e. Leontieff paradoksu

Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i ve

Japonya’n›n Karfl›laflt›rmal› Avantaj›

Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i ve Japon-
ya’n›n aç›klam›fl karfl›laflt›rmal› avantaj› (üstünlü¤ü), bir
ülke ya da bölgedeki her bir mal ya da mal grubu için
toplam ihracat›n içindeki yüzde pay›n›n toplam ithalat
içindeki yüzde pay›ndan ne kadar fazla oldu¤una göre
ölçülür. AB’nin 15 üyesi (2011 itibariyle bu üyeler 27’dir)
Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, ‹spanya, Hollanda,
Belçika, Danimarka, Portekiz, Yunanistan, ‹rlanda, Lük-
semburg, Avusturya, Finlandiya ve ‹sveç’tir.
Uluslararas› ticaret birçok ülke için (özellikle ABD ve
Japonya için) dengede olmamas›na ve uluslararas› tica-
rete getirilen k›s›tlamalar›n karfl›laflt›rmal› avantajlar›
sapt›rmas›na ra¤men, aç›klanm›fl karfl›laflt›rmal› avantaj-
lar› ölçmek yine de bir anlam ifade eder.

ABD

Toplamdaki

pay› (%)

AB

Toplamdaki

pay› (%)

Japonya

Toplamdaki

pay› (%)

‹hracat ‹thalat ‹hracat ‹thalat ‹hracat ‹thalat

Birincil Mallar 13.2 18.9 15.1 21.2 3.0 41.5

G›da 7.4 4.4 7.8 8.2 0.8 13.1

Yak›t

(Petrol Türü)

1.8 10.9 3.6 8.0 0.4 20.1

Mamul Mallar 82.4 76.7 82.1 75.4 92.8 56.7

Otomotiv

Ürünleri

8.7 14.0 11.8 9.8 19.9 2.6

Kimyasallar 11.3 6.9 13.8 11.1 7.6 7.2

Ofis ve Tele-

komünikasyon

Malzemeleri

17.3 14.6 10.8 12.2 20.5 15.1

Tekstil ve

Konfeksiyon

2.4 6.9 4.3 5.3 1.7 6.9

Yaflam›n ‹çinden

Sermaye

‹flgücü

A

B

B
A

F1

F1

F2

F2

“

Kaynak: WTO, International Trade Statistics (Genova, 2002),
Appendix tables A12, A14, and A19

Tablo 4.3
ABD, AB ve Japonya’da ‹hracat ve ‹thalat›n 2001 Y›l›
Kompozisyonu ve Aç›klanm›fl Karfl›laflt›rmal› Avantajlar›
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Tablo 4.3’te ABD’nin g›da sektöründe aç›klanm›fl karfl›-
laflt›rmal› üstünlü¤e sahip oldu¤u (ABD toplam ihracat›
içinde g›da sektörünün yüzde pay›n›n ABD toplam it-
halat› içinde g›da sektörünün yüzde pay›n› aflmas›ndan
ötürü), buna karfl›l›k yak›tta (petrol türü) ise çok büyük
ölçüde aç›klanm›fl karfl›laflt›rmal› dezavantaja sahip ol-
du¤u görülür. Mamul mallarda ABD, kimyasallar ile te-
lekomünikasyonla ilgili teçhizat sektörlerinde aç›klam›fl
karfl›laflt›rmal› avantajlara sahiptir, fakat otomotiv ürün-
leri ve tekstil ve konfeksiyonda aç›klanm›fl karfl›laflt›r-
mal› dezavantajlar› bulunmaktad›r. Avrupa Birli¤i’nin
otomotiv ürünleri ve kimya sektöründe aç›klanm›fl kar-
fl›laflt›rmal› avantaj› vard›r; buna karfl›l›k di¤er bütün
mal gruplar›nda karfl›laflt›rmal› dezavantajl› durumda-
d›r. Japonya ise tekstil ve konfeksiyon d›fl›ndaki bütün
mamul mallarda çok güçlü bir karfl›laflt›rmal› avantajla-
ra sahiptir ve ayn› derece güçlü bir flekilde de birincil
mallarda karfl›laflt›rmal› dezavantajlar› bulunmaktad›r.
Ürün farkl›laflt›rmak endüstri içi ticaretin bir nedenidir.
Endüstri içi ticarete daha sonra de¤inilecektir.

Kaynak: Salvotore, D. (2009). International Econo-

mics. John Wiley and Sons Inc., s.67.

SPES‹F‹K FAKTÖR NED‹R? *

‹stihdam edilirken ekonominin özel baz› sektörlerine
sürekli bir flekilde ba¤l› kalan toprak ve sermayeyi ör-
nek iki üretim faktörü olarak ele alal›m. Unutmayal›m ki
geliflmifl ekonomilerde tar›m üretiminde kullan›lan top-
rak milli gelirden sadece küçük bir pay al›r. ‹ktisatç›lar
ABD ve Fransa gibi ülkelere spesifik faktör modelini uy-
gularsa, spesifik faktörü sürekli bir durum olarak de¤il
bir zaman meselesi olarak düflünür. Örne¤in f›ç› bira
mayalamak için kullan›l›r ve pres makinesi oto kaporta-
s› yapmak için kullan›l›r. Bunlar birbiri yerine geçemez
(ikame edilemez) ve bu yüzden bu tür farkl› aletler sek-
tör spesifiktir. Bununla beraber zaman uzarsa yat›r›mla-
r› otomobil fabrikalar›ndan bira üretimine yönlendirmek
mümkün olur ya da vice versa. Böylece uzun dönemde
f›ç› ve pres makinesi tek ve hareketli (mobil) üretim fak-
törü olarak sermaye kavram› içinde tan›mlan›r.
Uygulamada spesifik ve mobil (hareketli) faktör kesin
çizgilerle birbirinden ayr›lmaz. Bu durum ayarlaman›n
h›z›yla ilgili bir sorundur: Üretim faktörleri ne kadar
çok spesifikse, sektörler aras›nda yeniden istihdam› da
o kadar uzun süre ister.
Gerçek dünyada üretim faktörleri ne ölçüde spesifiktir?
Normal nitelikli iflçiler özel e¤itim alm›fl uzman nitelik-
li iflçilere göre hareketli (mobil)dir. Bu duruma iyi bir
örnek olarak, co¤rafik bölgeler aras›ndaki iflgücü hare-
ketlerinin ald›¤› zaman süresi verilebilir. Bu konudaki
araflt›rmalar›n en etkinlerinden biri (Oliver Blanchard
ve Lawrence Katz, Regional Evolutions, Brookings Pa-
pers on Economic Activity, 1991), ABD’de ekonomik
s›k›nt› ortaya ç›k›nca iflçilerin bölgeler aras›nda kolay-
l›kla hareket etti¤ini ve iflsizlik oran›n›n 6 y›l içinde tek-
rar ulusal iflsizlik ortalamas› oran›na düfltü¤ünü bul-
mufltur. Hâlbuki bu süre uzman bir makine için 15 ya
da 20 y›l ve belkide bir al›flverifl merkezi yahut bir ifl ha-
n› için 50 y›ld›r. 
Böylece iflgücünün, sermayenin birçok çeflidine göre da-
ha az spesifik faktör oldu¤u anlafl›l›r. Öte yandan afl›r›
uzman iflçiler iflleriyle son derece ayr›lmaz (yap›fl›k) du-
rumdad›r: Örne¤in bir beyin cerrah› oldukça iyi bir ke-
manc› olabilir fakat orta yafllarda kariyerini de¤ifltirmez.

Kaynak: P.R. Krugman&M. Obstfeld, International
Economics, Fifth Edition, 2000, s.39

Okuma Parças›

”
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Heckscher-Ohlin Modeli”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Heckscher-Ohlin Mode-
li”bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stolper-Samuelson Teore-
mi” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Heckscher-Ohlin Modeli”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stolper-Samuelson Teore-
mi” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Heckscher-Ohlin Teoremi”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Heckscher-Ohlin Modeli
Varsay›mlar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Heckscher-Ohlin Modeli”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uygulamal› Çal›flmalar; Le-
ontieff Paradoksu” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rybczinsky Teoremi” bafl-
l›kl› konuyu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

KA / LA ve KB / LB de verileri yerine koyarsak;

100/200, 300/400 den bulunur.

Bu da bize nispi olarak B ülkesinde sermayenin, A ül-
kesinde iflgücünün k›t üretim faktörü oldu¤unu gösterir.

S›ra Sizde 2

RKA / RLA ve RKB / RLB de verileri yerine koyarsak

Bu sonuçta A ülkesinde nispi olarak sermayenin, B ül-
kesinde ise iflgücünün bol oldu¤unu gösterir.

S›ra Sizde 3

Leontieff’in buldu¤u sonuç gerçek bir paradoksu yans›t-
mayabilir. Çünkü Leontieff çal›flmas›nda ABD girdi- ç›kt›
tablolar›n› kulland›¤›ndan ithalat›n gerçek faktör yo¤un-
lu¤unu de¤il ithal ikame ürünlerin faktör yo¤unlu¤unu
bulmufltur. Ayr›ca çal›flmas›nda iflgücü verimliliklerini
ABD ve ABD’nin ticaret yapt›¤› ülkelerde ayn› kabul et-

mifl; üretim faktörü olarak do¤al kaynaklar› (toprak) dik-
kate almam›fl; faktör fiyatlar›n›n farkl› olmas› sonucu fak-
tör yo¤unluklar›n›n de¤iflebilece¤ini düflünmemifltir.

S›ra Sizde 4

A ülkesi sermaye yo¤un malda uzmanlafl›p onu ihraç
edecektir. B ülkesi ise iflgücü yo¤un malda uzmanlafl›p
o mal› ihraç edecektir. Stolper- Samuelson teoremine
göre de uluslararas› ticaret bafllamadan önce A ülkesin-
de sermayenin maliyeti (faiz vb) ücrete göre düflüktür.
Buna karfl›l›k B ülkesinde ücret yüksek sermayenin ma-
liyeti (faiz) düflüktür.
‹ki ülke aras›nda serbest ticaret bafllay›nca A ülkesinde
sermayenin maliyeti yükselirken ücret seviyesi azal›r, B
ülkesinde ise tersi olur, ücret yükselirken sermayenin
maliyeti düfler. Sonuçta her iki ülkede faktör fiyatlar›
eflitlenmeye yönelir.

S›ra Sizde 5

Bir ülkede iki üretim faktörü (sermaye ve iflgücü) bu-
lundu¤unu düflünelim. Bu ülkeye sürekli yabanc› ser-
maye girse Rybczinsky teoremine göre sermayeyi yo-
¤un olarak kullanan mal ya da sektör (örne¤in bilgisa-
yar) üretimi geniflleyecektir. Buna karfl›l›k, iflgücünü
yo¤un olarak kullanan mal ya da sektör (örne¤in bu¤-
day) üretimi ise daralacakt›r.

S›ra Sizde 6

fiekil 4.17

Verilere göre iflgücü k›s›t do¤rusu flekildeki gibi 40 birim
bilgisayar ve 20 birim bu¤day üretimini birlefltiren do¤ru-
dur. Sermaye k›s›t do¤rusuda 20 birim bilgisayar, 40 birim
bu¤day› birlefltiren do¤rudur. Uygun üretim noktas› X ol-
du¤undan M1 kadar bilgisayar ve N1 kadar bu¤day üretilir.
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‹flgücü miktar› 30 birime ç›k›nca iflgücü k›s›t do¤rusu 30
birim bilgisayar, 60 birim bu¤day üretimini gösteren
do¤ru hâline gelir. Böylece uygun üretim noktas› Y
olur. Bilgisayar üretimi M1’den M2’ye daral›rken, bu¤-
day üretimi N1’den N2’ye genifller.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ülkeler aras›nda teknoloji düzeyinin farkl› oldu¤unu belirtebilecek,
Teknolojik geliflmenin temel al›nd›¤› dinamik karfl›laflt›rmal› üstünlüklerin
hangi teorilerde ele al›nd›¤›n› ö¤renebilecek,
Tercihlerde benzerlik ya da örtüflen talebin ülkeler aras›nda d›fl ticaretin ya-
p›s›n› nas›l etkiledi¤ini anlayabilecek,
D›flsal ve içsel ölçek ekonomilerinin üretim maliyetlerini nas›l etkiledi¤ini
aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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G‹R‹fi
Önceki bölümlerde ülkeler aras›ndaki d›fl ticaretin nedeni aç›klan›rken “Mutlak
Üstünlük”, “Karfl›laflt›rmal› Üstünlük” ve “Faktör Donat›m›” kavramlar›ndan yarar-
lan›ld› ve gerek klasik, gerekse neoklasik teorilerde bazen aç›kça, bazen de pek
aç›k olmayan bir yolla birbirinden farkl› olan ülkeler aras›ndaki ticaret ele al›nd›.
Analiz yap›l›rken de oldukça k›s›tlay›c› bir varsay›mlar seti çerçevesinde, ticaret or-
ta¤› olan iki ülkenin de ayn› teknolojiyi kulland›¤›, ölçe¤e göre sabit getirinin var
oldu¤u, her iki ülkede de hem mal hem faktör piyasas›nda tam rekabet koflullar›-
n›n geçerli oldu¤u varsay›mlar›n›n ba¤lay›c›l›¤› alt›nda iki ülkeli-iki mall› bir dün-
yada “Ülkeler neden ticaret yaparlar?” sorusunun yan›t› verilmeye çal›fl›ld›. Ancak
özellikle “nispi olarak eme¤in bol oldu¤u ülkede, emek yo¤un mallar›n üretimin-
de uzmanlaflmaya gidilip, emek yo¤un mallar›n ihraç edilece¤i; öte yandan nispi
olarak sermayenin bol oldu¤u ülkede, sermaye yo¤un mallar›n üretiminde uzman-
laflmaya gidilip, sermaye yo¤un mallar›n ihraç edilece¤ine” dayanan Faktör Dona-
t›m› Teorisi’nin öngörülerinin W. Leontief taraf›ndan yap›lan ve 1953’te bas›lan ça-
l›flmayla Amerika Birleflik Devletleri (ABD) için tersine ç›kmas› bir dönüm noktas›
oldu. Gerek Leontief Paradoksu, gerekse özellikle yukar›da iflaret etti¤imiz varsa-
y›mlar›n s›n›rlay›c› olmas›, ayr›ca içinde yaflad›¤›m›z dünyan›n çok basit bir biçim-
de ele al›nmas› d›fl ticareti aç›klamaya çal›flan yeni teorilerin do¤ufluna yol açt›.

Dünyam›zdaki ba¤›ms›z devletlerin 200 civar›nda, ülkeler aras›nda ticarete ko-
nu olan mallar›n ise, kullan›lan ticaret ya da sanayi s›n›fland›rmas›na ba¤l› olarak
kabaca 2000 ile 7000 mal aras›nda gerçekleflti¤ini düflünürsek, iki ülke ve iki mal
yard›m›yla dünya ticaretini aç›klamaya çal›flman›n pek gerçekçi olamayaca¤› aç›k-
t›r. Ayr›ca özellikle geliflmifl ülkelerde Araflt›rma ve Gelifltirme (AR-GE) faaliyetleri-
ne verilen önemi, bunlara bütçeden ayr›lan pay› ve bunun sonucu olarak ortaya
ç›kan teknolojik geliflmeleri düflünürsek, icatç› ülkenin bunu öteki ülkelerle pay-
laflmayaca¤› aç›kt›r. Dolay›s›yla her ülkenin teknolojiden kolayca ve benzer biçim-
de yararlanaca¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. ‹flte Leontief Paradoksunu izleye-
rek, özellikle 1960’lardan bafllayarak dünya ticaretini aç›klamaya çal›flan yeni teori-
lerin ortaya ç›kmas›na bu tip düflünceler ve önceki teorilerin eksiklikleri yol açm›fl-
t›r. Bu nedenle yeni d›fl ticaret teorilerine teknolojiyi daha dinamik biçimde anali-
ze sokan teorilerle ifle bafllayaca¤›z.

Yeni D›fl Ticaret Teorilerinin ortaya ç›k›fl nedenleri neler olabilir?

Yeni D›fl Ticaret Teorileri
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YEN‹ DIfi T‹CARET TEOR‹LER‹

Gecikmeli Taklit ya da Teknolojik Aç›k Teorisi
Bu teori Michael V. Posner taraf›ndan 1961 y›l›nda d›fl ticaret yaz›n›na kazand›r›l-
m›flt›r. Bu teorinin dayand›¤› ana düflünce “teknolojinin her yerde ayn› olmad›¤›”
ya da “tüm ülkelerin teknolojiye ayn› flekilde ya da ayn› anda sahip olamayaca-
¤›”d›r (Posner, 1961). Teknolojinin yayg›nlaflmas› ya da teknolojik geliflmenin ger-
çeklefltirildi¤i ülkeden öteki ülkelere yay›lmas› için zamana ihtiyaç vard›r. Teknolo-
jik yenilikler için gerekli AR-GE harcamalar›n›, ayr›ca bu yeniliklerin gerçekleflme-
si için ayr›lan emek ve zaman düflünüldü¤ünde, yeni mallar›n yarat›ld›¤› ülkenin bu
yenilikleri öteki ülkelerle hemen paylaflmayaca¤›, yarat›lan üründen kazan›lacak
kâr›, en az›ndan belli bir süre, kendisine ay›rmak isteyece¤i aç›kt›r. Zaten Teknolo-
jik Aç›k Teorisi’ni, örne¤in Faktör Donat›m› Teorisi’nden ay›ran en önemli fark, tek-
nolojiye ve yeniliklere verilen önem nedeniyle, ülkeler aras›nda “dinamik” bir kar-
fl›laflt›rmal› üstünlük kavram›n› benimsemesinde yatmaktad›r. Teknolojik Aç›k Te-
orisi’nde, ürün taklit edilirken, 3 de¤iflik “gecikme” ya da “zaman” söz konusudur:

1. Yeni ürünü taklit edebilmek için gereken zaman: “taklit zaman›” (imitation
lag), 

2. Taklit edecek ülkede, bu ürüne talep yarat›lmas› için oluflan gecikme: “talep
zaman›” (demand lag)

3. Sözünü etti¤imiz bu iki gecikme aras›ndaki zaman fark›n› gösteren “net za-
man fark›” (net lag).

fiimdi A ve B gibi iki ülke alarak bu teoriyi aç›klayal›m. A ülkesinin teknolojik
geliflmeleri destekledi¤ini, bütçeden AR-GE’ye önemli bir destek sa¤lad›¤›n› ve ye-
ni ürünlerin yarat›labilmesi için de bunlar›n yan› s›ra nitelikli iflgücü kulland›¤›n›
düflünelim ve tüm bu u¤rafllar›n sonucu yeni bir ürün yarat›ls›n. Bu yeni ürün fark
edildi¤i anda B ülkesinde taklit edilmek istenecektir. Dolay›s›yla yeni ürünün A ül-
kesinde piyasaya ç›kmas›yla, B ülkesinde taklidinin yap›lmas› aras›nda geçen za-
mana, diyelim bu süre 12 ay olsun, “taklit gecikmesi” diyoruz. Taklit için gereken
bu süre, B ülkesindeki üreticiler için bir ö¤renme ve teknolojiyi elde edebilme sü-
recini içerir.

“Talep gecikmesi” diye adland›rd›¤›m›z süre ise, bu yeni mal›n A ülkesinde pi-
yasaya ç›kt›¤› zamanla, bu ürünün B ülkesi tüketicileri taraf›ndan daha önce kul-
land›klar› benzer (ikame) mallarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, iyi bir ikame mal› olarak ka-
bul edilmesine kadar geçen süreyi içerir. Diyelim ki bu süre de örne¤imizde 5 ay
olsun. ‹flte “net gecikme” diye adland›rd›¤›m›z zaman bu iki süre aras›ndaki fark-
t›r, yani net gecikme, bu örnekte 12 ay-5 ay = 7 ayd›r. Bu 7 ay boyunca A ülkesi
B’ye bu ürünü ihraç eder, bu süre içinde B ülkesinde henüz bu ürün için güçlü bir
talep geliflmez ama bu süreden sonra B ülkesindeki üreticiler de bu ürünü üretme-
ye bafllarlar ve dolay›s›yla bu ürün için A ülkesine olan talep azal›r. A ülkesi tekel-
ci konumda, bu mal› üretti¤i süre içinde ticaretten kazanç sa¤lar ama bu ürün B
ülkesi üreticileri taraf›ndan üretilmeye bafllanmadan yeni teknolojik geliflmeleri
desteklemek ve yeni ürünlerin pefline düflmek durumundad›r. ‹flte kârl›l›k azalma-
ya bafllarken, bir yandan bu ürün için üretimin yer de¤ifltirmesi, hatta icatç› ülke-
nin bu mal›n ithalatç›s› durumuna gelirken, bir yandan da teknolojik geliflme so-
nucu yeni ürünlerin ortaya ç›kmas›, bu teorinin getirdi¤i “dinamik karfl›laflt›rmal›
üstünlü¤ü” göstermektedir.

Bu model teknolojik aç›klar›n büyüklü¤ünü ve bu aç›klar›n nas›l ortadan kald›-
r›laca¤›n› aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r. 
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Teknolojik Aç›k Teorisi’ne
göre teknoloji d›fl ticareti
belirleyen en önemli üretim
faktörüdür. Teknolojik yenilik
sayesinde ülkeler
karfl›laflt›rmal› üstünlük elde
etmektedir.



Ürün Döngüsü Teorisi
1966 y›l›nda Raymond Vernon taraf›ndan gelifltirilen Ürün Döngüsü Teorisi (Pro-
duct Cycle) “Teknolojik Aç›k Teorisi”nin çok daha geliflmifl ve genellefltirilmifl bir
hâlidir (Vernon, 1966). Vernon bu teoriyi aç›klarken yine “yeni ürünü” ele almak-
ta ve onun d›fl ticareti nas›l etkiledi¤i üzerinde durmaktad›r. Leontief paradoksu-
nun ABD için Faktör Donat›m› Teorisi’yle çeliflkili bir sonuç vermesi nedeniyle,
Vernon durumu ABD aç›s›ndan ele almakta ve bu yeni ürünün bir imalat sanayi
ürünü oldu¤unu vurgulayarak, ABD’de üretilmeye bafllanan bu yeni ürünün iki
önemli özelli¤ine iflaret etmektedir. Bunlardan ilki, bu yeni ürünün özellikle gelifl-
mifl ülkeler için, yani ABD gibi ortalama gelirleri yüksek ülkeler için üretilmesi,
ikincisi ise bu ürünün üretimi için kullan›lacak teknolojinin emekten tasarruf edici
yani sermaye yo¤un bir teknoloji olmas›d›r. ABD’nin genelde sermaye yo¤un bir
ülke olarak kabul edildi¤i dikkate al›n›rsa, yeni ürüne iliflkin olarak istenen ikinci
özelli¤in önemi daha rahat anlafl›l›r.

Ürün Döngüsü Teorisi’ne göre, fiekil 5.1’den de görülebilece¤i gibi, her ürünün
belli bir yaflam süresi vard›r ve bu süre içinde de her yeni ürün üç aflamadan ge-
çer: ‹lk aflamada, ki bu “yeni ürün aflamas›” diye adland›r›l›r, ürün ABD’de üreti-
lip ABD’li tüketicilerin be¤enisine sunulur. Bu yeni ürünü üreten firma ya da fir-
malar bu yeni ürüne karfl› tüketicinin tepkisini, talebini görmeye çal›fl›rlar. ‹flte bu
aflamada, yukar›da belirtilen ve yeni üründen beklenen özelliklerin önemi de ko-
layca anlafl›l›r. ABD ve benzeri yüksek ortalama geliri olan ülkelere yönelik olarak
bu mal›n üretilmesi, mala karfl› olan tüketici tepkisini görmeyi ve gerekirse ürün
üzerinde de¤ifliklik yapma f›rsat›n› kolaylaflt›r›r. Bu ilk aflamada hem üretici hem
de iç tüketici malla tan›flma, yak›nlaflma süreci içindedir, yani bu ilk aflamada ihra-
cat hedefi yoktur, olursa rastlant›sald›r, ABD’yi de¤iflik nedenlerle ziyaret edenler
bu yeni ürünü görmüfl ve alm›fl olabilirler.
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fiekil 5.1
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‹kinci aflama ürünün “olgunlaflma aflamas›”d›r, bu aflamada ürün “karakterini”
kazan›r, daha büyük ölçeklerde üretilmeye bafllan›r, ölçe¤e göre sabit getiriyi var-
sayan Klasik ve Neo-klasik teoriden farkl› olarak, ölçe¤e göre artan getirinin avan-
tajlar›ndan yararlan›l›r ve bu arada, öteki geliflmifl ülkelerden mala önemli ölçüde
bir d›fl talep de oluflur. Böylece bu aflamada ABD bir yandan bu yeni mal› hem iç
piyasaya, hem de öteki geliflmifl ülkelere ihraç ederken, bir yandan da daha ucuz
maliyetlerle üretimi yapabilece¤i, kayd›rabilece¤i yerler, ülkeler arar. Böyle bir yer
söz konusu oldu¤unda da üretimi Avrupa’daki geliflmifl ülkelerden birine, örne¤in
Almanya’ya kayd›r›r. Do¤ald›r ki bu geliflme hem ABD’li yat›r›mc›lar›n art›k Alman-
ya’ya yat›r›m yapmalar›n› gerektirir hem de üretimin yer de¤ifltirmesiyle birlikte ti-
caretin yap›s› da de¤iflmeye bafllar. Art›k öteki geliflmifl Avrupa ülkeleri bu mal›
ABD’den almak yerine Almanya’dan almay› tercih edeceklerdir. Böylece ulafl›m
masraflar›ndan da kurtulmufl olunacakt›r. Sonuç olarak ABD’nin ihracat› azalacak-
t›r. Yani ABD’deki o ilk ihracat patlamas›, yerini, üretimin yer de¤ifltirmesiyle bir-
likte ihracat›n da yer de¤ifltirmesine b›rakacak ve bu da iç üretimde azalmaya yol
açarak, d›fl ticaret yap›s›nda de¤ifliklik için zemin haz›rlayacakt›r. Yat›r›m›n, dola-
y›s›yla üretimin yer de¤ifltirmesi, daha önceki teorilerde ele al›nmayan çok önem-
li bir noktan›n aç›klanmas›na olanak verecektir. Örne¤in ne Ricardo’nun Karfl›lafl-
t›rmal› Üstünlük Teorisi’nde ne de Faktör Donat›m› Teorisi’nde faktörlerin ülkeler
aras›nda hareketi söz konusudur ama Vernon’un Ürün Döngüsü Teorisi faktörle-
rin, özellikle sermaye ve müteflebbisin ülkeler aras›ndaki hareketlili¤ini üretimin
yer de¤ifltirmesi ile kolayca aç›klayabilmektedir. Ayr›ca sermayenin ülkeler aras›n-
da kolayca hareket etmesi nedeniyle, sermayenin fiyat›nda ülkeler aras›nda daha
az farkl›l›¤a yol açaca¤›n› ve bu nedenle maliyet farklar›n›n eme¤in fiyat›ndan ya-
ni ücretlerden kaynaklanaca¤›n› öngörmekte ve teorinin ç›kt›¤› 1960’l› y›llarda Av-
rupa’da eme¤in ABD’dekine göre daha ucuz oldu¤u da göz önüne al›nd›¤›nda,
üretimin yer de¤ifltirme nedenlerinden biri daha kolayca anlafl›lmaktad›r.

Üçüncü aflama “standart ürün” dönemidir. Art›k ürüne iliflkin üretim süreci de-
neme yan›lmaya dayanan bir ö¤renme süreci olmaktan ç›km›fl, standartlaflm›fl, üre-
tim teknikleri ve ürünün karakteri iyice belirginleflmifl ve ürünün bu hâli hem üre-
ticiler hem de tüketiciler aç›s›ndan kabul edilmifltir. Ürünün standartlaflma süreci
do¤ald›r ki tekelci rantlar›n da ortadan kalkmas›n› sa¤layacakt›r. Vernon’a göre, ol-
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Resim 5.1

Günümüzde yeni
ürünler çok uluslu
flirketler taraf›ndan
baflka ülkelerde
üretilmektedir. Mac
bilgisayarlar›n, os x
iflletim sisteminin,
‹phone’nun ve ‹pad’in
tasar›mc›s› ve
yarat›c›s› olan Apple
flirketi ABD orijinli
olmas›na ra¤men bu
ürünlerin üretimi
Çin’de
gerçekleflmektedir.

Kaynak: © Apple 2012



gunluk döneminde art›k üretim öteki geliflmekte olan ülkelere de b›rak›labilir. Üre-
timin yeniden yer de¤ifliminde yine, bu kez geliflmekte olan ülkelerdeki ucuz eme-
¤in rolü büyüktür. Art›k ABD ve öteki geliflmifl ülkeler bu ürünü geliflmekte olan
ülkelerden ithal etmeye bafllayacaklard›r.

Görüldü¤ü gibi Ürün Döngüsü Teorisi, yeni bir ürünün, ürün yaflam› içerisinde
nas›l üç ayr› yerde üretildi¤ini ve ihraç edildi¤ini anlat›rken karfl›m›za çok aç›k bir
flekilde ifade edilen ve uzun dönemi kapsayan dinamik karfl›laflt›rmal› üstün-
lükler kavram›n› da getirmektedir. fiekil 5.1’den de görülebilece¤i gibi, ürün önce
ABD’de ortaya ç›k›p üretilmekte, ard›ndan öteki geliflmifl ülkeye/ülkelere devredil-
mekte, daha sonra da flekilde görülmemekle birlikte, kafam›zda kolayca canland›-
raca¤›m›z gibi onlar da üretimi geliflmekte olan ülkelere devretmektedirler. 

Ürün Döngüsü Teorisi baz› kaynaklarda, örne¤in Salvatore (2011: s.186)’da 5
aflamal› olarak anlat›lmaktad›r. fiekil 5.2’den de görülebilece¤i gibi “ilk aflama” ye-
ni ürünün yaln›zca yenilikçi ülkede üretilip, büyük ölçüde de orada tüketildi¤ini
gösterir. ‹kinci aflama ürünün “geliflme” aflamas›d›r, burada üretim h›zl›ca artarken,
hem iç hem de d›fl tüketim artmakta ve tüketimdeki bu art›fl yaln›zca yenilikçi ül-
kedeki tekelci güce sahip firma taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Üçüncü aflamada ürün
“standartlafl›r”, icatç› firma ürünün patentini ülke içinde ve d›fl›nda baflka firmalarla
paylaflmak isteyebilir. Böylece taklitçi ülke iç üretime yönelik üretime bafllar. Dör-
düncü aflamada, taklitçi ülkedeki ucuz iflçilik, mal›n bu ülkede daha ucuz üretilme-
sine yol açaca¤› için hem yenilikçi hem de öteki ülkelere bu ürünü satmaya bafllar.
5. aflamada art›k yenilikçi ülkede ürünün üretimi iyice azal›r ve bu ürün ortaya ç›k-
t›¤› bu ülkede ömrünü tamamlam›fl olur ve yenilikçi ülke sürekli devam eden AR-
GE faaliyetleri sonucu yeni bir ürünle pazara ç›kar ve süreç yeniden bafllar.

Bir mala iliflkin olarak da yaflam evrelerinden söz edilebilir mi? Yan›t›n›z “evet”se bu han-
gi teoride yap›lmaktad›r?

Ürün Döngüsü Teorisi’ne iliflkin pek çok örnek gerçek hayattan bulunabilir.
Örne¤in, II. Dünya Savafl› sonras›ndaki radyo üretimi bu örneklerden biridir. Va-
kumlu tüp teknolojisine sahip olan ve bu yolla radyo üretimini elinde bulunduran
ABD birkaç y›l içinde bu teknolojiyi taklit eden ve daha ucuz eme¤e sahip olan Ja-
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fiekil 5.2
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sürmektedir.
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ponya’ya üretimi ve dolay›s›yla ihracat› kapt›rm›flt›r. ABD’nin tekrar liderli¤i eline
geçirmesi ve pazar pay›n› artt›rmas› ancak teknolojik geliflme sonucu transistörle-
rin keflfedilmesi ve bunun radyolara uygulanarak transistörlü radyolar›n uluslara-
ras› piyasaya sunulmas› sonucu olmufltur ama tahmin edebilece¤iniz gibi bu öykü
burada bitmemifl Japonya’n›n bu teknolojiyi yeniden taklit edip piyasay› eline ge-
çirmesi radyo üretiminde ABD’nin yeni teknolojik geliflmeleri yaratmas›yla devam
etmifl ancak daha ucuz iflgücüne sahip Güney Kore, Singapur gibi iyi taklit yapa-
bilecek rakiplerin ortaya ç›kmas› üretimin ve ihracat›n, dolay›s›yla d›fl ticaretin yö-
nünü yeniden de¤ifltirmifltir.

Örnekleri daha da artt›rmak çok kolayd›r. Televizyon üretimi düflünüldü¤ünde
de hemen benzer aflamalar dikkati çekmektedir. Siyah -beyaz televizyondan bu-
gün kulland›¤›m›z renkli, yüksek donan›ml› televizyonlara gelene dek, üretim yer-
leri de Ürün Döngüsü Teorisi’ne uygun bir flekilde ABD, Japonya, Güney Kore,
Singapur gibi yerlerde gerçekleflmifltir. Hatta üretimde benzer yans›malar Türki-
ye’de de örne¤in beyaz eflya ya da TV üretiminde yaflanm›flt›r. 

Tekstil, paslanmaz çelik ürünleri, çeflitli elektronik eflya, beyaz eflya gibi çok
de¤iflik alanlardan bu teoriye uygun örnekleri verebiliriz. Yak›n zamanlarda ürü-
nün yayg›nlaflmas›, üretimin yer de¤ifltirmesi ve d›fl ticaret yap›s›ndaki de¤ifliklik-
ler sürecine bakt›¤›m›z ve bunu 1960’larla karfl›laflt›rd›¤›m›zda bu aflamalar›n çok
daha da k›sa bir zaman içinde gerçekleflti¤ini gözlemlemekteyiz. Bu da yenilikçi
ülkenin daha da k›sa zamanda ve yeni ürünlerle piyasaya ç›kmas›n› gerektirir. Ye-
nilikçi ülkenin uzunca bir zaman sürecinde ABD oldu¤u an›msand›¤›nda, bu du-
rum, Salvatore (2011: s. 187)’da belirtildi¤i gibi “ABD’nin geride kalmamak için
daha da h›zl› koflmas›n›” gerektirir.

Son söz olarak, Ürün Döngüsü Teorisi, uzun dönemi içermesi, dinamik karfl›-
laflt›rmal› üstünlüklere yer vermesi, faktörlerin ülkeler aras›nda da hareketli olma-
s›n› ve ölçek ekonomilerinden yararlanmay› da sa¤layabilmesi nedeniyle dünya
d›fl ticaretinin yap›s›n› anlayabilmemiz aç›s›ndan, Faktör Donat›m› Teorisi için iyi
bir alternatif oluflturur. Tabii bu arada farkl› düflüncelerin varl›¤›na da hemen ifla-
ret etmekte yarar var: Yeni ürünleri keflfetmenin ancak uzmanlaflm›fl iflgücüyle ger-
çekleflebilece¤ini ve bu anlamda Ürün Döngüsü Teorisi’nin, statik Faktör Donat›-
m› teorisinin dinamik bir uzant›s› oldu¤unu belirten görüfller de vard›r.

D›fl Ticaretin yap›s›n› teknolojik geliflmeye ba¤layarak aç›klayan teoriler hangileridir?

Tercihlerde Benzerlik Teorisi
Staffan Burenstam Linder ad›nda ‹sveçli bir iktisatç› taraf›ndan gelifltirilen bu teori,
bazen de bu teoriyi ortaya atan ve gelifltiren bu iktisatç›n›n ad›yla Linder Teorisi
diye de an›l›r. Ticaretin yap›s›n› aç›klamaya yo¤unlaflan bu teori, Faktör Donat›m›
Teorisi’nden çok farkl› bir görüflü yans›tmaktad›r. Çünkü Linder Teorisi ticaretin
yap›s›n› ya da kompozisyonunu aç›klamaya çal›fl›rken iflin tümüyle talep yönüne
e¤ilmektedir (Linder, 1961). Daha önceki bölümlerde gördü¤ünüz Faktör Donat›-
m› Teorisi, hat›rlayaca¤›n›z gibi ticaret teorisini iflin arz yönüne a¤›rl›k vererek, fak-
tör donat›m› ve faktör yo¤unlu¤u gibi kavramlar› kullanarak aç›klamaktayd›. Lin-
der Teorisi ise, tüketici be¤enilerinin esas olarak tüketici gelirleri taraf›ndan belir-
lendi¤ini ya da koflulland›¤›n› söylemekle ifle bafllar, çünkü ülkelerin kifli bafl›na
düflen reel gelirleri belli tüketici be¤eni kal›plar›n› da belirler. Do¤ald›r ki ele ald›-
¤› ülkeler grubu gelir düzeyi yüksek ve genellikle sanayi ürünleri üreten ülkeler-
dir. Böyle bir durumda da söz konusu bu tip bir yüksek gelirli ülke, iç pazarda ge-
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nifl ya da güçlü talebi olan mallar› ihraç edecektir. Bunun nedeni, iç pazarda güç-
lü talebi olan mallar›n üretimini gerçeklefltiren firmalar ölçe¤e göre artan getiriden
yararlanarak, ortalama maliyetlerin düflmesini sa¤layacak ve böylece d›fl pazarlara
aç›lma ve rekabet etme flans›n› elde edeceklerdir. Böylece bu ülkenin bu mallar›
ihraç edebilece¤i pazarlar da benzer gelir düzeyine ve dolay›s›yla benzer be¤eni-
lere sahip ülkelerden oluflacakt›r. ‹flte bu nedenlerdendir ki bu teorinin ad› “Ter-
cihlerde Benzerlik Teorisi”dir. Böylece sanayi ürünleri ticareti genifl ölçüde benzer
gelir grubunda ve benzer be¤enilere sahip ülkeler aras›nda gerçekleflecektir.

Tercihlerde Benzerlik Teorisi ticarete konu olan sanayi ürünlerinin benzer ol-
du¤unu söylerken ayn› zamanda bu ürünlerin farkl› yanlar›n›n oldu¤una da iflaret
etmekte yani benzer ama “farkl›laflt›r›lm›fl ürünler” oldu¤unu vurgulamaktad›r. Ör-
ne¤in, temizlik aç›s›ndan çok gerekli olan bir mal›, sabunu düflünecek olursak, iç
ve d›fl piyasada çok de¤iflik sabun markalar› vard›r ve tüketiciler de¤iflik nedenler-
le, diyelim kokusu, diyelim yumuflatma özelli¤i ya da daha az kimyasal maddeler
içermesi nedeniyle bunlardan birini tercih ederler. Linder Teorisi ticarete konu
olan mallar›n benzer ama farkl›laflt›r›lm›fl olan mallar olaca¤›n› öngörmektedir, bu
da dünya ticaretinin neden daha büyük bir yüzdesinin, geliflmifl ve gelir düzeyi
yüksek ülkeler aras›nda ve farkl› ama benzer ürünlerden olufltu¤unu kolayca an-
lamam›za yard›m eder. 

Linder Teorisi’ni bir örnek vererek daha iyi anlatabiliriz. Varsayal›m ki benzer
yap›da ama kifli bafl›na düflen gelirleri giderek artan üç ülkemiz var: A, B ve C ül-
keleri. Geliri Y ile ülkeleri de alt indislerle gösterdi¤imizde, bu durumu YC > YB >
YA biçiminde ifade edebiliriz. A ülkesinde üretilen ürünleri de artan ürün kalitesi-
ni gösterecek biçimde 1, 2, 3, 4, 5 diye yazal›m, yani 1 no’lu ürün görece daha dü-
flük bir kaliteyi gösterirken, 5 no’lu ürün bu ülkede üretilen en yüksek kalitedeki
ürünü göstermektedir. Ayn› flekilde yine ürün kalitesini gözetecek biçimde A’dan
daha yüksek kifli bafl›na düflen gelire sahip B ülkesinde üretilen ürünleri 3, 4, 5, 6,
ve 7 ve her iki ülkeden de daha yüksek kifli bafl› gelire sahip C ülkesinde üretilen
ürünleri de 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak belirleyelim. Ülkeler hakk›ndaki bu bilgiler acaba
bize nas›l bir ticaret yap›s›n›n varl›¤›n› gösteriyor? Hangi mallar, hangi ülkeler ara-
s›nda ticarete konu olacak? ‹flte bu sorular›n yan›tlar›n›, bu teoriye verilen baflka bir
ad sayesinde daha kolay bulabiliriz: Örtüflen talep. Yani her ülkedeki tüketiciler
belli nitelikteki mallar› talep edeceklerdir; örne¤in A ve B ülkeleri tüketicileri, her
iki ülkede de üretilen yani örtüflen 3, 4 ve 5 no’lu mallar›, B ve C ülkeleri yine ben-
zer flekilde 5, 6 ve 7 no’lu mallar›, A ve C ülkeleri ise yaln›zca 5 no’lu mal›n ticare-
tini yapmak isteyeceklerdir. A, B ve C ülkeleri aras›ndaki ticaretin bu yap›s› gelir
ve ticaret aras›ndaki bu özel iliflkiye dikkatimizi çekmektedir: Sanayi mallar›n›n
uluslararas› piyasada de¤iflimine bakt›¤›m›zda, ticaretin daha yo¤un olarak, kifli ba-
fl›na düflen gelir durumu benzer ülkeler aras›nda gerçekleflti¤ini görürüz. Daha ön-
ce de belirtti¤imiz gibi, Linder sanayi mallar› ticaretini aç›klamaya çal›flmaktad›r,
çünkü ona göre tar›msal mallar ya da hammadde ticareti geleneksel teoriler tara-
f›ndan, iflin arz yönü vurgulanarak oldukça iyi bir biçimde aç›klanmaktad›r.

Linder teorisine iliflkin bir baflka noktay› da belirtmekte yarar vard›r. Yukar›da-
ki örnekten kolayca görebildi¤imiz gibi, bu teori hangi mallar›n hangi ülkeler ara-
s›nda ticarete konu olaca¤›n› aç›kça söylemektedir ama neden o ürünlerin o ülke-
de üretildi¤ini, neden belli baz› firmalar›n o sanayiye girdi¤ini aç›klayamamakta-
d›r. Örne¤in neden porselen ve seramik üretiminin Almanya’da Bavyera’da, Türki-
ye’de ‹stanbul, Kütahya ve ‹znik’te yap›ld›¤›n› aç›klamamakta, pek aç›k olmasa da
bunlar› rastlant›sal faktörlere ba¤lamaktad›r. Ancak hangi mal söz konusu olursa
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Faktör Donat›m› Teorisi
ticaretin faktör zenginlikleri
ve ekonomik yap›lar› farkl›
olan ülkeler aras›nda
gerçekleflece¤ini aç›klarken
Linder Teorisi ülkeler
aras›nda gelir ve
tercihlerdeki benzerli¤e
vurgu yapmaktad›r.

Günümüz dünya ticaretinin
çok büyük bir yüzdesi ABD,
Japonya, Avrupa Birli¤i
Ülkeleri ve Kanada gibi gelir
düzeyi yüksek ülkeler
aras›nda ve benzer ama
farkl› mallar›n ticareti
biçiminde
gerçekleflmektedir. Örne¤in
Fransa Peugeot
otomobillerini hem bu
yukarda say›lan ve baflka
ülkelere de ihraç ederken
hem de ‹talya’dan Fiat,
‹sveç’ten Volvo,
Almanya’dan BMW gibi
otomobilleri ithal
etmektedir.

Nispi faktör zenginlikleri ve
tüketici gelirlerinin birbirine
benzedi¤i ülkelerde talep
örtüflmektedir.

Linder Teorisi’ne göre ülkeler
aras›nda ticaret hacmini,
gelir farkl›l›klar›n›n az
olmas› ve tüketici
tercihlerindeki benzerlikler
art›racakt›r.



olsun, üretim bölgesi ölçek ekonomilerinden yararlanacak olan en az bir büyük
firmay› destekleyecek kadar büyükse, dünya piyasas›nda rekabet edebilecek bir
ihracat söz konusu olabilecektir. Bunun gerisinde hem tüketicilerin ürün çeflitlili-
¤ini tercih etmesi hem de üreticilerin böyle bir durumda, yani ürün çeflitlili¤i söz
konusu oldu¤unda, üretim faktörlerini o mallar›n üretimi için en uygun ve dolay›-
s›yla daha az maliyetle gerçeklefltirecek biçimde kullanmas› sonucu, kârl› ç›kmas›
yatmaktad›r. Do¤ald›r ki tüm bunlar›n gerçekleflmesi için gerekli koflullar eksik re-
kabet piyasalar›n›n ve ölçek ekonomilerinin varl›¤›d›r.

ÖLÇEK EKONOM‹LER‹
Hem bu bölümdeki hem de izleyen bölümdeki d›fl ticaret teorilerinin önemli bir
k›sm› ölçek ekonomilerinin varl›¤›n› gerektirmektedir.  Bu nedenle ifle ölçek eko-
nomilerini tan›mlayarak bafllayal›m. Heckscher-Ohlin modelinde firmalar›n üreti-
minde ölçe¤e göre sabit getiri varsay›m› yap›lm›flt›. Yani, girdilerin miktar›, örne¤in,
iki kat›na ç›kar›l›rsa, üretimin de iki kat›na ç›kaca¤› varsay›l›yordu. Bu varsay›mdan
vazgeçilip ölçe¤e göre artan getiri varsay›m› yap›l›rsa, o zaman girdi miktarlar›n›n
iki kat›na ç›kar›lmas›, üretimin iki kat›ndan daha çok artmas›na yol açacakt›r. Bu
da bir birim ürün elde etmek için gereken girdi miktar›n›n azalmas› ve girdi fiyat-
lar› veri al›nd›¤›nda, ortalama maliyetin düflmesi anlam›na gelir.

Söz konusu üretim art›fl› iki türlü olabilir. ‹lkinde, üretim art›fl› sektörün bütü-
nünden kaynaklanabilir. Bunun sonucunda ortalama maliyette oluflan azalmaya
d›flsal ölçek ekonomileri diyoruz. Öte yandan, ortalama maliyetteki azalma sektö-
rün büyümesinden de¤il de firman›n büyümesinden kaynaklan›yorsa, o zaman iç-
sel ölçek ekonomilerinin varl›¤›ndan söz etmifl oluruz. E¤er bir sektörde ölçek eko-
nomileri tümüyle d›flsalsa, o sektör tam rekabetin geçerli oldu¤u birçok küçük fir-
madan olufluyor demektir. ‹çsel ölçek ekonomileri büyük firmalar›n oluflmas›na
imkan verdikleri için sektörde eksik rekabet koflullar› hâkim olacakt›r. Bu da izle-
yen bölümde tart›flaca¤›m›z konular› içermektedir.

D›flsal Ölçek Ekonomileri
Yukar›da d›flsal ve içsel ölçek ekonomilerini tan›mlam›flt›k. fiimdi bu bölümde, d›fl-
sal ölçek ekonomilerinin hâkim oldu¤u durumun uluslararas› ticarete nas›l yans›-
d›¤›n› fiekil 5.3 yard›m›yla ele alaca¤›z. Burada P fiyat›, Q üretimi, D talebi, C ma-
liyeti, AC ortalama maliyeti göstermektedir. 

Önce d›flsal ekono-
milere sahip bir sektör-
de piyasa dengesinin
nas›l olufltu¤unu aç›kla-
yal›m. Sabit getiri koflul-
lar› söz konusu oldu-
¤unda, hepimizin bildi-
¤i gibi, fiyat düfltükçe
artan talebi gösteren,
negatif e¤imli bir talep
e¤risi ile fiyat artt›kça
arz›n artt›¤›n› gösteren,
pozitif e¤imli bir arz e¤-
risinin kesiflti¤i noktada
denge fiyat› ve miktar›
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oluflur. D›flsal ekonomilerin varl›¤› talebi de¤il, arz› etkileyecektir ve arz ortalama
maliyet taraf›ndan belirlendi¤ine ve ölçek ekonomileri söz konusu oldu¤unda da
ortalama maliyet, yukar›da belirtildi¤i gibi, azalaca¤›na göre, bu kez artan de¤il
azalan bir arz e¤risi ile karfl› karfl›ya gelece¤iz demektir. ‹flte böyle bir denge nok-
tas›n› fiekil 5.3’teki E noktas› göstermektedir. Görüldü¤ü gibi denge yine arz ve ta-
lep e¤rilerinin kesiflti¤i noktada oluflmufltur ancak bu kez arz e¤rimiz negatif e¤im-
li ortalama maliyet (AC) e¤risi taraf›ndan temsil edilmektedir.

fiimdi, iki ülke (Hindistan ve ABD) ve tek ürünlü (yaz›l›m paketi-software) bir
dünya düflünelim. fiekil 5.4’te, DH ve DW, s›ras›yla Hindistan ve dünyan›n (Hindis-
tan ve ABD) yaz›l›m paketi taleplerini göstermektedir. Her iki ülkede de d›flsal
ekonomilerin oldu¤unu varsayal›m. D›fl ticarete aç›lmadan önce Hindistan’›n yaz›-
l›m paketi denge fiyat›, PH’nin, ABD’nin denge fiyat›ndan (fiekil 5.3’teki PE fiyat›.)
düflük oldu¤unu düflünelim. Böyle bir durumda, iki ülke aras›nda ticaret bafllad›-
¤›nda Hindistan’›n üretimi artacak, üretim artt›kça Hindistan’da maliyetler azala-
cak, öte yandan ABD’nin üretimi daralacak, üretim darald›kça ABD’de maliyetler
artacakt›r, ta ki söz konusu mal›n üretimi yaln›zca Hindistan’da yo¤unlaflana kadar.
Bu nedenle, ticaret sonras›nda Hindistan’›n ve dünyan›n piyasa dengesi fiekil 5.4’te
gösterildi¤i gibi oluflacakt›r. Art›k Hindistan yaln›zca kendi talebini de¤il, ABD’nin
de (yani dünyan›n) talebini karfl›layacakt›r. Bunun sonucunda da fiyatlar yaln›zca
ABD için de¤il Hindistan için de azalm›fl olacakt›r. Ticaret sonras› fiyat› gösteren
PW, fiekil 5.4’ten kolayca görülebilece¤i gibi, ticaret öncesinde, Hindistan’›n,
ABD’ninkinden de düflük olan fiyat› PH’den de düflüktür. Bu, tabii, flu ana kadar
tart›flt›¤›m›z sabit getiriye dayanan modelin öngördü¤ünden çok farkl› bir durum-
dur. E¤er her iki ülkede de sabit getiri hâkim olsayd›, örne¤in Faktör Donat›m› Te-
orisi’nden söz ediyor olsayd›k, Hindistan’da ticaret sonras› yaz›l›m paketinin fiyat›
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artacak, ABD’de ise azalacakt›. D›flsal ekonomiler modelinde ise fiyat hem ABD’de
hem de Hindistan’da, yani her yerde düflmektedir. 

D›flsal ekonomiler belli sektörlerin, belli ülke ya da bir ülkenin belli bölgele-
rinde yo¤unlaflmas›na yol açar. Bu yo¤unlaflman›n avantajlar›, ara mal› ve ham-
madde üreten firmalar› bir araya getirmesi, yüksek nitelikli iflgücü havuzu olufltur-
mas› ve bilgi aktar›m› sa¤lamas›d›r. Bunun en iyi örneklerinden biri, bilgisayar
teknolojisinin merkezi olan, Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’dir. Peki, bu sektör ne-
den ABD’nin baflka bir bölgesinde de¤il de Silikon Vadisi’nde geliflmifltir? Bunun,
maliyetlerin düflük olmas›yla ilgili bir aç›klamas› yoktur. Burada, daha çok, bir
rastlant› söz konusudur. (An›msarsan›z, “Tercihlerde Benzerlik Teorisinde de bu
noktaya iflaret etmifltik.) Kaliforniya’da bulunan Stanford Üniversitesi mezunu
Hewlett ve Packard’›n, ayn› yörede ifllerini kurmufl olmalar› buna bir bafllang›ç
olarak al›nabilir. Ancak “Silikon Vadisi neden baflka bir ülkede de¤il de ABD ger-
çekleflti?” diye soracak olursak, bunun yan›t› e¤itimin ve bu üretimlerin yap›labil-
mesi için gerekli yüksek teknolojinin, ayr›ca bunlar› gerçeklefltirecek (ABD için-
den ve d›fl›ndan sa¤lanan) beyin gücünün ABD’de yo¤unlaflmas›ndan kaynaklan-
d›¤›n› rahatça söyleyebiliriz.

Tekstil, deri gibi sektörlerin ülkemizin belli flehir ya da bölgelerinde, örne¤in ‹stanbul,
Denizli, ‹zmir, Kahramanmarafl gibi, yer almas›n›n nedeni sizce ne olabilir?

Tabii, söz konusu yo¤unlaflmalar›n rastlant›ya ya da birtak›m tarihsel nedenle-
re dayanmas›, sektörlerin, maliyetler aç›s›ndan do¤ru yerlerde kurulduklar› anlam›-
na gelmeyebilir. Yukar›daki modele 3. bir ülke, örne¤in Çin’i ekleyelim ve bu ül-
kede ortalama maliyetin Hindistan’›nkinden de düflük oldu¤unu düflünelim. Bu
durumda dengeler fiekil 5.5’te verildi¤i gibi olacakt›r; yani ACH Hindistan’›n, ACÇ
ise Çin’in ortalama maliyetlerini göstersin. Dünya dengesi, daha önce oldu¤u gibi,
EW’da oluflmufltur. Çin’in söz konusu mal› daha düflük maliyetle üretiyor olmas›
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uluslararas› dengenin EÇ noktas›nda oluflmas›na yol açmayacakt›r çünkü üretimin
bafllayabilmesi için gereken maliyet, C0, dünya denge fiyat› PW’dan daha yüksek-
tir. Bu da daha düflük maliyete sahip olan Çin’in, Hindistan yerine dünya üretimi-
ni ele geçirmesini olanaks›z k›lacakt›r.

D›flsal ekonomiler ülkelerin daha az üründe uzmanlaflmalar›n› sa¤lad›¤›, ortala-
ma maliyetleri düflürdü¤ü ve ticaret yoluyla bütün ülkelerin bundan yararlanmas›-
n› sa¤lad›¤› için refah artt›r›c› özelli¤e sahiptir. Ancak bunun istisnalar› da olabilir.
Örne¤in, Hindistan yaz›l›m paketini d›flsal ekonomi koflullar› alt›nda üretmeye
Çin’den daha önce bafllam›fl ve dünya talebini karfl›l›yor olsun. Ancak, yine Çin’in
bu ürünü Hindistan’dan daha düflük maliyetle üretti¤ini varsayal›m. fiekil 5.6’ dan
görülece¤i gibi, bu durumda Çin’in d›fl ticarete aç›l›p söz konusu mal› ithal etmesi
ülke yarar›na olmayacakt›r. Çünkü kendisi üretti¤i takdirde, Çin’in ulaflaca¤› den-
ge fiyat›, PÇ, dünya denge fiyat› PW’dan düflüktür. Bu örnek de d›flsal ekonomile-
rin varl›¤›n›n her zaman ve her ülke için refah art›fl›na yol açmayaca¤›n› gösterme-
si aç›s›ndan ilginç bir örnektir.

Yaflad›¤›n›z flehirde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) var m›? OSB’ler firmalara ne gibi katk› sa¤lar?

D›flsal Ölçek Ekonomileri: Kemp Modeli
Ölçek ekonomileri ya yukar›da ele ald›¤›m›z biçimiyle ele al›n›r ve k›smi denge
analizi yard›m›yla, yani bir mal piyasas› ele al›narak, o piyasadaki denge fiyat ve
denge üretim miktar›n›n nas›l olufltu¤u araflt›r›l›r ya da flimdi Kemp modeli’ni an-
latmak için kullanaca¤›m›z genel denge analizinden yararlan›l›r (Kemp, 1964). Ge-
nel denge analizinde iki ülke-iki mal modeli kullan›larak uluslararas› dengenin na-
s›l olufltu¤u incelenir. 
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Bu modelin ana hatlar›n›, basitçe, fiekil 5.7
yard›m›yla anlamaya çal›flal›m. Ele al›nan iki ül-
ke Türkiye ve Almanya, söz konusu iki mal da
seramik ve otomobil olsun. Her iki ülkede de
hem üretim olanaklar› e¤risi hem de talep koflul-
lar› özdefl olsun. ‹flimizi kolaylaflt›rmak için her
iki ülkede, her iki mal›n üretiminde de ölçe¤e
göre artan getiri oldu¤unu ve üretimde azalan
maliyetlerin de orijine d›flbükey çizilen QAQS
üretim imkânlar› e¤risinin e¤imince verildi¤ini,
her iki ülkede ticaret öncesi dengenin E0 nokta-
s›nda gerçekleflti¤ini varsayal›m. 

fiekil 5.7’deki E0 noktas› al›flageldi¤imiz gele-
neksel teorilerde karfl›laflt›¤›m›z denge noktala-
r›ndan farkl›d›r, çünkü an›msayacak olursan›z
gerek klasik teoride gerekse Faktör Donat›m› Te-

orisi’nde ticaret öncesi ve sonras› karfl›laflt›¤›m›z denge noktalar› kararl› denge
noktalar›n› göstermektedir, yani bu noktalardan ufak bir ayr›l›fl olsa bile eski
denge noktas›na döneriz; örne¤in bir an için fiyat›n, denge fiyat›n›n alt›na düfl-
tü¤ünü varsayal›m, kararl› denge var ise bu durum, talep edilen miktar›n arz edi-
lenden fazla olmas›na yol açarak fiyat›n artmas›na ve ilk denge noktas›na dönül-
mesine yol açacakt›r. Fiyat›n denge fiyat›n›n üstüne ç›kmas› durumunda ise bu-
nun tam tersi geliflmeler sonucunda yine ilk denge noktas›na dönülecektir. Oy-
sa fiekil 5.7’deki E0 noktas› bu anlatt›¤›m›z durumlardan farkl› olarak, karars›z bir
denge durumunu göstermektedir; yani ufak bir müdahale ile dengeden ayr›l›nca
bir daha geriye dönüfl yoktur.
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fiimdi bunun neden böyle oldu¤unu aç›klayal›m. Biliyoruz ki Eo noktas› ticaret
öncesi denge durumunu (otarfli) gösterdi¤ine göre bu noktada hem üretimde, hem
de tüketimde denge vard›r. Üretimde denge, üretim imkanlar› e¤risinin e¤iminin ül-
ke içi nispi fiyatlara eflit oldu¤u yani serami¤in marjinal f›rsat maliyetinin, otomobilin
marjinal f›rsat maliyetine oran›n›n (MOCs / MOCa); nispi iç fiyatlara (Ps / Pa) eflit ol-
du¤u durumda gerçekleflir. Tüketimde denge ise Eo’a te¤et olan toplumsal fark-
s›zl›k e¤risinin e¤iminin ülke içi nispi fiyatlara eflit oldu¤u noktada (yani serami-
¤in marjinal faydas›n›n, otomobilin marjinal faydas›na oran›n›n iç fiyat oran›na
eflit oldu¤u noktada) gerçekleflecektir (MUs/ MUa = Ps / Pa). Özetlersek, ticaret
öncesi üretimde ve tüketimde dengeyi MOCs / MOCa = Ps / Pa= MUs / MUa ola-
rak gösterebiliriz. 

‹flte böyle bir durumda, sisteme bir flok sokal›m, örne¤in Türkiye hükümetinin
seramik üretimine sübvansiyon vererek teflvik etti¤ini düflünelim. nispi iç fiyat do¤-
rusu Ps / Pa’nin E0 noktas›n›n soluna do¤ru R noktas›na kayd›ral›m. Bu noktada
nispi iç fiyatlar›n e¤imi, üretim imkanlar› e¤risinin e¤iminden daha büyüktür, yani
Ps / Pa > MOCs / MOCs d›r. Daha aç›k bir deyiflle serami¤in nispi fiyat›, serami¤in
nispi marjinal maliyetinden daha yüksektir. Böyle bir durumda da kâr maksimizas-
yonunu hedefleyen üreticiler, seramik üretimini artt›r›rlar ve bu, üretimin S nokta-
s›na dek genifllemesiyle devam eder ve S noktas›nda Türkiye’nin seramik üretimin-
de tam uzmanlaflmas›yla durur. Benzer ama ters yönde bir de¤iflim Almanya için
geçerli olacakt›r, Alman hükümetinin otomobil üretimini bir miktar teflvik etmesiy-
le nispi fiyat do¤rusu E0 noktas›n›n solunda (flekilde görünmeyen) T gibi bir nok-
taya gelecektir. Burada Ps / Pa < MOCs / MOCa olacakt›r ki bu da Pa/ Ps> MOCa/
MOCs ifadesinden baflka bir fley de¤ildir, yani Almanya için de otomobil üretimini
artt›rmak kârl› olacakt›r ve bu nedenle üretim A noktas›na kadar genifller ve tam
uzmanlaflma ile son bulur. Türkiye seramik üretiminde uzmanlaflarak ülke içinde
üretti¤i OQS kadar seramik üretiminin iç piyasada tüketilmeyen k›sm›n›, yani SQs
kadar serami¤i Almanya’ya ihraç eder, karfl›l›¤›nda CTS kadar otomobil ithal eder.
Almanya’daki duruma bakacak olursak, benzer flekilde geliflmeleri görece¤iz: Al-
manya’n›n toplam otomobil üretimi OQA kadard›r, bunun OA kadar› içerde tüketi-
lir, kalan AQA kadar› da Türkiye’ye ihraç edilir, karfl›l›¤›nda ACG kadar seramik it-
hal edilir. Burada Almanya’n›n otomobil ihracat›n›n Türkiye’nin otomobil ithalat›-
na, ayn› flekilde Türkiye’nin seramik ihracat›n›n Almanya’n›n seramik ithalat›na eflit
oldu¤una dikkat etmeliyiz, yani her iki ülkede ve her iki piyasada da tatmin edil-
meyen üretici ya da tüketici kalmam›flt›r. Bir baflka deyiflle ticaret sonras› üretim
dengesi, Türkiye ve Almanya için s›ras›yla QS ve QA noktalar›nda, tüketim denge-
leri ise ayn› s›rayla CT ve CG noktalar›nda oluflacakt›r. fiekil 5.7’den, her iki ülkede
de dolay›s›yla dünyada refah›n artt›¤›n› görmek çok kolayd›r, art›k her iki ülke de
üretim imkanlar› e¤risinin d›fl›nda tüketmektedirler ve Almanya ve Türkiye için ti-
caret sonras› tüketim noktalar›n› gösteren hem CG, hem de CT noktalar›, ticaret ön-
cesi ortak tüketim noktas› olan E0’dan çok daha yüksek tüketim miktarlar›n› gös-
termektedir.

Kemp modeli klasik ve neoklasik modellerden çok farkl› durumlarda ticaret ya-
p›labilece¤inin güzel bir örne¤idir. Sözü edilen önceki modellerde ticaretin baflla-
mas› için ya klasik teoride oldu¤u gibi ticaret öncesi ülke içi nispi fiyatlar›n iki ül-
kede farkl› olmas›, d›fl ticaret hadlerinin (TOT), bu iki ülke içi fiyat aras›nda yer al-
mas› ya da neoklasik teoride oldu¤u gibi, ticaretin gerçekleflebilmesi için her iki ül-
kede üretim imkânlar› özdefl olsa bile bu kez talep koflullar›n›n farkl› olmas› gere-
kir. Oysa Kemp modeli her iki ülkenin üretim imkânlar› ve talep koflullar›n›n ve
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dolay›s›yla her iki ülkedeki ticaret öncesi nispi iç fiyatlar›n özdefl oldu¤u, hatta
nispi iç fiyatlar›n ayn› zamanda d›fl ticaret haddine eflit oldu¤u durumda bile tica-
ret yap›labilece¤ini ve d›fl ticaretten kazançlar sa¤lanabilece¤ini göstermesi aç›s›n-
dan d›fl ticaret teorisine yap›lan çok önemli bir katk›d›r. Ancak bu model de han-
gi ülkenin hangi malda uzmanlaflaca¤› konusunda bilgi vermemekte, ayr›ca ilk
dengeden ayr›lmay› sa¤layacak flokun ne olaca¤› konusunu da belirsiz b›rakmak-
tad›r. Her iki ülkenin de belli bir sanayii teflvik etmeleri konusunun karfl›l›kl› anla-
flarak m›, yoksa ba¤›ms›z kararlar sonucu mu oldu¤u konusu aç›k b›rak›lm›flt›r.

‹ki ülkenin de üretim imkanlar›, talep koflullar›, ülke içi nispi fiyatlar›n›n özdefl olmas›
durumunda ticaret gerçekleflebilir mi? Hangi model bunu aç›klar?

SONUÇ
Leontief Paradoksu nedeniyle Faktör Donat›m› Teorisi’nin uluslararas› ticareti aç›k-
lamakta yetersiz kalaca¤› düflüncesi, ortaya yeni teorilerin ç›kmas›na, geliflmesine
yol açm›flt›r. Bu bölümde bunlardan Teknolojik Aç›k, Ürün Döngüsü, Tercihlerde
Benzerlik, Ölçek Ekonomileri ve D›flsal Ekonomiler ve d›flsal ekonomilere daya-
nan k›smi denge modelleri ve genel dengeye dayanan Kemp Modelini aç›klad›k.
Bu bölümde daha önceki teorilerde göz ard› edilen kavramlardan özellikle tekno-
lojik geliflmeyi ve talep koflullar›n›n etkisini vurgulayan, geliflmifl ülkeler aras›nda-
ki ticaretin niteli¤ini ve sonuçlar›n› gösteren teoriler yer ald›. Geliflen günümüz
dünyas›nda teknolojik geliflmelerin etkilerini her an görmekte ve yararlanmakta-
y›z. Örne¤in, eskiden yaln›zca sesli bir iletiflim arac› olan telefonun günümüzde
geldi¤i yere bakacak olursak, telefonun sesli ve görsel iletiflimin yan› s›ra tüm sos-
yal medyaya ulaflma kolayl›¤›n› ve baflka özelliklerini düflündü¤ümüzde, bu yeni
teorilerin, önemli ölçüde uluslararas› ticarete konu olmalar›n›n yan› s›ra günlük ya-
flam›m›zdaki yeni al›flkanl›klar› da aç›klamakta çok yard›mc› olduklar›n› görebiliriz
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Ülkeler aras›nda teknoloji seviyesinin farkl› oldu-
¤unu belirtebilmek.
Daha önceki bölümlerde Faktör Donat›m› Teori-
si, karfl›laflt›rmal› statik bir biçimde anlat›l›rken,
belli bir grup varsay›m›n geçerli oldu¤u, örne¤in
teknolojinin ayn› oldu¤u, tüm ülkelerin teknolo-
jik geliflmelerden yararlanabilecekleri ve temel
olarak da iflin arz yönüne a¤›rl›k verilen bir yak-
lafl›m sergilenmekteydi. Bu bölümde anlat›lan te-
oriler ise bu varsay›mlar›n baz›lar› yerine gerçek
dünyada daha çok karfl›laflabilece¤imiz durumla-
r› yans›tan varsay›mlar› ele alarak analiz yapmak-
tad›rlar. Örne¤in çok de¤iflken bir dünyada yafl›-
yoruz, neredeyse her gün sa¤l›k, savunma, kim-
ya ve ilaç sanayilerindeki geliflmelerden söz eden
gazete ya da televizyon haberleriyle karfl›lafl›yo-
ruz. Bu haberlerde dikkatimizi çeken noktalar-
dan biri, bu geliflmelerin, bu bulufllar›n araflt›rma
ve gelifltirme (AR-GE) bütçelerinden önemli öl-
çüde pay ay›ran geliflmifl ülkelerde gerçeklefltiril-
mesidir. Demek ki bu gündelik yaflam bilgisin-
den de ç›kar›labilece¤i gibi teknoloji her yerde
ayn› de¤il, ayr›ca bu teknolojik geliflmelere ulafl-
mak kolay ya da bedava da de¤il.

Teknolojik geliflmenin temel al›nd›¤› dinamik
karfl›laflt›rmal› üstünlüklerin hangi teorilerde ele
al›nd›¤›n› ö¤renebilmek.
“Teknolojik Aç›k” ve “Ürün Döngüsü” modelleri
özellikle bu noktay› vurgulamaktad›r. Her iki te-
oride de dinamik bir yap› var, yeni üründen elde
edilebilecek tekelci kârlar› azald›¤›nda o mal›n
üretiminin bir baflka ülkeye devredilip, yeni bir
ürünün keflfedilmesi, yarat›lmas› gerekiyor, bu
da AR-GE faaliyetlerinin sürekli olmas›n› ve bu
nedenle bu alanlara sürekli kaynak aktar›m›n›
gerektiriyor. Bunun da geliflmifl, gelir düzeyi yük-
sek ülkelerde gerçekleflmesi pek flafl›rt›c› olmasa
gerek.

Tercihlerde benzerlik ya da örtüflen talebin ülke-
ler aras›nda d›fl ticaretin yap›s›n› nas›l etkiledi¤i-
ni anlayabilmek.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi yine Faktör Donat›-
m› Teorisi’nin ihmal etti¤i bir baflka noktay› ele
almakta ve uluslararas› ticaretin büyük bir bölü-
münün özellikle geliflmifl ve gelir düzeyleri yük-
sek ülkeler aras›nda ve sanayi ürünleri de¤iflimiy-

le gerçekleflmesinden yola ç›karak, asl›nda ülke-
lerin ihracatlar›n›n iç piyasa için ürettiklerinin bir
uzant›s› oldu¤unu vurguluyor.
Uluslararas› ticarete konu olan ürünler de ayn›
ama farkl›laflt›r›lm›fl mal gruplar› içerisinden ger-
çeklefltiriliyor. Bunu biraz daha açacak olursak
diyelim otomobil ticareti yap›l›yor, ifllev aç›s›ndan
ayn› mal, ancak hepimizin bildi¤i ve tüketicilerin
tercihlerini gayet aç›k bir biçimde sat›n alma güç-
leriyle belirttikleri gibi Chrysler, Jaguar, Volvo,
BMW, Fiat ve benzeri öteki markalar ayn› ifllevi
görmelerine ra¤men birbirlerinden farkl› ürünler-
dir. Bu nedenle ABD, ‹ngiltere, ‹sveç, Almanya ve
‹talya hem otomobil üretmekte ve ihraç etmekte
hem de öteki ülkelerden otomobil ithal etmekte-
dirler. Tercihlerde Benzerlik Teorisi’nin farkl›laflt›-
r›lm›fl ürünlerin önemini vurgulayan bu yönü, bir
sonraki bölümde aç›klayaca¤›m›z “endüstri içi ti-
caret”le de ortak noktalar›n› göstermektedir.

D›flsal ve içsel ölçek ekonomilerinin üretim mali-
yetlerini nas›l etkiledi¤ini aç›klayabilmek.
Faktör Donat›m› Teorisi’nin Klasik Teoriye bir
üstünlü¤ü sabit maliyetler yerine artan f›rsat ma-
liyetlerinin modele girmesidir ama bu teoride hâ-
lâ ölçe¤e göre sabit getiri koflullar› geçerlidir. Bu
varsay›mdan vazgeçilip, ölçe¤e göre artan getiri
varsay›m› yap›l›rsa, o zaman girdi miktarlar›n›n
iki kat›na ç›kar›lmas›, üretimin iki kat›ndan daha
çok artmas›na yol açacakt›r. Bu da bir birim ürün
elde etmek için gereken girdi miktar›n›n azalma-
s› ve girdi fiyatlar› veri al›nd›¤›nda, ortalama ma-
liyetin düflmesi anlam›na gelir.
Söz konusu üretim art›fl› iki türlü olabilir. ‹lkin-
de, üretim art›fl› sektörün bütününden kaynakla-
nabilir. Bunun sonucunda ortalama maliyette olu-
flan azalmaya d›flsal ölçek ekonomileri diyoruz.
Öte yandan, ortalama maliyetteki azalma sektö-
rün büyümesinden de¤il de firman›n büyüme-
sinden kaynaklan›yorsa, o zaman içsel ölçek eko-
nomilerinin varl›¤›ndan söz etmifl oluruz. ‹çsel
ölçek ekonomilerini izleyen bölümde tart›flaca-
¤›z. D›flsal ölçek ekonomilerini ise bu bölümde
hem k›smi denge hem de genel denge (Kemp
modeli) çerçevesinde ele ald›k ve bu model yar-
d›m›yla, klasik ve neoklasik teoriden çok daha
farkl› çözümlerin olabilece¤i denge durumlar›n›
tart›flt›k. 
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1. Sanayi mallar› için uluslararas› ticareti belirleyen fak-
törün daha çok talep koflullar› oldu¤unu savunan d›fl ti-
caret teorisi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ölçek Ekonomileri Teorisi
b. Nitelikli iflgücü Teorisi
c. Teknoloji Aç›¤› Teorisi
d. Ürün Döngüsü Teorisi
e. Tercihlerde Benzerlik Teorisi

2. Teknoloji aç›¤› hipotezini ortaya atan iktisatç› afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. J. Viner 
b. M. Posner 
c. D. Ricardo 
d. R. Vernon 
e. S. B. Linder

3. Sanayileflmifl ülkeler taraf›ndan bir mal ilk icat edil-
di¤inde standart de¤ildir. Zamanla standartlafl›r ve o
durumda az geliflmifl ülkeler taraf›ndan da ihraç edilir,
görüflü hangi teoriye aittir? 

a. Tercihlerde benzerlik teorisi 
b. Monopolcü rekabet teorisi 
c. Nitelikli iflgücü teorisi 
d. Ölçek ekonomileri teorisi 
e. Ürün Döngüsü teorisi

4. Ürün Döngüsü Teorisi’ne göre ürünün önemli ölçü-
de standart hale gelmesiyle maliyet unsurunun önemli
bir silah haline geldi¤i, üretim tesislerinin kapasiteleri-
nin art›r›lmas›yla birlikte ölçek ekonomileri sayesinde
birim maliyetlerin azald›¤› ve birim maliyetlerin düflme-
siyle geliflmekte olan ülkelerde ürüne olan talebin artt›-
¤› ürün dönemi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Olgunluk dönemi
b. Piyasaya girifl dönemi
c. Büyüme dönemi
d. Düflüfl dönemi
e. Piyasada çekilme dönemi

5. Tercihlerde Benzerlik Teorisi ne tür ülkelerde yafla-
yanlar›n zevk ve tercihlerini aç›klamaya çal›fl›r?

a. Sanayi mallar› ticareti yapan yüksek gelirli ülkeleri
b. Tar›m ürünü üreten azgeliflmifl ülkeleri
c. Tar›m ürünü ihraç eden ülkeleri
d. Standart üretim yapan ülkeleri
e. Yukar›dakilerden herhangi biri

6. “Homojen nitelikte olmayan ürünlerin ticareti, üre-
tim maliyetlerinden çok, ülkeler aras›ndaki zevk ve ter-
cihlerin benzerli¤ine ba¤l›d›r.” ifadesi afla¤›daki teori-
lerden hangisi aç›klamaktad›r?

a. Ülke benzerli¤i teorisi
b. Tercihlerde benzerlik teorisi
c. Ölçek ekonomileri teorisi
d. Monopolcü rekabet teorisi
e. Ürün farkl›laflmas› teorisi

7. Afla¤›dakilerden hangisi/hangileri faktör donat›m›
teorisinden türetilmemifltir?

a. Teknolojik aç›k teorisi
b. Faktör fiyatlar›n›n eflitlenmesi teoremi
c. Ürün Döngüsü teorisi
d. Yaln›zca “c”
e. “a” ve “c”

8. Afla¤›dakilerden hangisi “Ürün Döngüsü Teorisi” için
uygun olmayacak bir örnektir?

a. Hesap makineleri 
b. Çamafl›r makineleri
c. Kömür ve ifllenmemifl petrol
d. Televizyon
e. Bilgisayarlar

9. Afla¤›dakilerden hangisinde, ülkeler ticarete aç›ld›k-
tan sonra, denge dünya fiyat›, ticaret öncesi düflük fi-
yatl› ülke dahil, her yerde düfler?

a. D›flsal (ölçek ) ekonomileri varsa
b. Ölçe¤e göre sabit getiri varsa
c. Faktör Donat›m› Teorisinde
d. Sabit maliyetler varsay›l›rsa
e. Karfl›laflt›rmal› Üstünlük varsa

10. Ürün Döngüsü Teorisinin temel özelliklerini afla¤›-
dakilerden hangisi aç›klar?

a. Statik olmas› ve k›sa dönemi içermesi
b. Dinamik ve uzun dönemli olmas›
c. Ticaretten yaln›zca icatç› ülkenin kazançl› ç›k-

mas›
d. Ticaretten en büyük kazanc› üretimin yer de¤ifl-

tirdi¤i ülkelerin sa¤lamas›
e. Yeni teknolojinin serbestçe tüm ülkeler taraf›n-

dan kullan›labilmesi

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tercihlerde Benzerlik Te-
orisi” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gecikmeli Taklit ya da Tek-
nolojik Aç›k Teorisi” bafll›kl› konuyu gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ürün Döngüsü Teorisi” bafl-
l›kl› konuyu gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ürün Döngüsü Teorisi” bafl-
l›kl› konuyu gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tercihlerde Benzerlik Te-
orisi” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tercihlerde Benzerlik Te-
orisi” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni D›fl Ticaret Teorileri”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ürün Döngüsü Teorisi” bafl-
l›kl› konuyu gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “D›flsal Ölçek Ekonomileri”
bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ürün Döngüsü Teorisi” bafl-
l›kl› konuyu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Leontief Paradoksunun Faktör Donat›m› Teorisi’nin
dünya ticaretini aç›klama konusunda yetersiz kalabile-
ce¤ini ortaya ç›karmas›, ayr›ca bu teorinin dünya ticare-
tinin büyük bir k›sm›n›n neden benzer ya da geliflmifl
ülkeler aras›nda oldu¤unu aç›klamakta yetersiz kalma-
s›, baz› varsay›mlar›n de¤iflen dünya koflullar›n› yans›t-
mamas› nedeniyle bu eksiklikleri gideren yeni teoriler
ortaya ç›km›flt›r.

S›ra Sizde 2

Mallar›n da canl›larda oldu¤u gibi do¤um, geliflme ve
ölüm gibi dönemler geçirdi¤i “Ürün Döngüsü Teori-
si”nde ortaya konulmufltur. Teoriye göre her ürünün
belli bir yaflam süresi vard›r ve bu süre içinde de her
yeni ürün üç aflamadan geçer: ‹lk aflama “yeni ürün

aflamas›” diye adland›r›l›r. Bu aflamada geliflmifl ülke-
lerde üretilen yeni ürün, ihracat hedefi olmadan iç pi-
yasaya sunulur. ‹kinci aflama ürünün “olgunlaflma afla-

mas›”d›r, bu aflamada ürün “karakterini” kazan›r, daha
büyük ölçeklerde üretilmeye bafllan›r, ölçe¤e göre sabit
getiriyi varsayan Klasik ve Neoklasik Teori’den farkl›
olarak, ölçe¤e göre artan getirinin avantajlar›ndan ya-
rarlan›l›r ve bu arada, öteki geliflmifl ülkelerden mala
önemli ölçüde bir d›fl talep de oluflur. Üçüncü aflama
“standart ürün” dönemidir. Art›k ürüne iliflkin üretim
süreci deneme yan›lmaya dayanan bir ö¤renme süreci
olmaktan ç›km›fl, standartlaflm›fl, üretim teknikleri ve
ürünün karakteri iyice belirginleflmifl ve ürünün bu ha-
li hem üreticiler hem de tüketiciler aç›s›ndan kabul edil-
mifltir. Ürünün standartlaflma süreci do¤ald›r ki tekelci
rantlar›n da ortadan kalkmas›na yol açacakt›r. Vernon’a
göre, olgunluk döneminde art›k üretim öteki geliflmek-
te olan ülkelere de b›rak›labilir. Üretimin yeniden yer
de¤ifliminde yine, bu kez geliflmekte olan ülkelerdeki
ucuz eme¤in rolü büyüktür. Art›k ABD ve öteki gelifl-
mifl ülkeler bu ürünü geliflmekte olan ülkelerden ithal
etmeye bafllayacaklard›r.

S›ra Sizde 3

Teknolojik Aç›k ve Ürün Döngüsü Teorileri teknolojik
de¤iflmenin önemini vurgulayan teorilerdir. Teori, yeni
ürünlerin AR-GE çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kaca-
¤›n›, AR-GE için önemli büyüklükte araflt›rma fonlar›n›n
gerekece¤ini ve bu nedenle yeni ürünlerin geliflmifl ül-
kelerce üretilece¤ini vurgulamaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

D›flsal ekonomilerin varl›¤›n›n ortalama maliyetlerde
azalmaya yol açmas› ve bu nedenle hem teknoloji ve
bilgi havuzunun hem de uzmanlaflm›fl eme¤in bu böl-
gelerde yo¤unlaflm›fl olmas› ve ulafl›m›n nispi daha ko-
lay olmas› tekstil, deri ve benzeri sektörlerin bu flehirler
ya da bölgelerde yo¤unlaflmas›na yol açar. 

S›ra Sizde 5

Organize Sanayi Bölgeleri sa¤lad›klar› alt yap› hizmet-
leri, lojistik, enerji, firmalar›n birbirlerinin üretimlerine
olan ba¤›ml›l›klar› gibi faktörler nedeniyle d›flsal eko-
nomi yarat›r, bu sayede üretim maliyetlerinin düflmesi-
ne katk›da bulunur.

S›ra Sizde 6

Kemp modeli klasik ve neoklasik modellerden çok fark-
l› durumlarda ticaret yap›labilece¤inin güzel bir örne¤i-
dir. Sözü edilen önceki modellerde ticaretin bafllamas›
için ya klasik teoride oldu¤u gibi ticaret öncesi ülke içi
nispi fiyatlar›n iki ülkede farkl› olmas›, d›fl ticaret had-
lerinin (TOT), bu iki ülke içi fiyat aras›nda yer almas› ya
da Neoklasik Teori’de oldu¤u gibi, ticaretin gerçeklefle-
bilmesi için her iki ülkede üretim imkânlar› özdefl olsa
bile bu kez talep koflullar›n›n farkl› olmas› gerekir. 
Kemp modeli her iki ülkenin üretim imkânlar› ve talep
koflullar›n›n ve dolay›s›yla her iki ülkedeki ticaret önce-
si nispi iç fiyatlar›n özdefl oldu¤u, hatta nispi iç fiyatla-
r›n ayn› zamanda d›fl ticaret haddine eflit oldu¤u du-
rumda bile ticaret yap›labilece¤ini ve d›fl ticaretten ka-
zançlar sa¤lanabilece¤ini göstermesi aç›s›ndan d›fl tica-
ret teorisine yap›lan çok önemli bir katk›d›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
“‹çsel ekonomiler” ve “farkl›laflt›r›lm›fl ürün” kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
‹çsel ekonomiler ve farkl›laflt›r›lm›fl ürün söz konusu oldu¤unda oluflan yeni piya-
sa yap›s›n›; eksik rekabet piyasalar›ndan biri olan tekelci rekabeti belirleyebilecek,
Tekelci rekabet piyasas›nda büyük firmalar›n hem üretimde hem de ticaret-
te paylar›n› daha çok büyütebildiklerini, küçük firmalar›n ise iflasa ya da yok
olmaya gidebileceklerini fark edebilecek,
Ülke içi ve ülke d›fl› fiyat farkl›laflt›rmas›n›n nedenlerini, ticarete nas›l yol aça-
ca¤›n› aç›klayabilecek,
Endüstri içi ticaretin varl›¤›n›n da genelde içsel ekonomiler ve farkl›laflt›r›lm›fl
ürün kavramlar›na ba¤l› oldu¤unu, nedenlerini, ölçülmesini, ö¤renecek, bun-
larla ilgili analiz yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Ölçek Ekonomileri
• ‹çsel Ekonomiler
• Tam Rekabet
• Tekelci Rekabet

• Damping
• Endüstri ‹çi Ticaret
• Yatay Endüstri ‹çi Ticaret
• Dikey Endüstri ‹çi Ticaret

Anahtar Kavramlar
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G‹R‹fi
Bir önceki bölümde, hem o bölümde anlat›lan hem de bu bölümde anlat›lacak olan
yeni d›fl ticaret teorilerinin ço¤unlu¤unun ölçek ekonomileri kavram›na dayand›¤›-
na iflaret etmifl ve ölçek ekonomilerinin tan›m›n› da üretim ve üretim faktörleri ara-
s›ndaki iliflkiye dayand›rarak aç›klam›flt›k. E¤er daha önce söylediklerimizi biraz da-
ha formel biçimde yazarsak, üretim (Q) ve emek (L) ve sermayeden (K), olufltu¤u-
nu varsayd›¤›m›z üretim faktörleri aras›ndaki iliflki en basit biçimde flöyle yaz›labi-
lir: Q=f(L, K). Sermayenin k›sa dönemde de¤iflmeyece¤ini, diyelim hep 5 birim ser-
maye kullan›laca¤›n› ve yaln›zca eme¤in de¤iflken faktör oldu¤u durumda, 10 birim
emekle 50 birim üretim yapabilece¤imizi varsayal›m. Daha önceki aç›klamalar›m›z-
dan da kolayca ç›karabilece¤imiz gibi, e¤er eme¤i iki kat›na ç›kard›¤›m›zda (L=20),
üretim de iki kat›na ç›k›yorsa (Q=100), bu ölçe¤e göre sabit getiriyi göstermektey-
di ve Klasik ve Neoklasik Teorilerin kulland›¤› temel varsay›mlardan biriydi. Öte
yandan eme¤i iki kat›na ç›kard›¤›m›zda, üretim iki kattan daha fazla art›yorsa, örne-
¤in 125 oluyorsa o zaman ölçe¤e göre artan getiriden ya da ölçek ekonomilerinden,
söz edilebilece¤ini belirtmifltik. Bunun da bir birim ürün elde etmek için gereken
girdi miktar›n›n azalmas›na yol açaca¤›na ve girdi fiyatlar› veri al›nd›¤›nda da orta-
lama maliyetin düflmesi anlam›na gelece¤ine iflaret etmifltik.

Ayr›ca ölçek ekonomilerinin d›flsal (endüstri üretiminin artmas› sonucu ortalama
maliyetlerde azalma) ya da içsel (ortalama maliyetteki azalma, firman›n kendisinin
büyümesinden kaynaklan›rsa) olabilece¤ini de söyleyerek içsel ekonomilerin ve
bundan kaynaklanan ticaretin nas›l olaca¤›n›n aç›klanmas›n› bu bölüme b›rakm›fl-
t›k. ‹çsel ölçek ekonomileri büyük firmalar›n oluflmas›na imkân verdikleri için piya-
sada art›k tam rekabet yerine eksik rekabet koflullar› hâkim olacakt›r.

‹çsel ölçek ekonomileri için bir örnek vererek ifle bafllayal›m: Henry Ford’un
otomobil üretimine getirdi¤i yenilik, ölçek ekonomileri için iyi bir örnek olabilir. 20.
yüzy›l bafllar›nda ABD’de otomobil üretimi genelde küçük iflyerlerinde yap›lmak-
tayd›. Henry Ford ise otomobil üretimi için, üretim hatt› boyunca sürekli tekrar
eden, basitlefltirilmifl, belli bir ifl yapmay› içeren üretim sürecini devreye sokarak,
çok daha büyük iflyerlerinde üretim yapmaya bafllad›. Bu büyük ölçekli iflyerlerin-
de, iflbölümü ve Ford’un gelifltirdi¤i üretim hatt› sayesinde, girdilerdeki art›fltan çok
daha büyük ölçüde üretim art›fl› gerçeklefltirildi ve böylelikle Henry Ford, üretti¤i
otomobillerin ortalama maliyetinin rakiplerininkinden daha düflük olmas›n› sa¤la-
m›fl oldu. 

‹çsel Ekonomiler, Firmalar
ve Tekelci Rekabet



fiimdi içsel ekonomi, tekelci rekabet kavramlar›n›, firma davran›fllar›n› ele
alarak aç›klamaya, uluslararas› uzmanlaflma ve d›fl ticarette dengenin nas›l olufla-
ca¤›n› göstermeye çal›flal›m.

‹ÇSEL EKONOM‹LER, F‹RMALAR VE TEKELC‹ 
REKABET
Eksik rekabet ya da tekelci rekabet piyasalar›n› az önce de belirtti¤imiz gibi, birey-
sel firma davran›fllar›n› ele alarak anlatabiliriz. Bu nedenle, firmalar›n, gerçek dün-
yada da gözlemlenebilen bir özelli¤ini bir kez daha an›msamam›zda yarar olacak-
t›r: Firmalar ço¤u sektörlerde benzer ama farkl›laflt›r›lm›fl mallar üretmektedirler.
Sabun, flampuan gibi baz› mallar birbirlerinden göreli olarak daha az farkl›l›klar
gösterirken, otomobil, bilgisayar gibi baz› mallarda ise bu farkl›l›klar bunlar› üre-
ten firmaya, ülkeye ba¤l› olarak daha büyük de¤ifliklikler göstermektedir.

Hat›rlayacaks›n›z, çok say›da al›c› ve sat›c› firman›n bulundu¤u tam rekabet pi-
yasas›nda, firmalar›n hiçbiri piyasa üretiminin çok büyük bir k›sm›n› üretebilme
flans›na sahip de¤ildi, piyasada belirlenen fiyat› kabul edip, bu fiyattan istedikleri
kadar satabilirlerdi ama hiçbir zaman piyasa fiyat›n› etkileme ya da belirleme gibi
bir güçleri yoktu.

Ancak az say›da firmalardan oluflan eksik rekabet piyasalar›nda durum bundan
çok farkl›d›r. Eksik rekabet piyasalar›ndaki firmalar, ürettikleri ürünün fiyat›n› etki-
leyebileceklerini ama ancak fiyat› düflürürlerse daha fazla satabileceklerini bilirler.
Böyle bir piyasada ya belli bir ürünü satan çok az say›da firma vard›r ya da fir-
ma, en az›ndan tüketicilerin “farkl›” diye düflündü¤ü bir mal› üretmektedir. Firma-
lar›n içsel ekonomilerden yararland›klar› böyle bir durumda, firmalar aras› rekabet
kaç›n›lmaz olacakt›r. Bunun sonucu olarak da karfl›m›za flu iki sonuçtan biri ya da
ikisi birden ç›kacakt›r: 

i) Rekabet edebilecek firma say›s›nda azalma 
ii) Firmalar›n ürünlerini öteki firma ürünlerinden kesinlikle farkl›laflt›rmalar›
Bu durumlardan hangisi olursa olsun, art›k bu piyasadaki firmalar fiyat› belirle-

yebileceklerdir ve her biri bu durumun bilincindedirler. Burada özellikle flu nokta-
ya iflaret etmekte yarar vard›r: Firmalar›n fiyat› belirleyebileceklerinin fark›nda ol-
malar›, bunu gelifligüzel de¤ifltireceklerini göstermez, tam tersine, biraz sonra da
aç›klayaca¤›m›z gibi, fiyatlar›n›, kârlar›n› maksimize edecek biçimde belirlerler.

Firmalar›n ortalama maliyetleri içsel ekonomiler nedeniyle azald›¤›nda oluflacak rekabet
ne gibi sonuçlara yol açar? 
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Resim 6.1

Uluslararas› iktisat alan›nda, özellikle Eksik Rekabet
Teorisine birçok önemli katk›da bulunmufl günümüz
iktisatç›lar›ndan Paul Krugman doktoras›n›
Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde yapm›flt›r ve halen
Princeton Üniversitesinde profesör olarak çal›flmaktad›r.
Uluslararas› ‹ktisat yaz›n›na yapt›¤› bu katk›lar için hem
1991 y›l›nda Amerikan ‹ktisat Derne¤i taraf›ndan “40
yafl›n alt›ndaki baflar›l› iktisatç›lara” verilen John Bates
Clark madalyas›n› hem de 2008 y›l›nda Nobel ödülünü
alm›flt›r. Krugman, yazd›¤› ve derledi¤i kitaplar ile
yüzlerce akademik makale yan›nda, New York Times
gazetesinde haftada iki defa köfle yaz›lar› yazmaktad›r.



Firmalar›n fiyat› belirleyici oldu¤u durumlarda, denge fiyat› ve üretiminin nas›l
belirlendi¤ini aç›klayabilmek için eksik rekabet piyasalar›n› anlatabilece¤imiz mo-
dellere ihtiyaç vard›r. Eksik rekabet piyasalar›n› anlatmaya bu modelin en basit ya
da uç örne¤i diyebilece¤imiz tekel ve tekelci firma ile bafllayaca¤›z. ‹çsel ekonomi-
ler nedeniyle azalan maliyetlerle karfl›laflan firmalar, e¤er üretim art›fllar›n› engelle-
yecek baflka durumlarla karfl›laflmazlarsa, potansiyel olarak piyasadaki tüm üretimi
kendileri yaparlar yani tekelci konuma geçerler ya da özellikle farkl›laflt›r›lm›fl ürün-
ler söz konusu oldu¤unda, farkl› talep koflullar› az say›da firman›n piyasadaki üre-
timi paylaflmas›n› getirir ki bu da tekelci rekabet dedi¤imiz piyasa yap›s›n› ortaya ç›-
kar›r. Önce tekelci firman›n davran›fllar›na bakmak, tekelci rekabet koflullar› alt›nda
çal›flan firmalar›n davran›fllar›n› anlamam›zda çok yararl› olacakt›r.

Tekel (Monopol) ve Tekelci Firma
Üretti¤i mal aç›s›ndan kendini tekelci gören bir firma ne kadar sataca¤›n› ve bunu
nas›l fiyatland›raca¤›n› nas›l belirler? Önce böyle bir firman›n karfl›laflt›¤› talep
denklemi ve maliyetlerle ilgili baz› basitlefltirici varsay›mlar yapal›m. 

fiekil 6.1’den de görebilece¤imiz gibi, tekelci firman›n talep e¤risinin (D) afla¤›-
ya do¤ru e¤imli ve do¤rusal oldu¤unu an›msayal›m. Bu durumda firma her bir ye-
ni birim ürünü satabilmek için fiyat›n› (P) düflürmek zorunda kalacakt›r, ancak
bundan elde edece¤i marjinal gelir (MR),
fiyattan daha düflük olacakt›r çünkü bu
düflük fiyat yaln›zca o ek birim için de
de¤il, önceki tüm birimler için geçerlidir.
Dolay›s›yla, marjinal gelir do¤rusu (MR),
fiekil 6.1’den de görülebilece¤i gibi, hep
talep do¤rusunun alt›nda seyredecektir.

‹kinci olarak, bir ek birim üretmek
için gereken maliyet art›fl›n›n, yani mar-
jinal maliyetin (MC) sabit oldu¤unu, üre-
tim de¤iflikli¤inden etkilenmedi¤ini var-
sayal›m. Bu nedenle, marjinal maliyeti
fiekil 6.1’de yatay bir do¤ru olarak çize-
lim. Bu durumda ortalama maliyet (AC),
birim bafl›na düflen sabit maliyet art› mar-
jinal maliyet olacakt›r. Ortalama maliyet,
marjinal maliyetten hep daha yüksek ola-
cakt›r ancak ölçe¤e göre artan getiri ne-
deniyle, üretim artt›kça ortalama maliyet
de giderek azalacakt›r. Bu durum fiekil
6.1’de AC e¤risiyle gösterilmektedir. 

Kâr›n› maksimize eden bu tekelci firma üretece¤i QM denge miktar›n›, marjinal
maliyetin, marjinal gelire eflit oldu¤u nokta yard›m›yla, yani MC do¤rusu ile MR e¤-
risinin kesiflti¤i noktadan yatay eksene çizilecek dikme taraf›ndan belirleyecektir.
Denge fiyat› PM’de yine bu dikmenin talep e¤risine kadar uzat›l›p, talep e¤risini
kesti¤i noktadan bu kez de dikey eksene bir dikme çizilmesiyle bulunur. Burada
fiyat›n ayn› zamanda ortalama gelire (AR) de eflit oldu¤unu an›msamam›zda yarar
var. fiekil 6.1’den de görülebilece¤i gibi, tekelci firma, tam rekabetçi bir firmadan
farkl› olarak, denge miktar› QM’nin fiyat›n› marjinal maliyetin üstünde koymakta-
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d›r. Bu ikisi aras›ndaki farka, yani PM-MCye, kâr marj› denir. Bunun da ötesinde,
tekelci firma denge fiyat› olan PM’yi ortalama maliyet AC’nin de üstünde koyabil-
mektedir. Böyle olunca denge durumunda PM .Q kadar gelir elde etmekte ve ma-
liyeti de AC.Q kadar olmaktad›r. Elde edilen bu gelirle maliyet aras›ndaki fark,
PMQ-AC.Q tekelci kâr›n› göstermektedir. Tekelci firma, konumu gere¤i, herhangi
bir rekabetle karfl›laflmad›¤› için, bu kâr uzun vadede de devam edecektir. 

Tekelci firman›n marjinal gelir e¤risi neden hep talep e¤risinin alt›nda kalmaktad›r?

Tekelci Rekabet Piyasas› ve Firma Davran›fllar›
Yukar›da anlatt›¤›m›z firma
tekelci rekabet (monopo-
listic competition) piyasa-
s›nda yer als›n. Yani, tekel-
ci davran›fl› gerçek bir te-
kel olmas›ndan de¤il, ayn›
sektörde ayn› mal› di¤er fir-
malardan farkl›laflt›rarak
üretmesinden kaynaklan-
s›n. Buna en iyi örnek mo-
torlu tafl›t araçlar›d›r. Her
firma ayn› ifllevi yerine ge-
tiren bir mal üretmesine
karfl›l›k kendi üretti¤i ma-
l›n rakiplerinkinden farkl›
oldu¤unu kabul etmekte,
tekelci gibi davranmakta,
ancak yine de öteki firma-
larla rekabet etmek zorun-

da kalmaktad›r. Daha önce de sözünü etti¤imiz gibi Chrysler, BMW, Fiat, Merce-
des gibi de¤iflik marka arabalar ayn› ifllevi görmekle birlikte kalite, tasar›m ve bafl-
ka özelliklerinden ötürü ya da en az›ndan tüketicinin gözünde birbirlerinden fark-
l› ürünlerdir.

Tekelci rekabet ortam›ndaki böyle bir firma, iki yeni durumla karfl› karfl›ya ka-
lacakt›r:

1. Bir firman›n piyasada kalabilmesi için kâr marj›n›n hep s›f›rdan büyük olma-
s› gerekir; yani PM>MC olmal›d›r. E¤er tersi olursa, firma zarar edecek ve pi-
yasadan çekilmek zorunda kalacakt›r. 

2. ‹lgili firma, fiekil 6.1’de görülen tekelci kâr›n› ancak k›sa dönemde elde ede-
bilecek, piyasaya yeni firmalar›n girmesiyle, bu kâr s›f›rlanacakt›r. Yani,
denge fiyat› PM ortalama maliyete eflit olacak, bu da fiekil 6.2’den görülebi-
lece¤i gibi, talep do¤rusunun ortalama maliyet e¤risine te¤et oldu¤u nokta-
da gerçekleflecektir. 

Tekelci Rekabette D›fl Ticaret: Firma Aç›s›ndan
fiimdi tekelci rekabet piyasas›ndaki bir firman›n, diyelim Toyota firmas›n›n bulundu-
¤u otomotiv sektörünün, d›fl ticarete aç›ld›¤›n› düflünelim. Bu durumda 

1. Toyota firmas› kendi ürününü talep eden ülkelere Toyota marka otomobil ih-
raç edecek,
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2. Kendi ülkesinde yabanc› mar-
ka otomobilleri tercih edenle-
rin oluflturdu¤u talep do¤rul-
tusunda Opel, Ford gibi mar-
kalar›n ithal edilmesi nedeniy-
le daha çok rekabetle karfl›
karfl›ya kalacakt›r.

Bu yeni koflullar alt›nda Toyo-
ta’n›n uzun dönem dengesi fiekil
6.3’te gösterildi¤i gibi oluflacakt›r. D1
d›fl ticaret öncesi Toyota talebini,
D2’de ticaret sonras› yurt içi art› yurt
d›fl› talebi göstermektedir. Piyasa,
hem ürün miktar›n›n hem de firma
say›s›n›n artmas›yla büyüdü¤ü için
yeni talep e¤risi daha esnek olacak-
t›r. Yeni marjinal gelir e¤risi de MR2
taraf›ndan verilmektedir. Yeni den-
ge miktar› (Q2) ve denge fiyat› (P2),
MC’nin MR2’yi kesti¤i E noktas›ndan,
s›ras›yla, yatay eksene, talep do¤rusundan ise fiyat eksenine çizilen dikmeler yard›-
m›yla bulunur. Uzun dönem denge noktas› ise D2’nin AC’ye te¤et oldu¤u B nokta-
s›ndad›r. Görüldü¤ü gibi sektör d›fl ticarete aç›l›nca, Toyota firmas›n›n hem üretimi
artm›fl (Q2>Q1) hem de fiyat› düflmüfltür (P2<P1). 

Tekelci rekabet piyasas›ndaki bir firman›n d›fl ticarete aç›lmas› üretimini ve fiyat›n› nas›l
etkiler?

Tekelci Rekabette D›fl Ticaret : Sektör Aç›s›ndan
Acaba tüm otomotiv sektörü d›fl ticarete aç›lmaktan nas›l etkilenecektir? Bunun
için piyasadaki durumu özetleyecek iki iliflkiye ihtiyac›m›z olacakt›r.

1. Bunlardan ilki, fiyat P ile firma say›s› ya da ürün çeflidi say›s› N ile olan ilifl-
kidir. fiekil 6.3’te gösterdi¤imiz gibi, firma say›s›n›n artmas› her firman›n ta-
lep do¤rusunun daha esnek olmas›na ve fiyat›n düflmesine yol açacakt›r.
Dolay›s›yla fiekil 6.4’te gösterilen ve fiyat ile firma say›s› aras›ndaki iliflkiyi
veren PP e¤risi afla¤›ya do¤ru e¤imli olacakt›r.

2. ‹kinci iliflki, ortalama maliyet AC ile firma say›s› N aras›nda kurulacakt›r. Pi-
yasan›n toplam üretimi veri al›n›rsa, firma say›s›n›n artmas› firmalar›n bu
üretimdeki paylar›n›n azalmas›na ve ortalama birim maliyetlerin artmas›na
yol açacakt›r. Bu nedenle bu iliflki de fiekil 6.4’te yukar› do¤ru e¤imli olan
CC1 ve CC2 do¤rular› taraf›ndan verilmektedir.

Piyasan›n ticaret öncesi dengesi PP e¤risiyle CC1 do¤rusunun kesiflti¤i noktada,
E1’de oluflacakt›r. Bu nokta uzun dönem denge noktas›d›r, çünkü fiyat›n ortalama
maliyete eflit oldu¤u noktad›r. E¤er firma say›s› N, denge firma say›s› N1’den az
olursa firmalar tekelci kârlar› elde edecekler, o da yeni firmalar›n piyasaya girme-
sine yol açacakt›r. Tersi durumda, yani piyasadaki firma say›s›n› gösteren N’nin,
denge firma say›s›n› gösteren N1’den büyük olmas› durumunda ise, firmalar zarar
etmeye bafllayacak ve bunlar›n bir k›sm› piyasadan çekilecektir.
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Sektör uluslararas› ticarete aç›l›nca piyasadaki toplam üretim artacak ve e¤er
firma say›s› veri al›n›rsa, firmalar›n üretim içindeki paylar› artacakt›r. Bu da ortala-
ma maliyetlerin düflmesine yol açacakt›r. Dolay›s›yla, fiekil 6.4’ten de görülebilece-
¤i gibi, geniflleyen piyasan›n do¤rusunu gösteren CC2, CC1’in alt›nda yer alacakt›r.
PP e¤risi ise piyasa üretiminin artmas›ndan etkilenmeyece¤i için yer de¤ifltirmeye-
cektir. Yeni denge noktas› ile CC2 ile PP’ nin kesiflti¤i E2’de oluflacakt›r. Bu nokta-
da hem fiyatlar düflmüfl hem de firma say›s›, dolay›s›yla ürün çeflidi artm›flt›r. Ya-
ni, E2 noktas›nda daha çok ürün çeflidi, daha ucuza sat›lmaktad›r. Bu N2 ürün çe-
flidinin bir k›sm› yurt içinde üretilecek, bir k›sm› da ithal edilecektir. Tabii, yurt içi
üretimin bir k›sm› da ihraç edilecektir. Bu özellik yani piyasada daha çok ürünün
olmas› ve daha ucuza sat›lmas›, eksik rekabet piyasalar›n›n tüketici refah›na olum-
lu etkisi olarak yorumlanmaktad›r.

fiimdi de iki önemli sorunun cevab›n› arayal›m:
1. Bir sektör d›fl ticarete aç›ld›¤›nda, o sektörde yer alan tüm firmalar bundan

yararlanabilecekler midir?
2. ‹flin içine ulaflt›rma masraflar› gibi ticaret maliyetleri girdi¤i zaman firmalar

ihracat kararlar›n› nas›l vereceklerdir?
Bu sorular›n yan›tlar›na gelince:
1. Yine Toyota örne¤imize dönelim. Toyota firmas›n›n d›fl ticarete aç›lmaktan

nas›l etkilendi¤ini fiekil 6.3’ü kullanarak aç›klam›flt›k. Burada vard›¤›m›z so-
nuç, Toyota’n›n talebini artt›raca¤› ancak ürününü daha ucuza sataca¤› yö-
nündeydi. fiekil 6.3’ten Toyota’n›n kâr marj›n›n azald›¤›n› ancak hâlâ pozitif
oldu¤unu görüyoruz; P1-MC>P2-MC>0. 

Bir firman›n piyasada faaliyete devam edebilmesi için kâr marj›n›n s›f›rdan bü-
yük olmas› gerekti¤ini söylemifltik. Bu marj›n negatife dönüflmesi, marjinal maliye-
tin s›f›r üretimde karfl›lafl›lan maliyetten yüksek olmas› durumunda gerçekleflir. fie-
kil 6.3’te bu noktalar MC0 ve MC1’dir. E¤er firma, ticarete aç›lmadan önceki mali-
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yet efli¤i MC0’dan daha düflük bir marjinal maliyete sahip ise, yurt içi piyasada fa-
aliyet gösterebilecektir. Sektör d›fl ticarete aç›l›p, piyasa büyüdü¤ünde bu eflik de
MC1’e inecektir. E¤er firman›n marjinal maliyeti hâlâ bu düflük efli¤in alt›nda ise,
faaliyete devam edecektir. Ama marjinal maliyeti bu efli¤in, yani MC1’in üstünde
kal›rsa, o zaman piyasadan ç›kacakt›r. Bu da flu noktaya iflaret etmektedir: Ticare-
te aç›lmadan önce düflük maliyette üretim yapan firmalar, ticarete aç›ld›ktan sonra
hem faaliyete devam edecekler hem de üretimlerini artt›rabileceklerdir. Öte yan-
dan yüksek maliyetle çal›flan firmalar, ticarete aç›ld›ktan sonra, büyük olas›l›kla pi-
yasadan çekilmek ya da üretimlerini azaltmak zorunda kalacaklard›r. Yani, tekelci
rekabet koflullar›nda, bir sektörün d›fl ticarete aç›lmas›, ürün çeflitlerini artt›racak
ama bunlar›n üretiminin daha az say›da fakat düflük maliyetle çal›flan firmalar ta-
raf›ndan gerçeklefltirilmesine yol açacakt›r.

2. ‹kinci sorunun yan›t›na gelince, diyelim ki o sektörde faaliyet gösteren tüm fir-
malar›n marjinal maliyetleri yeni maliyet efli¤inin alt›nda kald›. Bu, tüm firma-
lar›n ihracat yapabilmeleri için yeterli midir? Ulaflt›rma ve benzeri ticaret mali-
yetlerini hesaba katmad›¤›m›z sürece bu sorunun yan›t› “evet”tir. Ancak, bu
maliyetleri hesaba katt›¤›m›z zaman, bu sorunun yan›t› de¤iflebilecektir.

Ticaret Maliyetleri Firmalar›n ‹hracat›n› Nas›l Etkiler?
Ticaret maliyetleri, büyük ölçüde, ulaflt›rma maliyetlerinden oluflur. Bu masraflar›n
büyüklü¤ü de tafl›man›n yap›laca¤› uzakl›¤a, tafl›nan mal›n hacmine, a¤›rl›¤›na, de-
¤erine ve tafl›man›n yap›laca¤› iki ülke aras›ndaki ticaretin hacmine göre de¤iflir.
Bu konuda Uluslararas› Para Fonu taraf›ndan haz›rlanan “tafl›ma ve sigorta reh-
beri endeksi” say›sal bir fikir edinmemize yard›mc› olabilir. Bu endeks bir ülke-
nin ithalat›n›n tafl›ma ve sigorta masraflar›n› içeren maliyetinin (C‹F de¤eri), bu
masraflar› içermeyen de¤erine (FOB de¤eri) oran› fleklinde bulunur. Örne¤in, bu
endeksin sanayileflmifl ülkeler için 1995’de de¤eri 1.044 olarak hesaplanm›flt›r. Bu,
ithal maliyetinin tafl›ma ve sigorta masraflar› nedeniyle % 0.44 oran›nda artt›¤›n›
göstermektedir. Bu miktar, ayn› y›lda, geliflmekte olan ülkeler için ise çok daha
yüksek, % 1.14 düzeyindedir. (Appleyard, Field ve Cobb, 2010: 51) Bu da gelifl-
mekte olan ülkelerde, göreli olarak, ithal maliyetinin daha yüksek oldu¤unu aç›k-
ça göstermektedir.

Mallar›n C‹F ve FOB de¤erleri aras›nda fark var m›d›r? Varsa bu fark(lar) nelerden kay-
naklanmaktad›r? 

fiimdi, ticaret maliyetlerini ürün bafl›na T ile gösterirsek, o zaman Toyota’n›n
kendi ülkesindeki marjinal maliyeti MC ise ihracat yapt›¤› ülkedeki marjinal mali-
yeti MC+T olur. Talebin her iki ülkede de ayn› oldu¤u varsay›m› alt›nda, firman›n
her iki ülkedeki piyasada kalabilme maliyet efli¤i, MC0 , ayn› olacakt›r. O zaman,
e¤er Toyota’n›n hem ülkesindeki hem de ihraç etti¤i ülkedeki marjinal maliyetleri
MC0’›n alt›nda kal›rsa, yani MC<MC+T<MC0 olursa, firma hem kendi ülkesinde sa-
t›fl yapacak, hem de baflka ülkelere ihracat yapacakt›r. Ancak, ihracat yapt›¤› ülke-
deki marjinal maliyeti MC+T, MC0’› aflar ama kendi ülkesindeki maliyeti MC, MC0’›n
alt›nda kal›rsa, o zaman Toyota ihracat yapamayacak, yaln›zca kendi ülkesinde
ürününü satacakt›r.

Yukar›daki analiz bir sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar›n ihracat yapama-
yabileceklerini göstermektedir. Gösterdi¤i ikinci bir nokta da 1 soruda var›lan so-
nucu destekler niteliktedir: ‹hracat yapan firmalar, ticaret maliyetlerinin getirdi¤i
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ek yükü kald›rabilecek kadar düflük marjinal maliyetlere sahip firmalard›r. Böyle
firmalar verimlili¤i yüksek, büyük firmalard›r. Bu da tekelci rekabet yaklafl›m›n›n
önemli bir sonucunu yani, böyle bir ortamda faaliyet gösteren ihracatç› firmalar›n
genelde büyük firmalar oldu¤u gerçe¤ini vurgulamaktad›r.

Damping: Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Fiyat Farkl›laflt›r›lmas›
Ticaret maliyetlerini göz önüne almak damping dedi¤imiz olguyu da aç›klama-
m›za yard›mc› olacakt›r. Damping, firman›n ihraç etti¤i ürünü kendi ülkesindeki
fiyattan daha düflük bir fiyata yurt d›fl›nda satmas›d›r. Bunun nedeni ihracat›n ya-
p›ld›¤› ülkede talebin daha esnek olmas›d›r. Firman›n ihraç etti¤i ülkede koydu-
¤u fiyata Px, kendi ülkesinde koydu¤u fiyata Pd diyelim. Kendi ülkesindeki kâr
marj› Pd–MC dir. E¤er yurt içindeki fiyat› ihraç etti¤i ülkede de koyarsa, o zaman
kâr marj› Pd–MC–T olacak, yani kâr marj›, ticaret maliyeti kadar azalacakt›r. fiimdi,
ihraç etti¤i ülkedeki bir firman›n marjinal maliyetinin MCF=MC+T oldu¤unu varsa-
yal›m ve kâr marj› Pf-MC-T olsun. E¤er Pd>Pf ise, ihracatç› firma rekabet edebilmek
için ürününün ihraç etti¤i ülkedeki fiyat›n› Px<Pf olarak seçebilecektir. Yani, reka-
bet edebilmek için Pd–MC den daha düflük bir kâr marj›na raz› olabilecektir.

Yukar›da anlat›lan durum, ihracatç› firman›n ihraç etti¤i ülkede benzer mal üre-
ten firmalarla rekabet edebilmek için uygulad›¤› bir fiyat politikas›d›r. Ancak bu
politikan›n haks›z rekabete y ol açt›¤› iddialar›, hükümetleri çeflitli önlemler alma-
ya götürmüfltür. Bu tip önlemler söz konusu olsa bile yine de de¤iflik damping
(yurt d›fl›nda fiyat farkl›laflt›rmalar›) örnekleri uluslararas› ticarette gözlemlenmek-
tedir. Bu de¤iflik örnekler s›ras›yla, yurt d›fl›nda sürekli ucuzluk (persistent dum-
ping), ara ara yap›lan ucuzluk (sporadic dumping) ve rakibi ortadan kald›rmaya
yönelik olan ve bu amaca ulaflana dek fiyat› daha ucuz tutarak, rakip firmay› piya-
sadan sildikten sonra yine fiyat› artt›rmaya ve bu flekilde uluslararas› piyasada olu-
flan tekelci kâr›n› toplamaya yönelik olarak yap›lan fiyat k›rmas›d›r (predatory
dumping). Do¤ald›r ki bu en son sözünü etti¤imiz çeflit en tehlikeli olan›d›r ve hü-
kümetleri, karfl› önlem almas› için yeterli geçerli nedeni de oluflturmaktad›r. Hak-
s›z rekabet flikâyetleri göz önüne al›nd›¤›nda damping için yap›lan baflvurular, ör-
ne¤in sübvansiyonlardan çok fazlad›r. 2001 y›l›nda dünyada dampinge karfl› 347
tane flikâyet yap›lm›flken bu say› sübvansiyonlar için yaln›zca 27 tanedir. (Dunn ve
Mutti, 2004: 154) 

Damping çeflitlerini say›n›z, Bunlardan en tehlikeli olan› hangisidir? Nedenini de belirtiniz.

ENDÜSTR‹ ‹Ç‹ T‹CARET
Heckscher-Ohlin Teorisi endüstriler aras› ticareti aç›klamaya yöneliktir. Ancak,
gerçek dünyada ticaretin büyük bir yüzdesi, özellikle gelir düzeyi yüksek ve fak-
tör donan›mlar› benzer olan ülkeler aras›nda olmaktad›r. Yani, bu ülkeler karfl›lafl-
t›rmal› üstünlü¤e sahip olduklar› benzer mallar› birbirlerine satmaktad›rlar. Bu du-
rumu aç›klamakta Faktör Donat›m› Teorisi’nin yetersiz kald›¤›n› daha önceki bö-
lümde de belirtmifltik. Benzer ülkeler aras›ndaki ticaretin, arz aç›s›ndan bir aç›kla-
mas› tekelci rekabet ortam›nda uluslararas› ticaret konusunda yatmaktad›r. Bu ül-
keler birbirleriyle, ayn› sektörde üretilen fakat firmalar›n tekelci yap›lar› gere¤i
farkl› bir mal gibi alg›lanan ürünlerin ticaretini yapmaktad›rlar. Bu çeflit ticarete ta-
lep aç›s›ndan bir gerekçe de Bölüm 5’te anlat›lan tercihlerde benzerlik teorisinden
gelmektedir. Benzer gelir düzeyindeki ülkelerin benzer tüketici kal›plar›na sahip
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olmalar› birbirlerinden, ayn› sektörde üretilen fakat tekelci firmalar taraf›ndan fark-
l›laflt›r›lm›fl ürünleri talep etmelerine yol açmaktad›r.

Bu çeflit ticarete endüstri içi ticaret (E‹T) denir. Endüstri içi ticaretin ortaya
ç›kma nedenlerinden en önemlileri aras›nda bu bölümün ana kavramlar› olan ürün
farkl›laflmas›, ölçek ekonomileri, ulafl›m masraflar›, daha sonra bir örnek vererek
aç›klayaca¤›m›z ürün toplulaflt›r›lmas› (product aggregation) ve ayr›ca ülkeler ara-
s›ndaki gelir da¤›l›mlar›n›n farkl› olmas› gibi nedenler say›labilir. Sayd›¤›m›z ne-
denlerin bir bölümü zaten bu bölümde genifl olarak ele al›nd›. Burada bir iki ufak
fleye daha iflaret edelim: Örne¤in, biliyoruz ki ABD çok genifl bir ülke. Bu ülkenin
kuzeyi ile güneyi aras›nda ticaret yap›ld›¤›nda karfl›lafl›lacak ticaret masraflar›, ay-
n› mallar›n ticaretinin ABD’nin güneyi ve Meksika aras›nda yap›ld›¤› duruma göre
çok daha yüksek olabilir. Bu durumda, bu mallar›n ticaretinin ABD ve Meksika
aras›nda olmas› daha tercih edilir bir durum olacak ve böylece E‹T bu iki ülke ara-
s›nda gerçekleflecektir. Ayr›ca ticaret yapacak ülkeler benzer olsa bile bu iki ülke-
deki gelir da¤›l›m›n›n farkl› olmas› yine endüstri içi ticarete yol açacakt›r çünkü
kendi ülkelerinde istediklerini bulamayan tüketiciler bu mallar› öteki ülkeden al-
may› tercih edeceklerdir.

Endüstri içi ticaretin nedenleri neler olabilir? En az iki tanesini say›n›z.

Endüstri içi ticaret özellikle 1960’l› y›llardan itibaren önem kazanm›fl ve E‹T nin
ölçülmesi öncelikle geliflmifl ülkeler aç›s›ndan ele al›nm›flt›r. E‹T nin ölçülmesi, o
ülkenin ticaret yap›s› hakk›nda bilgi vermesi aç›s›ndan önemlidir. Bunun için, ge-
nelde, bu konudaki ilk katk›lar› yapan iki kiflinin Herbert G. Grubel ve Peter

Lloyd’un soyadlar›n›n bafl harfleriyle gösterilen GL endeksi (Grubel ve Lloyd,1971)
kullan›l›r. Bu endeksi, i sektörü için afla¤›daki gibi ifade edebiliriz:

(1)

Burada Xi, i sektörünün ihracat›n›, Mi ise ithalat›n› göstermektedir. GLi endek-
si 0 ile 1 aras›nda yer al›r. Xi ile Mi birbirlerine ne denli yak›n de¤erler al›rlarsa, GLi
endeksi o denli 1’e yak›n olur. Yani, i sektörünün toplam ticareti içinde endüstri
içi ticaretin pay› o denli yüksek olur. Xi ile Mi aras›ndaki fark büyük oldu¤u du-
rumlarda ise GLi endeksi 0’a yak›n olur. Bu, i sektörünün ticaretinin, karfl›laflt›rma-
l› üstünlüklere uygun olarak endüstriler aras› bir nitelik tafl›d›¤› anlam›na gelir.

Endüstri içi ticaret endeksinin 1’e yak›n ç›kmas› neyi gösterir? 

Endüstri içi ticaret ölçümlerinde elde edilen sonuçlar, sektöre iliflkin d›fl ticaret
verilerinin s›n›fland›rma düzeyine göre de¤iflir. Ticaret verilerinin de¤iflik s›n›flan-
d›rmalar› vard›r. En çok kullan›lanlardan birisi Standart Uluslararas› Ticaret S›n›f-
land›rmas›d›r (Standard International Trade Classification-SITC). Bu s›n›fland›rma-
da, bir sektörün kapsam aç›s›ndan en genifl hâli 1 basamakl› s›n›f taraf›ndan, en
dar hâli ise 5 basamakl› s›n›f taraf›ndan verilir. Bunu flöyle daha aç›k anlatabiliriz:
1 basamakl› s›n›fa örnek olarak al›nan 7 no’lu kategori “Makine ve Ulaflt›rma Araç-

GL = 1-
| X - M |

X + Mi
i i

i i
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lar›”n› kapsarken, bunun alt grubu olan ve iki basamakl› s›n›fa örnek olarak al›nan
78, “Kara Tafl›tlar›n›” ve daha alt grubu temsil eden üç basamakl› gruplardan 781
de “Motorlu Yolcu Tafl›tlar›n›” kapsamaktad›r. E¤er 5 basamakl›dan daha yüksek
s›n›fland›r›lm›fl veriler kullan›l›rsa, yukar›ya sapmal› GL‹ de¤erleri elde etme olas›-
l›¤› artar ve gerçek durumu yans›tmayabilirler. (E¤er 5 basamakl› sektör ihracat ya
da ithalat de¤erlerini kullanarak, üst basamaklara, diyelim 3 basamakl› verilere ula-
fl›yorsak, verileri toplulaflt›r›yoruz (aggregation) demektir.)

fiimdi, diyelim ki Türkiye’nin endüstri içi ticaretinin, Türkiye’nin toplam d›fl ti-
careti içindeki pay›n› hesaplamak istedik. O zaman kullanaca¤›m›z formül afla¤›-
daki gibi olacakt›r:

(2)

Burada N, 5 basamakl› s›n›f say›s›n› göstermektedir. 
Endüstri içi ticaretin bafllang›çta özellikle geliflmifl ülkeler aç›s›ndan ele al›nd›-

¤›n› ve ölçüldü¤ünü daha önce belirtmifltik. Ancak daha sonra bu endeks gelifl-
mekte olan ülkeler ve Türkiye için de hesaplan›ld›. Buna bir örnek olarak Türkiye
için yap›lan baz› hesaplamalar› Erlat ve Erlat (2012)’den yararlanarak verelim.

GL = 1-
| X - M |

(X + M )
i ii=1

N

i ii=1
N
∑

∑
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Resim 6.2

Herbert G. Grubel 1969’da Yale
Üniversitesinden doktoras›n› ald›ktan sonra
Stanford, Chicago ve Pennsylvania
Üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i yapm›fl, son
olarak da Kanada’n›n Simon Fraser
Üniversitesinden profesör olarak emekliye
ayr›lm›flt›r. 1993 tarihinde Reform Partisinden
Kanada Parlamento’suna seçilmifl ve 1997’ye
kadar görev yapm›flt›r. Uluslararas› ‹ktisat
alan›nda yay›nlanm›fl 27 kitab› ve 130’un
üzerinde makalesi vard›r.

Resim 6.3

Profesör Peter Lloyd 1962’de Duke
Üniversitesinden doktora derecesini ald›ktan
sonra, s›ras›yla, Wellington Victoria
Üniversitesinde, Michigan Eyalet
Üniversitesinde, Avustralya Ulusal
Üniversitesinde ve son olarak da Melbourne
Üniversitesinde ö¤retim üyeli¤i yapt› ve 2003
y›l›nda emekli oldu. Uzmanl›k alan›
uluslararas› iktisat ve mikro iktisat teorisidir.



Tablo 6.1’de Türkiye için, 1987-2001 dönemine iliflkin GL endeksi de¤erleri
gösterilmektedir. Bunlar, yukar›da anlat›lan biçimde, 5 basamakl› sektörlerin GL
endekslerinin a¤›rl›kl› ortalamalar› olarak hesaplanm›fllard›r. ‹lk sütun Türkiye’nin
tüm d›fl ticareti içinde E‹T nin pay›n› vermektedir. Buradan görüldü¤ü gibi, bu pay
zaman içinde dalgalanmal› bir art›fl göstermekle birlikte % 28’i geçmemektedir. Bu
say› birçok geliflmifl Avrupa ülkesi için (örne¤in, Fransa, Almanya, ‹sviçre gibi) %
70 civar›ndad›r.

Tablo 6.1 in geri kalan sütunlar› ele al›nan sektörlerin teknolojik özelliklerine
göre s›n›fland›r›lmalar›na dayanmaktad›r. Bu s›n›fland›rma, hammadde yo¤un mal-
lar (HYM), emek yo¤un mallar (EYM), sermaye yo¤un mallar (SYM), taklidi kolay
araflt›rma yo¤un mallar (TKAYM) ve taklidi zor araflt›rma yo¤un mallardan (TZAYM)
oluflmaktad›r. Burada ilk gözlemimiz tüm kategorilerde endüstri içi ticarette art›fl
oldu¤udur. Ancak, hammadde yo¤un mallar ile taklidi kolay araflt›rma yo¤un mal-
larda E‹T nin düzeyi Türkiye ortalamas›ndan daha düflüktür. HYM’de bu fark her
y›l için geçerlidir. TKAYM’de ise E‹T’nin pay› ilk üç y›lda Türkiye düzeyinin üstü-
ne ç›kmakta ancak 1990’dan itibaren Türkiye düzeyinin alt›nda seyretmektedir.
TZAYM’de ise ilk iki y›l benzer bir durum gözlenmekte, sonra Türkiye düzeyinin
alt›na inen E‹T, 1999’dan itibaren Türkiye düzeyinin üstüne ç›kmaktad›r.

Dönemin ço¤unlu¤unda ya da tümünde Türkiye düzeyinin üstüne ç›kan iki ka-
tegori vard›r. Emek yo¤un mallar 1990 dan itibaren, sermaye yo¤un mallar ise tüm
dönem için Türkiye ortalamas›n›n üstünde E‹T pay›na sahiptirler. Ancak bu say›-
lar, en çok, SYM için % 43’e ulaflabilmifltir. Tabii, bu kategorileri oluflturan alt sek-
törlere bakt›¤›m›zda dönem ortalamas› % 50’yi geçen 3 basamakl› sektörler gör-
mek mümkündür. Örne¤in, EYM içinde yer alan Prefabrik Yap›lar sektörünün dö-

Y›llar Türkiye HYM EYM SYM TKAYM TZAYM

1987 0.209 0.155 0.137 0.209 0.232 0.248

1988 0.202 0.117 0.156 0.308 0.212 0.237

1989 0.194 0.160 0.145 0.347 0.208 0.152

1990 0.180 0.108 0.215 0.233 0.179 0.145

1991 0.175 0.087 0.201 0.259 0.153 0.159

1992 0.178 0.090 0.186 0.261 0.145 0.180

1993 0.180 0.096 0.211 0.242 0.152 0.163

1994 0.212 0.105 0.242 0.281 0.163 0.214

1995 0.193 0.087 0.243 0.269 0.143 0.174

1996 0.208 0.082 0.295 0.283 0.160 0.165

1997 0.214 0.112 0.285 0.253 0.153 0.189

1998 0.234 0.149 0.284 0.274 0.157 0.230

1999 0.255 0.158 0.283 0.372 0.131 0.265

2000 0.255 0.160 0.282 0.326 0.139 0.288

2001 0.279 0.157 0.276 0.431 0.191 0.294

HYM=Hammadde Yo¤un Mallar, EYM=Emek Yo¤un Mallar,

SYM=Sermaye Yo¤un Mallar, TKAYM=Taklidi Kolay Araflt›rma 

Yo¤un Mallar, TZAYM=Taklidi Zor Araflt›rma Yo¤un Mallar
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Tablo 6.1
Tüm Türkiye ve
Teknolojik Gruplara
Göre GL Endeksi,
1987-2001

Kaynak: Erlat ve Erlat
(2012)



nem ortalamas› % 57.4, son üç y›l ortalamas› ise % 95.4’tür. Yine ayn› kategoride-
ki Mobilya sektöründe dönem ortalamas› % 51.9, son üç y›l ortalamas› ise % 57.8’dir.
SYM’ye gelince, Kara Tafl›t Vas›ta Lastiklerinin dönem ortalamas› % 58.8, son üç
y›l ortalamas› ise % 63.9’dur. (Erlat ve Erlat, 2012, Tablo 1).

Bu noktaya kadar anlatt›¤›m›z E‹T ölçümlerinde ayn› sektör içinde ihraç ve it-
hal edilen mallar›n kalite farkl›l›¤› gösterebilece¤i göz önüne al›nmam›flt›. Bu fark-
lar göz önüne al›n›nca Yatay Endüstri ‹çi Ticaret (Yatay E‹T) ve Dikey Endüs-
tri ‹çi Ticaret (Dikey E‹T) kavramlar›yla karfl›lafl›yoruz. Yatay E‹T dedi¤imizde
benzer kalitedeki mallar›n ihraç ve ithal edilmesini, Dikey E‹T dedi¤imizde ise
farkl› kalitede mallar›n ihraç ve ithal edilmesini anlatmak istiyoruz. Böyle olunca
önce kaliteyi nas›l ölçece¤imizi sonra da bir mal›n yatay m› dikey mi endüstri içi
ticarete konu oldu¤una nas›l karar verece¤imizi saptamam›z gerekir.

Bu konuda yap›lan tüm çal›flmalarda kalite göstergesi olarak mal›n ihracat ve
ithalat birim fiyatlar› kullan›l›yor. Birim fiyat mal›n ihracat ya da ithalat de¤erinin,
ihracat ya da ithalat miktar›na bölünmesiyle elde edilir. Baz› çal›flmalar ihracat bi-
rim fiyat›n›n ithalat birim fiyat›na oran›n›, baz›lar› ise ikisi aras›ndaki fark› ölçüt ola-
rak al›yorlar. Burada ayr›nt›s›na girmeyece¤imiz bu yöntemlerden biriyle mallar›
Düflük Kaliteli Dikey Endüstri ‹çi Ticaret (DE‹T) ve Yüksek Kaliteli Dikey
Endüstri ‹çi Ticaret (YE‹T) olarak ikiye ay›rabilir ve yine GL endeksinden yarar-
lanarak Düflük Kaliteli Dikey Endüstri-‹çi Ticaret ve Yüksek Kaliteli Dikey Endüs-
tri ‹çi Ticareti ölçebiliriz. Bu ayr›flt›rman›n ve ölçme iflleminin nas›l yap›ld›¤›na Er-
lat ve Erlat (2012) den bak›labilir.

Y›llar E‹T YE‹T DE‹T DKDE‹T YKDE‹T

1987 0.209 0.054 0.155 0.083 0.072

1988 0.202 0.055 0.147 0.090 0.057

1989 0.194 0.060 0.135 0.104 0.031

1990 0.180 0.057 0.123 0.082 0.041

1991 0.175 0.055 0.121 0.085 0.036

1992 0.178 0.046 0.132 0.081 0.051

1993 0.180 0.055 0.124 0.083 0.041

1994 0.212 0.069 0.143 0.107 0.036

1995 0.193 0.049 0.144 0.108 0.036

1996 0.208 0.046 0.163 0.129 0.034

1997 0.214 0.045 0.170 0.132 0.038

1998 0.234 0.051 0.183 0.149 0.035

1999 0.255 0.072 0.183 0.155 0.027

2000 0.255 0.066 0.189 0.157 0.033

2001 0.279 0.051 0.228 0.184 0.044

E‹T=Endüstri ‹çi Ticaret, YE‹T=Yatay Endüstri ‹çi Ticaret, Düflük Kaliteli Dikey Endüstri ‹çi 

Ticaret, YKDE‹T=Yüksek Kaliteli Dikey Endüstri ‹çi Ticaret

DE‹T=Dikey Endüstri ‹çi Ticaret, DKDE‹T=Düflük Kaliteli Dikey Endüstri ‹çi Ticaret,

YKDE‹T=Yüksek Kaliteli Dikey Endüstri ‹çi Ticaret
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Tablo 6.2
Tüm Türkiye ‹çin GL
Endeksinin Yatay ve
Dikey Olarak
Bölüntülenmesi,
1987-2001

Kaynak: Erlat ve Erlat
(2012)



Tablo 6.2 Türkiye’nin Endüstri ‹çi Ticaretinin yukar›da anlat›lan ayr›flt›r›l›fl›n› ve-
riyor. Burada ilk gözümüze çarpan nokta, tüm dönemde YE‹T’nin DE‹T’den çok
daha düflük düzeyde oldu¤udur. Yani, Türkiye’nin endüstri içi ticareti benzer ka-
litedeki mallardan çok farkl› kalitedeki mallardan oluflmaktad›r. ‹kinci olarak dik-
katimizi çeken nokta ise düflük kaliteli dikey E‹T’nin pay›n›n yüksek kaliteliden
çok olmas› ve bu pay›n dönem içinde art›fl göstermifl olmas›d›r. Yani, Türkiye, ge-
nelde, benzer mallar›n düflük kaliteli olanlar›n› ihraç etmekte, yüksek kaliteli olan-
lar›n› ithal etmektedir. Bu sonuç da bize d›fl ticaret ve ihracat politikam›z üzerinde
düflünmemiz ve gerekli de¤ifliklikleri yaparak dünya ticaretindeki pay›m›z› hem
yüzde hem de kalite olarak artt›rmam›z gere¤ine iflaret etmektedir.
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“‹çsel ekonomiler” ve “farkl›laflt›r›lm›fl ürün” kav-

ramlar›n› tan›mlayabilmek

Ölçek ekonomileri d›flsal (endüstri üretiminin art-
mas› sonucu ortalama maliyetlerde azalmaya yol
açt›¤› durum) ya da içsel (ortalama maliyetteki
azalman›n, firman›n kendisinin büyümesinden
kaynakland›¤› durum) olabilir. ‹çsel ölçek eko-
nomileri büyük firmalar›n oluflmas›na imkân ver-
dikleri için piyasada art›k tam rekabet yerine ek-
sik rekabet koflullar› hâkim olacakt›r.

‹çsel ekonomiler ve farkl›laflt›r›lm›fl ürün söz ko-

nusu oldu¤unda oluflan yeni piyasa yap›s›n›; ek-

sik rekabet piyasalar›ndan biri olan tekelci reka-

beti belirleyebilmek

Bu piyasaya “tekelci rekabet” ad›n›n verilifl ne-
deni, buradaki firmalar›n hem “tekel”in baz› özel-
liklerine, örne¤in, ürün fiyat›n› belirleme ayr›ca-
l›¤›na sahip olmalar› hem de piyasada birden faz-
la firma oldu¤u için aralar›nda rekabet olmas›
nedeniyledir. Tekelci rekabet piyasas›ndaki fir-
malar, ço¤u sektörlerde benzer ama farkl›laflt›r›l-
m›fl mallar üretmektedirler. Firmalar›n içsel eko-
nomilerden yararland›klar› böyle bir durumda,
firmalar aras› rekabet kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu-
nun sonucu olarak da karfl›m›za flu iki sonuçtan
biri ya da ikisi birden ç›kacakt›r: 
i) Rekabet edebilecek firma say›s›nda azalma 
ii) Firmalar›n ürünlerini öteki firma ürünlerinden

kesinlikle farkl›laflt›rmalar›
Tekelci rekabette bir firman›n denge üretim ve
fiyat›n› nas›l belirledi¤ini an›msarsak ve bunun
için de bu piyasan›n en basit örne¤i olarak tekel-
ci firmay› ele al›rsak, tekelci firman›n talep e¤ri-
si, tam rekabet piyasas›ndaki bir firmadan farkl›
olarak, afla¤›ya do¤ru e¤imlidir. Bu durumda fir-
ma her bir yeni birim ürünü satabilmek için fiya-
t›n› (P) düflürmek zorunda kalacakt›r, ancak bun-
dan elde edece¤i marjinal gelir (MR), fiyattan da-
ha düflük olacakt›r çünkü bu düflük fiyat yaln›z-
ca o ek birim için de¤il, önceki tüm birimler için
geçerlidir. Dolay›s›yla, marjinal gelir do¤rusu

(MR) hep talep do¤rusunun alt›nda seyredecek-
tir. Ortalama maliyet (AC), birim bafl›na düflen
sabit maliyet art› marjinal maliyet (MC) olacakt›r.
Ortalama maliyet, marjinal maliyetten hep daha
yüksek olacakt›r ancak ölçe¤e göre artan getiri
nedeniyle, üretim artt›kça ortalama maliyet de
giderek azalacakt›r. Denge miktar› ve denge fi-
yat› marjinal gelir ve marjinal maliyetin kesiflti¤i
noktalardan, s›ras›yla yatay eksene, talep e¤risi-
ne ve oradan da fiyat eksenine çizilen dikmeler
yard›m›yla bulunacakt›r. Tekelci firma, tam reka-
betçi bir firmadan farkl› olarak, denge fiyat›n›
marjinal maliyetin üstünde koymaktad›r. Fiyat ve
marjinal maliyet aras›ndaki farka kâr marj› denir.
Tekelci firma, konumu gere¤i, herhangi bir reka-
betle karfl›laflmad›¤› için, bu kâr uzun vadede de
devam edecektir.

Tekelci rekabet piyasas›nda büyük firmalar›n hem

üretimde hem de ticarette paylar›n› daha çok bü-

yütebildiklerini, küçük firmalar›n ise iflasa ya da

yok olmaya gidebileceklerini fark edebilmek

Tekelci rekabet piyasas›nda çal›flan bir firma d›fl
ticarete aç›ld›¤›nda;
1. bu firma kendi ürününü talep eden ülkelere

ürününü ihraç edebilecek,
2. kendi ülkesinde yabanc› ürünleri tercih eden-

lerin oluflturdu¤u talep do¤rultusunda ve ya-
banc› markalar›n ithal edilmesi nedeniyle daha
çok rekabetle karfl› karfl›ya kalacak ve bunlar›n
sonucunda, sektör d›fl ticarete aç›ld›¤›nda, te-
kelci rekabet piyasas›nda çal›flan bu firman›n
hem üretimi artacak hem de fiyat› düflecektir.

‹hracat yapan firmalar, ticaret maliyetlerinin ge-
tirdi¤i ek yükü kald›rabilecek kadar düflük mar-
jinal maliyetlere sahip firmalar olacakt›r. Bu tip
firmalar verimlili¤i yüksek, büyük firmalard›r. Bu
da tekelci rekabet yaklafl›m›n›n önemli bir sonu-
cunu yani, böyle bir ortamda faaliyet gösteren
ihracatç› firmalar›n genelde büyük firmalar oldu-
¤unu ve küçük firmalar›n piyasadan silinece¤i
gerçe¤ini vurgulamaktad›r.

Özet
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Ülke içi ve ülke d›fl› fiyat farkl›laflt›rmas›n›n ne-

denlerini, ticarete nas›l yol açaca¤›n› aç›klaya-

bilmek

Tekelci rekabet piyasas›na en iyi örnek motorlu
tafl›t araçlar›d›r. Her firma ayn› ifllevi yerine geti-
ren bir mal üretmesine karfl›l›k kendi üretti¤i ma-
l›n rakiplerinkinden farkl› oldu¤unu kabul et-
mekte, tekelci gibi davranmakta, ancak yine de
öteki firmalarla rekabet etmek zorunda kalmak-
tad›r. Daha önce de sözünü etti¤imiz gibi
Chrysler, BMW, Fiat, Mercedes gibi de¤iflik mar-
ka arabalar ayn› ifllevi görmekle birlikte kalite,
tasar›m ve baflka özelliklerinden ötürü ya da en
az›ndan tüketicinin gözünde birbirlerinden fark-
l› ürünlerdir.
Tekelci rekabet ortam›ndaki böyle bir firma, iki
yeni durumla karfl› karfl›ya kalacakt›r:
1. Bir firman›n piyasada kalabilmesi için kâr mar-

j›n›n hep s›f›rdan büyük olmas› gerekir. E¤er
tersi olursa, firma zarar edecek ve piyasadan
çekilmek zorunda kalacakt›r. 

2. ‹lgili firma tekelci kâr›n› ancak k›sa dönemde
elde edebilecek, piyasaya yeni firmalar›n gir-
mesiyle, uzun dönemde bu kâr s›f›rlanacakt›r. 

Gerçek dünyada, ulaflt›rma masraflar›n›n iflin içi-
ne girmesi sonucunda, tekelci rekabet piyasas›n-
da çal›flan bir firman›n uluslararas› ticarete aç›l›p,
ihracat yapabilme flans› bu ticaret maliyetlerinin
büyüklü¤üne ba¤l› olacakt›r.
Ticaret maliyetlerini göz önüne almak damping
dedi¤imiz olguyu da aç›klamam›za yard›mc› ola-
cakt›r. Damping, firman›n ihraç etti¤i ürünü ken-
di ülkesindeki fiyattan daha düflük bir fiyata yurt
d›fl›nda satmas›d›r. Bunun nedeni ihracat›n yap›l-
d›¤› ülkede talebin daha esnek olmas›d›r. Dam-
ping, ihracatç› firman›n ihraç etti¤i ülkede ben-
zer mal üreten firmalarla rekabet edebilmek için
uygulad›¤› bir fiyat politikas›d›r. Ancak bu politi-
kan›n haks›z rekabete yol açt›¤› iddialar›, hükü-
metleri çeflitli önlemler almaya götürmüfltür.

Endüstri içi ticaretin varl›¤›n›n da genelde içsel

ekonomiler ve farkl›laflt›r›lm›fl ürün kavramlar›-

na ba¤l› oldu¤unu, nedenlerini, ölçülmesini, ö¤-

renmek, bunlarla ilgili analiz yapabilmek

Dünyadaki ticaretin çok büyük bir yüzdesinin ge-
liflmifl ve birbirine benzer ülkeler aras›nda olma-
s›, iktisatç›lar› bu konu üzerinde düflünmeye yö-
neltmifltir. Ayn› ifllevi gören farkl›laflt›r›lm›fl malla-
r›n bu ülkeler aras›nda al›n›p sat›ld›¤›n›n fark edil-
mesi, endüstri içi ticaret (E‹T) dedi¤imiz olgunun
ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. Otomotiv piyasas›
bunun güzel bir örne¤idir. Ülkeler hem kendi
ürettikleri otomobilleri uluslararas› piyasada sat-
makta hem de baflka ülkelerde üretilen otomobil-
leri almaktad›rlar. E‹T’in ölçülmesi, bu konudaki
katk›y› yapan iki iktisatç›n›n soyadlar›n›n bafl har-
fiyle söz edilen GL endeksi ile ölçülmektedir.
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1. Tekelci rekabette, de¤iflik firmalar›n satt›klar› ürünler
a. Benzer ama birbirinden biraz farkl›d›r.
b. Özdefltir.
c. Özdefl ya da farkl› olabilirler
d. Yerine geçebilecek ikame mallar› olmayan eflsiz

ürünlerdir.
e. Yukar›dakilerin hiçbiri do¤ru de¤il.

2. Afla¤›dakilerden hangisi tekelci rekabet piyasas› için
örnek olabilir?

a. Bu¤day üreticileri
b. Özel Üniversite ya da yüksekokullar
c. Yerel elektrik kurumu (örne¤in Türkiye Elektrik

Kurumu)
d. Sebze üreticileri
e. Meyve üreticileri

3. Eksik rekabet piyasalar›nda ya da tekelci rekabet pi-
yasalar›nda talep e¤risi

a. Yatayd›r
b. Dikeydir
c. Afla¤›ya do¤ru e¤imlidir
d. Yukar›ya do¤ru e¤imlidir
e. Yukar›dakilerden herhangi biri olabilir

4. E¤er tekelci rekabetçi bir firma, tüketicileri, üretti¤i
ürünün rakiplerinin üretti¤i mallardan çok daha iyi ol-
du¤una inand›r›r ya da ikna ederse, afla¤›dakilerden
hangisi ya da hangileri gerçekleflir?

a. Üretim maliyeti düfler.
b. Talep artar.
c. Talebin esnekli¤i azal›r.
d. Firma, ürün fiyat›n› daha rahat belirler ya da

kontrol eder.
e. Yukar›dakilerin hepsi gerçekleflir.

5. Tekelci rekabet piyasas›ndaki firma yap›s›n› afla¤›-
dakilerden hangisi yans›t›r?

a. De¤iflik ürünler satan bir firma
b. Tek ürün satan bir firma
c. Çok say›da firman›n ayn› ya da özdefl ürünü sat-

mas›
d. Çok say›da firman›n benzer ama farkl›laflt›r›lm›fl

ürünü satmas›
e. Yukar›dakilerden herhangi biri olabilir.

6. Tekelci rekabetçi bir firman›n fiyat (P), ortalama ge-
lir (AR) ve marjinal gelir (MR) aras›ndaki iliflkilerini afla-
¤›dakilerden hangisi yans›t›r?

a. P=AR=MR 
b. P>AR=MR 
c. P=AR>MR 
d. P>AR>MR 
e. P=AR<MR

7. A Ülkesinin, ticarete konu olan mallardan, 2010 ve 2011
y›llar›nda ihraç ve ithal etti¤i mallar afla¤›da verilmifltir.

2010 ve 2011 y›llar›ndaki endüstri içi-ticaret endeksi
(E‹T), s›ras›yla _____ ve ______ d›r ve bu sonuçlara gö-
re, bu iki y›l aras›nda E‹T ____ . E¤er ticarete konu olan
sektörleri daha ayr›nt›l› verseydik, örne¤in tekstil yeri-
ne pamuklu dokuma ve yünlü dokuma, temizlik malze-
mesi yerine sabun, s›v› temizleyiciler, yafl sebze yerine
de portakal, incir ve üzüm deseydik, endüstri içi-ticaret
endeksi öncekine göre daha ______ olacakt›r.

a. 0.38/0.37/azalm›flt›r/yüksek
b. 0.39/0.32/azalm›flt›r/yüksek
c. 0.62/0.63/artm›flt›r/düflük
d. 0.63/062/azalm›flt›r/yüksek
e. 0.68/0.77/artm›flt›r/düflük

8. Yatay endüstri içi ticaret neyi gösterir?
a. Benzer kalitedeki mallar›n ihraç ve ithal edilme-

si durumundaki endüstri içi ticareti
b. Farkl› kalitedeki mallar›n ihraç ve ithal edilmesi

durumundaki endüstri içi ticareti
c. ‹hraç ve ithal edilen tüm mallar› ele alarak he-

saplanan endüstri içi ticareti
d. ‹hraç edilen tüm mallar› ele alarak hesaplanan

endüstri içi ticareti
e. ‹thal edilen tüm mallar› ele alarak hesaplanan

endüstri içi ticareti

2010 

‹hracat›

2010 

‹thalat›

2011 

‹hracat›

2011 

‹thalat›

Tekstil 30 100 50 75

Temizlik Malzemesi 60 20 150 50

Yafl sebze 60 80 75 150

Kendimizi S›nayal›m
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9. Dikey endüstri içi ticaret neyi gösterir?
a. Benzer kalitedeki mallar›n ihraç ve ithal edilme-

si durumundaki endüstri içi ticareti
b. Farkl› kalitedeki mallar›n ihraç ve ithal edilmesi

durumundaki endüstri içi ticareti
c. ‹hraç ve ithal edilen tüm mallar› ele alarak he-

saplanan endüstri içi ticareti
d. ‹hraç edilen tüm mallar› ele alarak hesaplanan

endüstri içi ticareti
e. ‹thal edilen tüm mallar› ele alarak hesaplanan

endüstri içi ticareti

10. Sürekli (persistent) dampingi nas›l tan›mlars›n›z?
a. Arada bir eldeki fazla ürünlerin yurt d›fl›nda ucu-

za sat›lmas›
b. Rakipleri ortadan kald›racak biçimde k›yas›ya fi-

yat savafl›na girilmesi
c. Ürünün, yurt d›fl›nda yurt içinden daha pahal›ya

sat›lmas›
d. Ürünün, yurt içinde ve yurt d›fl›nda ayn› fiyata

sat›lmas›
e. Ürünün, devaml› olarak yurt d›fl›nda yurt için-

den daha ucuza sat›lmas›

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tekelci Rekabet Piyasas› ve
Firma Davran›fllar›” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tekelci Rekabet Piyasas› ve
Firma Davran›fllar›” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tekel (Monopol) ve Tekel-
ci Firma” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹çsel Ekonomiler, Firmalar
ve Tekelci Rekabet” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tekel (Monopol) ve Tekel-
ci Firma” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tekel (Monopol) ve Tekel-
ci Firma” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri ‹çi Ticaret” bafll›k-
l› konuyu gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri ‹çi Ticaret” bafll›k-
l› konuyu gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Endüstri ‹çi Ticaret” bafll›k-
l› konuyu gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Damping: Yurt içi ve yurt
d›fl› fiyat farkl›laflt›r›lmas›” bafll›kl› konuyu göz-
den geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Firmalar›n içsel ekonomilerden yararland›klar› böyle
bir durumda, firmalar aras› rekabet kaç›n›lmaz olacak-
t›r. Bunun sonucu olarak da karfl›m›za flu iki sonuçtan
biri ya da ikisi birden ç›kacakt›r: 

i) Rekabet edebilecek firma say›s›nda azalma 
ii) Firmalar›n ürünlerini öteki firma ürünlerinden ke-
sinlikle farkl›laflt›rmalar›

S›ra Sizde 2

Afla¤›ya do¤ru e¤imli bir talep e¤risine sahip olan te-
kelci firma her bir yeni birim ürünü satabilmek için fi-
yat›n› (P) düflürmek zorunda kalacakt›r, ancak bundan
elde edece¤i marjinal gelir (MR) fiyattan daha düflük
olacakt›r çünkü bu düflük fiyat yaln›zca o ek birim için
de¤il, önceki tüm birimler için geçerlidir. Dolay›s›yla,
marjinal gelir do¤rusu (MR) hep talep do¤rusunun al-
t›nda seyredecektir.

S›ra Sizde 3

Tekelci rekabet piyasas›ndaki bir firman›n d›fl ticarete
aç›lmas› üretimini ve fiyat›n› nas›l etkiler?
Tekelci rekabet piyasas›ndaki bir firman›n d›fl ticarete
aç›lmas› bölümünde gördü¤ünüz gibi, bu firman›n üre-
timi artarken, fiyat› düflmektedir.

S›ra Sizde 4

Mallar›n C‹F ve FOB de¤erleri aras›nda fark var m›d›r?
Varsa bu fark(lar) nerden kaynaklanmaktad›r? 
Bir mal›n C‹F (cost+insurance+freight) de¤eri, maliyeti-
ne ek olarak sigorta ve ulafl›m de¤erlerini içerir. FOB
(free on board) de¤eri ise yaln›zca mal›n maliyetini gös-
terir.

S›ra Sizde 5

Sürekli, ara s›ra ve rakip firmay› yok etmek için yap›lan
damping çeflitleri vard›r. En tehlikelisi sonuncudur. Çün-
kü rakip firmay› piyasadan silmeye, sonra da fiyat› art-
t›rarak tekelci kârlar›n› toplamaya yöneliktir.

S›ra Sizde 6

Endüstri içi ticaretin nedenleri aras›nda ürün farkl›laflt›-
r›lmas›, ölçek ekonomileri, ulafl›m masraflar›, ürün top-
lulaflt›r›lmas› ve ayr›ca ülkeler aras›ndaki gelir da¤›l›m-
lar›n›n farkl› olmas› gibi nedenler say›labilir.

S›ra Sizde 7

GL endeksi 0 ile 1 aras›nda yer al›r. ‹hracat ile ithalat
birbirlerine ne denli yak›n de¤erler al›rlarsa, GL endek-
si o denli 1’e yak›n olur. Yani endüstri içi ticaretin pay›
o denli yüksek olur. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Serbest d›fl ticaret ve ekonomik büyüme aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
Yoksullaflt›r›c› büyüme ve tüketici zevklerinde de¤iflmeleri ifade edebilecek,
Uluslararas› faktör hareketlili¤i kapsam›nda uluslararas› göç kavram›n›
tan›mlayabilecek,
Uluslararas› göç ve iflgücü piyasas›n›n önemini belirtebilecek,
Uluslararas› iflgücü ve sermaye hareketlerinin ekonomik analizini aç›klayabilecek,
Faktör hareketlili¤inden faktör fiyatlar› eflitli¤ini belirtebilecek bilgi ve
becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Ekonomik Büyüme
• Yoksullaflt›r›c› Büyüme
• Teknolojik Geliflme
• Gösterifl Tüketimi
• Ticaret Artt›r›c› Yönlü Büyüme
• D›fla Aç›kl›k

• GATT, WTO, GATS
• Uluslararas› Göç 
• Uluslararas› Faktör Hareketlili¤i 
• Portföy Yat›r›mlar› 
• Do¤rudan Yat›r›m 
• Göçmen ‹flçi
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G‹R‹fi
Günümüzde üretim faktörlerinin zaman içinde artmad›¤›, üretim fonksiyonlar›n›n
(teknoloji) de¤iflmedi¤i ve tüketici tercihlerinin (zevkler) sabit kald›¤› statik bir
dünyadan söz etmek mümkün de¤ildir. Bir taraftan ekonomide emek (iflgücü)
miktar› nüfus art›fl› sebebiyle yükselirken, di¤er taraftan ekonomik büyüme ile bir-
likte sermaye birikimi meydana gelmekte, daha etkin üretim metotlar› etkin olma-
yan metotlar›n yerine geçmektedir. Ülkelerin tüketim, üretim, ithal mallar› taleple-
ri ve faktör fiyatlar› bu geliflmelerden etkilenmektedir. Bu durum özellikle Türkiye
gibi geliflme yolunda olan ülkeler aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. D›fl ticaret ile
ekonomik büyüme aras›nda iki yönlü dinamik bir iliflki vard›r. D›fl ticaret ekono-
mide etkinli¤i artt›rarak ve tüketicilere daha genifl, kaliteli ve ucuz tüketim imkan›
sunarak ekonomik büyümeyi ve tüketici refah›n› artt›r›rken, di¤er yandan rekabet
gücünü ve/veya üretim kapasitesini gelifltirerek ekonominin uluslararas› piyasalar-
daki pay›n›n yükselmesine katk›da bulunmaktad›r. 

Küresel dünyada mal ve hizmetlerin serbest dolafl›m› ve ekonomik büyüme ka-
dar önem tafl›yan di¤er bir konu, emek ve sermayenin hareketlili¤idir. Günümüz-
de mallar›n ve hizmetlerin serbest dolafl›m›na getirilen k›s›tlamalar GATT/WTO ve
GATS kurallar› kapsam›nda önemli ölçüde azalm›fl olmas›na ra¤men üretim faktör-
lerinin hareketlili¤i uluslararas›nda k›s›tlanmaya devam etmektedir. Uluslararas›
göç, yüzy›l›n en önemli ekonomik olaylar›ndan biridir. Bugün dünyada 200 mil-
yondan fazla insan, göçmen statüsünde yaflamakta ve bu say› giderek artmaktad›r.
Yoksulluk, iklim de¤iflimi, silahl› çat›flmalar ve bask›c› rejimler, küresel göçün art-
mas›na sebep olmaktad›r. Üretim faktörlerinden eme¤in serbest dolafl›m›na getiri-
len k›s›tlamalar önemini korumaktad›r. Eme¤in hareketlili¤inin aksine sermaye ha-
reketlili¤ine getirilen k›s›tlamalar zaman içinde önemli ölçüde azalm›flt›r. Bu ünite-
de büyüme ve iki temel üretim faktörü hareketlili¤inin ekonomi üzerindeki etkile-
ri analiz edilecektir.

SERBEST DIfi T‹CARET VE EKONOM‹K BÜYÜME
Gerçek ekonomik hayatta zaman içinde ülkelerin faktör donan›mlar›, teknolojik
yap›lar› ve toplumsal zevkler de¤iflime u¤ramaktad›r. Klasik ve neoklasik iktisatç›-
lar ekonomik büyüme konusu ile ilgilenmemifllerdir. Ancak 1960’lardan sonra
ekonomik büyüme ve kalk›nma konular› ön plana ç›kt›kça ekonomik büyüme ve
d›fl ticaret aras›ndaki iliflkiler önem kazanmaya bafllam›flt›r.

Büyüme ve Uluslararas›
Faktör Hareketleri



Klasik d›fl ticaret teorisi ekonomik geliflmeyi yok saym›flt›r. Klasik teori, ülkele-
rin ticaret yapt›klar›n› ancak ticari iliflkiler ile teknoloji transferi ve bilgi aktar›m›n›n
olmad›¤›n› kabul etmektedir. Oysa dünya ekonomisi zaman içinde büyümekte ve
ticaret GSMH art›fl›ndan daha h›zl› geliflmektedir. Veriler, GSMH art›fl› ile ticaretin
geliflimi aras›nda çok yak›n bir iliflkinin varl›¤›n› ortaya koymufltur. Buradaki kritik
soru, ticaretin serbestlefltirilmesinin ekonomik büyüme (üretim imkanlar› e¤risinin
ileriye do¤ru kaymas›) üzerinde etkili olup olmad›¤›d›r. Bu konuda yap›lm›fl arafl-
t›rmalar ekonomik büyüme ile d›fl ticaret hacmi aras›nda pozitif bir iliflkinin varl›-
¤›na iflaret etmifltir.

Frankel ve Romer yüksek miktarlardaki ticaret hacminin büyümeyi tetikledi¤i-
ne dikkat çekmifllerdir. Bununla beraber bu konuda üzerinde anlafl›lm›fl bir sonu-
ca henüz ulafl›lamam›flt›r. Buna karfl›l›k Rodriguez ve Türk kökenli iktisatç› Rodrik
ülkenin co¤rafi ve di¤er karakteristiklerinin büyümeyi çok farkl› kanallardan etki-
ledi¤ine iflaret etmifllerdir. 

Ticaret politikas›na iliflkin uygun araçlar›n neler oldu¤unun belirlenmesinde so-
runlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Çok say›daki ticaret k›s›tlamalar› (tarifeler, kotalar, am-
bargolar, ihracat ve ithalat lisanslar›) ülkeler aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Bun-
dan dolay› ticaret politikalar›n›n büyüme üzerindeki etkisini ölçmede sistematik
sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r.

Teknolojik Geliflme ve Büyüme
Ekonomik büyüme, (üretim imkânlar› e¤risinin ileriye kaymas›) ya ülkede üretim
faktörleri miktar›nda meydana gelen art›fllardan ya da teknolojide meydana gelen
geliflmelerden kaynaklan›r. Asl›nda bu iki durumun kesin olarak birbirinden ayr›l-
mas› gerekir. Çünkü üretim faktörleri miktarlar›ndaki art›fl ile üretim fonksiyonla-
r›ndaki de¤iflme, iki faktörlü basit model üzerinde farkl› sonuçlar yarat›r. 

Dünya üzerindeki hiçbir ekonomi statik bir flekilde mevcut durumunu koruya-
maz. Bir ülkede nüfus ve sermaye, büyüme ile birlikte artan iki önemli üretim fak-
törüdür. Sermaye faktöründe bir art›fl teknolojik geliflmeyi de uyarmaktad›r. 

Ülkede zaman içinde ortaya ç›kan faktör art›fllar›, ülkenin karfl›laflt›rmal› üstün-
lü¤ünün de¤iflebilece¤ini gösterir. 1875 y›l›nda ABD daha çok maden ürünleri ih-
raç eden bir ülke niteli¤inde idi. Günümüzde ABD madenleri ithal eder duruma
gelmifltir. Di¤er bir deyiflle toprak faktöründeki art›fl çok yavafl olurken, emek-ser-
maye faktöründeki art›fl çok h›zl› bir geliflim göstermifltir. 

Bilgi ve teknoloji tüm sektörler için büyük önem tafl›makla birlikte, bilginin/tek-
nolojinin farkl› sektörlerce farkl› yo¤unlukta ve biçimlerde kullan›lmas›ndan hare-
ketle, çeflitli sektörel s›n›flamalar önerilmektedir. 

Ülkenin bilgi ekonomisine geçifl sürecindeki konumunu belirlemek amac›yla sek-
törlerdeki AR-GE yo¤unluklar› esas al›narak afla¤›daki 4 farkl› grup tan›mlanmaktad›r:

• Yüksek teknoloji
• Orta yüksek teknoloji
• Orta düflük teknoloji
• Düflük teknoloji
OECD taraf›ndan yap›lan imalat sanayi sektörlerinin teknoloji yo¤unlu¤una gö-

re s›n›fland›rmas›nda yüksek teknoloji sektörleri grubunda havac›l›k ve uzay, bil-
gisayar ve büro makineleri, elektronik-haberleflme ve ilaç, orta-yüksek teknoloji
grubunda mesleki, bilim ve ölçüm cihazlar›, tafl›t araçlar›, elektrikli ve elektriksiz
makineler ve ilaç hariç kimyasallar yer almaktad›r. 
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Ticaret politikas› ile
ekonomik büyüme
aras›ndaki iliflkileri analiz
eden çal›flmalarda d›fla
aç›kl›k, (trade openness)
ancak yüksek büyüme h›zlar›
ile mümkün olabilmektedir. 

Ekonomide mal veya hizmet
üretimi, emek ve sermaye
gibi geleneksel üretim
faktörleri yan›nda, bilgiye
veya teknolojiye de ihtiyaç
duymaktad›r. 

Yüksek ve orta-yüksek
teknoloji grubundaki
sektörlerin toplam›, bilgiye
dayal› imalat sanayi
sektörleri olarak
tan›mlanmaktad›r. 



Lastik ve plastik ürünleri, demir-çelik, metal eflya, metalik olmayan mineraller,
petrol rafinerileri, vb. sektörler orta-düflük teknoloji grubunu, düflük teknoloji
grubunu ise dokuma ve giyim, g›da-içki-tütün gibi geleneksel sanayi ürünleri
oluflturmaktad›r.

Yüksek teknoloji ve orta-yüksek teknoloji sektörleri bilgiye dayal› ekonomi sek-
törleri olarak de¤erlendirilmektedir. Hizmetler sektöründe yer alan bilgi yo¤un fa-
aliyetler de (iletiflim, bankac›l›k, sigortac›l›k, müflavirlik, e¤itim, sa¤l›k, vb.) kapsa-
narak ülke ekonomisindeki bilgiye dayal› ekonominin kapsam› belirlenmektedir.

1990’l› y›llar›n ortas›nda OECD ülkelerinde bilgiye dayal› ekonominin özel sek-
tör katma de¤eri içerisindeki pay›n›n yüzde 50’yi aflt›¤›, bu oran›n ABD, Japonya
ve Almanya’da s›ras›yla yüzde 55, 59 ve 52 dolaylar›nda oldu¤u tahmin edilmekte-
dir. OECD ülkelerinde ortalama olarak bilgi yo¤un hizmet sektörlerinin bilgi eko-
nomisi içerisindeki pay› 2012 y›l›nda yüzde 85 dolay›ndad›r. Bu oran, ABD, Al-
manya ve ‹ngiltere gibi büyük ekonomilerde yüksek düzeydedir. 

OECD ülkelerinde bilgiye dayal› sektörler son y›llarda di¤er sektörlerden daha
h›zl› büyümüfltür. 1989-1996 döneminde OECD ülkelerinde GSY‹H büyümesi y›l-
l›k yüzde 2.2 iken, 1985-2010 döneminde bilgiye dayal› sektörlerdeki büyüme ora-
n› yüzde 3.5 olarak gerçekleflmifltir.

Teknolojik geliflme, üretim fonksiyonlar›nda de¤ifliklik gerektirir ve ülkenin
karfl›laflt›rmal› üstünlük durumunu etkiler. Çünkü teknolojik geliflme faktör kulla-
n›m oranlar›na etki ederek faktör miktarlar›n›n de¤iflmesinde oldu¤u gibi benzer
etkiler yarat›r. Teknolojik geliflmeler üç temel bafll›k alt›nda incelenebilir: 

• Yans›z
• Sermaye-yo¤un, emek tasarruf edici
• Emek-yo¤un, sermaye tasarruf edici
Yans›z teknolojik geliflme meydana geldi¤inde, her iki üretim faktörünün (emek

ve sermaye) kullan›m miktarlar› ayn› oranda azal›r, emek ve sermayenin marjinal
verimlili¤i ayn› oranda artar. Faktör bileflimi oran› de¤iflmez ve belli bir üretim da-
ha az emek ve sermaye faktörü kullan›larak gerçeklefltirilir. Yans›z teknolojik gelifl-
me emek-yo¤un sektörde ortaya ç›karsa, üretim artar ve maliyetler düfler. Dünya fi-
yatlar› de¤iflmedi¤i varsay›m› alt›nda teknolojik geliflmenin meydana geldi¤i sektör-
de kâr marjlar› yükselir. Di¤er sektördeki kâr marjlar› ise eski seviyelerindedir.

Böyle bir durumda sektördeki faktörlerin hem marjinal verimleri ve hem de fi-
yatlar› yükselece¤i için di¤er sektörden emek yo¤un sektöre faktör ak›fl› olur. Bu-
nun sonucunda emek fiyat› yükselirken sermaye fiyat› düfler. Çünkü emek yo¤un
sektörde emek/sermaye oran› artar. Sonuç olarak, bir sektörde ortaya ç›kan yans›z
teknolojik geliflme üretimi artt›r›rken, sermaye yo¤un üretimi azalt›r.

Teknolojik geliflme, emek tasarruf edici veya sermaye tasarruf edici olmak üze-
re bafll›ca iki yönlü (biased) olabilir. E¤er teknolojik geliflme yönlü ise, durum yan-
s›z teknolojik geliflmeden farkl› olur. Yönlü sözcü¤ü, teknolojik geliflmede kullan›-
lan faktörlerde farkl› oranlarda tasarruf sa¤land›¤›n› ifade etmektedir.

Sermaye-yo¤un teknolojik geliflme, faktör fiyatlar› sabit iken emek/sermaye ora-
n›n› küçültür. Emek tasarrufu sa¤layan bu tür geliflmede sermayenin marjinal ve-
rimlili¤i eme¤inkinden daha fazla artar ve sermaye, emek faktörü yerine ikame
edilmifl olur. Dolay›s›yla üretimde kullan›lan emek miktar› düfler ve tasarruf edilen
emek sebebiyle üretim maliyeti azal›r. 
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Teknolojik geliflme, belli
miktarda mal ve hizmetten
daha fazla elde etmeye
yönelik üretim
tekniklerindeki de¤iflmedir. 

Üç türdeki teknolojik
geliflmenin ne tür üretim
etkisi yaratt›klar›, emek-
yo¤un ihracat sektöründe mi
yoksa sermaye-yo¤un ithal
ikamesi sektöründe mi
ortaya ç›kt›¤›na ba¤l›d›r.
Ayr›ca, iki farkl› durumu
birbirinden ay›rmak gerekir.
Bunlar, teknolojik
geliflmenin her iki üretim
dal›nda veya sadece bir
dalda ortaya ç›kmas›d›r.



Emek-yo¤un teknolojik geliflmede ise, yine faktör fiyatlar› sabit iken bu defa ser-
maye/emek oran› küçülür ya da emek/sermaye oran› büyür. Eme¤in marjinal ve-
rimlili¤i sermayeye göre daha fazla yükselir. Üretimde kullan›lan sermaye miktar›
azalaca¤› için üretim maliyetlerinde düflme sa¤lan›r. Bu sebeple bu tür teknolojik
geliflmeye sermaye tasarrufu sa¤layan teknolojik geliflme ad› da verilir. 

Teknolojik Geliflme ve Rekabet Gücü 
Bir ülke veya firman›n uluslararas› piyasalardaki rekabet gücü, günümüz ekonomi-
lerinde artan ölçüde teknolojiye ba¤›ml› hâle gelmifltir. ‹ktisat teorisindeki çok sa-
y›da çal›flman›n bulgusu bunu desteklemektedir. (Soete 1981, Dosi ve Soete 1983,
Magnier ve Toujas-Bernate 1994, Amable ve Verspagen1995, Greenhalgh 1988,
Dosi,Pavitt, Soete 1990, Wolff 1997, Gustavsson, Hansson ve Ludberg 1997 ve Fa-
gerberg 1996-1997) 

D›fl ticaret, ülkelere üretiminde etkin olduklar› alanlarda uzmanlaflmalar›na
imkan sa¤lar. D›fl ticaretin ekonomik büyümeye katk›s› afla¤›daki flekilde ortaya
ç›kar.

‹hracat boyutunda:
• ‹hracatç› firmalar, yurt d›fl› piyasalarda rekabet bask›s› alt›nda oldu¤undan

üretimlerini daha da etkinlefltirmek zorundad›rlar.
• ‹hracat, firman›n ürünlerine talebi artt›raca¤›ndan, firman›n daha büyük öl-

çekte üretim yapmas›na imkan sa¤layarak ölçek ekonomilerinden yararlan-
mas›n› mümkün k›lar.

• ‹hracat dolay›s›yla firman›n ürünlerine yönelik talebin genifllemesi ve artan
rekabet bask›s›, firmalar›n AR-GE projeleri gibi uzun dönemde ciddi verim-
lilik art›fl› sa¤layacak projelere girmesine katk›da bulunur.

• ‹hracat, firman›n yurt d›fl› kurum ve kurulufllarla etkileflimini gündeme geti-
rece¤inden firman›n ö¤renme sürecini h›zland›r›r.

‹thalat boyutunda:
• Mal ve hizmet ithalat› yerli firmalar üzerindeki rekabetçi bask›y› artt›rarak

daha etkin çal›flmalar›na katk› yapar.
• Makine-teçhizat ithalat› yerli firmalara dünyadaki yeni teknolojiye ulaflma

imkan› getirerek bu teknolojilerin yerli firmalarda kullan›lmas›n› sa¤lar ve
firmalar›n etkinli¤ini artt›r›r.

Bir mal›n rekabet gücü iki farkl› unsurdan oluflur: Fiyat ve fiyat-d›fl› rekabet un-
surlar›. Fiyat rekabetinde, bir mal›n piyasadaki fiyat›n›n benzeri mallara göre duru-
mu önemlidir. Özellikle geleneksel-standartlaflm›fl mallarda piyasadaki baflar›, do¤-
rudan bu mal›n benzeri mallara nispi fiyat›na ba¤l›d›r. Bu kapsamda mallar›n fiya-
t›n› belirleyen unsurlar, fiyata dayal› rekabet gücünün kayna¤›n› oluflturur. 

Uluslararas› rekabet gücü kapsam›nda bir mal›n fiyat›, o mal› üreten firman›n
içinde bulundu¤u piyasa yap›s›na (rekabetçi, tekel, oligopol vb. piyasa yap›lar›),
döviz kuruna, ihracat teflviklerine, ulaflt›rma (pazara yak›nl›k), iflgücü (ücret sevi-
yesi, istihdam vergileri, vb.), hammadde, yard›mc› malzeme vb. girdi maliyetleri-
ne, üretim ölçe¤ine, üretim sürecinin örgütlenmesine ve üretim teknolojisinin ni-
teli¤ine ba¤l›d›r.

Üretimde tekelci yap›dan rekabetçi yap›ya geçilmesi, kâr marj›nda düflüfle yol
açarak mal›n fiyata dayal› rekabet gücünü artt›rabilir. Rekabet gücünün artt›r›lmas›,
kâr marj›nda yeni azal›fllar gerektirece¤inden, rekabetçi piyasa yap›s›na geçildikten
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Serbest ticaretin ekonomik
büyümeye katk›s›n›n sebebi,
d›fl ticarete aç›lma
sonras›nda ülkeler aras›nda
iflbölümü ve uzlaflma
imkan›n›n ortaya ç›kmas›d›r. 



sonra böyle bir geliflmeyi sadece piyasa yap›s›ndaki de¤iflime ba¤l› olarak ele almak
yeterli de¤ildir. Bu kapsamda, rekabetçi piyasa yap›s›n›n firmalar›n teknolojik yete-
neklerini güçlendirici politikalarla desteklenmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Döviz kuru ve ihracat teflvikleri, mal›n fiyata dayal› rekabet gücünü yükseltme-
de k›sa dönemde etkilidir. Ülke mallar›na uluslararas› piyasalarda fiyat avantaj›
sa¤lamak amac›yla yap›lacak devalüasyon veya ihracat teflviki fiyat avantaj› sa¤la-
yabilir. Rekabet gücünün daha da art›r›lmas›, yeni devalüasyon ve teflvikleri gerek-
tirir. Bu sebeple uzun dönemli rekabet gücü sa¤lama aç›s›ndan yararl› politika
araçlar› olarak de¤erlendirilemezler.

Devalüasyon: Ulusal paran›n de¤erinin ani ve iradi olarak düflmesidir. Devalüasyon so-
nucunda ithal mallar pahal› hâle gelirken, ihracat› yap›lan mallar d›fl piyasalarda ucuz-
lamaktad›r.

Pazara yak›nl›k ile iliflkili olan ulaflt›rma maliyetleri, rekabet gücü için önemli-
dir. Fakat rekabet gücünü artt›rma yönünden döviz kuru ve ihracat teflviki gibi po-
litikalar bir defa etkili olur. Bunun rekabet gücü üzerine etkisini ço¤altmak, ancak
ulaflt›rma altyap›s› ve araçlar›nda iyilefltirmeler yapmakla mümkündür. Bu iyilefltir-
meler de co¤rafi konumdan ba¤›ms›z bir nitelik tafl›r.

Politika uygulamalar› aç›s›ndan üzerinde önemle durulan iflgücü maliyeti, uzun
dönemli rekabet gücünü artt›rma aç›s›ndan önemli bir faktör de¤ildir. Ücret mali-
yetini düflürerek uluslararas› piyasalarda pazar pay› korunabilir ama rekabet gücü-
nün sürekli biçimde ço¤alt›lmas› iflgücü maliyetlerini sürekli olarak düflmeye yö-
neltece¤inden, bunun uygulamada uzun dönemli baflar› flans› yoktur. 

Üretim sürecinde iflgücü yerine makine-teçhizat›n kullan›lmas›, sürecin hatas›z
ve kesintisiz olarak yürütülmesine yard›mc› olur. Buna ba¤l› olarak üretim maliyet-
leri ve ürün fiyat›nda düflüfller meydana gelir. Sürecin mekanizasyonu, fiziki yat›-
r›m yan›nda e¤itimli iflgücü gibi fiziki olmayan yat›r›m da gerektirir. 

Küreselleflme süreci, firmaya dünyadaki en yeni makine ve teçhizata ulaflma
imkan› sunmaktad›r. Bir ülkenin salt mekanizasyon dolay›s›yla rekabet gücü ka-
zanmas› s›n›rl› düzeydedir. Fiziki yat›r›mlara kaynak ay›rman›n yan›nda, bu maki-
ne ve teçhizat› en iyi flekilde kullanacak insan gücü kapasitesinin (befleri sermaye-
nin) yarat›lmas› ve yeni teknolojilerle uyumlu firma örgütlenme biçimlerinin uygu-
lamaya konulmas› çok önemlidir.

Üretim ölçe¤indeki art›fllar ölçek ekonomilerinden yararlan›larak birim üretim
maliyetinin düflmesine, dolay›s›yla fiyata dayal› rekabet gücünün artmas›na yol
açabilir. Üretim ölçe¤ini sürekli artt›rarak birim maliyetleri düflürmenin güçlü¤ü ve
üretimin organizasyonunda ve tüketici tercihlerinde yaflanan de¤iflmeler, üretim
ölçe¤inin rekabet gücü sa¤lama üzerindeki etkisini zay›flatm›flt›r. 

Günümüzde önemli olan, firman›n fiziki üretim ölçe¤inden çok piyasa talebi-
nin ve talepteki de¤iflimlerin iyi izlenmesi ve piyasa talebi ile piyasa talebindeki
de¤iflimlere h›zl› cevap verebilmesidir. Son y›llarda yayg›nl›k kazanan a¤ tarz› ör-
gütlenmeler, geleneksel ölçek kavram›n›n önemini oldukça zay›flatm›flt›r. Etkin ça-
l›flmak, firman›n büyük veya küçük olmas› ile ilgili olmay›p farkl› ölçekteki firma-
lar›n araflt›rma, üretim, pazarlama gibi alanlarda ortakl›k veya iflbirli¤i faaliyetlerin-
de bulunmas›yla yak›ndan ilgilidir. 

Geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de fiyat faktörü, mal›n iç ve d›fl piyasalarda ba-
flar› flans›n› etkilemeye devam edecektir. Bu noktada, sorgulanmas› gereken husus,
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Devalüasyon ve ihracat
teflvik uygulamalar› sonucu
ortaya ç›kacak fiyat
avantajlar›n›n uzun dönemli
k›l›nmas›, teknolojik
yetene¤i gelifltirmeye yönelik
politikalar›n uygulanmas›na
ba¤l›d›r. 

Sürekli olarak düflük ücret
politikas› uygulamak veya
ücret seviyesini düflürmeye
çal›flmak, ortaya
ç›karabilece¤i sosyal
sorunlar sebebiyle uygun bir
politika arac› de¤ildir. 

Günümüzde önemli olan,
firmalar›n büyük veya küçük
ölçekte kurulmas› de¤il,
farkl› ölçeklerdeki firmalar›n
birbirleriyle ve bu firmalarla
üniversite, araflt›rma
kurumlar› gibi çeflitli kurum
ve kurulufllar aras›nda
iflbirli¤i ve etkileflimin
kurulmas›d›r. 



fiyata dayal› rekabet gücünün dayand›¤› kayna¤›n niteli¤idir. Yeni üretim yöntemi,
yeni malzeme kullan›m›, yeni tasar›m, pazarlama ve stok kontrolü yöntemleri gibi
teknolojik yetene¤e ba¤l› olarak ortaya konulacak fiyat avantajlar›, rekabet gücü-
nün kazan›lmas› ve sürdürülmesinde büyük önem tafl›r. 

Devalüasyon, teflvik, fiziki yat›r›m, iflgücü maliyeti gibi faktörler k›sa dönemde
rekabet gücü aç›s›ndan önemli olsa da rekabet gücünün uzun dönemde korunma-
s› ve gelifltirilmesi için bu faktörlerin teknoloji yetene¤ini gelifltirici politikalarla
desteklenmesi büyük önem tafl›r.

Günümüz ekonomilerinde bir ürünün uluslararas› piyasalardaki rekabet gücü,
fiyata dayal› rekabetten çok fiyat-d›fl› rekabete ba¤›ml› hâle gelmifltir. Ürünün kali-
tesi, marka, pazarlama a¤lar›n›n varl›¤› ve niteli¤i, sat›fl sonras› hizmetler, reklam
vb. fiyatd›fl› unsurlar uluslararas› rekabetin temel belirleyicileridir. Tüketici gelirle-
rinin artmas›na ve buna ba¤l› olarak tüketici tercihlerinde yaflanan de¤iflim, fiyatd›-
fl› rekabeti fiyat rekabetinin önüne getirmifltir. 

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji sektörlerinde üretim faaliyetinin do¤as› gere¤i
daha yüksek düzeyde teknolojiye ihtiyaç duyulmas›, bu sektörlerde fiyat yan›nda
fiyat-d›fl› rekabette daha h›zl› geliflmeler sa¤lanmas›n›, dolay›s›yla rekabet gücünün
dinamik olarak artt›r›lmas›n› mümkün k›lmaktad›r. Fiyata dayal› rekabet ve fiyat-
d›fl› rekabet gücünü sürekli artt›rmada teknolojik yetenek, en önemli faktördür.
Teknolojik yetene¤i fiyat ve fiyat-d›fl› rekabette kritik faktör konumuna getiren ol-
gu ise, teknolojinin temelini oluflturan bilgidir.

Klasik iktisat teorisinin ekonomik büyüme konusundaki yaklafl›m› nas›ld›r?

Yoksullaflt›r›c› Büyüme: D›fl Ticarette Önemli Bir Ülkenin 
Ekonomik Büyümeden Etkilenmesi

Ülkelerin uluslararas› ticaret hadlerine et-
ki edemeyecek derecede küçük olmas›
durumunda ülke veri dünya fiyatlar›ndan
istedi¤i kadar mal alabilmekte, fakat bu
durum ticaret hadlerini etkilememekte-
dir. Ülkenin bir malda dünya ticaretine
etki edebilecek büyüklükte ülke olmas›
durumunda ekonomik büyüme farkl› et-
kiler yaratmaktad›r.

Ticaret artt›r›c› yönlü büyümede,
GSMH’nin daha büyük bir k›sm› d›fl tica-
ret sektöründen kaynaklan›r. Ticaret hac-
mi genifllerken ihracat fiyatlar› düfler. Do-
lay›s›yla ticaret hadleri ülke aleyhine dö-
ner. Çünkü bu durumda daha az miktar-
da ithal mal›, daha fazla miktarda ihracat
ile sa¤lan›r.

Ticaret azalt›c› yönlü büyümede ise, ticaret haddi ya ülke lehine döner veya ülke
aleyhine geliflir. Burada kriter, d›fl ticaretin mutlak miktar›n›n ekonomik büyümeye
paralel olarak art›p azalmas›d›r. Sonuç, iç ve d›fl arz ve talep esnekliklerine ba¤l›d›r.

Yans›z büyümede ticaret hadleri, büyüyen ülke aleyhine olmak üzere de¤iflir.
Ülke, büyümeden sonra ticaret haddinin fliddetle aleyhe dönmesi üzerine daha dü-
flük toplumsal farks›zl›k e¤risine kayar. Bu duruma Jagdish Bhagwati, Yoksullaflt›-
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D›fl rekabet, tüm sektör
gruplar›nda önemli olmakla
birlikte, yüksek ve orta-
yüksek teknoloji sektörleri
için daha belirleyicidir. 
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Resim 7.1

Jagdish Bhagwati
(1934- ..) Geliflme
yolunda olan
ülkelerin kalk›nma
sorunlar› üzerine
çal›flmalar›yla
tan›nan Hint as›ll›
iktisatç›d›r.



r›c›-Fakirlefltirici- Büyüme (immerisering growth) ad›n› vermifltir. D›fl ticaret had-
leri aleyhe döndü¤ü için büyüme sonucunda üretim art›fl›ndan daha büyük bir ge-
lir kayb› ortaya ç›kmaktad›r.

Ülkenin ticarete istekli olup olmamas›, ticaret hadleri üzerinde farkl› etkiler
yarat›r. E¤er ülkenin d›fl ticaret hacmi büyükse, uluslararas› fiyatlar› (ticaret had-
lerini) etkilemesi mümkündür. Ticaret haddinin etkilenmesi ülkenin büyümeden
sa¤layaca¤› kazanc› belirleyecektir. Ülke e¤er ticaret haddini etkilemeyecek ka-
dar küçük ise, kendisinin d›fl›nda oluflan ticaret haddinden (uluslararas› fiyat) ti-
caret yapar. Ülke uluslararas› fiyat› etkileyecek kadar büyükse, bu durum ülke-
nin refah›n› etkiler.

Küçük ya da büyük ülke, ülkenin uluslararas› fiyatlar› etkilemesiyle belirlenir. Ül-
ke gelir aç›s›ndan küçük bir ülke olabilir ama uluslararas› fiyatlar› etkileyebilir. Ga-
na, dünya ekonomisinde büyük bir ülke de¤ildir ama önemli bir kakao üreticisidir.
Bu sebeple Gana’n›n afl›r› kakao ihracat› dünya kakao fiyatlar›n› do¤rudan etkiler.

Küçük ülke, dünya fiyatlar›n› etkileyecek derecede üretim yapamayan ülkedir
ve fiyat al›c› durumundad›r. Bu sebeple uluslararas› fiyat (ticaret haddi) de¤iflme-
mektedir. Ülke belli bir ürün üretiminde büyük bir ülke ise, bu ülkenin ticaret ar-
zusu, uluslararas› fiyatlar› etkileyecektir. Büyüme sonucunda A ülkesinde ithal
ürünlere yönelik talep azalm›fl olsun. Bunun sonucunda ithal mallar›n nispi fiyat-
lar›nda bir düflme gözlenir. Bunun tersi de do¤rudur. 

fiekil: 7.1’de uluslararas› fiyat›n ülke lehine düzeldi¤i, 1 metre kumafl = 2/3 kg
bu¤day fiyat› ile (daha yat›k fiyat do¤rusu) gösterilmifltir. P2 fiyat›, ithal mal› kuma-
fl›n eskisine göre ucuzlad›¤› anlam›na gelmektedir. Yeni fiyat do¤rusu üretim im-
kanlar› e¤risine D6 noktas›nda te¤et oldu¤u için 91 kg bu¤day, 26.7 metre kumafl
üretilir. Tüketim denge noktas› da C6’ya kayar. Ticaret haddindeki düzelme sonu-
cunda yeni tüketici denge noktas› C6’da oluflmufltur. Bu yeni denge noktas›nda ise
54 kg bu¤day ve 82 kg metre kumafl tüketilmektedir. 

Büyüme d›fl ticaret iste¤ini azalt›p kumafl talebini düflürünce, kumafl›n dünya
piyasas›ndaki talebi düfler ve kumafl fiyatlar› bu¤day cinsinden ucuzlar. Bunun so-
nucunda Türkiye kumafl› daha ucuza ithal eder ve tüketim denge noktas› C1’den
C6’ya ç›kar. C6 bir üst farks›zl›k e¤risi üzerinde oldu¤u için Türkiye’deki tüketicile-
rin toplam tüketimi artar: (54 + 82 = 136) > (60 + 40 = 100)
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Ekonomik büyüme ülkenin ticaret iste¤ini artt›rm›fl ise, bu durumda ithal mal›-
n›n fiyat› yükselir (ya da ihraç mal›n›n fiyat› düfler), ülkenin ticaret haddini kötü-
lefltirir. Burada refah seviyesinde art›fl konusu tart›flmal›d›r. Büyüme üretimde art›fl
yarat›r ama büyüme ticaret hadlerini kötülefltirdi¤i için ülke bundan zarar görür.
E¤er ticaret haddi ülke aleyhine çok fazla bozulmam›fl ise, ülke büyümeden olum-
suz etkilenmez. Fakat ticaret haddinde afl›r› bir kötüleflme olursa, ülke bundan
olumsuz yönde etkilenir.

fiekil: 7.2’de yoksullaflt›r›c› büyüme daha ayr›nt›l› aç›klanm›flt›r. Türkiye e¤er
bu¤day üretiminde önemli bir ülke ise, artan bu¤day üretimi uluslararas›nda bu¤-
day fiyatlar›n›n düflmesine yol açar. P2 Yeni bu¤day fiyat› 1 metre kumafl = 3 kg
bu¤day olursa, üretim D1’den D7’ye ç›kar. Bu¤dayda üretim 10 kg, kumaflta ise 17
metre artar. Fakat yeni uluslararas› fiyat eski fiyata göre bu¤day cinsinden ucuzla-
d›¤› için yeni tüketici denge noktas› C7 olur. C7, C1’e göre daha alt farks›zl›k e¤ri-
si üzerindedir. C1’de 40 kg bu¤day 60 metre kumafl tüketilirken C7’de 36 kg bu¤-
day (-4 kg) ve 55 metre kumafl (-5 metre) tüketilmektedir.

Ekonomik büyüme ülkenin ihraç mal› üretimini artt›r›rsa, bunun sonucunda
d›fl ticaret haddi kötüleflir ve refah seviyesi düfler. Bunun olabilmesi için üç
önemli flart gerekir:

• Büyüme, ihraç ürünü yönünde kuvvetli olmal› ve ülkenin ihraç ürünü üre-
timini artt›rmal›d›r. ‹hraç ürünlerindeki art›fl dünya fiyatlar›n› etkileyecek öl-
çüde olmal›d›r.

• ‹hraç ürünün talep esnekli¤i sert olmal›d›r. Böylece artan ihracat ürün fiyat-
lar›n› düflürür.

• Büyümeden önce de ülke ticaret yapan ülke olmal›d›r. Artan ihracat sebe-
biyle ticaret haddinin kötüleflmesi, ülkenin refah seviyesi üzerinde olumsuz
bir etki yarat›r.

Dünya ekonomisinde s›n›rl› say›da ürün üretip, bunu piyasalara süren ülkeler,
daima yoksullaflt›r›c› büyüme olgusu ile karfl›laflabilirler. Zambiya, önemli bir ba-
k›r üreticisidir ve ihracat gelirlerinin tamam›n› bak›rdan sa¤lar. Bu ülke daha çok
bak›r madeni üretip bak›r ihracat›n› artt›r›rsa, uluslararas› bak›r fiyatlar›n›n düflme-
sine yol açar. (Brezilya için kahve) Fiyatlar, ihraç edilen bak›r miktar›ndan daha
h›zla düflerse, Zambiya’n›n ihracat gelirleri azal›r. Bu durumda ülkelerin ihracatla-
r›n› artt›rmalar›n›n bir anlam› yoktur.
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Küresel dünyada üretimi firmalar gerçeklefltirirler. Her firma, kendi bafl›na ka-
rar al›r. Dolay›s›yla bazen firman›n (e¤er çokuluslu flirket ise) ald›¤› karar, ülkenin
ç›karlar› ile her zaman örtüflmeyebilir. Ülke, baz› durumlarda ithal ikamesi sanayi-
sinde uzmanlaflarak ticaret haddini kendi lehine çevirebilir.

Yoksullaflt›r›c› büyüme sonucunda ülkenin ihraç edilebilir mal üretimi artm›fl,
ithal edilebilir mal üretimi ise azalm›flt›r. Faktör arz›ndaki art›fl sonucunda artan
faktörler tekrar ihracat sektörüne yönelece¤inden faktör art›fl› ekonomik büyüme-
ye olumlu katk›da bulunmayacakt›r. Bu geliflmeye engel olmak mümkündür. Ülke
böyle bir durumla karfl›laflmamak için uygun bir vergi politikas› ile refah kayb›n›n
ortaya ç›kmas›na engel olabilir, miktar k›s›tlamalar›na gidebilir, ihraç mallar›n› im-
ha edebilir.

Ragner Nurkse, yoksullaflt›r›c› büyümeyi gerçekçi varsay›mlara dayanmad›¤›
için elefltirmifltir. Ülkenin d›fl ticaret hadleri aleyhe geliflirken üretim faktörlerinin
ihracat sektörüne yönelmesi için herhangi bir sebep yoktur. Ayr›ca, Bhagwati’nin
belirtmifl oldu¤u gibi bu flekilde bir geliflmenin ortaya ç›kabilmesi için, büyümenin
mutlaka ihracat sektöründe meydana gelmesi, ülkenin ihraç mallar›na yönelik d›fl
talebin fiyat esnekli¤inin sert olmas›, dolay›s›yla ihracat art›fl›n›n fiyatlar› düflürme-
si ve ülkenin önemli ölçüde d›fl ticarete ba¤›ml› bulunmas› gerekir. 

Yoksullaflt›r›c› büyüme ülke ekonomisi üzerinde nas›l bir etki yarat›r?

Ekonomik Büyüme ve Tüketici Zevklerinde De¤iflmeler
Ekonomik büyüme ile birlikte toplumun zevk ve tercihlerinde de de¤iflmeler
meydana gelir. D›fl ticaret, toplumsal zevklerde de¤ifliklik yarat›r. Büyüme ile bir-
likte talep yap›s› de¤iflir ve bu durum ticaret kal›b›n› etkiler. D›fl ticarete aç›lan
ülkeler, daha önce hiç karfl›laflmad›klar› mallar ile yüz yüze gelir, bunlar› tan›ma-
ya ve tüketmeye bafllar. 

fieker, pamuk, tütün, patates gibi ürünlerin d›fl ticaret yoluyla Avrupa’da tan›n-
mas› yeni ihtiyaçlar›n do¤mas›na yol açm›flt›r. Özellikle geliflme yolunda olan ül-
kelerde gösterifl amac›yla tüketim (demonstration effect) d›fl ticaret yoluyla mo-
dern tüketim kal›plar›n›n bu ülkelerde h›zla yay›lmas›na yol açar. Dolay›s›yla, ge-
liflme yolunda olan ülkelerde tüketim tercihlerinde bir kayma meydana gelir. Fa-
kat bu etki sebebiyle tüketimin mutlaka gösterifl amac›yla artm›fl olabilece¤ini söy-
lemek mümkün de¤ildir. 

Ülkeler, ça¤›m›z›n modern haberleflme imkanlar› sayesinde birbirlerinde üreti-
len ve tüketilen mallar konusunda çok k›sa sürede bilgi sahibi olabilmekte ve böy-
lece o zamana kadar duyulmayan, bilinmeyen yeni ihtiyaçlar ortaya ç›kmaktad›r.
HD televizyonlar, iPhone, iPod, iPadlar, Coca-Cola, Pepsi-Cola gibi içecekler art›k
bütün dünyan›n tan›d›¤› mallar hâlinde gelmifltir. 

D›fl ticarete aç›lan ülkede ihracat ile birlikte ihraç mallar›n›n fiyatlar›n›n yüksel-
mesi buna karfl›l›k ithal ürünlerinin fiyatlar›n›n düflmesi, toplumda tüketim kal›pla-
r›n›n de¤iflmesine ve üretim yap›s›nda kaymalara yol açar. ‹thal mallar›na yönelik
tüketim kal›b›n›n de¤iflmesi, d›fl ticaret hacminin artmas›na, tersine ihraç mal› yö-
nünde de¤iflme ise ticaret hacminin daralmas›na sebep olur. 

Özellikle ihraç mal›na yönelik talepte meydana gelen afl›r› art›fl, bu mal›n d›fl
sat›fl›n› durdurabilir. ‹thalat›na yönelik tüketici tercihlerinde meydana gelen kay-
malar ise ülke içi fiyatlar›n de¤iflmesine yol açarak uluslararas› ticaret hacmini ve
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Brezilya, 1930’lardan önce
dünya kahve üretiminin
önemli bir k›sm›n›
gerçeklefltiren ve kahve
ihracat›nda sert bir d›fl talep
ile karfl› karfl›ya bulunan bir
ülke idi. Bu durumda
Brezilya, kahve üretimini ve
ihracat›n› artt›rm›fl, fakat
ihracattan sa¤lad›¤› gelirde
önemli bir art›fl elde
edememifltir. 
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D›fl ticaret yeni ihtiyaçlar
yarat›r ve bunlar›n tatmin
edilmesi gere¤i ortaya ç›kar. 

Gösterifl amac›yla tüketim
genelde geliflme yolunda
olan ülkelerde önemli ise de
bu etki geliflmifl ülkelerde de
talebi etkilemektedir.
ABD’de Avrupa yap›m›
otomobillere, özellikle
Mercedes marka
otomobillere talep buna
örnek olarak gösterilebilir. 

Ekonomik büyüme, tüketici
zevklerinde de¤iflmelere yol
açarak uluslararas› ticareti
etkileyebilmektedir. 



ticaret hadlerini etkiler. ‹hraç mal›na yönelik talep kaymas›, mal›n iç fiyat›n› artt›-
rarak ülkeler aras›ndaki fiyat farkl›l›¤›n› azalt›r ve d›fl ticaret hacminin küçülmesi-
ne sebep olur. E¤er bu yönelme ülkenin ihraç fiyatlar›n› dünya fiyatlar› seviyesine
kadar yükseltirse, d›fl ticaret hacmi s›f›ra kadar düflebilir.

Ekonomik büyüme ile birlikte toplumun zevk ve tercihlerinde nas›l bir de¤iflim meydana
gelir?

ULUSLARARASI FAKTÖR HAREKETLER‹

Uluslararas› Faktör Hareketleri Kapsam›nda
Uluslararas› Göç 
Uluslararas› göç, insanlar›n di¤er bir deyiflle eme¤in bir ülkeden (gönderici ülke)
di¤er bir ülkeye (al›c› ülke) belli bir süre ikamet etmek amac›yla göç etmesidir. Bu
durum, göç alan ülkeler aç›s›ndan geçmiflte önemli etkiler yaratm›flt›r. Emek-yo-
¤un, arazi-k›t Avrupa ile Afrika’dan emek-k›t ve arazi-bol Bat› Yar›mküreye 1500’li
y›llardan günümüze kadar önemli miktarda göç gerçekleflmifltir. 

Bu dönemde 75 milyon Avrupal› ülkelerini terk ederek Kanada, ABD, Arjantin,
Brezilya, Latin Amerika ülkeleri ile Karayiplere göç etmifllerdir. 10 milyon Afrikal›
ise Bat› Yar›mküreye 1450-1800’li y›llarda köle olarak götürülmüfltür. Uluslararas›
göç 1930’lu y›llarda yavafllam›fl, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda yeniden h›zlanm›fl-
t›r. 1960 y›l›nda ABD’nin nüfusunun % 5’i yabanc› do¤umlu iken, 2000’de oran %
10’a ç›km›flt›r. 

Günümüzde zengin ülkelere, geliflme yolunda olan ülkelerden önemli ölçüde
göç olmaktad›r. Bunun sebebi, geliflmifl ülkelerdeki ücretlerin yüksekli¤idir. Gelifl-
mifl ülkeler göç hareketlerini k›s›tlamaya çal›flmakta fakat kaçak göçmenlere de en-
gel olamamaktad›r. 2012 y›l›nda ABD’de 9.5 milyon kaçak iflçinin bulundu¤u tahmin
edilmektedir. Avrupa’da 15 milyondan fazla insan yabanc› statüsünde yaflamaktad›r.

Göçmenlerin sosyal haklar› s›n›rl›d›r ve siyasi haklardan yoksunlard›r. Avru-
pa’da toplam nüfus içinde göçmenlerin yo¤un oldu¤u ülkeler Lüksemburg (%
35.6) ile ‹sviçre’dir. (% 19) ‹flgücü içinde yabanc› göçmen iflçilerin en yo¤un oldu-
¤u ülke % 58 oran› ile yine Lüksemburg’dur. Bu ülkeyi % 17 ile ‹sviçre izlemekte-
dir. Yüksek gelirli ülkeler aras›nda Japonya, toplam nüfus içinde yabanc› nüfus
oran› en düflük ülkedir.

fiekil: 7.3’te 1960-2000 döneminde dünyada meydana gelen uluslararas› göç ha-
reketleri gösterilmifltir. Bu dönemde güney ülkelerinden (geliflme yolunda olan ül-
keler) Kuzey’e (geliflmifl ülkeler) büyük göç yaflanm›fl ve göç eden nüfus 14 mil-
yondan 60 milyona ç›km›flt›r. Dünyada 1960’a kadar göçmenler daha çok erkek
idi. Fakat bu y›ldan sonra Güney Asya hariç durum de¤iflmifl ve kad›n göçmen
miktar›nda önemli art›fl olmufltur. 2000 y›l›nda Ukrayna, Singapur ve Filipinler kay-
nakl› göçlerdeki kad›n oran› % 60 seviyesindedir.
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1960’l› y›llarda Bat› Avrupa
ülkeleri ve Almanya,
Türkiye’den önemli miktarda
göç alm›flt›r. Almanya,
dünyada göçmen nüfusu en
fazla olan üçüncü ülkedir.
Dünya üzerindeki
göçmenlerin % 5’i di¤er bir
deyiflle 191 milyon göçmenin
10 milyonu ( nüfusunun %
12’si) Almanya’da
yaflamaktad›r. Merkezi
Wiesbaden kentinde
bulunan Federal ‹statistik
Dairesi’ne göre Almanya’da
31 Aral›k 2010 tarihinde
1.629.480 Türk vatandafl›
(776.847 kad›n, 852.633
erkek) vard›r. 830.397 Türk
vatandafl› ise Alman
vatandafll›¤›na geçmifltir.
2000 y›l›ndan sonra
Almanya’da Türk anne ve
babadan olma Türk
çocuklar›n› da dikkate
al›rsak, (330 bin) bu ülkede
3 milyona yak›n Türk
kökenlinin varl›¤›ndan söz
etmek mümkündür. Göçmen
Türkler, Almanya nüfusunun
% 3.6’s›n› oluflturmaktad›r.



Son y›llarda ABD ve Bat› Avrupa ülkelerine yönelik güçlü göç etme iste¤i var-
d›r. Güney-Güney aras›ndaki göçün dünya yüzdesi içindeki pay› 1960 y›l›nda %
61’den 2000 y›l›nda % 48’e inmifl buna karfl›l›k Güney’den Kuzey’e göçün oran› %
16’dan % 37’ye ç›km›flt›r. 1960-2000 döneminde ABD’de toplam göçmen say›s›
24.3 milyona, Bat› Avrupa’da ise 22 milyona ulaflarak 2000 y›l›nda dünya toplam›-
n›n % 42’ye yükselmifltir.
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ABD’ye dünyan›n tüm
bölgelerinden özellikle
Meksika ve Filipinler’den
göçmen gelmektedir. Bu iki
ülkeden gelen göçmen say›s›
10.8 milyon olup ABD’nin
toplam stok göçmen
miktar›n›n % 31’ine,
dünyadaki tüm göçmenlerin
ise % 7’sine denktir. Oysa
Bat› Avrupa’da 2000 y›l›nda
göçmenlerin beflte ikisi Bat›
Avrupa kökenlidir.



Göç dalgas›na engel olmak için geliflmifl ülkelerin yasal göçü engelleyici ön-
lemler almas›, kaçak göçe ortam haz›rlam›fl ve kaçak göçmenlerin hayatlar›n› kay-
betmelerine yol açm›flt›r. Buna ra¤men 2012 y›l›nda Avrupa’da 6.5 milyondan faz-
la kaçak göçmen iflçinin bulundu¤u tahmin edilmektedir.

Günümüzde zengin ülkelere geliflme yolunda olan ülkelerden göçün sebebi nedir? Son y›l-
larda uluslararas› göçün yönünde nas›l bir de¤iflim olmufltur?

Uluslararas› Göç ve ‹flgücü Piyasas›
Uluslararas› göç geçici de¤il, devaml›d›r. Geçici iflçi (temporary worker) “misafir ifl-
çi” (guest worker) olarak an›l›r. Göç alan ülkeye gelen iflçi, bu ülkenin iflçileri gibi
ayn› haklardan yararlan›r, ayn› ücreti al›r. Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) kural-
lar› ve göç alan ülkelerin mevzuat›, göçmen iflçi ile yerli iflçi aras›nda ay›r›m yap›l-
mas›n› yasaklar. Bu sebeple göç alan ülkede ikili ücret yap›s› söz konusu de¤ildir.

Fakat bu kurallar misafir iflçiler ile mevsimlik iflçiler için geçerli de¤ildir. Eme-
¤in di¤er bir deyiflle iflgücünün homojen oldu¤u varsay›m› günümüzde gerçekçi
de¤ildir. ‹yi e¤itimli ve nitelikli iflgücü ile niteliksiz iflgücü bir de¤ildir. Bu sebeple
her ülkenin iki tip iflgücüne sahip oldu¤unu varsaymak daha do¤ru olur: 

Göç eden iflgücünün niteli¤i, göç alan ve veren ülkeler üzerindeki etkileri aç›-
s›ndan farkl›d›r. Uluslararas›nda iflgücü göçü kapmas›na girenler genelde düflük ni-
teliklidir. Bu insanlar kendi ülkelerinde de iflsizdirler. Bunlar, eme¤in k›t oldu¤u
ülkelere daha iyi bir yaflam umuduyla göç etmek isterler. Göç edenler göç ettikle-
ri ülkenin üretimine katk›da bulunurlar ama ülkeye maliyetleri de vard›r. ‹flsizlik si-
gortas›, e¤itim, bar›nma ve sa¤l›k giderleri vb. Maliyeti karfl›lamak için artt›r›lan
vergiler sermaye sahiplerinin gelirlerinin azalmas›na yol açabilir.

Küresel dünyada uluslararas› göç hareketleri, ülkelerin emek piyasas› üzerinde
önemli etkiler yarat›r. Bu etkileri aç›klayabilmek için flimdi dünyada sadece iki ül-
kenin (Almanya ve Türkiye) ve bu iki ülkede de Euro’nun geçerli oldu¤unu varsa-
yal›m. Göçten önce Almanya’da saat bafl›na ücretler 6 Euro (A) Türkiye’de ise 2
Euro (A’) olsun. Almanya ve Türkiye göçü s›n›rlayan engelleri kald›r›rsa, Alman-
ya’da saat ücretleri daha yüksek oldu¤u için ülkeye iflgücü göçü bafllar. Bu durum-
da Almanya’da ücretler düflerken Türkiye’de yükselir. Türkiye’den Almanya’ya 20
bin iflçinin göç etti¤ini kabul edelim. Bunun sonucunda Almanya’da saat ücretleri
(emek arz ve talep e¤rileri sabit) 5 Euro’ya düflecek, Türkiye’de 3.20 Euro’ya yük-
selecek ve denge noktas› (B) olacakt›r. 

Net kazanç, Türkiye’nin yeni ve eski emek arz e¤rilerinin yeni ve eski ücret se-
viyelerinin alt›nda kalan (e ve f) alanlar›na göre bulunur. Türkiye’de kalan iflçiler,
Almanya’ya gidenler sebebiyle saat ücretleri 2 Euro’dan 3.20 Euro’ya ç›kt›¤› için
kazançl›d›rlar. Bu kazanç flekilde (d) alan› ile gösterilmifltir. Türkiye’de iflçi istih-
dam eden iflverenler ücretler yükseldi¤i için (d + e) alan› kadar kayba u¤rarlar. Al-
manya’daki iflverenler ise göçmen iflçiler saat ücretlerini düflürdü¤ü için (a + b) ka-
zanç sa¤larlar. Almanya’da çal›flanlar ise (a) alan› kadar kayba u¤rarlar. Çünkü sa-
at ücretleri 6 Euro’dan 5 Euro’ya inmifltir. 

Uluslararas› göç, Almanya ve Türkiye’de kazanç ve kay›plara yol açar. Alman-
ya uluslararas› göç sonucunda net olarak (b) alan› kadar kazanç sa¤lar. Göç veren
Türkiye, göçten dolay› kayba u¤rar. Türkiye’deki iflverenlerin kayb› ise (d + e) ala-
n› kadard›r.

148 Uluslararas›  ‹kt isat  Teor is i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

Uluslararas› göç,
günümüzde hem göç alan
sanayileflmifl ülkelerde ve
hem de göç veren geliflme
yolunda olan ülkelerde
sorunlara yol açmaktad›r.
Özellikle yasal olmayan
yollarla geliflmifl ülkelere
yönelik göç, göç yolu
üzerinde en önemli geçit
ülkesi olan Türkiye’yi de
olumsuz etkilemektedir. 



Tablo 7.1’de Türkiye ve Almanya’da uluslararas› göç hareketlerinden do¤an
kazanç ve kay›plar gösterilmifltir.

Uluslararas› göç hareketleri sonucunda ülkeler aras›nda ücret seviyeleri aras›n-
daki farkl›l›klar azal›r. Göçmenler, göç ettikleri ülkelerde daha yüksek hayat sevi-
yesine ulafl›rlar. Dünya geliri serbest göç hareketleri sonucunda artar. Göç veren
ülkeler ekonomik olarak kaybeden ülkeler olmakla beraber göçmenler ülkelerine
önemli miktarlarda döviz transfer ederler. Günümüzde göçmen iflçiler y›lda 100
milyar dolar civar›nda dövizi ülkelerine göndermektedirler. 

Geliflmifl ülkelere göç e¤er beyin göçü niteli¤inde ise, kay›p çok fazlad›r. Son
y›llarda beyin göçü veren ülkeler göçü tersine çevirmek için giriflimlerde bulun-
maktad›rlar. Güney Kore ve Tayvan, mühendis ve bilim insanlar›n› kendi yüksek
teknoloji sektörlerinde istihdam etmek istemekte ve tersine göçü teflvik etmektedir.

Küresel dünyada uluslararas› göç hareketleri, ülkelerin emek piyasas› üzerinde nas›l bir
etki yarat›r?

Gruplar Ekonomik Kay›p ve Kazançlar

Göçmenler Kazanç alan› (e + f)

Türkiye’de iflçiler Kazanç alan› (d) 

Türkiye’de iflverenler Kay›p alan› (d + e) } Kay›p alan› (e)

Almanya’da iflçiler Kay›p alan› (a) 

Almanya’da iflverenler Kazanç alan› (a + b) } Kazanç alan› (b)

Dünya Kazanç alan› (b + f) 
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Göç alan ülke ile göçmenler
faktör hareketlili¤inden kârl›
ç›karlar. Göç veren ülkeler
hareketlili¤in kaybeden
taraf›d›r. Bununla beraber
dünya ekonomisi aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde kazanç
söz konusudur. Çünkü göçe
konulan yasaklar›n
kalkmas›yla insanlar dünya
üretimine daha fazla katk›
sa¤layacaklar› ülkelere
giderler ve dünya refah›n›n
artmas›na katk›da
bulunurlar.
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Uluslararas› ‹flgücü Hareketlerinin Ekonomik Analizi
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda emek (iflgücü) faktörünün hareketlili¤ine önemli k›-
s›tlamalar getirilmifltir. Emek, sermayenin aksine daha az hareketli üretim faktörüdür.
Bunun ekonomik ve politik sebepleri vard›r. fiimdi, iki ülkeli, (Türkiye ve Almanya)
iki üretim faktörlü bir modelde (emek ve tabiat) iflgücü hareketlili¤inin ekonomik et-
kilerini görelim. Almanya ve Türkiye’nin sadece bir mal ürettiklerini ve gelirlerinin
sadece ürettikleri bu maldan olufltu¤unu, iki ülkenin d›fl ticaret yapmad›¤›n› fakat
emek (iflgücü) hareketlili¤ine koyduklar› k›s›tlamalar› kald›rd›klar›n› varsayal›m.

Her iki ülkede üretim fonksiyonu Q (T, L) ise, ülkelerin üretimi, tabiat sabit ol-
du¤u için emek faktörüne ba¤l› olacakt›r. Ekonomide toplam üretim, eme¤in mar-
jinal verimlili¤ine ba¤l›d›r. Daha çok emek istihdam›nda, eme¤in marjinal verimli-
li¤i üretim art›fl›yla birlikte düfltü¤ü için üretim azalmaktad›r. 

fiekil 7.6’da eme¤in marjinal verimlili¤i (MPL), istihdam edilen emek miktar› ar-
t›kça düfler. MPL e¤risinin alt›nda kalan k›s›m toplam gelirdir. (Rant + ücret = ulu-
sal gelir) Veri istihdam seviyesinde marjinal üretimi reel ücret seviyesi belirler. Bu
durumda eme¤e yap›lan toplam ödemeler, reel ücretin istihdam miktar›yla çarp›-
m› sonucunda belirlenir ve flekildeki dikdörtgen alan› (OENM) temsil eder. MNK
alan› ise, toprak sahiplerinin elde ettikleri rant geliridir. Ülkede toprak sabit tutu-
larak artt›r›lan emek, eme¤in marjinal verimini düflürür.

Almanya ve Türkiye ayn› teknolojiye sahip fakat farkl› toprak verimlili¤i olan
ülkeler ise (Türkiye’de toprak verimlili¤i az) Türkiye’deki iflçiler Almanya’daki ifl-
çilerden daha az kazan›rlar. Bu durum, Türkiye’deki iflçilerin Almanya’ya çal›flmak
için gitmelerini teflvik eder. Almanya’daki toprak sahipleri topraklar›n› Türkiye’ye
gönderemeyecekleri için, ülkelerin eme¤in hareketlili¤ine konulan k›s›tlamalar›
kald›rd›¤›n› kabul edelim. 

Bu durum, Türkiye’den iflgücü ç›k›fl›na ve ücretlerin artmas›na yol açar. E¤er
iflgücünün hareketlili¤ine konulan k›s›tlamalar tümden kald›r›l›rsa, Türkiye’den Al-
manya’ya iflgücü göçü her iki ülkede de eme¤in marjinal verimlili¤i eflitlenene ka-
dar devam eder. 
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fiimdi fiekil 7.7’de yatay ek-
senin dünya toplam emek fak-
törünü gösterdi¤ini varsayal›m.
Türkiye’de istihdam edilen
emek miktar› O’dan, Alman-
ya’da istihdam edilen emek ise
O1’den bafllayarak gösterilmifl-
tir. Soldaki dik eksen Türki-
ye’de istihdam edilen eme¤in
marjinal verimlili¤ini, sa¤daki
dik eksen ise Almanya’daki
eme¤in marjinal verimlili¤ini
göstermektedir. Bafllang›çta
OL1 kadar emek Türkiye’de
L1O1 kadar emek ise Alman-
ya’da istihdam edilmektedir.
Bu durumda Türkiye’deki üc-
retler C, Almanya’daki ücretler-
den B daha düflüktür.

‹flgücünün hareketlili¤ine
konan k›s›tlamalar›n kald›r›l-
mas› durumunda iflgücü, ken-
disine daha yüksek ücret veren ülkeye gitmek isteyecektir. Türkiye’den Alman-
ya’ya iflgücü göçü, her iki ülkede de ücretler eflitlenene kadar devam edecek ve
eflitlik her iki ülkenin marjinal verimlilik e¤rilerinin kesiflti¤i yer olan A noktas›nda
oluflacakt›r. Dolay›s›yla Türkiye’de OL2, Almanya’da ise O1L2 kadar iflgücü istih-
dam edilecektir.

Türkiye’de ücretler yükselirken, Almanya’da düflecektir. ‹flgücünün her iki ül-
kedeki hareketlili¤i A noktas›nda duracak ve L1L2 kadar iflgücü, Türkiye’den Al-
manya’ya göç edecektir. Bunun sonucunda dünya üretimi (geliri) ABC alan› kadar
artacakt›r. Almanya’n›n iflgücü dolafl›m›na koydu¤u k›s›tlamalar› kald›rmas› sonu-
cu dünya geliri ço¤alacakt›r. 

Almanya’da ücretlerin düflmesinden, Türkiye’de ise yükselmesinden dolay› ba-
z› geliflmeler de olacakt›r. Almanya’daki toprak sahipleri ülkeye daha fazla iflgücü
giriflinden memnun olurken, Türkiye’deki toprak sahipleri bu durumu pek hofl
karfl›lamayacaklard›r.

Dünya ekonomisinde tam bir faktör hareketlili¤i yoktur. Ülkelerin gerek ticare-
te ve gerekse faktör hareketlili¤ine getirdikleri k›s›tlamalar, teknolojik farkl›l›klar
ve kaynaklar›n ülkeler aras›ndaki da¤›l›m›ndaki dengesizlikler emek (iflgücü) fak-
törünün fiyat›n›n (ücret) tam olarak eflitlenmesine engel olmaktad›r. 

‹flgücünün hareketlili¤ine getirilen k›s›tlamalar devam etti¤i sürece ekonomide
tam bir faktör-fiyat eflitli¤i sa¤lanamaz. Ayr›ca, iflgücü d›fl›ndaki baz› üretim faktör-
leri de yan yana getirilemez. ‹sveç’in ormanlar›n› Türkiye’nin limon bahçelerinin
yan›na getirmemiz mümkün de¤ildir. Göç alan ülkelerdeki (AB, ABD gibi) sendi-
kalar, göçün s›n›rland›r›lmas›n› ister. Çünkü göç ücret seviyesini düflürür ve göç
alan ülkelerde iflsizli¤in de artmas›na yol açar.
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Uluslararas› göç sonucunda sermayenin getirisi artaca¤›ndan sermaye sahipleri
göçten yanad›r. Göç veren ülkelerdeki sermaye sahipleri ise göçe karfl› ç›karlar.
Göç sonunda göçmen iflçiler kazand›klar› gelirin bir k›sm›n› ülkelerine transfer
ederler. Böylece, ülkede göç dolay›s›yla düflen ulusal gelirin bir k›sm› bu transfer-
ler sebebiyle telafi edilir. Filipinli iflçiler 2011 y›l›nda ülkelerine 15 milyar dolar
göndermifllerdir. Bu, ülkenin GSMH’nin % 13’üne denktir. 

Türkiye’den 1960’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren baflta Almanya olmak üzere Bat›
Avrupa ülkelerine göç eden Türk iflçilerinin Türkiye’ye göndermifl olduklar› döviz-
ler, ülkenin döviz darbo¤az›n›n giderilmesini sa¤layarak ekonomik kalk›nmaya
önemli katk›da bulunmufltur.. 

Uluslararas› göç hareketlerinin ülkeler üzerinde ne gibi etkileri olmaktad›r?

Uluslararas› Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Analizi
Küresel dünyada uluslararas› sermaye hareketleri önemli bir yere sahiptir. Serma-
yenin liberalleflmesi sonucunda sermaye ak›fl›n›n önündeki engeller büyük ölçüde
kalkm›fl, finansal serbestleflme politikalar›n›n etkisiyle dünya ekonomilerinin bü-
tünleflmesinde önemli geliflmeler sa¤lanm›flt›r. Piyasalardaki bütünleflme sonucun-
da tasarruf ve yat›r›mlar daha etkin da¤›lm›flt›r. 

Serbestleflen sermaye, ülkelerdeki yat›r›mlar› artt›rarak büyümeyi olumlu yönde
etkilerken ani sermaye girifl ve ç›k›fllar› ekonomilerde istikrars›zl›¤a da yol açm›flt›r.
2008 sonbahar›nda önce ABD’de bafllayan ve sonra tüm dünyaya yay›lan finansal
kriz 1929 ekonomik krizinden çok daha fazla dünya ekonomisini etkilemifltir.

Uluslararas› sermaye hareketleri, ulusal s›n›rlar› aflarak ülkeye giren ve ç›kan
fonlar› kapsar. Ülkeler sermaye hareketlerinin olumlu yönünden yararlanmak is-
terken, olumsuzluklar›n› da uygun ekonomi politikalar›yla en aza indirmek duru-
mundad›rlar. 

Sermaye hareketlerine uygulanan k›s›tlamalar üç gerekçeyle kald›r›l›r. ‹lk ola-
rak sermaye hareketlerinde serbestleflmenin getirdi¤i rekabet sebebiyle sermaye
piyasas›n›n uzmanlaflmay› teflvik etmesi amaçlan›r. ‹kinci olarak tasarruflar›n ve-
rimli alanlarda kullan›m› arzu edilir. Bireylerin portföy çeflitlendirmesine giderek
yurt içi floklardan etkilenmeyen istikrarl› bir gelir elde etme imkan›na sahip olabil-
meleri ise üçüncü gerekçedir. 
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Almanya ve di¤er Bat›
Avrupa ülkelerindeki Türk
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Küresel dünyada sermaye
hareketlerini s›n›rlamaya
yönelik politikalar k›sa
dönemde etkilidir. Uzun
dönemde sermaye
hareketlerini k›s›tlamak
imkans›zd›r.



Uluslararas› sermaye hareketleri genelde iki bafll›kta incelenebilir: Banka kredile-
ri (borçlar) ve yat›r›mlar. Borç fleklinde gerçekleflen sermaye hareketlerinde belirli
bir para ile ifade edilen bir kaynak di¤er bir ülkenin kullan›m›na sunulur ve belirli
bir vade sonunda anapara ve faizinin geri ödenmesi flart›na ba¤lan›r. Borçlanan ta-
raf, devlet, kurumlar ya da bireylerdir. D›fl borç olarak adland›r›lan sermaye hareket-
lili¤inde bir ülkede yerleflik kifli veya kurulufllar›n, ülke d›fl›ndaki kifli veya kurulufl-
lardan sa¤lad›klar› kaynaklar› belirli bir vade sonunda geri ödenmeleri gereklidir.

Uluslararas› alandaki sermaye hareketlili¤inin ikinci grubunu yat›r›mlar olufltu-
rur. Yat›r›m fleklindeki yabanc› sermaye; yabanc› portföy yat›r›mlar› ve do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar olmak üzere ikiye ayr›l›r. Yabanc› portföy yat›r›mlar›; riske uy-
gun en yüksek getirinin sa¤lanabilmesi için yabanc› bir ülkede hisse senedi, tah-
vil, bono fleklinde yap›lan ve genelde k›sa vadeli yabanc› finansal de¤erlerdir. 

Do¤rudan yabanc› yat›r›m, ülkesi d›fl›nda bir ülkede üretim yapmak üzere bir
firmay› sat›n almak, yeni kurulan bir firma için kurulufl sermayesini sa¤lamak,
mevcut bir firman›n sermayesini artt›rarak sermayesini, teflebbüsünü, teknolojisini,
iflletmecilik bilgisini ve yat›r›mc›n›n kontrol yetkisini de beraberinde getiren yat›-
r›mlard›r. fiimdi fiekil 7.9 üzerinde uluslararas› sermaye hareketlerinin ekonomik
etkilerini görelim.

fiekilde sermayenin marjinal verimlili¤i dünyada sadece iki ülkenin bulundu¤u
varsay›m›na göre MPC olarak gösterilmifltir. ‹ki üretim faktörü (emek ve sermaye)
ile ülkede tek bir homojen mal üretilmektedir. Sermayede meydana gelen art›fl
üretimde bir birim art›fltan daha fazla ç›kt› sa¤l›yorsa (di¤er flartlar veri) sermaye
getiri elde ediyor demektir. fiekilde Türkiye’nin MPC e¤risi (sermayeye talep) sol-
dan sa¤ afla¤›ya, Almanya’da ise sa¤dan sol afla¤›ya çizilmifltir. ‹ki ülkedeki toplam
sermaye miktar› yatay eksende gösterilmifltir. (OO’) 

E¤er ekonomide piyasalar tam rekabet flartlar›nda üretim yap›yorlarsa, serma-
yenin her iki ülkede de verimlilikleri (dolay›s›yla gelirleri) eflit olacakt›r. K›s›tlama
olmaz ise sermaye bir ülkeden di¤erine akacakt›r. Ak›fl, sermayenin daha fazla ge-
lir elde etti¤i di¤er bir deyiflle verimlili¤i daha yüksek ülkeye do¤ru olacakt›r. 
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fiekilde her iki ülkedeki sermaye talebi E noktas›nda kesiflmektedir. Bu nokta-
da denge oluflmakta ve her iki ülkedeki sermayenin marjinal verimlili¤i birbirine
eflitlenmekte 0r2 = 0r’2 ve 0k2 kadar sermaye Türkiye’de 0’k2 kadar sermaye ise
Almanya’da kullan›lmaktad›r. (E) noktas›nda kullan›lmayan sermaye yoktur.

fiekilde AB do¤rusu Türkiye’de sermaye stokunun çeflitli seviyelerdeki marjinal
verimlili¤ini göstermektedir. A’B’ ise Almanya’da sermayenin marjinal verimlilik
do¤rusudur. Türkiye’deki sermaye stoku 0k1, Almanya’daki sermaye stoku ise
0’k1’dir. Dünyadaki toplam sermaye stoku 00’ kadard›r. Tam rekabet piyasas› var-
say›m›nda Türkiye’de sermayeye marjinal verimine göre ödeme yap›l›r. 0r1 AB
do¤rusu üzerinde C noktas›nda denge oluflur. 

Benzer flekilde Almanya’da da sermaye marjinal verimi kadar gelir elde eder.
0’r’1 ve A’B’ do¤rusu üzerindeki C’ noktas›ndan denge oluflur. Türkiye’de toplam
ç›kt›, MPCT do¤rusunun mevcut sermaye stokunun alt›nda kalan k›sm›d›r. 0ACk1
Almanya’da ç›kt› miktar› 0’A’C’k1, dünya ç›kt› miktar› ise bu iki alan›n toplam› ka-
dard›r. Türkiye’de toplam ç›kt›, sermayenin kâr› 0r1Ck1 ile eme¤in gelirinden olu-
flur. r1AC Almanya’da da sermaye 0’r’1C’k1 kadar kâr elde eder. Toplam ç›kt›dan
geriye kalan miktar eme¤in pay›d›r. (r’1A’C’)

Bu durum, sermaye üzerine konan k›s›tlamalar kald›r›l›rsa de¤iflir. Çünkü Tür-
kiye’de sermayenin getirisi 0r1 Almanya’daki sermayenin getirisinden daha fazla-
d›r. (0’r’1) ‹ki ülke sermayeye koyduklar› k›s›tlamalar› kald›r›rlarsa, sermaye Al-
manya’dan Türkiye’ye gelir. Çünkü sermayenin getirisi Türkiye’de Almanya’ya gö-
re daha çoktur. Bunun için iflgücünün ülkeler aras›nda hareketlili¤inin olmamas›
gerekir. Almanya’dan k1k2 miktar› kadar sermaye, Türkiye’de daha fazla kar elde
etmek için Türkiye’ye gider. Bunun sonucunda Türkiye’deki sermayenin getirisi
0r2’ye düfler.

Di¤er taraftan Almanya’dan sermaye ç›k›fl›, sermayenin getirisinin 0’r’1 den
0’r’2’ye yükselmesine yol açar. Sonunda her iki ülkedeki MPC do¤rular› E nokta-
s›nda kesiflir ve denge oluflur. Böylece her iki ülkede de sermayenin marjinal ve-
rimi eflitlenmifl olur. (0r2 = 0’r’2) Dolay›s›yla ülkeler aras›nda sermayenin hareket-
lili¤i için bir sebep kalmaz.

Acaba k1k2 kadar sermayenin Almanya’dan Türkiye’ye gitmesi sonucunda her
iki ülkenin ve toplam dünya ç›kt›s›n›n miktar›nda bir de¤ifliklik olmufl mudur? Ek
sermaye üretimde kullan›ld›¤› için Türkiye’de toplam ç›kt› artar. Sermaye ak›fl›n-
dan önce Türkiye’nin toplam ç›kt›s› 0ACk1 alan›na eflittir. Ek sermaye girifli sonu-
cunda ülkenin ç›kt›s› 0AEk2 kadard›r. Dolay›s›yla ülkenin ç›kt› miktar› (k1CEk2) ka-
dar artar. 

Almanya’n›n ç›kt›s›nda ise azalma meydana gelmifltir. Sermaye ç›k›fl›ndan önce
0’A’C’k1 olan ç›kt› miktar›, sermaye ç›k›fl›ndan sonra k1C’Ek2 kadar azalarak
0’A’Ek2’ye gerilemifltir. Bununla beraber dünya ç›kt›s›nda, kaynaklar›n etkin kulla-
n›m› sonucunda bir art›fl olmufltur. Sermayeye konan k›s›tlamalar kalkt›¤› için ser-
maye marjinal veriminin daha yüksek oldu¤u Türkiye’ye akm›fl, bunun sonucun-
da Türkiye’deki gelir art›fl› (k1CEk2) Almanya’daki gelir azal›fl›ndan daha fazla ol-
mufltur. (k1C’Ek2) 

fiimdi, her iki ülkede de üretim faktörlerinin elde etmifl olduklar› kazançlar› gö-
relim. Türkiye’de sermaye sahiplerinin sermaye girifli olmadan önceki kazançlar›
0r1Ck1’dir. Fakat bu kazanç sermaye hareketi sonucunda 0r2Fk1’e düfler. (r2r1CF
kadar azal›r) Almanya’da sermaye sahiplerinin kazançlar› 0’r’1C’k1’den 0’r’2Fk1’e ç›-
kar. (r’1r’2FC’ kadar artar).
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(C’CE) alan›, sermayenin
serbest dolafl›m› sonucunda
ortaya ç›kan refah art›fl›n›
göstermektedir. Dolay›s›yla,
t›pk› mal ve hizmetlerin
serbest dolafl›m›nda oldu¤u
gibi sermayenin serbest
dolafl›m› da dünya refah›n›
ço¤altm›flt›r. Serbest d›fl
ticaret ülkeler aras›nda
nas›l faktör fiyatlar›n›n
eflitli¤ine imkân sa¤l›yorsa,
üretim faktörlerinin serbest
dolafl›m› da her iki ülkede
faktör ç›kt›lar›n›n eflitli¤ine
ortam haz›rlamaktad›r. D›fl
ticaret ve serbest faktör
hareketleri dünya
kaynaklar›n›n daha etkin
kullan›lmas› için gereklidir.



Bu kay›p ve kazançlar›n toplam›n›n dünya refah›n› artt›r›p artt›rmad›¤› konu-
sunda kesin bir yarg›ya ulaflmam›z mümkün de¤ildir. Bunun için MPC e¤rilerinin
e¤imlerini ve hareket eden sermaye miktar›n› bulmak gerekir. Sermaye hareketin-
den do¤an refah art›fl›ndan her iki ülke de yararlan›r. Benzer bir analiz emek fak-
törü için de geçerlidir. Türkiye’de emek sahipleri sermaye hareketinden önce r1AC
alan› kadar gelir elde ederlerken sermaye hareketinden sonra r2AE alan› kadar ge-
lir sa¤larlar. Ücretlerde r2r1CE kadar art›fl olur. 

Almanya’da ise ücretler düfler. Çünkü emek daha az sermaye ile üretim yapma-
ya bafllar. Sermaye hareketinden önce ücretler r’1A’C’ kadard›r. Sermaye ç›k›fl›ndan
sonra r’2A’E alan›na gerileme olur. (r’1r’2EC’ kadar azalma) Fakat daha ayr›nt›l› bil-
giye sahip olmadan sermaye hareketlili¤inin dünyadaki toplam ücret seviyesi üze-
rindeki etkisini ölçmek mümkün de¤ildir. Bununla beraber ücretler artt›¤› için gelir
da¤›l›m› politikalar›na ba¤l› olarak art›fltan tüm emek sahipleri yararlan›rlar.

Son olarak sermaye hareketlili¤inin her iki ülkenin ulusal gelir seviyeleri üze-
rindeki etkilerini görelim. Türkiye’nin geliri, toplam ücretler ve toplam kârlardan
oluflur. Yukar›da da gösterildi¤i gibi sermaye ak›fl› toplam ücretleri Türkiye’de
r2r1CE alan› kadar artt›rm›fl, sermayenin gelirini ise r2r1CE kadar azaltm›flt›r. Her iki
alan›n karfl›laflt›rmas›ndan ç›kan sonuç fludur: Sermaye sahiplerinin kay›plar›ndan
çok daha fazlas›n› emek sahipleri kazanm›fllard›r. 

Dolay›s›yla bu ülkede ulusal gelir (üretim faktörleri gelirleri toplam›) ülkeye
sermaye girifli sebebiyle FCE alan› kadar artm›flt›r. Bunun tersine Almanya’da ser-
maye ç›k›fl› oldu¤u için toplam ücretler r’1r’2EC’ alan›na gerilemifl ve sermaye sa-
hiplerinin kazançlar› r’1r’2FC’ alan›na ulaflm›flt›r. Almanya’da bu durumda ulusal
gelir C’FE alan› kadar ço¤alm›flt›r. 

Sonuç olarak her iki ülkede sermaye hareketlili¤inden kazançl› ç›km›fllard›r. Ül-
keler aras›nda sermaye hareketlerine (yabanc› do¤rudan yat›r›mlar dahil) getirilen
k›s›tlamalar›n bir maliyeti vard›r. K›s›tlamalar, iki ülkenin gelirinde azalmaya yol
açm›flt›r.

Uluslararas› sermaye hareketlerinin liberalleflmesinin önemini aç›klay›n›z.

Faktör Hareketlili¤inden Faktör Fiyatlar› Eflitli¤ine
Hecksher-Ohlin (H.O.) Teorisi’ne göre serbest d›fl ticaret yoluyla ülkeler aras›nda
uluslararas› faktör hareketlili¤i olmadan da faktör fiyatlar›nda eflitli¤e do¤ru bir ha-
reketin ortaya ç›kabilece¤i, fakat sadece mal hareketleri ile bu eflitli¤in gerçeklefle-
meyece¤i önceki ünitelerde aç›klanm›flt›. Faktör fiyatlar›nda eflitlik ancak faktörler
üzerine konan k›s›tlamalar›n tam olarak ortadan kalkmas›yla mümkün olabilir.
fiimdi bu durumu bir örnek vererek aç›klayal›m. 

H.O. Teorisine göre ülkeler faktör yo¤unluklar›n› esas alarak uzmanlaflacaklar›
için, d›fl ticaret ülkelerin üretim yap›lar›n› etkiler. ‹hracat›n artmas›, sektörde bol
bulunan faktörün yo¤un kullan›m›na yol açar. ‹thal ikamesi sektörü üretimi k›sa-
ca¤›ndan, sektördeki üretim faktörlerine yönelik talep azal›r. Bu geliflmeler, üretim
faktörlerinin k›sa ve uzun dönem gelirlerinde farkl› etkiler yarat›r. K›sa dönemde
emek, toprak sahipleri ve üretim süreci içindeki di¤er tüm faktörler, üretimde mey-
dana gelecek yap›sal de¤iflikliklerden etkilenir. Faktörlere yönelik talepte meyda-
na gelecek de¤ifliklikler, faktör paylar›n› do¤rudan etkiler. 

Ticarete aç›ld›ktan sonra diyelim ki emek yo¤un bir ülke olan Türkiye’de bu¤-
day, sermaye yo¤un bir ülke olan ‹ngiltere’de ise kumafl üretimi arts›n. Türkiye’de
bu¤day üretimi için topra¤a yönelik talep ço¤alaca¤› için toprak sahipleri rant sa¤-
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Faktörlere yönelik talepte
meydana gelecek
de¤ifliklikler, gelirden
alacaklar› paylar› do¤rudan
etkiler. Serbest d›fl ticaret
belli flartlar alt›nda faktör
fiyatlar›nda eflitli¤i sa¤lar
ama faktör oranlar›nda
paradoksa da yol açar. 



larlar. ‹ngiltere’de ise kumafl üretiminde çal›flan iflçilerin ücretleri yükselir ve pa-
muk üretimine uygun olan toprak sahiplerinin gelirleri de bu süreçte artar. Türki-
ye’de kumafl üretimi düflece¤i için bu sektörde çal›flanlara yönelik talep dolay›s›y-
la gelirler azal›r. 

Uzun dönemde ‹ngiltere’de kumafl sektöründe ücretler ve rantlar yükselirken
bu¤day sektöründe tersi olur, ücretler ve rantlar düfler. Türkiye’de ise bu¤day üre-
timinin artmas› topra¤a yönelik talebi yükseltir. Uzun dönemde Türkiye’de toprak
sahiplerinin kazançlar› artar. Toprak rant›n›n yükselmesi ve ücretlerin düflmesi da-
ha az toprak, daha çok emek kullanmay› teflvik eder. 

Uluslararas› ticaret, Türkiye’de toprak/emek oran›n› düflürür. ‹ngiltere’de ise
bunun tersi olur. ‹ngiltere’de ticaret toprak/emek oran›n› yükseltir. Bunun aç›kla-
mas› flöyledir: Türkiye’de faktör fiyatlar›ndaki de¤ifliklik bu¤day üretimini teflvik
eder ve kumafl üreticileri daha düflük toprak/emek oranlar›n› ihtiva eden üretim
metotlar›n› kullanmaya bafllar. 

Faktör hareketlili¤i faktör fiyatlar›n› nas›l etkiler?
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D›fl ticaret toplumlarda baz›
kesimleri d›fl ticaretten
önceki duruma göre daha
iyi, di¤er baz›lar›n› ise daha
kötü duruma getirecektir.
K›sa dönem ile uzun
dönemde kazananlar ve
kaybedenler farkl› olacakt›r.
Çünkü uzun dönemde
ekonomide yap›sal uyum
gerçekleflecektir. 
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Serbest d›fl ticaret ve ekonomik büyüme aras›n-

daki iliflkiyi aç›klayabilmek

Klasik d›fl ticaret teorisi ekonomik geliflmeyi yok
saym›flt›r. Teori, ülkelerin ticaret yapt›klar›n› an-
cak, ticari iliflkiler ile teknoloji transferi ve bilgi
aktar›m›n›n olmad›¤›n› kabul etmektedir. Oysa
dünya ekonomisi zaman içinde büyümekte ve ti-
caret GSMH art›fl›ndan daha h›zl› geliflmektedir.
Veriler, GSMH art›fl› ile ticaretin geliflimi aras›nda
çok yak›n bir iliflkinin varl›¤›n› ortaya koymufl-
tur. Buradaki kritik soru, ticaretin serbestlefltiril-
mesinin ekonomik büyüme üzerinde etkili olup
olmad›¤›d›r. Bu konudaki araflt›rmalar, ekono-
mik büyüme ile d›fl ticaret hacmi aras›nda pozitif
bir iliflkinin varl›¤›na iflaret etmifltir.

Yoksullaflt›r›c› büyüme ve tüketici zevklerinde de-

¤iflmeleri ifade edebilmek

Yoksullaflt›r›c› büyümede d›fl ticaret hadleri aley-
he döndü¤ü için büyüme sonucunda üretim art›-
fl›ndan daha büyük bir gelir kayb› ortaya ç›kmak-
tad›r. Ülkenin ticarete istekli olup olmamas›, tica-
ret hadleri üzerinde farkl› etkiler yarat›r. E¤er ül-
kenin d›fl ticaret hacmi büyükse, uluslararas› fi-
yatlar› (ticaret hadlerini) etkileyecektir. Ticaret
haddinin etkilenmesi ülkenin büyümeden sa¤la-
yaca¤› kazanc› belirleyecektir. Ülke e¤er ticaret
haddini etkilemeyecek kadar küçük ise, kendisi-
nin d›fl›nda oluflan ticaret haddinden (uluslarara-
s› fiyat) ticaret yapar. Ülke uluslararas› fiyat› etki-
leyecek kadar büyükse, bu durum ülkenin refa-
h› üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ekono-
mik büyüme ile birlikte toplumun zevk ve ter-
cihlerinde büyük de¤iflmeler meydana gelir. Bü-
yüme ile birlikte talep yap›s› de¤iflir ve bu du-
rum ticaret kal›b›na etki eder. D›fl ticarete aç›lan
ülkeler, daha önce hiç karfl›laflmad›klar› mallar
ile yüz yüze gelir, bunlar› tüketmeye bafllarlar.

Uluslararas› emek hareketlili¤i kapsam›nda ulus-

lararas› göç kavram›n› tan›mlayabilmek

Uluslararas› göç, bir ülkeden (gönderici ülke) di-
¤er bir ülkeye (al›c› ülke) belli bir süre ikamet et-
mek amac›yla insanlar›n göç etmesidir. Bu du-
rum, göç alan ülkeler aç›s›ndan geçmiflte önemli
etkiler yaratm›flt›r. Emek-yo¤un, arazi-k›t Avrupa
ile Afrika’dan emek-k›t ve arazi-bol Bat› Yar›m-
küreye 1500’li y›llardan günümüze kadar önemli
miktarda göç gerçekleflmifltir. Zengin ülkelere
geliflme yolunda olan ülkelerden göç devam et-
mektedir. Bunun sebebi, geliflmifl ülkelerdeki re-
fah seviyesindeki ve ücretlerdeki yüksekliktir.
Geliflmifl ülkeler göç hareketlerini k›s›tlamaya ça-
l›flmakla birlikte, kaçak göçmenlere de engel
olamamaktad›rlar. 1960-2000 y›llar› aras›nda gü-
ney ülkelerinden Kuzey’e büyük bir göç yaflan-
m›fl ve göç eden nüfus 14 milyondan 60 milyona
ç›km›flt›r. Güney-Güney aras›ndaki göçün dünya
yüzdesi içindeki pay› 1960 y›l›nda % 61’den 2000
y›l›nda 48’e inmifl buna karfl›l›k Güney’den Ku-
zey’e göçün oran› % 16’dan % 37’ye ç›km›flt›r.
Göç dalgas›na engel olmak için geliflmifl ülkele-
rin yasal göçü engelleyici önlemler almas›, kaçak
göçe ortam haz›rlam›fl ve kaçak göçmenlerin ha-
yatlar›n› kaybetmelerine yol açm›flt›r.

Uluslararas› göç ve emek piyasas›n›n önemini

belirtebilmek

Uluslararas› göç devaml› niteliktedir. Göç alan
ülkeye gelen iflçi, bu ülkenin iflçileri gibi ayn›
haklardan yararlan›r, ayn› ücreti al›r. Di¤er bir
deyiflle göç ettikleri ülkenin iflçileri ile ayn› ifl ko-
lunda ayn› nitelikte olduklar› varsay›l›r. Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü kurallar› ve göç alan ülkele-
rin mevzuat›, göçmen iflçi ile yerli iflçi aras›nda
ay›r›m yap›lmas›n› yasaklar. Küresel dünyada
uluslararas› göç hareketleri, ülkelerin emek piya-
sas› üzerinde önemli etkiler yarat›r. Uluslararas›
göç hareketleri sonucunda ülkeler aras›nda ücret
seviyeleri aras›ndaki farkl›l›klar azal›r, göçmen-
ler, göç ettikleri ülkelerde daha yüksek hayat se-
viyesine ulafl›rlar, dünya geliri serbest göç hare-
ketleri sonucunda artar. Göç veren ülkeler eko-
nomik olarak kaybeden ülkelerdir. Göçmen iflçi-
ler y›lda ortalama 100 milyar dolar civar›nda dö-
vizi ülkelerine göndermektedirler.

Özet
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Uluslararas› iflgücü ve sermaye hareketlerinin

ekonomik analizini aç›klayabilmek

Uluslararas› göç hareketlerinin ülkeler üzerinde
önemli etkileri olur. Göç alan ülkelerdeki sendi-
kalar göçün s›n›rland›r›lmas›n› ister. Göç, ücret
seviyesini düflürür. Sermaye sahipleri göçten ya-
nad›r. Çünkü göç ile sermayenin getirisi artar.
Göç veren ülkelerdeki sermaye sahipleri ise gö-
çe karfl› ç›karlar. Göç alan ve veren ülkelerin
ekonomileri üzerinde göçün etkileri farkl› olur.
Göçmen iflçiler kazand›klar› gelirin bir k›sm›n›
ülkelerine transfer ettikleri için ortaya ç›kan
olumsuzluklar›n bir k›sm› telafi edilir. Küreselle-
flen dünyada uluslararas› sermaye hareketleri
önemli bir yere sahiptir. Sermayenin liberallefl-
mesi sonucunda sermaye ak›fl›n›n önündeki en-
geller büyük ölçüde kalkm›fl, finansal serbestlefl-
me politikalar›n›n etkisiyle dünya ekonomileri-
nin bütünleflmesinde önemli geliflmeler sa¤lan-
m›flt›r. Piyasalardaki bütünleflme sonucunda ta-
sarruf ve yat›r›mlar daha etkin da¤›lm›flt›r. Ser-
bestleflen sermaye, yat›r›mlar› artt›rarak büyüme-
yi olumlu yönde etkiler. Ülkelere ani sermaye gi-
rifl ve ç›k›fllar› ise ekonomilerde istikrars›zl›¤a da
yol açabilir.

Faktör hareketlili¤inden faktör fiyatlar› eflitli¤ini

belirtebilmek

Hecksher-Ohlin Teorisi’ne göre serbest d›fl tica-
ret yoluyla ülkeler aras›nda uluslararas› faktör
hareketlili¤i olmadan da faktör fiyatlar›nda eflitli-
¤e do¤ru bir hareket ortaya ç›kabilir. Faktör fi-
yatlar›nda eflitlik ancak faktörler üzerine konan
k›s›tlamalar›n tam olarak ortadan kalkmas›yla
mümkün olabilir. Teoriye göre ülkeler faktör yo-
¤unluklar›n› esas alarak uzmanlaflacaklar› için,
d›fl ticaret ülkelerin üretim yap›lar›n› etkiler. ‹h-
racat›n artmas›, bu sektörde bol bulunan faktö-
rün yo¤un kullan›m›na yol açar. ‹thal ikamesi
sektörü üretimi k›saca¤›ndan, sektördeki üretim
faktörlerine yönelik talep azal›r. Bu geliflmeler,
üretim faktörlerinin k›sa ve uzun dönem gelirle-
rinde farkl› etkiler yarat›r. K›sa dönemde emek,
toprak sahipleri ve üretim süreci içindeki di¤er
tüm faktörler, üretimde meydana gelecek yap›sal
de¤iflikliklerden etkilenir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi tek bafl›na büyümeyi aç›k-
layabilecek bir de¤iflkendir?

a. Ticaret hacmi
b. ‹hracat miktar›
c. ‹thalat miktar›
d. Teknoloji
e. Kamu harcamalar›

2. Afla¤›daki mal ve hizmetlerden hangisi yüksek tek-
noloji ürünü say›lmaktad›r?

a. Ölçüm cihazlar›
b. Tafl›tlar
c. Elektrikli - elektriksiz makineler
d. ‹laç hariç kimyasallar
e. ‹laçlar

3. D›fl ticaretin ekonomik büyümeye katk›s› afla¤›da sa-
y›lan hangi durumda ihracat boyutunda ortaya ç›kmaz?

a. ‹hracatç› firmalar, yurt d›fl› piyasalarda rekabet
bask›s› alt›nda oldu¤undan üretimlerini daha da
etkinlefltirmek zorundad›rlar

b. ‹hracat, firman›n ürünlerine talebi artt›raca¤›n-
dan, firman›n daha büyük ölçekte üretim yap-
mas›na imkan sa¤layarak ölçek ekonomilerin-
den yararlanmas›n› mümkün k›lar

c. ‹hracat dolay›s›yla firman›n ürünlerine yönelik
talebin genifllemesi ve artan rekabet bask›s›, fir-
malar›n AR-GE projeleri gibi uzun dönemde cid-
di verimlilik art›fl› sa¤layacak projelere girmesi-
ne katk›da bulunur

d. ‹hracat, firman›n yurt d›fl› kurum ve kurulufllarla
etkileflimini gündeme getirece¤inden firman›n
ö¤renme sürecini h›zland›r›r

e. Ekonomik büyüme ihracat› azalt›r

4. Ekonomik büyüme ile birlikte toplumun zevk ve ter-
cihlerinde afla¤›da say›lanlardan hangisi ortaya ç›kmaz? 

a. D›fl ticaret toplumsal zevklerde de¤ifliklik yarat›r.
b. Talep yap›s›n›n de¤iflmesi ticaret kal›b›n› etkiler. 
c. D›fl ticarete aç›lan ülkeler daha önce hiç karfl›-

laflmad›klar› mallar ile yüz yüze gelir. 
d. Yeni mallar ile karfl›laflan toplum bireyleri bun-

lar› tan›maya ve tüketmeye bafllar. 
e. Lüks mallar karfl›s›nda bireyler tüketimi k›sarak

daha çok tasarruf etmeye bafllarlar.

5. Ticaret hadlerinin ülke aleyhine de¤iflmesi afla¤›da-
kilerden hangisinde do¤ru tan›mlanm›flt›r?

a. Ülkenin daha az miktarda ithalat yapmak iste-
mesi

b. Ülkenin daha az miktarda ihracat yapmak iste-
mesi

c. Ülkenin ayn› birim ithal mal›n› daha fazla ihraç
mal›yla karfl›layabilmesi

d. Ülkenin ayn› birim ihraç mal›n› daha fazla ithal
mal›yla karfl›layabilmesi

e. Ülkenin tüketim tercihlerinin ithalat aleyhinde
de¤iflmesi

6. Göçün ekonomik etkileri konusunda afla¤›dakiler-
den hangisi yanl›fl bir yarg›d›r?

a. Göç alan ve göç veren ülkelerin ekonomilerin-
de benzer etkiler ortaya ç›kar.

b. Göç alan ülkede sermaye sahipleri göçten olum-
lu etkilenir.

c. Göç alan ülkede iflgücü göçten olumlu etkilenir.
d. Göç veren ülkede iflgücünün marjinal verimlili-

¤i artar.
e. Göç veren ülkede sermaye sahipleri göçten

olumsuz etkilenir.

7. Göçün ekonomik sonuçlar› hakk›nda afla¤›dakiler-
den hangisi söylenemez?

a. Göç veren ülke, ço¤unlukla kaybeden ülke olur.
b. Göç veren ülke, göç eden vatandafllar› arac›l›-

¤›yla döviz transferi sa¤layabilir.
c. Göç alan ülke, ücretlerde düflüfl sa¤lar.
d. Göç alan ülke, daima nitelikli iflgücü kazan›r.
e. Göç alan ülke altyap› sorunlar› yaflayabilir.

8. Afla¤›dakilerden hangisi sermaye hareketlerine uy-
gulanan k›s›tlamalar›n kald›r›lma sebeplerinden biri de-

¤ildir?

a. Serbestleflmenin getirdi¤i rekabet ortam›n› sa¤-
lamak

b. Sermaye piyasas›n›n serbestleflmenin uzmanlafl-
may› teflvik etmesi

c. Tasarruflar›n verimli alanlarda kullan›m›n› sa¤la-
mak

d. Yurt içi floklardan etkilenmeyen istikrarl› bir ge-
lir elde etmek

e. Ani sermaye ç›k›fllar›n›n yaratt›¤› istikrars›zl›¤›
önlemek

Kendimizi S›nayal›m
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9. Sermaye faktörünün hareketlili¤i ile ilgili afla¤›daki
verilenlerden hangisi do¤rudur?

a. Sermaye faktöründeki hareketin k›s›tlanmas›
dünya ekonomisi için daima yararl› olur.

b. Sermaye faktöründe görülen hareketlilik genel-
de sadece bir taraf için yararl› olur.

c. Sermaye faktöründeki hareketlilik giderek daha
fazla kontrol alt›na al›nmaktad›r.

d. Sermaye faktörünün hareketlili¤i kaynaklar›n et-
kin da¤›l›m›nda önemli yere sahiptir.

e. Sermaye faktöründeki hareketlili¤i Uluslararas›
Para Fonu k›s›tlam›flt›r.

10. H.O. Teorisine göre ülkeler faktör yo¤unluklar›n›
esas alarak uzmanlaflacaklar› için, d›fl ticaret ülkelerin
üretim yap›lar›n› etkiler. Bunun sonucunda afla¤› say›-
lanlardan hangisi gerçekleflmez?

a. ‹hracat›n artmas›, sektörde bol bulunan faktö-
rün yo¤un kullan›m›na yol açar. 

b. ‹thal ikamesi sektörü üretimi k›saca¤›ndan, sek-
tördeki üretim faktörlerine yönelik talep azal›r. 

c. Bu geliflmeler, üretim faktörlerinin k›sa ve uzun
dönem gelirlerinde farkl› etkiler yarat›r. 

d. K›sa dönemde emek, toprak sahipleri ve üretim
süreci içindeki di¤er tüm faktörler, üretimde
meydana gelecek yap›sal de¤iflikliklerden etki-
lenir. 

e. Faktörlere yönelik talepte meydana gelecek de-
¤ifliklikler, faktör paylar›n› do¤rudan etkilemez. 

Almanya’daki Türk Varl›¤›: Yar›m As›rl›k Büyük

Göç

T.C. Baflbakanl›k Yurtd›fl› Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Baflkanl›¤› Berlin’de 1-2 Kas›m tarihlerinde ‘Alman-
ya ve Göç: 50. Y›l›nda Almanya’daki Türkler’ konulu
bir Sempozyum düzenlemifltir. Sempozyum’un tan›t›m
kitapç›¤›nda flu ifade yer alm›flt›r: ‘30 Ekim 1961 Alman-
ya’daki Türk toplumunun göç hikâyesinin bafllang›c›-
d›r. 2011 y›l›nda yar›m as›rl›k bir geçmifli geride b›rakan
bu olguyu, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman trajik, ki-
mi zaman da baflar› dolu hikâyeler süslemifltir. 
Göç eden vatandafllar›m›z›n birço¤u ayn› hedefi pay-
laflmaktayd›; birkaç y›l çal›fl›p, para biriktirmek ve o pa-
rayla memleketlerinde daha iyi bir düzen kurmay› dü-
flünmekteydiler. ‹stanbul Sirkeci Tren Gar›ndan davul
zurnayla yolcu etti¤imiz ilk vatandafllar›m›z› Alman-
ya’da bandolarla karfl›lad›lar. Ellerinde tahta bavullarla
Almanya’ya ayak basan ilk Türk iflçilerin samimi bir fle-
kilde karfl›lanmalar›, ayn› zamanda meflakkatli bir süre-
cin bafllang›c›n›n da habercisiydi. 
Daha çok k›rsal bölgelerden göç eden vatandafllar›m›-
z›n e¤itim seviyelerinin düflük olmas›, asl›nda daha ilk
günden itibaren birçok sorunu da beraberinde getirmifl-
tir. Baflta dil sorunu olmak üzere, haklar›n› arayamama-
lar›, dertlerini tam olarak ifade edememeleri günlük ya-
flamlar›nda büyük problemlere yol açmaktayd›.
Birkaç y›l çal›fl›p sonra dönerim diye yola ç›kan Türk-
ler, 50 y›ld›r Almanya’da yaflamakta ve bu ülkeye bü-
yük katk› sa¤lamaktad›rlar. ‹lk y›llarda Almanc›lar ola-
rak tan›mlanm›fl, daha sonra gurbetçiler ya da misafir
iflçi (gastarbeiter) olarak adland›r›lm›fllard›r. Günümüz-
de ise yabanc› vatandafllar (ausländische mitbürger)
olarak s›fatland›r›lmaktad›rlar. 
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Alman ekonomisinin
h›zla büyümesi sebebiyle ülkede iflgücü aç›¤› ortaya ç›-
k›nca, Almanya bu aç›¤›n› yabanc› iflçi ile kapatmaya
karar vermifltir. Önce ‹talya (1955), sonra ‹spanya ve
Yunanistan (1960) ile iflgücü anlaflmalar› yapm›flt›r. ‹fl-
gücü aç›¤› kapat›lamay›nca ve Do¤u Almanya’n›n 13
A¤ustos 1961’ de Berlin Duvar›’n›n inflaat›na bafllamas›
üzerine Almanya Türkiye (1961), Fas (1963), Portekiz
(1964), Tunus (1965) ve Yugoslavya (1968) ile de bu tip

Yaflam›n ‹çinden

31.10.2011

“



1617.  Ünite  -  Büyüme ve Uluslararas›  Faktör  Hareket ler i

anlaflmalar imzalam›flt›r. Türkiye 1964 y›l›nda Hollanda,
Belçika ve Avusturya, 1965’te Fransa ve 1967’de ‹sveç
ile bu tip anlaflmalar imzalam›flt›r.
Almanya’da 1964 y›l›nda göçmen iflçi say›s› 100 bini
bulmufl, 30 Nisan 1964’te Türkiye ile Almanya aras›nda
Sosyal Güvenlik Anlaflmas› imzalanm›flt›r. Artan iflsizlik,
ekonomik bunal›m ve petrol krizinin de etkisiyle 23
Kas›m 1973 tarihinde Almanya iflgücü göçünü durdur-
mufltur. (anwerbestopp) 
Bölünmüfl aileler tekrar birleflmeye bafllam›fl ve Türkle-
rin ülkede daha uzun kalacaklar›n›n ilk sinyalleri veril-
mifltir. 1974 y›l›nda o zamanki ismiyle Avrupa Toplulu-
¤u (bugünkü Avrupa Birli¤i) ülkelerinde yaflayan Türk
iflçi say›s› 711.302 iken nüfus efl ve çocuklar›n gelme-
siyle 1.765.788’e ç›km›flt›r. 
Almanya yeni göç hareketlerini durdurmak için radikal
önlemler alm›fl ve AB ülkeleri aras›nda ilk defa 5 Ekim
1980 tarihinde Türklere yönelik vize uygulamaya baflla-
m›flt›r. Ayr›ca aile birlefliminde yafl s›n›r› 16’ya indiril-
mifltir. 1981 y›l›nda Almanya’daki Türk nüfusu
1.998.534’e ulaflm›fl ve bu nüfusun yüzde 37’si Alman-
ya’da do¤mufltur.
Say›lar›n›n her y›l artmas›na ra¤men, teflvik yasas›ndan
dolay› 1983 y›l›nda Türklerin say›s›nda azalma görül-
müfl, 1984 y›l›nda geri dönen ailelerin çocuklar›na Tür-
kiye’ye uyum sa¤lamalar› için destek verilece¤ine ilifl-
kin kültür anlaflmas› imzalanm›flt›r. 
1 Ocak 1991’de yürürlü¤e giren Yabanc›lar Yasas› genç
kufla¤›n Alman vatandafll›¤›na geçiflini kolaylaflt›r›rken,
uzayan iflsizlik durumunda oturma hakk›n› k›s›tlayan
hükümler getirmifltir. Almanya’da son y›llarda yabanc›
düflmanl›¤›n›n artmas›na ra¤men Almanya’daki Türkle-
rin say›s›nda önemli bir azalma olmam›flt›r.
Almanya’da istatistiki verilerde vatandafll›k esas al›nd›¤›
için kökene göre ayr›m yap›lmamaktad›r. Bu sebeple
çeflitli kaynaklar Türk kökenlilerin say›s›nda do¤ru ol-
mayan say›lar vermektedir. Merkezi Wiesbaden kentin-
de bulunan Federal ‹statistik Dairesi’ne göre Alman-
ya’da 31 Aral›k 2010 tarihinde 1.629.480 Türk vatanda-
fl› (776.847 kad›n, 852.633 erkek) yaflamaktad›r. 830.397
Türk vatandafl› ise Alman vatandafll›¤›na geçmifltir.
Türk ile evli Alman vatandafl›n çocu¤u Alman vatanda-
fl› say›ld›¤›ndan Türk vatandafl say›s›nda yer almamak-
tad›r. 1 Ocak 2000’de yürürlü¤e giren Alman anne veya
babas›ndan birinin Almanya’da en az 8 y›l ikametinin
bulunmas› halinde do¤an çocuk hem Alman hem de
Türk vatandafl› say›ld›¤›ndan bunlar ‹statistik Dairesi’nin
verilerinde Türk vatandafl› olarak yer almamaktad›r. Va-
tandafll›k Yasas›’na göre 8 y›l Almanya’da ikameti olan

Türk anne ve babadan birisinin 1 Ocak 1990’dan sonra
do¤an Türk çocuklar› 1 y›l içerisinde baflvurmalar› du-
rumunda Alman vatandafll›¤›n› alabilmektedir. 
Almanya’daki Türk kökenlilerin say›s›, 2000 y›l›ndan
sonra Almanya’da Türk anne ve babadan olma Türk
çocuklar›n› da yukar›daki rakama eklersek (yaklafl›k
330.000) bu ülkede 3 milyona yak›n Türk kökenlinin
varl›¤›ndan söz etmek mümkündür. Göçmen Türkler,
Almanya nüfusunun yüzde 3.2’ni oluflturmaktad›r. Al-
manlardan sonra en büyük etnik gruptur. Türklerin ya-
r›s› Almanya’da do¤mufl olup misafir iflçi statüsünden
yerleflik konuma geçmifllerdir. 
Alman vatandafll›¤›na geçifllerin artmas› sonucunda Ba-
den-Württemberg Eyaleti ayr›mc› ve afla¤›lay›c› nitelik-
teki Vicdani Test Yasas›’n› 1 Ocak 2006’da yürürlü¤e
koymufltur. Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg, Düssel-
dorf ve Münih Türklerin yo¤un olarak yaflad›¤› Alman
kentleridir. Berlin-Brandenburg ‹statistik Kurumu tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada 3,4 milyon nüfusu olan Ber-
lin’de nüfusun yüzde 25,7’sine denk gelen 872 bin kifli
göçmen kökenlidir. Bunlar içinde yüzde 20,2 oran› ile
(175.913 kifli) Türkler ilk s›radad›r. Almanya’da yaflayan
yabanc›lar›n say›s› 16 milyon civar›ndad›r. Bu, Alman
nüfusunun yüzde 19,6’s›na denktir. 
Bununla beraber Almanya’daki Türk toplumunun so-
runlar›n› yok saymam›z mümkün de¤ildir. 50 y›l sonra
Alman okullar›nda Türk çocuklar›n›n okul bahçelerin-
de Türkçe konuflmas›na yasak getiriliyorsa, liseye giden
Türk çocuklar›n›n say›s› yüzde 10 civar›nda iken Türk
okulu ça¤r›fl›m› olan Hauptschule’lerde oran 50 ise,
OECD göçmenlerin Almanya’da d›fllanmaya maruz kal-
d›¤›na dikkat çekiyorsa, Türk olduklar› için Solingen,
Mölln ve Ludwigshafen kentlerinde kundaklama olay-
lar›nda Türkler can veriyorsa, Avrupa Birli¤i Adalet Di-
van›’n›n kararlar›na ve Nisan 2011’de Münih ‹dari Mah-
kemesi’nin Türk vatandafllar›n›n Almanya’ya turistik se-
yahatlerde vizeden muaf oldu¤u karar›na ra¤men Türk-
lere yönelik Alman vize çilesi devam ediyorsa, Türkler
aras›nda iflsizlik oran› yüzde 21,6 gibi büyük bir oran
ise, daha 50 y›l beklemeden Alman ve Türk yetkililerin
masaya oturarak bu sorunlar› çözmesi gerekmektedir.”

Kaynak: Karluk S. R. “Almanya’daki Türk Varl›¤›: Ya-
r›m As›rl›k Büyük Göç”, Sakarya Gazetesi, 31.10.2011.”
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Teknolojik Geliflme ve Bü-
yüme” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Teknolojik Geliflme ve Bü-
yüme” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Teknolojik Geliflme ve Re-
kabet Gücü” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Büyüme ve Tü-
ketici Zevklerinde De¤iflmeler” bafll›kl› konuyu
gözden geçiriniz

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yoksullaflt›r›c› Büyüme:
D›fl Ticarette Önemli Bir Ülkenin Ekonomik
Büyümeden Etkilenmesi” bafll›kl› konuyu göz-
den geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› ‹flgücü Hare-
ketlerinin Ekonomik Analizi” bafll›kl› konuyu
gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› ‹flgücü Hare-
ketlerinin Ekonomik Analizi” bafll›kl› konuyu
gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Sermaye Hare-
ketlerinin Ekonomik Analizi” bafll›kl› konuyu
gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Sermaye Hare-
ketlerinin Ekonomik Analizi” bafll›kl› konuyu
gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Faktör Hareketlili¤inden
Faktör Fiyatlar› Eflitli¤ine” bafll›kl› konuyu göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Klasik d›fl ticaret teorisi ekonomik geliflmeyi yok say-
m›flt›r. Klasik teori, ülkelerin ticaret yapt›klar›n› ancak,
ticari iliflkiler ile teknoloji transferi ve bilgi aktar›m›n›n
olmad›¤›n› kabul etmektedir. Oysa dünya ekonomisi
zaman içinde büyümekte ve ticaret GSMH art›fl›ndan
daha h›zl› geliflmektedir. Veriler, GSMH art›fl› ile ticare-
tin geliflimi aras›nda çok yak›n bir iliflkinin varl›¤›n› or-
taya koymufltur.

S›ra Sizde 2

Ülke, büyümeden sonra ticaret haddinin aleyhe dön-
mesi üzerine daha düflük toplumsal farks›zl›k e¤risine
kayar. Bu duruma Jagdish Bhagwati, Yoksullaflt›r›c› Bü-
yüme (immerisering growth) ad›n› vermifltir. D›fl ticaret
hadleri aleyhe döndü¤ü için büyüme sonucunda üre-
tim art›fl›ndan daha büyük bir gelir kayb› ortaya ç›kar.

S›ra Sizde 3

Ekonomik büyüme ile birlikte toplumun zevk ve ter-
cihlerinde de büyük de¤iflmeler meydana gelir. D›fl ti-
caret, toplumsal zevklerde de¤ifliklik yarat›r. Büyüme
ile birlikte talep yap›s› de¤iflir ve bu durum ticaret kal›-
b›na etki eder. D›fl ticarete aç›lan ülkeler, daha önce hiç
karfl›laflmad›klar› mallar ile yüz yüze gelir, bunlar› tan›-
maya ve tüketmeye bafllarlar. D›fl ticaret yeni ihtiyaçlar
yarat›r ve bunlar›n tatmin edilmesi gere¤i ortaya ç›kar.

S›ra Sizde 4

Geliflmifl zengin ülkelerden geliflme yolunda olan ülke-
lere göçün sebebi, geliflmifl ülkelerdeki refah seviyesin-
deki ve ücretlerdeki yüksekliktir. Göçmenler göç ettik-
leri ülkelerin refah›na büyük katk›da bulunurlar. Buna
karfl›l›k göçmenlerin sosyal haklar› s›n›rl›d›r ve siyasi
haklardan yoksunlard›r. Günümüzde ABD’ye ve Bat›
Avrupa ülkelerine yönelik göç etme iste¤i vard›r. Gü-
ney-Güney aras›ndaki göçün dünya yüzdesi içindeki
pay› 1960 y›l›nda % 61’den 2000 y›l›nda %48’e inmifl
buna karfl›l›k Güney’den Kuzey’e göçün oran› % 16’dan
% 37’ye ç›km›flt›r. 1960-2000 y›llar› aras›nda ABD’de
toplam göçmen say›s› 24.3 milyona, Bat› Avrupa’da ise
22 milyona ulaflarak 2000 y›l›nda dünya toplam›n›n %
42’sine yükselmifltir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Ahahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Uluslararas› göç hareketleri sonucunda ülkeler aras›nda
ücret seviyeleri aras›ndaki farkl›l›klar azal›r, göçmenler
göç ettikleri ülkelerde daha yüksek bir hayat seviyesine
ulafl›rlar. Dünya geliri serbest göç hareketleri sonucun-
da artar. Göç veren ülkeler ekonomik olarak genelde
kaybeden ülkelerdir. Geliflmifl ülkelere göç e¤er beyin
göçü niteli¤inde ise, göç veren ülkelerin kayb› çok da-
ha fazla olur.

S›ra Sizde 6

Uluslararas› göç hareketlerinin ülkeler üzerinde önem-
li etkileri vard›r. Göç alan ülkelerdeki emek kesimi gö-
çün s›n›rland›r›lmas›n› ister. Göç, ücret seviyesini dü-
flürür. Sermaye sahipleri göçten yanad›r. Göç veren ül-
kelerdeki sermaye sahipleri göçe karfl› ç›karlar. Göç
sonunda göçmen iflçiler kazand›klar› gelirin bir k›sm›-
n› ülkelerine transfer ederler. Böylece, ülkede göç do-
lay›s›yla düflen ulusal gelirin bir k›sm› bu transferler se-
bebiyle k›smen telafi edilir. Günümüzde göçmen iflçi-
ler y›lda 100 milyar dolar civar›nda dövizi ülkelerine
göndermektedirler.

S›ra Sizde 7

Sermayenin liberalleflmesi sonucunda sermaye ak›fl›n›n
önündeki engeller büyük ölçüde kalkm›fl, finansal ser-
bestleflme politikalar›n›n etkisiyle dünya ekonomileri-
nin bütünleflmesinde önemli geliflmeler sa¤lanm›flt›r.
Piyasalardaki bütünleflme sonucunda tasarruf ve yat›-
r›mlar daha etkin da¤›lm›flt›r. Serbestleflen sermaye, ül-
kelerdeki yat›r›mlar› artt›rarak büyümeyi olumlu yönde
etkilerken ani sermaye girifl ve ç›k›fllar› ekonomilerde
istikrars›zl›¤a da yol açm›flt›r. 2008 sonbahar›nda önce
ABD’de bafllayan ve sonra tüm dünyaya yay›lan finan-
sal kriz 1929 ekonomik krizinden çok daha fazla dünya
ekonomisini etkilemifltir.

S›ra Sizde 8

H.O. Teorisine göre ülkeler faktör yo¤unluklar›n› esas
alarak uzmanlaflacaklar› için, d›fl ticaret ülkelerin üretim
yap›lar›n› etkiler. ‹hracat›n artmas›, bu sektörde bol bu-
lunan faktörün yo¤un kullan›m›na yol açar. ‹thal ika-
mesi sektörü üretimi k›saca¤›ndan, sektördeki üretim
faktörlerine yönelik talep azal›r. Bu geliflmeler, üretim
faktörlerinin k›sa ve uzun dönem gelirlerinde farkl› et-
kiler yarat›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ekonomik entegrasyon kavram›n› anlayacak ve yak›n oldu¤u kavramlarla
iliflkisini tan›mlayabilecek,
Ekonomik entegrasyonun statik ve dinamik etkilerini tan›yacak ve entegras
yona dahil olan ülkelerin refah›ndaki art›fl veya azal›fllarla ilgili sonuçlara ula-
flabilecek,
Özellikle geliflmekte olan ülkelerin entegrasyon bölgesi oluflturmalar› ve bu
oluflumlar›n kalk›nmaya katk›s›n› ifade edebilecek,
Geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki entegrasyon hareketlerini incelemekle
entegrasyonun baflar› flartlar›n› ortaya koyabilecek,
Ekonomik entegrasyonlar›n hangi flartlarda baflar›l› olaca¤›n› aç›klayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Ticaret Sapmas›
• Ticaret Yarat›lmas›
• Gümrük Birli¤i
• Ortak Pazar
• Rakip-Tamamlay›c› Ülke
• Ekonomik ‹flbirli¤i

• ‹thal ‹kamesi
• Ekonomik Birlik
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G‹R‹fi
Bir ekonominin geliflmesinde ve kalk›nmas›nda, o ülke üreticilerinin sahip oldu¤u
pazar›n büyüklü¤ü çok önemli bir ifllev görür. Canl› bir pazar talebi, üretilen ma-
l›n sat›lmas› için gereklidir. Talep pazar›n motorudur. Büyük pazar km2’de kifli ba-
fl›na gelir düzeyi yüksek, nüfusu yo¤un olan pazar olarak tan›mlayabiliriz. Ancak
yan›lg›ya yol açmamak için bir noktan›n özellikle vurgulanmas› gerekir. Ne tek ba-
fl›na az say›da zengin insan, ne de tek bafl›na genifl ülke büyük pazard›r; ikisi bir
arada olmal›d›r. Pazar bu özelliklerle büyürken, pazar›n büyümesi de ekonominin
h›zl› geliflmesini ve kifli bafl›na gelirin artmas›n› sa¤lar. Pazar büyük de¤ilse, ülke-
lerin birleflerek büyük pazar elde etmeleri mümkündür. Ekonomik entegrasyon te-
orisi, pazarlar›n, ülkeler aras› ekonomik ak›mlara konulan engellerin kald›r›lmas›y-
la nas›l büyütüldü¤ünü ve bu büyümenin sonuçlar›n› analiz etmeye çal›flmaktad›r.
Bu bölümde yapmak istedi¤imiz de budur. Önce kavram olarak entegrasyon üze-
rinde duraca¤›z. Sonra tan›m ve analiz ile hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ül-
keler aç›s›ndan konuyu ele alaca¤›z.

‹ktisatta kulland›¤›m›z birçok kavram gibi entegrasyon kavram›n› da Latince-
ye borçluyuz. Bu kelime (integratio), Latincede yenilemek anlam›nda kullan›l›rd›.
Oxford English Dictionary, parçalar› bütünün içinde birlefltirme anlam›nda kelime-
nin ilk kullan›ld›¤› y›l olarak 1620’yi vermektedir.

‹ktisat literatüründe ise kelime ilk defa sanayi alan›nda, iflletmelerin dikey ve
yatay olarak (agreement, kartel, concern, tröst, merger gibi)  tüketicilere arz ettik-
leri mallarda entegrasyonlar›n› ifade amac›yla kullan›lm›flt›r. Ayr› ülke ekonomile-
rini bir ekonomik bölge oluflturacak flekilde birlefltirmek anlam›nda kelimenin kul-
lan›lmas› çok k›sa bir geçmifle sahiptir; ekonomik entegrasyon üzerine literatür söz
konusu oldu¤unda ne Alman Gümrük Birli¤i (Zollverein) dahil gümrük birlikleri-
ne iliflkin olarak ne de 1940’lardan önce uluslararas› ticaret üzerine yaz›lan kitap-
larda, bugünkü anlamda kullan›lm›flt›r. Kelime ekonomik anlamda ilk defa 1947
y›l›nda Avrupa’da kullan›lm›fl, bundan iki y›l sonra da ABD’de kullan›lmaya bafl-
lanm›flt›r.

Ekonomik entegrasyon kavram› ile ilgili çok çeflitli tan›mlamalar›n yap›ld›¤› gö-
rülmektedir. Örne¤in Kindleberger: “Kapsam› aç›klanmad›kça hiçbir anlam ifade
etmeyen entegrasyon kelimesi iflbirli¤i, düzenleme ve örgütlenme gibi çok heceli
bir kelimedir.” demekte ve ekonomik entegrasyonu “üretim faktörleri fiyat›n›n eflit-
lenmesi” fleklinde tan›mlamaktad›r. Tinbergen’e göre ise ekonomik entegrasyon,

Ekonomik Entegrasyon

Entegrasyon: Parçalar›
bütünün içinde birlefltirme

Türkçe literatürde ekonomik
entegrasyon yerine s›kl›kla
ekonomik bütünleflme
kavram› kullan›lmaktad›r.



uluslararas› ekonomik iflbirli¤inin en üst düzeye ç›kar›lmas›d›r. Ancak hemen be-
lirtelim ki ekonomik entegrasyon ile ekonomik iflbirli¤i aras›nda önemli farklar bu-
lunmaktad›r. Bu konuya ilerleyen sayfalarda tekrar de¤inilecektir.

B. Balassa, ekonomik entegrasyonu bölerek tan›mlama yoluna gitmifltir. En za-
y›f›ndan en güçlüsüne kadar bunlar; ticareti engelleyen unsurlar›n ortadan kald›r›l-
mas› (ticaretin entegrasyonu), ülkeler aras›nda faktör hareketlerine serbestlik ta-
n›nmas› (faktör entegrasyonu), ulusal ekonomik politikalar›n uluslararas› iliflkiler
lehine uyumlaflt›r›lmas› (politika entegrasyonu) ve nihayet bunlar›n birleflmesi so-
nucu oluflan tam entegrasyon tipleridir.

Imre Vajda ise ticaret entegrasyonu üzerinde durmufl; ayr›ca, piyasa enteg-
rasyonu ve geliflme entegrasyonu aras›ndaki farka dikkat çekmifltir. Yazar, piyasa
entegrasyonundan üyelerin birbirinin sat›fllar›na engel olmama hâlini, geliflme
entegrasyonundan da, buna ilave olarak, üretimini istenilen düzeye ç›karacak ka-
dar geliflmemifl endüstrileri uluslararas› düzeye ç›karmay› anlamak gerekti¤ini be-
lirtmektedir.

Lipsey’e göre, bu konuda bir tan›mlama yapmak güç olmakla birlikte; piyasa
ekonomilerinde ticaret ve faktör entegrasyonu esas amaçken (ABD ve Kanada
gibi), ‹ngiltere ve Fransa gibi ekonomiler için politika entegrasyonuna da yer ve-
rilmelidir.

Sonuç olarak, tam bir ekonomik entegrasyondan söz edebilmek için, ticarete,
seyahate, sermaye hareketlerine herhangi bir s›n›rlama getirilmemelidir. Parasal
entegrasyon ve vergilerin harmonizasyonunun da tam bir ekonomik entegrasyon
için gerekli oldu¤u belirtilmelidir. Tam ve genel bir entegrasyonun esas görüntü-
sü, ayn› mal ve hizmetlerin fiyatlar›n›n her yerde ayn› olmas›d›r.

Ekonomik entegrasyon sadece ülkeler aras›nda bir anlaflmaya dayal› olmak zo-
runda de¤ildir. Anlaflmaya dayal› olmasa bile dünyada yaflanmakta olan h›zl› küre-
selleflme de bir entegrasyondur. Ülkeler aras› iç ba¤›ml›l›klarda ulaflt›rma ve haber-
leflmedeki geliflmelerin ortaya koydu¤u bu entegrasyona kendili¤inden enteg-
rasyon diyoruz.

Ekonomik Entegrasyon - Ekonomik ‹flbirli¤i
Yukar›da da belirtildi¤i gibi ekonomik entegrasyon ile ekonomik iflbirli¤i kavram-
lar› aras›nda çok yak›n bir iliflki bulunmakla birlikte iki kavram aras›nda baz› fark-
lar vard›r.

Entegrasyon süreci, genellikle bir bölgenin oluflumuna yol açmaktad›r. Ekono-
mik iflbirli¤i ise co¤rafi olarak bir bölgeye dayanmak zorunda de¤ildir.

Entegrasyonun ekonomik yap›larda önemli ölçüde de¤iflikliklere neden olma-
s›na ve yeni ekonomik yap›lar oluflturulmas›n› amaç edinmesine ra¤men, ekono-
mik iflbirli¤inin böyle de¤ifliklikler ortaya koymas› zorunlu de¤ildir.

‹flbirli¤i farkl›laflmay› azaltma, entegrasyon ise farkl›laflmay› kald›rma olarak an-
lafl›lmal›d›r. Ticaret politikas› üzerine uluslararas› anlaflmalar birinciye, ticarete ko-
nulan engellerin kald›r›lmas› ikinciye örnek olarak verilebilir.

Entegrasyon, sosyal ve ekonomik alt yap›lar› birbirine yak›n olan ülkeler ara-
s›nda oluflturulabilirken, iflbirli¤inde böyle bir zorunluluk yoktur. 

Entegrasyonda uluslar üstü bir otorite ülkeler ad›na karar alma durumunda
iken ve bunu toplumsal fayday› maksimize etmek, ekonomik kaynaklar› karfl›l›kl›
harekete geçirmek amac›yla yaparken, ekonomik iflbirli¤inde ulusal hâkimiyet ko-
runarak daha s›n›rl› ekonomik iliflkiler kurulmaktad›r.
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Piyasa Entegrasyonu:
Ülkelerin birbirlerinin
sat›fllar›na engel olmama
hâli.

Geliflme Entegrasyonu:
Geliflmemifl endüstrilerin
geliflerek uluslararas›
düzeyde rekabet edebilir
hâle gelmesi.

Faktör Entegrasyonu: Üye
ülkeler aras›nda emek ve
sermayenin ülke içindeki
gibi hareket edebilmesi

Kendili¤inden Entegrasyon:
Ulaflt›rma ve haberleflmede-
ki geliflmelerin ortaya koydu-
¤u entegrasyon



Bu farklara ra¤men, her entegrasyonun temelinde ekonomik iflbirli¤inin yatt›¤›
da ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.

“Ekonomik entegrasyon” ile “ekonomik iflbirli¤i” kavramlar› aras›nda ne fark vard›r?

Ekonomik Entegrasyonun Aflamalar›
Uygulanma biçimine göre ekonomik entegrasyon tipleri en basitinden en komp-
leksine kadar flu aflamalardan oluflmaktad›r:

• Serbest Ticaret Bölgesi
• Gümrük Birli¤i
• Ortak Pazar
• Tam Ekonomik Birlik
• Siyasi Birlik
Bu aflamalar›, bir bölgesel entegrasyonun geliflme aflamalar› olarak görmek

mümkün oldu¤u gibi, farkl› bölgesel oluflumlar›n bulundu¤u aflamalar olarak da
görmek mümkündür. fiimdi bu aflamalar› biraz daha açal›m:

Serbest Ticaret Bölgesi: Ekonomik entegrasyonun bu aflamas›, üyeleri aras›n-
da mal mübadelesine konan tarife ve kota gibi engelleri kald›rarak mallar›n ser-
bestçe dolafl›m›n› sa¤layan bir anlaflmaya dayan›r. Serbest ticaret bölgesinin üyele-
ri, üçüncü ülkelerle iliflkilerinde tamamen kendi ulusal ç›karlar› do¤rultusunda ha-
reket edebilirler. Entegrasyonun bu aflamas›nda uyulmas› zorunlu ortak bir d›fl ta-
rife sistemi de yoktur.

Gümrük birli¤i aflamas›nda, birli¤i oluflturan üye ülkeler, kendi aralar›nda ti-
carete konan bütün engelleri kald›rd›klar› gibi; üçüncü ülkelere karfl› da ortak bir
gümrük tarifesi uygularlar. Entegrasyonun bugün için uygulama durumunda olan
en yayg›n aflamas› da bu aflama olmaktad›r.

Ortak Pazar aflamas› buraya kadar belirtilen entegrasyon tiplerinin özellikleri-
ni tafl›mas› yan›nda, bu aflamada üretim faktörlerinin serbestçe dolafl›m› da sa¤la-
n›r. Bunun en güzel örne¤i Avrupa Birli¤i’dir.

Ekonomik Birlik aflamas›, gümrük birli¤i ve ortak pazardan daha ileri bir afla-
ma olan bu aflamada ulusal politikalar da uyumlaflt›r›lmaktad›r. Bu politikalar›n bir
k›sm› birli¤e giren ülkelerin yap›sal sorunlar›n› çözecek, bir k›sm› makroekonomik
politikalar›n uyumlaflmas›n› sa¤layacak, bir k›sm› ise bütün birlik üyeleri taraf›n-
dan uygulanmas› gereken hususlarla ilgili olacakt›r. Tafl›ma sorunlar›, monopolle-
rin ortaya ç›kard›¤› problemler ve ticarete konan engellerin kald›r›lmas› birincile-
re; mali, parasal ve ödemeler dengesi sorunlar› ise ikincilere örnek olarak verilebi-
lir. Bütün bir ekonomik yap›da, ülkelerin farkl› boyutlar›n› daha yeknesak hâle ge-
tirecek bir dizi yasal düzenlemenin oluflumunu da son kategoriye sokabiliriz. Bun-
lar, ülke içinde vatandafl olmaktan do¤an birtak›m haklar› birlik üyesi ülkelerde de
geçerli k›lan uygulamalar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r; yerleflme hakk› bunlardan-
d›r. Bu politikalar›n tek tek ülkeler taraf›ndan uygulanmas› mümkün olmakla be-
raber, uluslar üstü bir otorite taraf›ndan belirlenmesi ve denetimi, birlik sorunlar›-
n›n ortaya ç›kmas›na engel teflkil edebilir.

Entegrasyon hareketlerinin temel amac› olmasa bile siyasi yak›nlaflma ekono-
mik entegrasyonun can al›c› noktalar›n›n bafl›nda gelir. Fakat iyi bir siyasi birlik
için siyasi yak›nlaflmayla beraber bunu dünya çap›nda ortak ç›karlara oturtmak ve
ortak tarihi ideallerden destek almak da önemlidir.
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Bugün yaflayan entegrasyonlarda, siyasi bir birli¤e ulaflmak henüz mümkün ol-
mam›flsa da geçmiflte, Alman Gümrük Birli¤i (Zollverein)’nin Birleflik Almanya’ya
dönüflmesi tarihe mal olmufl iyi bir örnektir.

Roma Antlaflmas›’n›n tarihi bir hedef olarak ortaya koydu¤u Avrupa Birleflik
Devletleri düflüncesi, çok homojen olmasalar da Avrupal› ülkelerin ortak ideali
olarak gerçekleflme e¤ilimindedir.

Buraya kadar entegrasyon aflamalar›yla ilgili olarak ortaya koydu¤umuz özel-
likler Tablo 8.1’de özetlenmifltir.

Aç›klanan ekonomik entegrasyonun aflamalar›na uygun olarak dünya üzerindeki uygula-
malardan örnekler bulunuz.

ENTEGRASYONUN EKONOM‹K ETK‹LER‹

Ekonomik Entegrasyonun Statik Etkileri
Tek bir mal ve onun mutlak fiyat› kullan›larak yap›lan analize k›smi denge anali-
zi denir. Teorinin mimar› J. Viner’›n bafllatt›¤› bu analizin gelifltirilmifl biçimi ulus-

lararas› literatürde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Üç
ülke ve tek mal bu analizin arac›d›r. 

Ticaret yarat›lmas› ve ticaret sapmas› etkileri Vi-
ner’dan beri bilinmektedir. Ticaret yarat›lmas›, birlik ku-
rulduktan sonra, ticaretin daha düflük maliyetli kaynak-
tan (üye ülkeden) yap›lmas›, yani ithalat fiyat› yurt içi fi-
yattan düflük oldu¤undan ülke içi arz kayna¤›n›n yerini
birli¤e üye baflka bir ülke arz kayna¤›n›n almas›d›r. Ti-
caret sapmas› ise birlik kurulmadan önce daha düflük
maliyetli arz kayna¤›ndan yap›lan ticaretin söz konusu
kayna¤›n birlik d›fl›nda kalmas›ndan dolay›, birlik içinde
daha yüksek maliyetli bir arz kayna¤›ndan yap›lmas› so-
nucu ortaya ç›kmaktad›r. Bu durumu afla¤›da verece¤i-
miz üç ülkeli, tek mall› bir örnekle aç›klayal›m:

Politikalar 

Aflamalar

Ticaretin 

Önündeki

Engellerin

Kald›r›lmas›

Ortak D›fl

Ticaret

Politikas›

Üretim

Faktörlerinin

Serbest

Dolafl›m›

Ekonomi

Politikalar›n›n

Uyumu

Ortak

Ekonomi

Politikas›

Serbest

Ticaret

Bölgesi

X

Gümrük 

Birli¤i
X X

Ortak

Pazar
X X X

Ekonomik 

ve Parasal 

Birlik

X X X X X
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25 Mart 1957 tarihinde
imzalanan 1958’de
yürürlü¤e giren Roma
Antlaflmas›’yla bafllang›çta
6 Avrupa ülkesi (Fransa,
Almanya, ‹talya, Belçika,
Hollanda ve Lüksemburg)
Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u’nu kurmufllard›r.
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Resim 8.1

Jacop Viner
(1892-1970)
Gümrük
birliklerinin
ticaret yarat›c›
ve sapt›r›c›
etkilerini
ortaya koyan
Kanadal›
iktisatç›d›r.



E¤er A ülkesi entegrasyondan önce T15’lik ayr›mc› olmayan tarife uyguluyorsa
(yani B’ye ve C’ye ayn› tarifeyi uyguluyor) bu durumda mal› sadece kendisi ürete-
cektir. Çünkü tarife dikkate al›nd›¤› zaman mal› en ucuz kendisi üretmektedir. fiim-
di A ile B’nin, aralar›nda anlaflarak bir gümrük birli¤i oluflturduklar›n› ve birli¤in
d›flar›ya yani C’ye uygulad›¤› tarifenin de T15 oldu¤unu düflünelim. A ülkesi bu
durumda mal› B’den sat›n alacakt›r. E¤er A, B ile de¤il de C ile gümrük birli¤i uy-
gulasa ve yine d›flar›ya T15’lik tarife koysa idi o zaman mal› daha düflük fiyattan
(B’den T20 yerine C’den T15’ye) alma imkân› bulacakt›. Fiyatlar farkl› da olsa bu
iki durum da ticaret yarat›lmas›na birer örnek teflkil etmektedir.

Aksine e¤er bafllang›çtaki tarife T7 olursa bu durumda A ülkesi mal› birlik ku-
rulmadan önce C ülkesinden alacakt›r. Çünkü C ülkesinin tarifeli fiyat› 15+7=22, A
ülkesindeki iç fiyat olan 25’ten düflüktür. E¤er A ve B birlik oluflturup d›flar›ya kar-
fl› T7’lik tarife uygularlarsa A ülkesi, mal› B’den T20’ye sat›n alacakt›r. Oysaki A, B
ülkesi ile de¤il de C ile birlik kursa veya tarifeyi s›f›rlasa idi ondan mal› T15’ye ala-
bilecekti. Sonuçta, B ile kurulan birlik sonras› üretim ve ticaret etkin olmayan, da-
ha yüksek maliyetli kayna¤a, C’den B’ye kaym›flt›r, yani ticaret sapmas› etkisi mey-
dana gelmifltir.

Ticaret yarat›lmas›, ülke refah›n› artt›r›rken, ticaret sapmas› azalt›r. Birlik kurulduk-
tan sonra ülkenin durumu bu iki etkiden hangisinin a¤›r bast›¤›na ba¤l› olacakt›r. 

K›smi Denge Analizi
Gümrük birli¤i teorisi üzerine ilk eser veren Jacob Viner, analizini temel olarak
gümrük birliklerinin üretim etkisi üzerine bina etmifltir. Viner mallar›n talep esnek-
li¤ini s›f›r, arz esnekli¤ini sonsuz kabul ederek tam uzmanlaflma varsay›mlar› ile
çal›flm›flt›r; dolay›s›yla Viner’›n ilk analizinde mallar aras› ikameye imkân verilme-
mekte, sadece ülkeler ikame edilmektedir. Yani sadece üretim etkileri üzerinde
durulmaktad›r. Meade, tüketimi de analize katarak tart›flmay› biraz daha gelifltir-
mifltir ve do¤ru tabirle, ray›na oturtmufltur. fiekil 8.1’de gümrük birli¤inin etkilerini
k›smi denge aletleriyle (tek mal›n arz ve talep e¤rileriyle) afla¤›da analiz edece¤iz.

SA, A ülkesinin arz e¤risi, DA ise A ülkesinin talep e¤risidir. SB ve SC ise s›ras›y-
la B ve C ülkesinin sabit maliyet flartlar›nda arz e¤rileridir. A ülkesi d›fla kapal› iken
P0 fiyat›ndan denge sa¤lar. Ticarete k›s›tlama koymadan d›fla aç›l›rsa denge fiyat›
PB’dir. Çünkü en düflük ithal fiyat› düzeyi budur. fiimdi A ülkesi ithalat›na t oran›n-
da (PB-PB') kadar ad-valorem gümrük vergisi koymas› hâlinde, yine sadece B ül-
kesinden ithalat yapacakt›r. OM kadar kendisi üretecek, MN kadar X mal›n› ise
B’den ithal edecektir. Bu durumda A ülkesi f+h alanlar›n›n toplam› kadar gümrük
vergi geliri elde eder. A ülkesi ile C ülkesi aras›nda bir gümrük birli¤inin oluflmas›
ve A’n›n daha önce uygulad›¤› tarifenin bir d›fl ortak tarifeye dönüflmesi hem tica-
ret yarat›lmas› hem de ticaret sapmas› etkilerini do¤uracakt›r. Bu tahlile göre X’in
fiyat› PC’ye düflecektir. A ülkesinde yerli üretim OL, tüketim ise OK kadar olacak-
t›r. Fiyat, gümrük birli¤inde düfltü¤ü için yerli üreticilerin bir k›sm› üretimden vaz-

Ticaret Yarat›lmas› ve Ticaret Sapmas›

Ülke A B C

Üretim Maliyeti 25 20 15

T15 tarifeli 35 30

T7 tarifeli 27 22
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Tablo 8.2

Ticaret Yarat›lmas›: Birlik
kurulduktan sonra, ticaretin
daha düflük maliyetli
kaynaktan (üye ülkeden)
yap›lmas›.

Ticaret Sapmas›: Birlik
kurulmadan önce daha
düflük maliyetli arz
kayna¤›ndan yap›lan
ticaretin söz konusu
kayna¤›n birlik d›fl›nda
kalmas›ndan dolay›, birlik
içinde daha yüksek maliyetli
bir arz kayna¤›ndan
yap›lmas›.



geçecek, üretim düflecektir. Aksine, fiyat›n düflmesi talebi artt›rd›¤› için tüketim ar-
tacakt›r. fiekilden de görülebilece¤i gibi ithalat MN’den LK’ye ç›km›fl ve MN kadar
ithalat B’den C’ye kaym›flt›r. LM ve NK, A ülkesinin ithalat›ndaki art›fl› göstermek-
tedir. Bu durumda ortaya ç›kan etkileri, tüketici ve üretici rant› kavramlar›ndan ha-
reketle ele alabiliriz: Fiyatlarda P'

B’den PC’ye düflme tüketici rant›n› veya fazlas›n›
(e+f+g+k) alan› kadar artt›r›r. Buna karfl›l›k üretici fazlas› (e) alan› kadar azalmak-
tad›r. 

Gümrük birli¤inin net refah etkisi bu durumda (e+f+g+k)-(e+f+h) ya da (g+k-h)
kadard›r. g alan› üretim kazanc›, k alan› ise yarat›lan ticaretin tüketim kazanc›d›r. h
alan› daha yüksek maliyetli kayna¤a sapan ithalat dolay›s›yla üretim kayb› say›la-
bilir. Baflka bir deyiflle h, B’den ziyade C’den yap›lan ithalat›n ilave kaynak mali-
yetini temsil eder. E¤er h>g+k ise sapan ticaret yarat›lan ticaretten büyük demek-
tir; bu da gümrük birli¤inin refah› azaltaca¤› anlam›na gelir. E¤er h<g+k ise, o za-
man gümrük birli¤i refah› artt›r›r.

h alan›n›n g+k alan›ndan büyük, küçük ya da eflit olmas›, bafllang›çta uygula-
nan tarifenin büyüklü¤üne ve ülkeler aras›ndaki maliyet farklar›na oldu¤u kadar,
arz ve talep e¤rilerinin esnekliklerine de ba¤l›d›r. fiekilde maliyet farklar› küçük ol-
du¤undan h<g+k’dir.  Yani ticaret yarat›lmas› etkisi ticaret sapmas› etkisinden bü-
yük oldu¤undan refah artm›flt›r. E¤er B ile C aras›ndaki maliyet fark› e¤rilerin es-
nekli¤i sabit iken flekildekinin iki kat› olsayd›, h>g+k olacak yani refah azalacakt›.

Genel Denge Analizi
K›smi denge analizinde refah bak›m›ndan ulaflt›¤›m›z sonuca genel denge analiziy-
le de ulaflabiliriz. K›smi denge analizi bir mal ve o mal›n mutlak fiyat› ile yapt›¤›-
m›z bir analizdi. Orada tüketici rant›n›n artmas›yla ülkenin entegrasyondan sonra
refah›n›n artt›¤›na hükmediyorduk. Genel denge analizinde tek mal yerine iki mal-
la ve mutlak fiyat yerine de nispi fiyatla analiz yap›yoruz. Analizde alet olarak üre-
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fiekil 8.1

K›smi denge
analizinde,
entegrasyonun
(bu flekilde
gümrük
birli¤inin) iyi
sonuç vermesi ve
refah›n artmas›n›
sa¤lamas› için
g+k>h olmal›d›r.
Bunun için SC, SB
mesafesinin dar, A
ülkesinin gümrük
birli¤i öncesi
tarifesinin yüksek
olmas› gerekir.

Nispi Fiyat: Bir mal›n di¤er
mal cinsinden fiyat›.

Ad-Valorem Gümrük
Vergisi: ‹thal edilen mal›n
de¤eri üzerinden al›nan
gümrük vergisidir. 



tim imkânlar› e¤risini ve bundan önceki bölümlerde de kulland›¤›m›z toplumsal
farks›zl›k e¤risini kullanaca¤›z. fiekil 8.2 bu amaca uygun olarak çizilmifltir. 

fiekilde X ve Y mallar› gösterilmektedir. A, entegrasyona giren ülkeyi, B de en-
tegrasyon bölgesini gösteriyor olsun. YX üretim imkânlar› e¤risi, I0, I1,I2 ve I3 de
sosyal farks›zl›k e¤rileridir.

Bafllang›çta ticaret serbesttir. Qf üretim, Cf de serbest ticaret flartlar›nda tüke-
tim noktas›d›r. Bu durum ülkeler bak›m›ndan en iyi durumdur. A ülkesi bu du-
rumda X mal›n› ithal, Y mal›n› ihraç etmektedir. A ülkesi ithal etti¤i X mal›na t
oran›nda bir gümrük tarifesi koyarsa, Pw dünya fiyat›, iç fiyat bak›m›ndan Pd ko-
numuna gelecek, yani tarife ile X mal› A ülkesine pahal› hâle geldi¤i için, ülke
içinde X mal›n›n üretimi artacak, Y mal›n›n üretimi ise azalacak, yeni üretim den-
gesi Qt’de kurulacakt›r. Tüketim dengesini oluflturmak için, A ülkesinin toplad›¤›
gümrük vergi gelirlerini tüketim kesimine transfer etti¤ini varsayarak Pd’ye para-
lel Pd’ ‘nü çiziyoruz. Pd’ ‘nün te¤et oldu¤u I1 toplumsal farks›zl›k e¤risi üzerinde-
ki Ct noktas› A ülkesinin ayr›mc› olmayan t oran›nda tarife ile geldi¤i denge tüke-
tim noktas›d›r. Görüldü¤ü gibi bu tüketim ve refah düzeyi serbest ticaret refah dü-
zeyinin çok alt›ndad›r.

fiimdi A ülkesi B ülkesi ile gümrük birli¤ine girerse ve d›fl dünyaya tarife uygu-
lamaya devam ederse, yeni nispi fiyat Pe olacak; üretim noktas› Qe’ye, tüketim
noktas› ise Ce’ye kayacakt›r.  Refah Ct’ye k›yasla artm›fl ve daha üst bir sosyal fark-
s›zl›k e¤risine ç›k›lm›flt›r. Ancak burada Ct noktas› için söyledi¤imizi entegrasyon
için de söyleyece¤iz: Entegrasyon bölgesinin bölge d›fl›ndan yapt›¤› ithalata uygu-
lad›¤› ortak gümrük tarifesinden elde etti¤i gelirler tüketim kesimine transfer edi-
lirse Pe nispi fiyat› Pe’ olur. Refah da Ce’ye ç›kar.

fiimdi A ülkesinin entegrasyona girmesiyle ortaya ç›kan ticaret yarat›lmas› ve ti-
caret sapmas› etkilerini göstermeye çal›flal›m. KCf kadar X ithalat›, serbest ticarette
dünyadan yap›l›rken, t oran›ndaki tarife X’in ithialat›n› MCt’ye düflürmüfltür. Enteg-
rasyon X’in ithalat›n› LCe’ye ç›karmaktad›r. (LCe’- MCt) ticaret yarat›lmas› etkisiyle,
artan X ithalat›n› göstermektedir. MCt ise ticaret sapmas›n› göstermektedir. A ülke-
si gümrük birli¤inden önce MCt kadar X ithalat›n› d›fl dünyadan yap›yordu, flimdi
ise entegrasyon bölgesinden yapmaktad›r. LCe’- MCt> MCt oldu¤undan ticaret ya-
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rat›lmas› etkisi ticaret sapmas› etkisini aflm›flt›r, buna ba¤l› olarak da refah düzeyi
Ct’den Ce’ ‘ne ç›km›flt›r.

Entegrasyonun ülke refah›n› artt›rmas›n›n da flartlar› vard›r. Afla¤›daki on flart
tamamen veya k›smen karfl›lanmad›kça ticaret yarat›lmas› refah artt›r›c› olamamak-
tad›r:

1. Partner ülkelerin ürettikleri mallara talep ne kadar büyük ve üçüncü ülke-
nin ihracat›na talep ne kadar düflükse, ticaret yarat›lmas›n›n refah artt›rma
ihtimali o kadar büyüktür.

2. Üçüncü ülkelerde ticaret engelleri ne kadar yüksekse, ticaret yarat›lmas›
gümrük birli¤inde o kadar yüksek olur.

3. Bafllang›çta yasaklay›c› tarife varsa, birlikten sonra uygulanan ortak d›fl ta-
rife de yüksekse birlik içi ticaret ve refah da o kadar yüksek olur. Birlik ön-
cesi ayr›mc› olmayan tarife ne kadar düflükse birli¤in ticaret yarat›lma po-
tansiyeli de o kadar düflük olur.

4. Talep ve arz esnekliklerinin A ülkesinde birden büyük olmas› da ticaret ya-
rat›lmas› etkisinin büyük olmas›n› sa¤lar.

5. Birli¤in genifllemesi ve çok fazla ülkeyi içine almas›, mesela tüm dünyan›n
bir birlik oluflturmas› ticaret sapmas› oluflturmaz. Ticaret yarat›lmas› ve refah
bu durumda maksimum olur.

6. Komflu olan ülkelerin entegrasyonu, maliyetlerin düflürülmesini mümkün
k›lar. Birbirine uzak olan ülkelerin, mesela ABD ile ‹srail (1985) veya Kana-
da ile ‹srail (1997) aras›nda bir gümrük birli¤inin çok yarar› olmaz.

7. Üçüncü ülkelerin arz› ne kadar inelastikse, birli¤in kazanc› o kadar yüksek
olur. 

8. Maliyet yap›lar›n›n, ayn› mallar için birbirine yak›n olmas› da ticaret yarat›l-
mas› etkisini artt›r›r. Farkl› maliyet yap›lar›n›n varl›¤› ise ticaret sapmas›na
sebep olur, refah azal›r.

9. Küçük firmalar›n fazlal›¤› entegrasyona intibak› zorlaflt›r›r. Büyük firmalar›n
intibak› daha kolayd›r. Çünkü Pazar büyüdükçe güçlüler direnme gücü ile
ayakta kal›r; rekabet küçükleri h›rpalar.

10.Ülke küçükse ve entegrasyon öncesi do¤ru uzmanlaflmam›flsa, entegrasyon
sonras› zarar o ölçüde azal›r.

Ticaret Sapmas› ve Refah
Viner’in “kötü” dedi¤i ticaretin sapmas› durumu; kendisinden sonra birçok iktisat-
ç› taraf›ndan tart›fl›lm›flt›r. Bunlar›n en önemlisi Lipsey ve Gehrels’in ulaflt›klar› or-
tak sonuçlarla ilgilidir.

Lipsey ve Gehrels ticaret sapmas› etkisinin zorunlu olarak kötü olmad›¤›n› or-
taya koymaya çal›flt›lar. Hatta onlara göre ticaret sapmas›, refah› art›rabilir de. Bu
paradoksun ortaya ç›kmas›, Viner’in tüketim etkisini analize dahil etmemesinden
kaynaklanm›flt›r.

Lipsey-Gehrels’in görüflleri fiekil 8.3’te ortaya konulmufltur. Üç ülkeli iki mall›
bir model düflünelim. Bunlar A (esas ülke), B (partner ülke), C (dünya) olsun. B
ve C ülkeleri büyük ülkelerdir; bu ülkeler X ve Y gibi iki mal üretmektedir. Sabit
marjinal dönüflüm oran› varsay›m›yla bu ülkelerin üretim imkanlar› e¤rileri s›ras›y-
la BP ve CP olsun. A ülkesinin küçük oldu¤u ve X mal› üretiminde tamamen uz-
manlaflt›¤› kabul edilmekte ve A’n›n toplam X üretimi OP olmaktad›r. B ve C’nin
yasaklay›c› tarifeler koyduklar› ve ticaret yapmad›klar› varsay›lmaktad›r.
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Partner Ülke: Ticaret
yap›lan ülkeler.

Yasaklay›c› Tarife: ‹thalat
miktar›n› s›f›ra indiren tarife
düzeyi.

Ayr›mc› Olmayan Tarife:
Bütün partner ülkeler için
düzeyi ayn› olan tarife



Gümrük birli¤inden önce A ülkesi Y mal›na ayr›mc› olmayan bir tarife uygula-
maktad›r ve tarife gelirlerini kendi tüketicilerine da¤›tmaktad›r. Sonuçta A, E0 den-
ge noktas›na ulafl›r.

Bu durumda A, sadece en düflük maliyetli üretici oldu¤u için 

ile ticaret yapar çünkü varsay›m olarak C’den yap›lan ithalat B’den daha ucuzdur.
A’n›n dengesi, A’n›n tüketim imkânlar› e¤risi üzerinde görülmelidir ki bu nokta
E0’d›r. Çünkü tüketimde marjinal ikame oran› PdPd’nin e¤imi ile gösterilen iç fiyat
oran›na (tarifeli) bu noktada eflit olmaktad›r. A’n›n C ile birlik öncesi ticareti PE0
vektörüyle, refah› da E0’dan geçen I0’la gösterilmifltir.

A ve B gümrük birli¤ine gittikten sonra, A’n›n B’den ithalat›na koydu¤u tarife
kalkacak, A’n›n ithalat› PB fiyat oran›ndan ve C’den B’ye kayacakt›r. A’n›n denge-
si E0’dan E1’e kayacak ve daha yüksek bir toplumsal farks›zl›k e¤risine ç›kt›¤› için
de A’n›n refah› artacakt›r.

Yukar›daki sonuç BP do¤rusu I0’› kesti¤i müddetçe zorunlu bir sonuçtur. E¤er
BP, I0’›n alt›nda olursa o zaman A’n›n durumunun kötüleflmesi makul bir sonuç
olacakt›r.

Lipsey, A’n›n refah›n›n niçin artt›¤›n› iki etkiyi ay›rarak flöyle izah etmektedir.
Birinci olarak A’n›n B’den ithalat› çok pahal› olmaktad›r. BP hatt› CP’den daha düz-
dür. Bu demektir ki daha çok X miktar›, belli bir miktar Y elde etmek için, birlik
kurulduktan sonra ihraç edilmek zorundad›r. ‹kinci olarak, A’n›n yurt içi fiyat
oran› ile de¤iflim ticaret haddi aras›ndaki sapma birlik kurulduktan sonra orta-
dan kalkar. Bundan dolay› A’n›n tüketicileri, marjinal ikame oran›n›n (yani
toplumsal farks›zl›k e¤risinin e¤imi) net de¤iflim ticaret haddine (BP’nin e¤imi) eflit
oldu¤u noktaya sat›n al›mlar›n› intibak ettirirler. O noktada X, uluslararas› ticaret-
te Y’ye dönüfltürülebilir. Birinci etki aleyhedir. Çünkü daha düflük maliyetli kay-
naktan daha yüksek maliyetli kayna¤a kay›lm›flt›r. ‹kinci etki ise (tüketim etkisi)
B’nin lehinedir. Sonucu, bu iki etkiden hangisinin kuvvetli oldu¤u tayin edecektir.

Ticaret sapmas›n›n refah› art›rmas› ya da azaltmas› üzerine yap›lan tart›flmalar,
Johnson’un da belirtti¤i gibi semantik olmaktan öte bir anlam tafl›maz. Çünkü üç
ülkeli (veya tarafl›) bir dünyada ay›r›mc› olmayan tarife uygulanmas›nda en düflük
maliyetli üreticiyle zaten ticaret yap›lmaktayd›. Buradaki analizde söz konusu ülke
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C’dir. Gümrük birli¤i A ile B aras›nda kurulduktan sonra, daha yüksek maliyetli
üretici olmas›na ra¤men, ticaret C’den B’ye sapmaktad›r. Çünkü ortak gümrük ta-
rifesi B’nin arz fiyat›n›n üzerindedir. En düflük maliyetli arz kayna¤›ndan ikinci en
düflük maliyetli arz kayna¤›na ticaretin sapmas› pür ticaret sapmas›d›r. Fakat A ile
B aras›nda yeni ticaret de yarat›lm›fl oldu¤undan, bunu ticaret yarat›lmas› hesab›-
na olumlu kaydetmek gerekir. Bu yap›ld›¤› takdirde ticaret sapmas›na iyi yani re-
fah› art›ran unsur olarak bakmak do¤ru de¤ildir. Sonuç refah art›ran ticaret yarat›l-
mas› ile refah› azaltan ticaret sapmas›ndan hangisinin daha kuvvetli oldu¤una ba¤-
l›d›r. Daha önce k›smi denge analizinde aç›klad›¤›m›z gibi, ticaret yarat›lmas› etki-
si bask›nsa refah artar, tersi durumda ise refah azal›r.

Entegrasyondan sonra bir ülkenin refah›n›n artmas› veya azalmas› hangi etkilere ba¤l›d›r
ve bu etkiler nas›l ortaya ç›kar?

Ekonomik Entegrasyonun Dinamik Etkileri
Ülkeleri entegrasyona götüren sebeplerden biri, özellikle geliflmekte olan ülkeler
aç›s›ndan belki de en önemlisi, kalk›nma için entegrasyondan beklentilerdir. Bu
nedenle geliflmekte olan ülkelerin uluslararas› entegrasyon hareketleri do¤rultu-
sunda yo¤un çaba içinde bulunduklar› ve 1950’lerden sonra bu faaliyetlerin flu ve-
ya bu düzeyde meyvesini verdi¤ini görüyoruz.

Kalk›nma, Büyüme ve Sanayileflme
Belirtmek gerekir ki, kalk›nma ve büyüme kavramlar›n›n net bir ayr›m› iktisat lite-
ratüründe yap›lmam›flt›r. ‹ktisatç›lar çeflitli flekilde konuyu ele almaktad›rlar. Bu iki
kavram› ayn› anlamda kullanan iktisatç›lar oldu¤u gibi, ayr› kavramlar biçiminde
de¤erlendiren ya da aralar›nda derece fark› bulundu¤unu ifade eden iktisatç›lar da
vard›r.

Bizim de benimsedi¤imiz Kindleberger’in tan›m›na göre: “Ekonomik büyüme
daha fazla has›la elde etmek, ekonomik kalk›nma ise, hem daha fazla has›la elde
etmek hem de bu has›lan›n elde edilmesinde kullan›lan teknik ve kurumsal düzen-
lemelerin de¤iflmesidir”. Büyümeyi sadece elde edilen has›la ile s›n›rlamam›z do¤-
ru olmaz. O ayn› zamanda etkinli¤i, bir baflka deyimle girdi bafl›na daha fazla ç›k-
t› elde edebilmeyi de içine al›r. Buna girdi yap›s›ndaki de¤iflmelerle, girdilerin sek-
törler aras›nda tahsisini de katmal›y›z. ‹nsanla bir benzetme yaparsak diyebiliriz ki,
büyüme boyca uzama ve a¤›rl›kça artma ise, kalk›nma fonksiyonel kapasitedeki
de¤iflmeyi ifade eder, mesela ö¤renme kapasitesi gibi.

Kalk›nma reel ulusal gelirin uzun dönemde artma gösterdi¤i bir süreçtir. Bura-
daki süreç belli güçlerin faaliyetlerini ve harekete geçirilmesini ifade eder. Bu güç-
ler uzun dönemde faaliyette bulunur ve belli de¤iflkenlerin vücut yap›s›nda de¤i-
flime sebep olurlar. Dolay›s›yla ekonomik kalk›nma tüm olarak toplumun kalk›n-
mas› anlam›na gelmez; onun sadece bir boyutudur.

Kalk›nma bir kaç sebepten dolay› sanayileflme ile de bir tutulmamal›d›r. Bun-
lardan ilki üretimin büyük bir k›sm›n›n tar›m sektöründen sa¤lanmas›n›n tek bafl›-
na fakirli¤in sebebi olmay›fl›d›r. Sebep ancak tar›mdaki düflük verimlili¤e ba¤lana-
bilir. ‹kincisi, sanayideki geliflme büyük ölçüde tar›mdaki geliflmeye ba¤l›d›r. Üçün-
cü olarak da ekonomik kalk›nma, sektörlerin basit kazançlar›ndan ibaret de¤ildir.

Bütün bu aç›klamalardan sonra ekonomik kalk›nman›n bir ölçüsünün olmas›
gerekti¤i konusu da önem tafl›maktad›r. Kalk›nmay› uzun bir zaman sürecinde, y›l-
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Serbest d›fl ticaret koflullar›
“en iyi” iken, gümrük birli¤i
nedeniyle ikinci en düflük
maliyetli arz kayna¤›na
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iyi durum olarak tan›mlan›r.
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dan y›la reel GSYH’da art›fl olarak ifade edebiliriz. E¤er az geliflmifl bir ülkenin kal-
k›nmas›yla ilgileniyorsak, o zaman, bir bütün olarak GSYH’daki art›fl yerine, kifli
bafl›na gelirdeki art›fl› dikkate almak zorunday›z. Reel gelirdeki art›fl kendi bafl›na
fazla bir anlam ifade edemez. Çünkü nüfus art›fl› bazen gelirdeki art›fl oran›n›n
üzerinde olabilir. Nüfus art›fl›ndan soyutlamak için reel gelirdeki art›fl oran›ndan
nüfus art›fl oran›n› ç›karmam›z gerekir. E¤er ∆Y/Y nominal gelirdeki art›fl oran› ise, 

kiflinin refah›nda net bir geliflmeden bahsedebilmek için (∆Y/Y)>(∆N/N) 

olmal›d›r. Bunun anlam› kifli bafl›na gelirin artt›¤›, kalk›nman›n aflamal› olarak ger-
çekleflme yolunda oldu¤udur.

Reel art›fl› dikkate almam›z fiyat de¤iflmelerinin gözden kaçmamas›n› sa¤laya-
cakt›r: E¤er kifli bafl›na gelir art›fllar› bir fliflkinlik ise, bir baflka ifadeyle fiyat art›flla-
r›ndan baflka bir fley de¤ilse, bunun da kalk›nma bak›m›ndan bir anlam ifade et-
meyece¤i aç›kt›r. O hâlde fiyat art›fllar› da yap›lan hesaplamalarda göz önünde 

bulundurulmal›d›r. Öyle ise olmal›d›r (∆P/P fiyat art›fl oran›d›r).

Burada üzerinde durmam›z gereken bir nokta da az geliflmifllik ve düflük gelir-
lilik kavramlar› olmaktad›r. Bilindi¤i gibi do¤al kaynaklar bu konuda önemli bir
belirleyicidir. Amerika 1850’de az geliflmifl bir ülke olmas›na ra¤men fakir de¤ildi.
Buna karfl›l›k bugün Kuveyt kifli bafl›na gelir seviyesi itibariyle ilk s›ralarda bulun-
mas›na ra¤men geliflmifl bir ülke say›lmaz.

Entegrasyonun Kalk›nmay› Etkileme Yollar›
Ekonomik entegrasyon hareketlerinin, gerçeklefltirildi¤i bölgenin kalk›nmas›nda
önemli bir role sahip oldu¤u kabul edilmektedir. Ekonomik entegrasyon hareket-
lerinden biri olan gümrük birliklerinin, birli¤i oluflturan bölge için flu yararlar› sa¤-
layaca¤› beklenmektedir.

i. Öncelikle, gümrük birlikleri ticaretin artmas›n› sa¤lad›¤›ndan, ticaretten sa¤-
lanan kazanc› da art›racakt›r.

ii. Etkin olarak faaliyette bulunmayan endüstrileri daha etkin çal›flmaya zorla-
yacakt›r.

iii. D›flsal tarifeler hem bölge içinde yeni endüstrilerin oluflumunu sa¤layacak,
hem de yabanc› sermaye bölge içine akacakt›r. Çünkü bölge içinde yat›r›m,
yabanc› sermaye için daha avantajl›d›r. Bunun ortaya koydu¤u sonuç bölge
içinde tarife fabrikalar›n›n oluflmas›d›r.

iv. Bölgenin ticaret hadlerini iyilefltirme yoluyla da entegrasyon kalk›nmay› h›z-
land›rabilir. Çünkü ticaret hadlerinin iyileflmesi d›flar›dan kaynak transferidir.

Belirtmeye çal›flt›¤›m›z noktalardan baz›lar›n› fiekil 8.4 ile aç›klamaya çal›flal›m:
A ve B gibi iki ülke düflünelim. Bu ülkeler X ve Y gibi iki mal üretiyor olsunlar.

Üretim imkânlar› e¤rilerini kolayl›k olsun diye do¤rusal (sabit vazgeçme mali-
yeti) çizme yolunu seçtik. AA’ maksimum X-Y bilefliminin belirli teknoloji ve kay-
naklarla A ülkesinde üretildi¤ini, BB’ de belli teknoloji ve kaynaklarla X-Y bilefli-
minin B ülkesinde üretildi¤ini gösteriyor olsun. Talep flartlar›yla birlikte tüketim
noktas› A ülkesi için P’de, B ülkesi için de R’de olsun. fiekil 8.4’ten de görüldü¤ü
gibi tüketim kal›plar› her iki ülkede de sabit kabul edilmifltir. Her iki ülkedeki tü-
ketim noktalar› orijinden geçen bir do¤ru üzerindedir.
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i) E¤er A ve B aralar›nda bir gümrük birli¤i oluflturulursa, bu ülkelerin üretim
imkanlar› yeni bir üretim imkanlar› bileflkesi ortaya ç›karacakt›r. fiekil 8.4’te
de görüldü¤ü gibi bu e¤ri CDE k›r›k çizgisiyle gösterilmifltir. (Burada AC=OB,
B’E=OA’’d›r). Orijinden geçen ve sabit tüketim kal›b› varsay›m›yla çizdi¤i-
miz do¤ru, CDE’yi T noktas›nda kesmektedir. Bu nokta, birlikten önce ayr›
ayr› hareket eden A ve B ülkesinin birlik sonras› X ve Y mal› tüketiminin art-
t›¤›n› göstermektedir. Çünkü T noktas›n›n koordinatlar› P ve R noktalar›n›n
koordinatlar›ndaki mal toplam›ndan daha fazla X-Y bileflimine tekabül et-
mektedir. Yine mal ikame oranlar›n›n A ve B’de farkl› oldu¤u, birlikten ön-
ce de tam uzmanlaflma olmad›¤› takdirde, birlik kurmak ve bölge içi tica-
retten kazanç sa¤lamak mümkün olacakt›r. Böylece bölge içinde daha yük-
sek ve etkin üretim, daha fazla reel gelire imkân verecektir.
Ço¤u az geliflmifl ülkede ihracat, ithalat› karfl›lamaya yetmemektedir. ‹thalat
ihtiyac› ise h›zla artmaktad›r. Bunu k›smen önlemek için söz konusu ülke-
ler tüketim mallar›nda ithal ikamesine yönelmifllerdir. ‹thal ikamesine yö-
nelme ise ekonomik çal›flmayan endüstrilerin ço¤almas›na neden olmufltur.
Az geliflmifl ülkeler piyasalar›n› birlefltirirlerse iflletmelerini daha uygun eko-
nomik ölçe¤e ulaflt›rabilirler. Uzmanlaflmaya gidilirse, maliyetli üretilen itha-
lat gerekleri birlik üyesi ülkelerden daha ekonomik olarak elde edilebilir.
Daha rasyonel ekonomik ölçek ve daha rasyonel ticaret kal›b›, entegrasyon-
la ulafl›lan en önemli sonuçtur.

ii) Entegrasyonun kalk›nmaya ikinci bir katk›s› da her ülkenin ayr› olarak ba-
flaramad›¤› optimal kaynak da¤›l›m› ve tam istihdam›n birlikte sa¤lanmas›-
d›r. Ülkelerde entegrasyondan önce kaynaklar tam kullan›lmam›fl olabilir.
Genellikle az geliflmifl ülkeler için durum böyledir. Sermaye yetersizli¤i ve
düflük talep eksik kullan›m›n esas nedenlerinden biridir. Eksik kullanma
hâlinde hem üretim tam istihdam üretimi alt›nda olacak, hem de tüketim bu-
lunmas› gereken düzeyde bulunmayacakt›r. Üretim ve tüketim A’da P’nin
solunda B’de R’nin solunda bir yerde olacakt›r. Birleflmeden sonra kaynak
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Üretim imkânlar›n›n
toplanmas›: Geliflmekte
olan ülkelerin üretim
imkânlar›n›n toplanmas›
ve birlefltirilmesi bu
ülkelerin ayr› ayr› elde
ettikleri imkânlardan
daha fazlas›n› elde
etmelerini sa¤lar. AA’
üretim imkânlar› do¤rusu
ile BB’ üretim
imkânlar›n›n toplanmas›
iki ülkeye daha fazla mal
bileflimini üretmek ve
tüketmek imkan› verir.
OP+OR+RM=OT de RM
birleflmeden sonra elde
edilen fazlal›kt›r.

Tam Uzmanlaflma: ülkenin
ticarete konu olan
mallardan sadece birini
üretmesi.

‹thal ‹kamesi: ‹thalat
yoluyla karfl›lanmakta olan
yurtiçi talebin teflvik edici ve
koruyucu önlemler sayesinde
yurtiçi üretimle
karfl›lanmas›.



da¤›l›m› etkinli¤e yönelece¤inden üretim ve tüketim noktas› T’de buluna-
cakt›r. T ise nispi olarak daha iyi bir durumu ifade eder. Kaynaklar, etkin
olarak üretmeyen firmalardan etkin üreten firmalara kayacak ve entegras-
yon sayesinde rekabet de yarat›larak teknik etkinlik artacakt›r. [(OP+OR)-
OT=RM] bunu göstermektedir.

iii) Birli¤in, bir d›flsal tarife ile birli¤e üye olmayan ülkelerin ihracatlar›na karfl›
yurt içi üretimi korumas› durumunda birlik içinde ithalata rakip endüstriler
do¤maya bafllar. Yurt içi tasarruflar›n yat›r›ma dönüflmesi ya da yabanc› ser-
maye yat›r›mlar› fleklinde olabilecek olan bu yeni yat›r›m ak›mlar› sayesin-
de, üretim imkânlar› e¤risi kuzeydo¤u istikametinde sa¤a do¤ru kayacakt›r.
Keza, e¤er Y, B’nin ithal mal› ise, Y’yi üreten yeni endüstriler B’de kurulu-
yorsa B’nin üretim imkânlar› e¤risi Y ekseni istikametinde d›fla do¤ru kaya-
cakt›r.
Burada belirtilmesi gereken bir husus da yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n re-
kabet etkinli¤i olan endüstriler oluflturmalar› veya bu tür endüstrilere yat›-
r›m yap›lmas›; ayr›ca birlik d›fl› ülkelere ihracat yapabilmeleri hâlinde söz
konusu yat›r›mlardan elde edilen yarar›n artaca¤›d›r. Bu ise yeterli ölçüde
büyük ölçe¤e dayanan, imalat endüstrilerinde faaliyet gösterebilen firmala-
r›n genifl bir piyasa içinde bulunmalar›na ba¤l›d›r. Bunun sonuçlar› ise (a)
üretimin artmas› ve maliyetlerin düflmesi, (b) piyasan›n büyümesi ile büyük
firma say›s›n›n artmas›d›r.

iv) Burada üzerinde durulmas› gereken bir nokta da birlik kurulduktan sonraki
ticaret hadlerinin alaca¤› durumdur. Ülke grubunun d›fla karfl› birlikte hare-
ket etmesi, grubun pazarl›k gücünü art›racakt›r. E¤er birli¤in dünya ticare-
tindeki yeri önemli ise veya monopol durumunda bir ya da birkaç mal›n sa-
t›c›s› yahut da monopson durumunda bir ya da birkaç mal›n al›c›s› ise, fiyat-
lar üzerinde etkili olabilecek, ticaret hadlerini birli¤i oluflturan ülkeler lehi-
ne çevirebilecektir. E¤er birli¤in d›fl ülke ürünlerine karfl› talebi daha elas-
tikse ve birli¤in ihracat›na yönelen d›fl talep inelastikse, pazarl›k gücündeki
artma ticaret hadlerini daha iyi bir duruma getirecektir. Yine birlik içi ticaret
kafi derecede büyükse ve bu ticaretin kompozisyonu birli¤in d›flar›dan ithal
edilen mallara karfl› talebini azalt›yorsa ticaret hadleri daha iyi olacakt›r.

James Ingram’a göre özetlersek, ekonomik entegrasyonun üye ülkeler üzerine
etkisi serbest ticaretin etkileri gibidir. Kaynaklar›n etkin da¤›l›m› ile üretim maliyet-
lerinin, iflgücünün serbest hareketiyle ücretlerin, sermaye hareketleriyle faiz oran-
lar›n›n eflitlenmesi sa¤lanacak ve bütün bunlar›n sonucu olarak refah artacakt›r.

Geliflme Yolunda Olan Ülkeler ve Entegrasyon
Son y›llara kadar dünya ülkelerinin kalk›nmak amac›yla çeflitli yollar denedikleri-
ni görüyoruz. Bunlardan biri sosyalist ülkelerin uygulam›fl olduklar› otarflidir. An-
cak zamanla bu politika de¤iflmeye ve söz konusu ülkeler d›fla aç›lmaya bafllam›fl-
lar, kalk›nma felsefeleri toptan de¤iflmifltir.

‹kincisi baz› kapitalist ülkelerin denedikleri d›fla aç›k (ihracata yönelik) kalk›n-
ma modelidir; günümüzde de bu uygulama devam etmektedir.

Üçüncü olarak, baz› geliflmekte olan ülkelerin denedikleri ithalat› ikameye da-
yal› kalk›nma modelidir. Bu modelin birtak›m mahzurlar› görülmüfltür; bunlar› flu
flekilde s›ralamak mümkündür.

i) ‹thalat yap›s›nda meydana gelen de¤iflmeler ithal ikamesine ba¤l› ekonomi-
lerin esnekli¤ini azaltmaktad›r.
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ii) Kalk›nma için gerekli girdilerin fiyat›n› art›rarak sektörlerde (tar›m, sanayi)
ihraç yönlü geliflmeye engel olmaktad›r.

iii) Tarifeler oldukça koruyucu oldu¤undan, bu uygulama yabanc› sermayeyi
tarife fabrikalar› fleklinde ülkeye çekmifltir. Bu geliflme sanayide ikili bir ya-
p›n›n oluflmas›na neden olmufltur.

iv) Yabanc› firmalar daha çok sermaye yo¤un teknoloji kulland›¤›ndan, gelifl-
mekte olan ülkelerin iflsizlik sorununu çözmede yard›mc› olmam›flt›r. Bütün
bunlar gösteriyor ki, geliflmekte olan ülkelerin entegrasyonu kalk›nma yo-
lunda alternatif bir model görmeleri gerekçesiz de¤ildir. Söz konusu ülkeler
aras›ndaki entegrasyon hareketlerinin alt›nda yatan temel motifin kalk›nma
ümidi oldu¤u söylenebilir.

Entegrasyon hem otarfliden hem de d›fla aç›k kalk›nmadan farkl›d›r. Entegras-
yonu otarfliden ay›ran özellik, üçüncü ülkelere karfl› ortak d›flsal tarife ile bölgenin
korunmas›; d›fla aç›k kalk›nmadan ay›ran özellik ise üye ülkelerin her birinin ulu-
sal piyasalar›n›n bölgesel rekabete aç›lmas›d›r. Ticaret yarat›lmas› ve ticaret sapma-
s› etkilerinin geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan de¤erlendirilmesi pek yap›lmam›fl-
t›r. Ama bu etkiler onlar için de geçerlidir. Fakat önemli olan husus entegrasyonun
bu ülkelerin kalk›nmas›na yard›m edip edemeyece¤i ve söz konusu ekonomilerin
çeflitlenmesi noktas›nda toplanmaktad›r. Burada da karfl›m›za sanayileflme ç›kmak-
tad›r. Sanayileflme geliflmekte olan ülkelerin esas amac› olmaktad›r. Çünkü ancak
bu sayede ihracatlar›n› çeflitlendirebilir ve ticaretten kazanç sa¤layabilirler. Buna
ilave olarak, tar›m ve hammadde ihracat›n› da uluslararas› fiyat dalgalanmalar›n›n
verdi¤i zarar› da bu yolla önleyebilir veya azaltabilirler. Çünkü bilindi¤i gibi söz
konusu ürünlerin uluslararas› piyasalarda sanayi ürünlerine nazaran, riskleri daha
büyüktür, fiyatlar› daha fazla dalgalanmaktad›r

Geliflmekte olan ülkeler için gerçek alternatifler serbest ticaretle bölgesel koru-
yuculuk aras›nda de¤iflir. Entegrasyon bu ülkelere otarfliden daha az maliyetle sa-
nayileflme imkan› sa¤lad›¤›ndan üçüncü ülkelerle aralar›ndaki pazarl›k güçlerini
de art›r›r.

Melvin B. Krauss’a göre sanayileflmeyi teflvik için az geliflmifl ülkelerin enteg-
rasyona gitmesi gerekmez, ihracat› sübvansiyonlarla desteklemek daha do¤rudur.
Yazara göre ihracat sübvansiyonlar›n›n maliyeti bölgesel korumac›l›ktan düflüktür.
Bu görüfl birkaç mühim noktay› ihmal etti¤i için elefltirilebilir. Bunlar:

i) Az geliflmifl ülkeler sadece ihracatlar›n› gelifltirmek de¤il, ayn› zamanda itha-
latlar›n› da kontrol etmeyi istemektedirler.

ii) ‹hracat sübvansiyonlar›, bölgesel ortak d›flsal tarifenin koruyuculu¤unun
yapt›¤›n› yapamayacakt›r. ‹hracat›n› sübvansiyonla destekleyen ülke bu
alanda rekabet ve misillemeyle karfl› karfl›ya kalacakt›r. Dahas› geliflmekte
olan ülkelerin kaynaklar› bu yar›fl› sonuna kadar götüremez. Ortak d›flsal ta-
rife durumunda ise bu, söz konusu de¤ildir.

iii) ‹hracat sübvansiyonlar› az geliflmifl ülkelerin pazarl›k güçlerini de art›ramaz.
Bu ülkelerin, di¤er ülkeler karfl›s›nda güçlü olmak için aralar›nda iflbirli¤ine
gitmeleri daha iyidir.

Bütün bunlar ihracat sübvansiyonlar›n›n entegrasyon için bir alternatif olama-
yaca¤›n› göstermektedir. Bundan dolay› entegrasyon geliflmekte olan ülkelerin sa-
nayileflmeleri ve pazarl›k güçlerini art›rmalar› bak›m›ndan geçerli bir yol olarak
kalmaktad›r.

Geliflmekte olan ülkeler entegrasyonu sanayileflmenin bafllamas› için bir araç
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olarak görürken, geliflmifl ülkeler onu, mevcut endüs-
triyel geliflmeyi art›rmak kadar ulafl›lan düzeyi koru-
ma arac› olarak da görmektedirler. Ekonomik enteg-
rasyon geliflmekte olan ülkelerin geliflmifl ülkelerle
iliflkilerinde ekonomik durumlar›n› iyilefltirmek için
bir vas›ta olarak da rol oynamaktad›r.

Geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki entegrasyon,
entegrasyonu oluflturan ülkeler içinde ekonomik akti-
vitelerin yo¤unlaflt›¤› ülkeler veya ülke içinde bölge-
ler ortaya ç›karabilecektir. Piyasadaki e¤ilimler bu tür
alt bölgelerin oluflmas›na az geliflmifl ülkelerde elve-
rifllidir. Bu da entegrasyondan baz› bölgelerin veya ül-
kelerin daha kazançl› ç›kmas›na yol açacakt›r. Buna
G. Myrdal, geri b›rakma etkisi (backward effect)
demektedir.

Bu etkinin ortaya ç›kmas› flu flekilde olmaktad›r. Piyasa güçleri ekonomik ba-
k›mdan cazip bölgelere yönelerek buralarda kaynaklar›n birikimini sa¤layacakt›r.
Bir bafllang›ç, arkas›ndan di¤erlerini de çeker, böylece bölge bütünüyle bir gelifl-
me sürecine girer; di¤er bölgelerin nitelikli iflgücü ve sermayesi söz konusu bölge-
ye akar. Bölge ticarette ve kalk›nmada di¤erlerine göre daha fazla geliflir. Söz ko-
nusu ülke az geliflmifl bir ülke ise, bu ülkenin ticareti ve kalk›nmas› di¤erlerinin ak-
sine daha az geliflme gösterir. Bütün bunlar entegrasyon bölgesinde eflitsizlikleri
gittikçe art›r›r. Yap›lan gözlemler bölgeler aras› eflitsizliklerin geliflmifl ülkelerde
geliflme ilerledikçe azal›rken, az geliflmifl ülkelerde kalk›nma ilerledikçe artt›¤›n›
göstermektedir.

Kaynaklar›n birkaç merkezde toplanmas›n›n ortaya ç›kard›¤› geri b›rakma etki-
si karfl›s›nda yay›lma etkisi (spread effect) söz konusu olabilir. Geliflen bölgenin
hammadde ihtiyac›, bölgeyi di¤er bölgelerle ticari iliflkiler içine sokar ve bölgeler-
de yeterli iflgücü varsa, tüketim mallar› sanayilerinin bu bölgelerde kurulmas› sa¤-
lan›r. Yay›lma etkisi tar›msal alanlar›n da geliflmesine katk›da bulunur.

Geliflmekte olan ülkeler aras› entegrasyonun ortaya ç›kard›¤› eflitsizlik bir bü-
tün olarak bölgenin yarar›na ise ve bölgenin h›zl› kalk›nmas›na katk›da bulunuyor-
sa, k›sa zamanda ortaya ç›kan bu eflitsizli¤i faydal› bulmak gerekir. Bunu geliflmek-
te olan ülkeler aras› entegrasyonun tabiat› tayin edecektir. Eflitsizlik uzun süre de-
vam edemez. Tarih belli zamanlarda oluflan mali, ticari, üretim kutuplar›n›n zaman
içinde fliddetini yitirdi¤ini göstermifltir. Fakat bu süre geliflmekte olan ülkelerde da-
ha uzundur. Eflitsizlik durumu üye ülkeden almama, hatta ona karfl› tarife koyma
gibi tedbirler almaya da sebep olabilir. Sanayileflmemifl birlik üyesi ülkelerin flikâ-
yetleri daha fazla olacakt›r. Bu dengesiz kalk›nmadan dolay› meydana gelen iç ge-
rilmeler birli¤i korumay› son derece güçlefltirebilir.

Ortaya ç›kan eflitsizlikler çeflitli tedbirler al›narak çözülebilir. Bunlardan biri en-
tegrasyonu oluflturan ülkeler aras›nda bir kamu maliyesi sistemi oluflturmakt›r.
Özellikle kamusal mallar üretiminde kullanmak için bu kayna¤a ihtiyaç duyulacak-
t›r. Çünkü kamusal mal üretimi d›flsal tarifeden fazla etkilenmez.

‹kincisi bölgesel kalk›nma bankalar›d›r. Geri kalm›fl ülkeler veya bölgelere bu
bankan›n fonlar›ndan aktarma yoluyla o bölgelerde kalk›nma teflvik edilebilir.
Üçüncü olarak, faktörlerin geri kalm›fl yörelere akmalar›n› cazip hâle getirmek için
teflvik vas›talar›ndan yararlan›labilir. Nihayet endüstri kurulufl yeri seçimi çeflitli
teflvik araçlar›yla az geliflmifl yörelere kayd›r›labilir. Vergi muafiyeti ya da düflük
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oranda vergi, krediyle destekleme gibi araçlar bu konuda yararl› olacakt›r. Eflitsiz-
li¤i ortadan kald›rma ya da hafifletmenin yolu kalk›nma politikalar› koordinasyo-
nunun sa¤lanmas›ndan geçer.

Ancak geliflmekte olan ülkelerde entegrasyon hareketlerinin karfl›laflaca¤› baz›
sorunlar da mevcuttur. Bu sorunlar›n kayna¤› geliflmekte olan ülkelerin genç veya
yeni ba¤›ms›zl›k kazanm›fl ülkeler olmalar›d›r. Frans›z ‹htilalinin 1789’dan sonra
ulus-devlet fikrini yaymas›, imparatorluklar›n da¤›lmas›n›n en önemli sebeplerin-
den biridir. Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar bu da¤›lma devam etmifl, Sov-
yetler Birli¤i’nin 1991’de da¤›lmas›yla son bulmufltur. Geliflmekte olan ülkelerin
entegrasyon sorunlar› da iflte henüz kurumsal düzenlerini bu ülkelerin tam olarak
kuramam›fl olmalar›ndan kaynaklan›r. Bu sorunlar› üç genel bafll›k alt›nda toplaya-
bilir ve kutuplaflma, bölge içi ticaret sapmas› ve sorunlar›n politizasyonu
olarak s›n›fland›rabiliriz. 

Kutuplaflma, temel olarak yukar›da da bahsedilen geri b›rakma etkisinden kay-
naklanmaktad›r. Entegrasyon sonras› kaynaklar daha geliflmifl ülkelere kaymakta-
d›r. E¤er uygun bir tazmin mekanizmas› oluflturulmazsa entegrasyon üyeleri bun-
dan rahats›z olmakta, sonuçta entegrasyonun da¤›lmas›na kadar gidilebilmektedir.
‹kinci temel sorun, ulusal politikalar›n birlik içinde ekonomik sapmalar meydana
getirmesidir. Bunun önüne geçebilmek için uluslarüstü (supranational) bir otorite-
nin oluflturulmas› gerekir. Üçüncü sorun ise entegrasyonda ortaya ç›kan sorunla-
r›n çok çabuk politize edilmesidir. Hemen hemen bütün geliflmekte olan ülkeler
milli hâkimiyetlerine düflkün olduklar›ndan ekonomik alanda sa¤l›kl› de¤erlendir-
me imkan›ndan mahrumdurlar. Ba¤›ms›zl›klar›n› yeni kazand›klar› için uluslarüstü
bir otoriteye teslim olmalar› zor olmaktad›r. Kararlar›nda ba¤›ms›zl›¤a çok titizlen-
mektedirler.

‹thalat› ikameye dayal› kalk›nma modelini nas›l de¤erlendirebiliriz, bu modelin baz› sa-
k›ncalar› var m›d›r?

ENTEGRASYONUN BAfiARI fiARTLARI
Entegrasyona kat›lan ülkeler, daima fayda-maliyet analizi yaparlar. Baflar›l› bir en-
tegrasyon için bu da yeterli de¤ildir; ayr›ca entegrasyonun yararlar›n›, tüm bölge
ülkeleri aç›s›ndan göz önünde bulundurmak gerekir. Piyasan›n bütünleflmesi için
bölge ülkelerini birbirine ba¤layan bir tafl›ma a¤› kurmak ve yine ödemeler denge-
sinde karfl›laflt›klar› zorluklar›n, bafllang›çta olmasa bile, ilerdeki evrelerde üstesin-
den gelme çabas› içinde olmak gerekir. fiimdi baflar›l› bir entegrasyonun genel
flartlar› üzerinde s›ra ile durmaya çal›flal›m.

Geliflmifllik ve Kaynak Donan›m›
Entegrasyona üye ülkeler, entegrasyonun baflar›l› olmas› için, kalk›nma düzeyleri
itibariyle birbirine yak›n olmal›d›rlar. Baz› ülkeler çok geri kalm›fl, di¤erleri nispe-
ten ileri bir kalk›nma düzeyinde bulunuyorlarsa, entegrasyon baflar›l› olmak için
kendisini zorlamak durumunda kalacakt›r.

Kalk›nma düzeyi farkl›l›klar› geçimlik tar›m sektörünün d›fl›nda sanayi sektörü
farkl›l›klar›yla kendini göstermektedir. Sanayileflme politikalar›, kaynak donat›m›
farkl›l›klar›, ülkeleri farkl› düzeyde kalk›nma aflamas›na götürmektedir. Baz› ülke-
lerin sanayileflmek için takip ettikleri politikalar (tarifelerin yüksekli¤i veya düflük-
lü¤ü, kotalar ve rekabeti önleyen baflka unsurlar), di¤er ülkelerde entegrasyona
kadar takip edilmemifl olabilece¤i gibi, düflük düzeyde de takip edilmifl olabilir.
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Sanayi sektörü birbirine yak›n büyüklü¤e ulaflm›fl ekonomiler aras› entegrasyon,
daha baflar›l› olabilir. Tarife yap›lar›ndaki farkl›l›klar, ülkelerin sanayi maliyetleri
hakk›nda da bize bilgi verebilir. Yüksek koruma duvarlar›na al›flm›fl sanayi yap›la-
r›, yüksek maliyetlerden dolay›, entegrasyonun baflar›s›n› önleyecektir. Öyle ülke-
ler söz konusu olabilir ki, bu ülkelerde tarife yap›lar›, sanayinin entegrasyonda da
zorluk çekmeyece¤i düzeydedir. Böyle ülkelerin oluflturdu¤u entegrasyon baflar›l›
olabilecektir. Kifli bafl›na verimlilik farkl›laflt›¤› zaman entegrasyonda s›k›nt›lar ve
gerilmeler ortaya ç›kar.

Entegrasyonun bafllang›c›nda, endüstriyel ç›karlar birbirinden büyük farkl›l›klar
arz ediyorsa, bu da baflar› flans›n› azaltacakt›r. Entegrasyonun baflar›l› olabilmesi
için ç›kar farkl›l›klar› minimize edilmelidir. Bu ise ölçek ekonomilerinden yararlan-
may› ve yeni endüstrilerde uzmanlaflmay› sa¤layacakt›r.

Entegrasyonda, daha ileri düzeyde sanayileflmifl bir veya birkaç üye bulunabi-
lir. Bu ülkelerin, entegrasyon alan› için üretti¤i ürünlerden bir k›sm›n›n üretimi di-
¤er ülkelere devredilebilir. Böylece rekabet flartlar› eflitlenmeye yönelebilir ve te-
zatlar azalt›labilir.

Geçimlik tar›m sektörünün büyüklü¤ü, her fleyden önce aç›k ve büyük bir pa-
zar sa¤lamaz, çünkü do¤al koruma bu ülkelerin d›fla aç›lmas›n› önler; ayr›ca bu
sektörün büyüklü¤ü tafl›ma ve e¤itim bak›m›ndan gerili¤i simgeledi¤inden, enteg-
rasyonun baflar›s›n›n aleyhine durumlara yol açar.

Emek ve sermaye donat›m› itibariyle ülkeleraras› farkl›l›klara de¤inmekte de
yarar görüyoruz. Baz› ülkelerde emek bol oldu¤undan fiyat› düflük olabilir. Baz›-
lar›nda ise sermaye ucuz faktör durumunda bulunabilir. Serbest ticaret bölgesi
oluflturulan bir bölgede bu durum, uzmanlaflma aç›s›ndan yarar sa¤layabilecektir.
Fakat böyle durumlar emek ya da sermaye yo¤un tekniklerin kullan›lmas› sonucu-
nu do¤urabilecektir. Ancak de¤iflikliklerin arzu edilmemesi, entegrasyona girifli en-
gelleyebilir. Geliflmekte olan ülkeler aras›nda emek ve sermayede fiyat farkl›l›kla-
r›n›n önemli olmamas› bu ülkeler aras› entegrasyonda uzmanlaflman›n yararlar›n›
azaltmaktad›r. Bu yüzden faktör hareketi de genellikle s›n›rl› kalacakt›r.

Emekle toprak aras›ndaki durum da böyledir. E¤er emek-toprak oran› ülkeler
aras›nda emek ak›fl›n› h›zland›racak düzeyde de¤ilse, ülkeler entegrasyondan ön-
ce uzmanlaflm›fl demektir ve göç sorunu olmayacakt›r. Fakat iklim ve co¤rafi flart-
lar› farkl› olan ülkeler aras›nda bu ak›fl her zaman söz konusu olabilir. Maden kay-
naklar›ndaki farkl›l›klar da ticaretin artmas›n› teflvik eder. Tarifeler kalkt›¤› takdir-
de bu maddelerin kullan›m› bölge içinde artar. Ancak söz konusu mallar›n arz›
elastik de¤ilse ve üçüncü ülkelerin talebi de inelastik de¤ilse, bölgeden d›fla yap›-
lan ihracat›n de¤eri düflecektir. Fakat bölgenin bir ya da bir kaç ülkesi, baz› mal-
larda tekel gücüne sahipse o takdirde bu ülkeler, ortak politika ile ticaret hadleri-
ni lehe çevirebilirler.

Altyap› ‹mkânlar›
Bu daha ziyade geliflen ülkelerin problemidir. Geliflmekte olan ülkeler, aralar›nda
kurulmam›fl altyap› iliflkilerinden dolay›, ulaflt›rma ve haberleflme s›k›nt›lar› çek-
mektedirler. Bu durum piyasalar aras›nda geçifli engellemektedir.

Geliflmekte olan ülkelerde demir yolu ba¤lant›lar›n›n bulunmay›fl› nedeniyle ti-
cari faaliyet ülkelerin büyük limanlar› aras›nda yürütülmeye çal›fl›lmaktad›r. K›y›
merkezlerinin iç k›s›mlarla demir ve kara yolu ba¤lant›lar› yok denecek kadar az-
d›r. Geliflmifl ülkelerde bu böyle olmay›p limanlarla, demir ve kara yolu ba¤lant›-
lar› yo¤undur. Bu ülkeler aras›nda entegrasyonun altyap› sorunu yok denecek ka-
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dar azd›r.
Geliflmekte olan ülkelerin yol flebekesi yo¤un olarak kullan›lmad›¤›ndan, kay-

naklar at›l kalmakta, maliyetler yükselmektedir. Bölge ülkelerinin aralar›ndaki yol
sorunu bir ya da birkaç ülkenin de¤il, entegrasyonu oluflturan ülkelerin birlikte çö-
zebilecekleri bir sorundur.

Haberleflme de ulafl›m a¤› kadar önemli görülmektedir. Geliflmekte olan ülke-
ler aras›nda, altyap› kolayl›klar› entegrasyonun baflar›l› olabilmesi için gereklidir.
Geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan önemi, kaynaklar› daha rasyonel kullanma im-
kân› vermesi yan›nda, kaynaklara ulaflma imkân› da sa¤lamas›ndan gelmektedir.
Altyap› yetersizli¤inin ortaya koydu¤u “do¤al koruma” flartlar› yumuflat›lmazsa en-
tegrasyonun baflar›l› olmas› mümkün olamayabilecektir.

Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru
Baflar›l› bir entegrasyon için kabul edilmifl ödemeler dengesi ve döviz kuru politi-
kas›, bölge için önem arz eder. Bölge içinde yanl›fl yönlendirilmifl döviz kuru po-
litikas›, tarifeler kadar iç ticarete engel olabilir. Afl›r› de¤erlenmifl kurlar bölge ül-
kelerini bölge d›fl›ndan ithalata zorlayabilir. Entegrasyondan sonra rekabet flartlar›
de¤iflece¤inden, ticaret sapmas› hem bölge içinde hem de bölge d›fl›nda, yeni tica-
ret kal›plar›n›n oluflumuna sebep olacakt›r. Bundan dolay› döviz kurunu piyasan›n
istedi¤i düzeyde tutmak kolay de¤ildir. Aralar›nda iç ba¤›ml›l›k artarken bölge ül-
kelerinin, kendi döviz kurlar›n›n ticarette iflbirli¤ine ve yabanc› yat›r›ma engel ola-
cak flekilde de¤erlenmesine izin vermemelidirler.

Ticaret sapmas›n›n üye ülkelerin ödemeler dengesine etkisi, ticarete konu olan
mallar›n CIF (cost-insurance-freight: maliyet, sigorta, navlun) fiyatlar›n›n artmas›-
d›r. Bu durumda ortaya kazanç sa¤layan ve zarar gören ülkeler ç›kacakt›r. Enteg-
rasyondan beklenen, ithal eden ülkenin zarar›n›n tazmininin sa¤lanmas›d›r. Bölge
içinde ticarette bulunmak ve fazla veren ülkelerin, aç›k veren ülkelerden mal sat›n
almas›n› sa¤lamak bir nevi tazmin anlam›na gelir. Böyle durumlarda, devalüasyo-
na da müsaade edilebilir. Fakat bu devalüasyon ortaklara yönelen bir devalüasyon
olmay›p genel bir devalüasyon olmal›d›r.

fiunu belirtmek gerekir ki, bölgede ticaret ve ödeme sorunlar›n› çözmenin en
kestirme yolu, bölge ülkeleri aras›nda finansal kurulufllar›n oluflturulmas›d›r. Böy-
lece bir yandan d›fl ticareti aç›k veren ülkelerin, k›sa vadeli finansmanlar› sa¤lana-
bilecek; öte yandan ortak politikalar›n kredilendirilmesi mümkün olacakt›r. Bunun
bir di¤er katk›s› da artan ticaretin, ticaret finansman›ndan ve merkez bankalar› ara-
s› iflbirli¤inden teknik anlamda yararlanmas›d›r.

Bir baflka husus da bu noktada bir ödemeler birli¤i mekanizmas› oluflturulma-
s›d›r. Bu mekanizma ile aç›k veren ülkelere kredi vermek fazla veren ülkelerden
de kaynaklar› kanalize etmek mümkün olacakt›r. Mekanizma, bugün faaliyette bu-
lunan IMF yahut Avrupa Ödemeler Birli¤i hüviyetinde olabilir. Krediler otomatik
olarak devreye sokulabilece¤i gibi, geri ödeyen ülkelere, bu ödeme s›ras›nda ulu-
sal paralar›n› kullanma imkân› verilebilir. Böylece entegrasyonunun mali cephe-
sindeki sorunlar çözülme imkân› bulabilecektir.

Ulusal Egemenlik Anlay›fl›
Entegrasyonun baflar›l› olma flartlar›ndan biri de ulusal ekonomik politikalar›n
uyumlaflt›r›lmas›na çal›fl›lmas›d›r. Bir anlamda ekonomik politikalar üzerinde, en-
tegrasyonu oluflturan ülkelerin üstünde yeni oluflturulmufl otoriteler karar alma du-
rumunda olacakt›r. Az geliflmifl ülkeler aras› entegrasyonun en önemli sorunlar›n-
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dan biri egemenlik anlay›fl›ndan kaynaklanmaktad›r.
Ekonomik entegrasyon ile ülkenin üzerinden kontrolünün kalkt›¤› ilk alan, ta-

rife politikas› olacakt›r. Serbest ticaret söz konusu ise, sadece bölge ülkeleri karfl›-
s›nda, ortak pazar söz konusu ise hem bölge ülkeleri kendi aralar›nda hem d›fla
karfl› ortak bir tarife politikas› gütmek durumunda kalacaklar; dolay›s›yla üçüncü
ülkelerle ticari iliflkilerinde ulusal egemenlik alanlar› daralacakt›r.

Entegrasyonu oluflturan ülkeler, kalk›nma politikalar›nda da kendi bafllar›na
davranamazlar. Bölgenin bütünüyle kalk›nmas› söz konusu oldu¤undan, herhangi
bir ülkenin kendi politikas› aç›s›ndan entegrasyondan ayr› düflmesi, entegrasyonu
baflar›s›zl›¤a götürür. Çünkü entegrasyonu oluflturan ülkeler ço¤u zaman homojen
de¤ildir.

Faktör hareketlerinde de ayn› durum söz konusudur. Bilindi¤i gibi ortak pazar
aflamas›nda faktörlerin hareketi serbesttir. Ücret ve faiz oranlar›ndaki farkl›l›klar
entegrasyonun bölgeleri aras›nda sermaye ve eme¤in ak›fl›na yol açacakt›r. Gerçi
tam serbestlik sa¤lansa bile bu faktörlerin bölgeler ve ülkeler aras›nda hareketlili-
¤i s›n›rl› düzeyde kalmaktad›r. Faktör hareketi bölgeler aras› faktör fiyatlar›n›n
dengelenmesine katk›da bulunmakta, emek ve sermaye k›tl›¤›n› önleyerek kalk›n-
may› h›zland›rmaktad›r ama bu üye ülkeler aras›nda geliflme farkl›l›klar›na sebep
olabilir ve politik aç›dan kabul edilmeyebilir.

Bir ülkenin uygulad›¤› ve di¤erlerini dolayl› yoldan etkileyebilecek bir iç eko-
nomik politika, ya da do¤rudan etkilemeye yönelik bir d›fl ekonomik politikan›n
olumsuzluklar›na tepkiye sevk etmesi mümkündür. Entegrasyonda bu tür çat›flma-
lar› önlemek için uluslararas› kurumlar›n, yavafl ama belirsizliklere daha az teslim
anlam›nda bir politika takip etmesi baflar›y› art›rma imkân› verecektir.

Bölgesel Yat›r›m Politikas›
Entegrasyonun ticarete ve sanayide kapasite kullan›m›na etkisi hemen ortaya ç›k-
makla birlikte, ço¤u yararlar› ancak uzun vadede görülebilir. Bundan dolay›, hem
ölçek ekonomilerinden hem de uzmanlaflmadan yararlanmak için yeni yat›r›m ka-
rarlar›nda da uyum sa¤lamak gerekir. Bunun iki temel nedeni vard›r: Birincisi, ül-
kelerin tek bafllar›na uygulad›klar› politikalarla yat›r›mlardan yeterli ölçüde yarar-
lanamamas› ihtimali, ikincisi de daha sonra tazmin sorununun ortaya ç›kmas›n›n
önlenmesini sa¤lamakt›r.

Yat›r›m kararlar›n›n bölgesel olarak uygulanmas›, kaynaklar›n bölge içinde da-
ha iyi de¤erlendirilmesini sa¤layacakt›r. Ayn› alana, kaynak yöneltmekle ortaya ç›-
kacak kaynak israf›n›n önüne, kaynaklar›n koordinasyonu yoluyla geçmek müm-
kündür. Bunun bir di¤er faydas› da ülkelerdeki kalk›nma farkl›l›klar›ndan dolay›
ortaya ç›kabilecek sorunlara çözüm bulmak, kalk›nma sürecinde faydalar› eflit ola-
rak da¤›tmak ve ayn› büyüme h›z›n› sa¤lamakt›r. Endüstrilerin yerlefliminden do-
¤abilecek çekiflmelerin de önüne geçilebilecek olan bu ortak yat›r›m politikas›yla,
bölge içi ticaret dengelerinin korunmas›na da yard›m edilecektir.

Yat›r›m politikas›, tafl›ma maliyetlerinin azalt›lmas›n› da sa¤layabilir. Tafl›ma
problemi önemli bir maliyet unsurudur ve bundan önceki altyap› bafll›¤› alt›nda,
konu üzerinde durulmufltur. Yat›r›mlar merkezî olarak planlan›rsa, birbirinden gir-
di kullanan firmalar›n ürün maliyetlerinde azalma olacakt›r. Fakat mallar›n tüketi-
ciye ucuz ulafl›m› da önemlidir. Yat›r›m politikas›n› koordine ederken bu tür amaç-
lara ters düflen kararlar al›nmamal›d›r.

Yat›r›mlar›n da¤›l›m›nda temel kriterler de bulunabilir. Bunlardan birincisi,
aç›kça karfl›laflt›rmal› avantaj›n olup olmad›¤›na; ikinci olarak bu endüstrilerin söz
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konusu ülke veya bölgede örneklerinin var olup olmad›¤›na; üçüncü olarak da ül-
kede bu endüstriyi kurma arzusunun bulunup bulunmad›¤›na bakmak gerekir. Bu
temel kriterlerden hareket edildi¤i takdirde entegrasyonun baflar›s›zl›k nedenleri
azalt›labilir.

Bölgesel Dengesizlikler ve Tazmin Mekanizmas›
Bölgesel yat›r›m politikas›yla bütün sorunlar› çözmek mümkün de¤ildir. Baz› ülke-
ler ilerleyen dönemlerde geri b›rakma etkisinden flikâyet edebilece¤i gibi, baz›lar›
da bu durumdan memnun olabilirler.

Kalk›nmay› bütün ülkelere eflit flartlarda yaymak her fleye ra¤men mümkün ol-
mayabilir. Ödemeler bilançosunda sürekli ve ›srarl› kötüleflmeler olmas›, yüksek it-
halat fiyatlar› nedeniyle yurt içi fiyatlar›n yükselmesi, bölgesel rekabetten dolay› is-
tihdam ve ekonomik aktivite düzeyi üzerine ters etki; ithalattan vergi almama so-
nucu kamu gelirlerindeki azalman›n yerini dolduramama, sanayileflme için gele-
cekten ümitli olunmamas› gibi durumlarda tazmin prensibini devreye sokmak ge-
rekecektir. Bu prensibe göre, herhangi bir nedenle ortaya farkl›l›k ç›karsa bu fark-
l›l›k, farkl›l›¤a sebep olan ülke ya da birlik üyeleri taraf›ndan tazmin edilmelidir.
Avrupa Birli¤i bu konuda baflar›l› bir örnek vermifltir. ‹spanya, Portekiz, Yunanis-
tan, ‹rlanda, ‹talya ve son kat›lan Do¤u Avrupa ülkeleri bu tazmin mekanizmas›n-
dan büyük kaynaklar elde etmifllerdir.

Tamamlay›c›l›k ve Rakiplik Tart›flmas›
Ülke içinde tarifelerin arkas›nda yüksek maliyetle çal›flan endüstrilerin ürünlerinin
yerini, birli¤e üye ülkelerin daha düflük maliyetle ürettikleri ürünlerin alaca¤›ndan
daha önce bahsetmifltik. Bu, etkinli¤in artmas›n› ve ticaret yarat›lmas›n› sa¤lar. Ak-
sine e¤er üretim daha düflük maliyetli üreticiden daha yüksek maliyetli üreticiye
kayarsa bu da kaynak israf›na ve etkinli¤in ve refah›n azalmas›na sebep olacakt›r.
Ticaret yarat›lmas› etkisinin ticaret sapmas› etkisinden büyük ya da küçük olmas›
ticaret hacmine oldu¤u kadar maliyetler aras›ndaki farka da ba¤l›d›r. Öyleyse han-
gi grup ülkeler ekonomik entegrasyona gitmelidir?

Ülkeler birbirlerine karfl› flu dört durumda bulunabilirler:
• Aktüel rakip-potansiyel rakip
• Aktüel tamamlay›c›-potansiyel tamamlay›c›
• Aktüel rakip-potansiyel tamamlay›c›
• Aktüel tamamlay›c›-potansiyel rakip
Bu durumlardan ilk ikisi günümüz entegrasyon hareketlerini aç›klayabilecek

çerçeveler sunmaktad›r. Afla¤›da yapaca¤›m›z aç›klamalar bu anlamda de¤erlendi-
rilmelidir.

E¤er birli¤i oluflturan ekonomiler rakip ekonomilerse (büyük ölçüde benzer
mallar üretme veya maliyet yap›lar› itibariyle birbirine yak›n olma durumu) bu du-
rum, ürünler aras›nda ikame f›rsatlar› yarataca¤›ndan ticaret yarat›lmas› etkisi bü-
yük olacakt›r. Fakat o mal›n en düflük maliyetli üreticisi birlik d›fl›nda kal›yorsa bu
istisnai olarak ticaret sapmas› etkisine yol açacakt›r. Tamamlay›c› (birbirinden fark-
l› mallar üreten veya maliyet yap›lar› aras›ndaki fark büyük) ekonomiler aras›nda
oluflturulacak entegrasyonda kaynaklar›n yeniden da¤›l›m› fazla etkilenmeyece¤i
için ticaret yarat›lmas› çok büyük olamayacakt›r.

Bu geleneksel rekabetçi-tamamlay›c› görüflün aksine tamamlay›c› ekonomilerin
kurdu¤u bir gümrük birli¤inin rakip ekonomilerin kurdu¤u bir gümrük birli¤ine
göre ticaret yarat›lmas› bak›m›ndan daha fazla kazanç sa¤lar diyen iktisatç›lar da

186 Uluslararas›  ‹kt isat  Teor is i



vard›r. Çünkü birlik içinde ticaretin genifllemesi, üyelerin yurt içi üretimlerini esas
olarak etkilemeyecektir. Bu bizi kalk›nma bak›m›ndan ayn› düzeyde olan ekono-
milerin birleflmesi gerekti¤i sonucuna götürür. Fakat e¤er gümrük birli¤ini olufltu-
ran ekonomilerin genifl piyasas›ndan yararlanma imkân› olur ve de kalk›nma için
gerekli fonu temin etmek mümkün olursa, yukar›daki görüfle paralel olarak, gelifl-
mifl ülkelerin oluflturaca¤› birli¤e bir az geliflmifl ülke girebilir, tamamlay›c› ülkele-
rin entegrasyonu da yararl› olabilir. Bu bak›fl aç›s› gümrük birli¤ine üye ülkelerin
potansiyel tercih fonksiyonlar›na sadece sanayileflme ve istihdam yarat›lmas› de¤il,
ayn› zamanda döviz tasarrufu sa¤lama, sermaye yarat›lmas› gibi hususlar› da dahil
ederek geleneksel teoriden ayr›l›r. Bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda ticaret yarat›lmas› ve
ticaret sapmas› tabirleri yerini “kalk›nma yarat›lmas›” ve “kalk›nma sapmas›” tabir-
lerine b›rakacakt›r. Geliflmekte olan ülkeler konusuna ilk e¤ilen yazarlar olarak
Cooper ve Massel’in görüflleri tamamlay›c› ekonomilerin daha baflar›l› bir entegras-
yon oluflturacaklar› yönündedir.

Rekabet ve tamamlay›c›l›k unsurlar›, rekabetin etkinli¤ine ba¤l›d›r ki bu da ay-
n› kalk›nma aflamas›nda bulunan ekonomiler aras›ndaki birlikten sa¤lanabilir. Bu-
nu da en iyi flekilde geliflmifl ülkelerin aralar›nda oluflturduklar› birlik temin eder.
E¤er geliflmekte olan bir ülke bu birli¤e girecekse “çocuk sanayilerinin” korunma-
s›n› sa¤lamak için bir intibak devresine ihtiyaç duyabilir.

Birlik öncesinde maliyetler aras›ndaki fark büyük oldu¤u takdirde birlik kurul-
duktan sonra elde edilecek yarar da büyük olacakt›r. Çünkü bu sayede kaynaklar
daha etkin olarak da¤›lacakt›r.

Birli¤in, birlik d›fl›na uygulad›¤› tarife seviyesini de bu arada belirtmek gerekir.
E¤er birlik kurulduktan sonra ortak d›fl tarife düflük bir oranda tutulursa bu, en dü-
flük maliyetli üreticinin birlik d›fl›nda kalmas› ihtimalini azaltaca¤› için üretim etki-
si ve ticaret yarat›lmas› etkisi büyük olacakt›r.

Oluflturulan birli¤in genifl bir piyasas›n›n olmas› da ticaret sapmas› etkisini azal-
tacakt›r. Fakat çok genifl piyasalarda tafl›ma maliyetleri sorun yaratabilir. Çünkü ti-
carete en büyük engellerden biri de tafl›ma maliyetleridir.

Amaç, ticaret oldu¤u takdirde bize göre de geliflmifl ülkeler aras› entegrasyon
daha yararl›d›r. Fakat geliflmekte olan ülkelerin temel sorunu kalk›nma oldu¤un-
dan, bu ülkeler aras› entegrasyon eksikleri tamamlama ve ekonomik kalk›nmay›
gerçeklefltirme amac›na yönelik bulunmakta bu nedenle büyük ölçüde tamamlay›-
c›l›¤a ihtiyaç göstermektedirler.

Geliflmekte olan ülkeler, entegrasyon yolunda ne tür zorluklarla karfl›laflabilirler ve bu
zorluklar› nas›l aflabilirler?
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Entegrasyon kavram›n› anlamak ve yak›n oldu-

¤u kavramlarla iliflkisini tan›mlayabilmek

Entegrasyonun çeflitli tan›mlar› yap›lmakla birlik-
te tam ve genel bir entegrasyonun esas kriteri,
ayn› mal ve hizmetlerin fiyatlar›n›n her yerde ay-
n› veya birbirine yak›n olmas›d›r. Ekonomik en-
tegrasyon ve ekonomik iflbirli¤i birbirine yak›n
kavramlard›r. Ancak aralar›nda önemli farklar da
bulunmaktad›r. Bu farklara ra¤men, her enteg-
rasyonun temelinde ekonomik iflbirli¤inin yatt›¤›
da ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
Entegrasyonlar hem kurulufllar›nda hem de ge-
liflme süreçlerinde de¤iflik aflamalardan geçer.
Serbest ticaret bölgesi, gümrük birli¤i, ortak pa-
zar, tam ekonomik birlik, siyasal bütünlük en-
tegrasyonun aflamalar›n› ve de¤iflik entegrasyon
tiplerini oluflturmaktad›r.

Ekonomik entegrasyonun statik ve dinamik etki-

lerini tan›mak ve entegrasyona dahil olan ülke-

lerin refah›ndaki art›fl veya azal›fllarla ilgili so-

nuçlara ulaflabilmek

Entegrasyonun ticaret yarat›lmas› ve ticaret sap-
mas› olmak üzere iki temel ekonomik etkisi ol-
maktad›r. Ülkeler entegrasyona gittikten sonra
refahlar›n›n art›p artmayaca¤› bu etkilere ba¤l›-
d›r. Genel olarak ticaret yarat›lmas› etkisi, ticaret
sapmas› etkisinden büyük oldu¤unda entegras-
yonun ülke refah›n› artt›raca¤› söylenir. Enteg-
rasyonun statik etkileri k›smi denge analizi ve
genel denge analizi aletleri ile incelenmektedir.
Entegrasyonun dinamik etkileri ise kalk›nma üze-
rindeki etkileridir. Bu etkiler ise pazar›n büyü-
mesinin sa¤lad›¤› kalk›nmay› da artt›ran sonuçlar
do¤urur; ticaret haddinin birlik lehine olmas›, öl-
çek ekonomileri, d›flsal yararlar bunlardand›r.

Özellikle geliflmekte olan ülkelerin entegrasyon

bölgesi oluflturmalar› ve bu oluflumlar›n kalk›n-

maya katk›s›n› ifade edebilmek

Geliflmekte olan ülkelerin entegrasyondan ama-
c› kalk›nmalar›n› piyasa mekanizmas›ndan kop-
madan gerçeklefltirmektir. Bunun için imkanlar›-
n› birlefltirerek sanayilerini gelifltirmeyi, ticaret
hadlerini iyilefltirmeyi, ortak d›flsal yararlar elde
etmeyi amaçlamaktad›rlar.

Geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki entegrasyon

hareketlerini incelemek ve entegrasyonun baflar›

flartlar›n› ortaya koyabilmek

Geliflmekte olan ülke entegrasyonlar› hem ihra-
catlar›n› gelifltirmeyi hem de zorunlu olmayan it-
halatlar›n› k›smay› amaçlamaktad›r. Sübvansiyon-
lar maliyetli oldu¤undan içe kapanarak ithalat›
ikame de pazardan kopma anlam› tafl›d›¤›ndan
entegrasyon makul bir ara yol gibi görünmekte-
dir. Ancak, bu ülke entegrasyonlar› ulusal ege-
menlik, kutuplaflma ve politizasyon sorunlar›yla
s›k›nt› çekmekte ve baflar›s›z olmaktad›r.

Ekonomik entegrasyonlar›n baflar›l› olaca¤›n›

aç›klayabilmek

Yaflanan deneyimlerle kurulan bütün entegras-
yonlar›n baflar›l› olamad›klar›n› biliyoruz. Enteg-
rasyonlar›n baflar›s› altyap›n›n iyi çal›flmas›na,
farkl›l›klar›n iyilefltirilmesine, haks›z geliflmelerin
tazmin mekanizmas›yla düzeltilmesine, kaynak
tamamlay›c›l›¤›na ve piyasa etkinli¤ine ba¤l›d›r.
Sorunlar›n politize edilmemesi, kutuplaflmalara
meydan verilmemesi gerekir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi entegrasyonun aflamalar›n-
dan de¤ildir?

a. Gümrük Birli¤i
b. Ortak Pazar
c. Siyasi Birlik
d. S›n›r Ticareti
e. Tam Ekonomik Birlik

2. Afla¤›daki önermelerden hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Bütün entegrasyon hareketlerinin arkas›ndaki
temel amaç siyasi bütünlü¤e ulaflmakt›r.

b. Geliflmekte olan ülkelerin entegrasyondan te-
mel beklentisi kalk›nmay› h›zland›rmas›d›r.

c. Serbest ticaret bölgesinin üyeleri, üçüncü ülke-
lerle iliflkilerinde tamamen kendi ulusal ç›karla-
r› do¤rultusunda hareket edebilirler.

d. Ortak Pazar aflamas›nda üretim faktörlerinin ser-
bestçe dolafl›m› da sa¤lan›r.

e. Gümrük birli¤i aflamas›nda, birli¤i oluflturan üye
ülkeler, kendi aralar›nda ticarete konan bütün
engelleri kald›rd›klar› gibi; üçüncü ülkelere kar-
fl› da ortak bir gümrük tarifesi uygularlar

3. Ticaret yarat›lmas›n›n ülke refah› üzerindeki etkisi
ile ilgili olarak afla¤›da verilenlerden hangisi do¤ru de-

¤ildir?

a. Refah›n artmas› için ticaret yarat›lmas› etkisi ti-
caret sapmas› etkisinden büyük olmal›d›r.

b. Partner ülkelerin ürettikleri mallara talep büyük
ve üçüncü ülkenin ihracat›na talep düflük olma-
l›d›r.

c. Üçüncü ülkelerde ticaret engelleri ne kadar yük-
sekse, ticaret yarat›lmas› gümrük birli¤inde o ka-
dar yüksek olur

d. Üçüncü ülkelerin arz› ne kadar inelastikse, birli-
¤in kazanc› o kadar yüksek olur.

e. Maliyet yap›lar›n›n, ayn› mallar için birbirine ya-
k›n olmas› ticaret sapmas› etkisini artt›r›r. Farkl›
maliyet yap›lar›n›n varl›¤› ise ticaret yarat›lmas›
lehinedir. 

4. Afla¤›dakilerden hangisi ekonomik entegrasyon ile
ekonomik iflbirli¤i aras›ndaki farklardan de¤ildir?

a. Entegrasyonda uluslar üstü bir otorite ülkeler
ad›na karar alma durumunda iken ekonomik ifl-
birli¤inde ulusal hâkimiyet korunarak daha s›-
n›rl› ekonomik iliflkiler kurulmaktad›r.

b. Entegrasyon süreci, genellikle bir bölgenin olu-
flumuna yol açmaktad›r. Ekonomik iflbirli¤i ise
co¤rafi olarak bir bölgeye dayanmak zorunda
de¤ildir.

c. Entegrasyon, sosyal ve ekonomik alt yap›lar› bir-
birine yak›n olan ülkeler aras›nda oluflturulabi-
lirken, iflbirli¤inde böyle bir zorunluluk yoktur.

d. Ekonomik iflbirli¤i, ekonomik entegrasyon ol-
madan anlam kazanmaz.

e. ‹flbirli¤i farkl›laflmay› azaltma, entegrasyon ise
farkl›laflmay› kald›rma olarak anlafl›labilir.

5.

A ülkesi ithalat›na PB-PB’ kadar ad-valorem gümrük ver-
gisi uygulad›¤› ve C ile gümrük birli¤i kurmufl oldu¤u
durumu gösteren yukar›daki flekle göre, afla¤›dakiler-
den hangisi do¤rudur?

a. E¤er h>g+k ise sapan ticaret yarat›lan ticaretten
büyük demektir, bu da gümrük birli¤inin refah›
azaltaca¤› anlam›na gelir. 

b. E¤er h<g+k ise, sapan ticaret yarat›lan ticaretten
büyük demektir, bu da gümrük birli¤inin refah›
azaltaca¤› anlam›na gelir.

c. MN kadar ithalat C’den B’ye kaym›flt›r.
d. Fiyatlarda PB’ ‘den Pc’ye düflme A ülkesinde üre-

tici rant›n› veya fazlas›n› (e+f+g+k) alan› kadar
artt›r›r.

e. LM ve NK B ülkesinin ithalat›ndaki art›fl› göster-
mektedir.
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6. Afla¤›dakilerden hangisi entegrasyonun baflar› flart-
lar› aras›nda de¤ildir?

a. Entegrasyona üye ülkeler, entegrasyonun bafla-
r›l› olmas› için, kalk›nma düzeyleri itibariyle bir-
birine yak›n olmal›d›rlar.

b. Entegrasyonu oluflturan ülkeler mutlaka tamam-
lay›c›l›k iliflkisi içerisinde bulunmal›d›r.

c. Entegrasyona giden ülkeler aras›ndaki altyap›
flebekesi kurulmufl olmal›d›r.

d. Ülkeler aras›ndaki ödemeler bilançosu denge-
sizliklerini giderecek bir ödemeler birli¤i meka-
nizmas› ifller durumda olmal›d›r.

e. Kutuplaflmadan kaynaklanacak sorunlar›n önü-
ne geçmek için birlik baz›nda bir bölgesel yat›-
r›m politikas› belirlenmelidir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi ithalat› ikameye dayal› mo-
delin mahzurlar›ndan biri de¤ildir?

a. Kalk›nma için gerekli girdilerin fiyat›n› art›rarak
sektörlerde (tar›m, sanayi) ihraç yönlü geliflme-
ye engel olmaktad›r.

b. ‹thalat yap›s›nda meydana gelen de¤iflmeler it-
hal ikamesine ba¤l› ekonomilerin esnekli¤ini
azaltmaktad›r

c. Yabanc› sermaye tarife fabrikalar› fleklinde ülke-
ye çekilmektedir. Bu geliflme sanayide ikili bir
yap›n›n oluflmas›na neden olmaktad›r

d. Tarife fabrikalar› fleklinde gelen yabanc› serma-
yenin getirdi¤i teknoloji, ülkenin kendi teknolo-
jisini üretmesini zorlaflt›rmaktad›r.

e. Yabanc› firmalar daha çok sermaye yo¤un tek-
noloji kulland›¤›ndan, geliflmekte olan ülkelerin
iflsizlik sorununu çözmede yard›mc› olamamak-
tad›r.

8. Afla¤›dakilerden hangisi, gümrük birliklerinin, birli¤i
oluflturan bölge için sa¤layaca¤› yararlar aras›nda say›-
lamaz?

a. D›flsal tarifeler bölge içinde yeni endüstrilerin
oluflumunu sa¤layacakt›r.

b. Gümrük birlikleri ticaretin artmas›n› sa¤lad›¤›n-
dan, ticaretten sa¤lanan kazanc› da art›racakt›r

c. Etkin olarak faaliyette bulunmayan endüstrileri
daha etkin çal›flmaya zorlayacakt›r

d. Bölgenin ticaret hadlerini iyilefltirme yoluyla kal-
k›nmay› h›zland›rabilir

e. Birli¤i oluflturan ülkeler aras›nda gelir da¤›l›m›
farklar› azalacakt›r.

9.

Tablodaki bilgilere göre A ülkesi bafllang›çta T8’lik ay-
r›mc› olmayan tarife uygulamaktayken, B ülkesi ile güm-
rük birli¤i kurar ve birlik C’ye karfl› ayn› tarife düzeyini
korursa afla¤›daki etkilerden hangisi oluflur?

a. Birlik kurulduktan sonra mal› sadece A üretir.
b. C daha ucuza üretti¤inden mal› C’den almaya

devam eder.
c. Ticaret C’den B ‘ye kayar, ticaret sapmas› etkisi

ortaya ç›kar.
d. Ülke daha önce kendisi üretti¤i mal› B’den al-

maya bafllar, ticaret yarat›lmas› etkisi ortaya ç›-
kar.

e. A ülkesinin refah›n›n artt›¤› kesin olarak söyle-
nebilir.

10. Tablo 8.3’teki bilgilere göre A ülkesi bafllang›çta
T12’lik ayr›mc› olmayan tarife uygulamaktayken, B ül-
kesi ile gümrük birli¤i kurar ve birlik C’ye karfl› ayn› ta-
rife düzeyini korursa afla¤›daki etkilerden hangisi olu-
flur?

a. Birlik kurulmadan önce A ülkesi mal› C’den al-
maktad›r.

b. Birlik kurulmadan önce A ülkesi mal› B’den al-
maktad›r.

c. Ticaret C’den B’ye kaym›fl, ticaret sapmas› etkisi
ortaya ç›km›flt›r.

d. Birlikten önce A ülkesi mal› kendisi üretirken,
flimdi B’den almaktad›r, ticaret yarat›lmas› etkisi
ortaya ç›km›flt›r.

e. A ülkesi C ülkesi ile birlik kursa idi ticaret sap-
mas› etkisi daha büyük olacakt›.

Ülke A B C
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EKONOM‹K ENTEGRASYON ÖRNEKLER‹

Dünya haritas›n› göz önüne ald›¤›m›zda, flöyle veya
böyle bir entegrasyon aflamas› içinde bulunmayan ülke
olmad›¤›n› görürüz. Do¤u’dan Bat›’ya, Kuzey’den Gü-
ney’e; geliflmiflten az geliflmifle bütün ülkeler pazarlar›-
n› büyütme gayreti içindedir. Bu gayretin sadece bir
ekonomik gayret olmad›¤›n›, siyasi amaçlar da içerdi¤i-
ni bu arada belirtelim. Ortak din, dil, ›rk, medeniyet ve
siyasal (politik) hedefler, entegrasyon oluflturmada or-
tak zemin oluflturur. Biz buradaki ayr›m› ülkelerin eko-
nomik olarak geliflmifl ve geliflmekte olan ülke olmala-
r›na göre yapm›fl bulunuyoruz.

Geliflmifl Ülkeler Aras›ndaki Ekonomik

Entegrasyonlar

1. Avrupa Birli¤i (European Union, EU) 25 Mart
1957’de imzalanan Roma Antlaflmas›yla kurulmufl-
tur. Tamam› Avrupa ülkesi olan 28 tam üyesi var-
d›r. Türkiye AB ile üyelik görüflmelerini yürüten
bir ülkedir..

2. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birli¤i (Northern
America Free Trade Association: NAFTA) 3 Ocak
1987’de kurulmufltur. Üyeleri Amerika Birleflik Dev-
letleri Kanada ve Meksika’d›r. 1993 bafl›ndan itiba-
ren Meksika’da birli¤e dahil edilmifltir.

3. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi:(European Free Tra-
de Association: EFTA) 1959’da Stockholm Antlafl-
mas›yla kurulmufltur. Gittikçe da¤›lmaktad›r. Son
olarak Portekiz, Avusturya, ‹sveç ve Finlandiya’n›n
Avrupa Birli¤ine kat›lmas›yla üye say›s› Norveç, ‹s-
viçre, ‹zlanda olarak üçe düflmüfltür. Bu ülkelerin
de AB ile serbest ticaret anlaflmalar› vard›r. 1991’de
AB ülkeleriyle bu ülkeler aras›nda bir ekonomik
alan oluflturulmufltur. 

Geliflmekte Olan Ülkeler Aras›ndaki

Entegrasyonlar

1. Mano River Birli¤i (Mano River Union:MRU) Ocak
1973 y›l›nda kurulmufltur. Üyeleri Guinea, Sierra
Leona ve Liberya’d›r.

2. Do¤u ve Güney Afrika Ülkeleri Tercihli Ticaret Böl-
gesi (Preferential Trade Area of Eastern and Sout-
hern African States: PTA), Aral›k 1981’de kurulmufl-
tur. Üyeleri: Komor, Cibuti, Somali, Uganda, Bots-
wana, Burundi, Etyopya, Kenya, Lesoto’dur.

3. Merkezi Afrika Gümrük ve Ekonomik Birli¤i (Cen-
tral African Customs And Economic Union: UDE-

AC) 8 Aral›k 1964’de kurulmufltur. Üyeleri Gabon,
Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo’dur.

4. Güney-Do¤u Asya Milletleri Birli¤i (Associaton of
South-East Asian Nations:ASEAN) A¤ustos 1967’de
kurulmufltur. Üyeleri:Endonezya, Malezya, Filipin-
ler, Singapur ve Tayland’d›r. Bu ülkeler 1992’de
aralar›nda gümrük birli¤ine geçme karar› alm›flt›r.
1997’de Vietnam, May›nmar, Bruney, Laos, Kam-
boçya ile genifllemifltir.

5. Arap Ortak Pazar›: (Arab Common Market: ACM)
Arap Ekonomik Birlik Konseyi’nin karar›yla 13
A¤ustos 1964’te kurulmufltur. Üyeleri: M›s›r, Irak,
Ürdün, Suriye, Libya, Moritanya’d›r. 1997 Hazira-
n›ndan itibaren yeniden canland›r›lmas› istenilerek
harekete geçilmifltir.

6. Körfez ‹flbirli¤i Konseyi: (Gulf Cooperation Consil:
GCC) May›s 1981’de Riyad’da imzalanan anlaflmay-
la kurulmufltur. Üyeleri: Bahreyn, Kuveyt, Umman,
Katar, Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri’dir.
Amac› ekonomik olmaktan çok siyasidir ve ‹ran’›n
‹slam devriminin Körfezde yay›lmas›n›n önünü kes-
mektir.

7. Kalk›nma ‹çin Bölgesel ‹flbirli¤i: (Regional Coope-
ration for Development:RCD) 1964 y›l›nda kurul-
mufltur. Üyeleri ‹ran, Pakistan ve Türkiye’dir.
1985’ten itibaren ad› Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü
(ECO) olarak de¤iflmifltir. 1992’den itibaren de içi-
ne Türk Cumhuriyetleri ve Afganistan al›nm›fl ve
üye adedi 10’a ç›km›flt›r.

8. And Pakt›: 1969 y›l›nda kurulmufltur. Üyeleri: Peru,
Ekvator, Bolivya, Kolombiya, Venezuella’d›r.

9. Orta Amerika Ortak Pazar› (Caribbean Common
Market: CARICOM) 1968 y›l›nda CAR‹FTA (Carib-
bean Serbest Ticaret Bölgesi)ad›yla kurulmufl, 1973
y›l›nda CAR‹COM ad›n› alm›flt›r. Üyeleri: Guyana,
Jamaika, Trinidad ve Tobago, Antiqua, Belize, Do-
minik, Grenada, Montserrat, St. Kitts Nevis, St Luci-
a ve St. Vincent’tir.

10. Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi: (Latin Ame-
rican Free Trade Area:LAFTA) 1960 y›l›nda kurul-
mufltur. Üyeleri:Arjantin, Brezilya, fiili, Meksika, Pa-
raguay, Peru, Uruguay, Kolombiya, Ekvator, Vene-
zuella ve Bolivya’d›r.

11. Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Bölgesi (KE‹B):
1991’de kurulma çal›flmalar› bafllam›flt›r. Üyeleri
Karadeniz’e s›n›r› ve yak›nl›¤› olan ülkeler Türkiye,

Yaflam›n ‹çinden

“
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Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcis-
tan, Ermenistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Moldav-
ya, Ukrayna’d›r.

12. Magrep Birli¤i: 1988 y›l›nda Kuzeybat› Afrika ülke-
leri aras›nda kurulmufl bir serbest ticaret bölgesi-
d›r. Üyeleri Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Moritan-
ya’d›r.

13. Asya Pasifik Ekonomik ‹flbirli¤i (APEC): Ülkeleri-
nin aralar›nda serbest ticaretin oluflturulmas›n›
amaçlad›klar› bir topluluktur. 1989 y›l›nda kurul-
mufltur. Üyeler Amerika’dan ABD, fiili, Meksika,
Kanada, Asya’dan Japonya, Çin, Bruney, Endonez-
ya, Filipinler, Malezya, Güney Kore, Yeni Zelanda,
Singapur, Tayland, Avustralya, Papua Yeni Gine,
Hong Kong, Tayland’d›r. Gerçekleflti¤i taktirde
dünyan›n en büyük pazar› olacakt›r.

14. MERCOSUR, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay
aras›nda 1992’de kurulmufltur. Gümrük Birli¤ini
amaçlamaktad›r.

15. Geliflen 8’ler: D-8 Haziran 1997’de, ‹stanbul’da Tür-
kiye, ‹ran, Malezya, M›s›r, Nijerya, Pakistan, Bang-
ladefl, Endonezya aras›nda kurulmufl bir kalk›nma
birli¤idir.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
160’a yak›n ülkenin üye oldu¤u bir küresel ekonomik
entegrasyon hareketidir. Dünya ticaretini ve ekonomik
iliflki kurallar›n› gelifltirmeyi amaçlayan bu teflkilat›n te-
meli 1944 y›l›nda at›lm›fl, 1947 y›l›nda Tarife ve Ticaret
Anlaflmas›’n›n (GATT) imzalanmas›yla kurulmufl, 1994
y›l›nda GATT’› da içine alan bir üst flemsiye kuruma dö-
nüflmüfltür. 12 adet alt anlaflmay› bar›nd›ran örgüt, tari-
felerden iktisat politikalar›na, fikri haklardan hizmet ti-
caretine her konuda düzenlemeler yapmaktad›r.

Hemen hemen bütün dünya ülkelerinin pazarlar›n› bü-
yütme gayretiyle ekonomik entegrasyona gitmeye ça-
l›flt›klar› entegrasyon ça¤›nda, Avrupa Birli¤i’nin geli-
flim sürecinin ayr› bir yeri oldu¤u inkar edilemez. Tür-
kiye de Bat›’ya yönelme serüvenini bu birli¤e tam üye
olma arzusuyla sürdürmektedir. Halen devam eden tam
üyelik müzakerelerinin önünde ekonomik engellerden
çok siyasi engeller vard›r. AB’ye üye olup daha sonra
üyelikten ayr›lan ülke yoktur. Yani AB bafllang›çta ifli
çok s›k› tutmaktad›r.
Baflka entegrasyon hareketleri böyle de¤ildir. Meselâ
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi üyelerini Avrupa Birli-
¤i’ne kapt›rm›flt›r. Latin Amerika Serbest Ticaret Bölge-
si ikiye bölünmüfl, yani parçalanm›flt›r. Afrika’da olufltu-
rulan entegrasyonlar ya da¤›lm›fl yahut geliflmeden kal-
m›flt›r. Türkiye’nin içinde bulundu¤u entegrasyon hare-
ketleri içinde de, en çok a¤›rl›k verdi¤imiz süreç AB sü-
recidir. Türkiye bu sürece önemli fedakârl›klarda bulu-
narak devam etmektedir. Süreç 1959 y›l›nda Yunanis-
tan’›n arkas›ndan Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na üye-
lik baflvurusuyla bafllam›flt›r. Arkas›ndan 1963 y›l›nda
Ankara Anlaflmas› imzalanm›fl; 1971 y›l›nda imzalanan
Katma protokolle süreç devam etmifltir. AB ile aram›z-
daki ticaret engellerine 1995 Mart›nda imzalanan Güm-
rük Birli¤i protokolüyle son verdik. Siyasi endiflelerle
tam üyelik hakk›m›z bir süre engellense de Türkiye,
tam üyelik müzakerelerine 2005’te bafllam›flt›r. Müzake-
reler 35 bafll›k alt›nda sürdürülmektedir. Türkiye bu sü-
rece ne kadar önem verdi¤ini bu iflle görevli bir bakan-
l›k kurarak göstermifltir. Ancak AB, K›br›s engeliyle sü-
reci fiilen yavafllatmakta, tam üyeli¤i geciktirmektedir. 

Okuma Parças›
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1938.  Ünite  -  Ekonomik Entegrasyon

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyonun
Aflamalar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyonun
Aflamalar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyonun
Statik Etkileri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyon -
Ekonomik ‹flbirli¤i” bafll›kl› konuyu gözden ge-
çiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyonun
Statik Etkileri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegrasyonun Baflar› fiart-
lar›” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflmekte Olan Ülkeler ve
Entegrasyon” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegrasyonun Kalk›nmay›
Etkileme Yollar› “ bafll›kl› konuyu gözden geçi-
riniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyonun
Statik Etkileri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Entegrasyonun
Statik Etkileri” bafll›kl› konuyu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ekonomik entegrasyon ile ekonomik iflbirli¤i kavramla-
r› aras›nda çok yak›n bir iliflki bulunmakla birlikte iki
kavram aras›nda baz› farklar vard›r. Entegrasyon süreci,
genellikle bir bölgenin oluflumuna yol açmaktad›r. Eko-
nomik iflbirli¤i ise co¤rafi olarak bir bölgeye dayanmak
zorunda de¤ildir.
Entegrasyonun ekonomik yap›larda önemli ölçüde de-
¤iflikliklere neden olmas›na ve yeni ekonomik yap›lar
oluflturulmas›n› amaç edinmesine ra¤men, ekonomik
iflbirli¤inin böyle de¤ifliklikler ortaya koymas› zorunlu
de¤ildir. ‹flbirli¤i farkl›laflmay› azaltma, entegrasyon ise
farkl›laflmay› kald›rma olarak anlafl›lmal›d›r. Ticaret po-
litikas› üzerine uluslararas› anlaflmalar birinciye, ticare-
te konulan engellerin kald›r›lmas› ikinciye örnek olarak
verilebilir.
Entegrasyon, sosyal ve ekonomik altyap›lar› birbirine
yak›n olan ülkeler aras›nda oluflturulabilirken, iflbirli-
¤inde böyle bir zorunluluk yoktur.  Entegrasyonda ulus-
larüstü bir otorite ülkeler ad›na karar alma durumunda
iken ve bunu toplumsal fayday› maksimize etmek, eko-
nomik kaynaklar› karfl›l›kl› harekete geçirmek amac›yla
yaparken, ekonomik iflbirli¤inde ulusal hâkimiyet koru-
narak daha s›n›rl› ekonomik iliflkiler kurulmaktad›r.

S›ra Sizde 2

• Serbest Ticaret Bölgesi: EFTA: Avrupa Serbest Ticaret 
• Gümrük Birli¤i: Türkiye-AB Gümrük Birli¤i
• Ortak Pazar: MERCOSUR Güney Amerika Ortak Pa-

zar›.
• Tam Ekonomik Birlik: AB ülkeleri ortak pazar› ger-

çeklefltirmifller, hatta günümüzde 17 AB ülkesi ortak
para Euro alan›na dahil olmufltur.

• Siyasal Birlik: Henüz bu aflamada bir entegrasyon
bulunmamaktad›r.

S›ra Sizde 3

Entegrasyondan sonra refah›n artmas› ticaret yarat›lma-
s› etkisinin ticaret sapmas› etkisinden büyük olmas›na
ba¤l›d›r. Ticaret yarat›lmas›, birlik kurulduktan sonra,
ticaretin daha düflük maliyetli kaynaktan (üye ülkeden)
yap›lmas›, yani ithalat fiyat› yurt içi fiyattan düflük oldu-
¤undan ülke içi arz kayna¤›n›n yerini birli¤e üye baflka
bir ülke arz kayna¤›n›n almas›d›r. Ticaret sapmas› ise
birlik kurulmadan önce daha düflük maliyetli arz kay-
na¤›ndan yap›lan ticaretin söz konusu kayna¤›n birlik
d›fl›nda kalmas›ndan dolay›, birlik içinde daha yüksek
maliyetli bir arz kayna¤›ndan yap›lmas› sonucu ortaya
ç›kmaktad›r.

S›ra Sizde 4

‹thalat› ikameye dayal› modelin birtak›m mahzurlar› gö-
rülmüfltür; bunlar› flu flekilde s›ralamak mümkündür.
i) ‹thalat yap›s›nda meydana gelen de¤iflmeler ithal

ikamesine ba¤l› ekonomilerin esnekli¤ini azaltmak-
tad›r.

ii) Kalk›nma için gerekli girdilerin fiyat›n› art›rarak sek-
törlerde (tar›m, sanayi) ihraç yönlü geliflmeye engel
olmaktad›r.

iii) Tarifeler oldukça koruyucu oldu¤undan, bu uygu-
lama yabanc› sermayeyi tarife fabrikalar› fleklinde
ülkeye çekmifltir. Bu geliflme sanayide ikili bir yap›-
n›n oluflmas›na neden olmufltur.

iv) Yabanc› firmalar daha çok sermaye yo¤un teknolo-
ji kulland›¤›ndan, geliflmekte olan ülkelerin iflsizlik
sorununu çözmede yard›mc› olmam›flt›r. Bütün bun-
lar gösteriyor ki, geliflmekte olan ülkelerin enteg-
rasyonu kalk›nma yolunda alternatif bir model gör-
meleri gerekçesiz de¤ildir. Söz konusu ülkeler ara-
s›ndaki entegrasyon hareketlerinin alt›nda yatan te-
mel motifin kalk›nma ümidi oldu¤u söylenebilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Geliflmekte olan ülkelerin entegrasyon sorunlar› da iflte
henüz kurumsal düzenlerini bu ülkelerin tam olarak
kuramam›fl olmalar›ndan kaynaklan›r. Bu sorunlar› üç
genel bafll›k alt›nda toplayabilir ve kutuplaflma, bölge
içi ticaret sapmas› ve sorunlar›n politizasyonu olarak s›-
n›fland›rabiliriz. Kutuplaflma, temel olarak yukar›da da
bahsedilen geri b›rakma etkisinden kaynaklanmaktad›r.
Entegrasyon sonras› kaynaklar daha geliflmifl ülkelere
kaymaktad›r. E¤er uygun bir tazmin mekanizmas› olufl-
turulmazsa entegrasyon üyeleri bundan rahats›z olmak-
ta, sonuçta entegrasyonun da¤›lmas›na kadar gidilebil-
mektedir. ‹kinci temel sorun, ulusal politikalar›n birlik
içinde ekonomik sapmalar meydana getirmesidir. Bu-
nun önüne geçebilmek için uluslarüstü (supranational)
bir otoritenin oluflturulmas› gerekir. Üçüncü sorun ise
entegrasyonda ortaya ç›kan sorunlar›n çok çabuk poli-
tize edilmesidir. Hemen hemen bütün geliflmekte olan
ülkeler milli hâkimiyetlerine düflkün olduklar›ndan eko-
nomik alanda sa¤l›kl› de¤erlendirme imkan›ndan mah-
rumdurlar. Ba¤›ms›zl›klar›n› yeni kazand›klar› için ulus-
larüstü bir otoriteye teslim olmalar› zor olmaktad›r. Ka-
rarlar›nda ba¤›ms›zl›¤a çok titizlenmektedirler.
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A
Ad-valorem gümrük vergisi: ‹thal edilen mal›n de¤eri üze-

rinden al›nan gümrük vergisi.

B
Ba¤›t (mukavele) e¤risi: Maksimum üretim e¤risi ad› da ve-

rilir. Üretici denge noktalar›n birlefltirilmesiyle oluflturu-

lan e¤rinin geometrik yerine ba¤›t e¤risi denilmektedir.

D
Damping: ‹hracat pazar›nda yurtiçinden farkl› fiyat uygulan-

mas›.

Denge ticaret haddi: ‹ki ülkeli modelde ülkelerin teklif e¤ri-

lerinin kesiflti¤i noktadan geçen fiyat do¤rusunun (tica-

ret haddi) denge ticaret haddi.

Devalüasyon: Ulusal paran›n d›fl de¤erinin ani ve iradi ola-

rak hükümetçe düflünülmesidir. Devalüasyon sonucun-

da ithal mallar pahal› hale gelirken, ihracat› yap›lan mal-

lar›n d›fl piyasalarda ucuzlamas›.

Dikey endüstri-içi ticaret: Farkl› kalitede mallar›n ihraç ve

ithal edilmesi.

Dinamik karfl›laflt›rmal› üstünlükler: Zaman içinde tekno-

lojinin ya da nispi üretim faktörü donan›m›n›n de¤iflme-

si sonucu ülkelerin karfl›laflt›rmal› üstünlükleri olan mal›n

(ya da sektörün) de¤iflebilece¤ini ileri süren yaklafl›m.

Do¤rudan yabanc› yat›r›m: Ülkesi d›fl›nda bir ülkede üre-

tim yapmak üzere bir firmay› sat›n almak, yeni kurulan

bir firma için kurulufl sermayesini sa¤lamak, mevcut bir

firman›n sermayesini artt›rarak sermayesini, teflebbüsü-

nü, teknolojisini, iflletmecilik bilgisini ve yat›r›mc›n›n

kontrol yetkisini de beraberinde getiren yat›r›mlar.

E
Ekonomik büyüme: Bir ülkede üretim faktörleri miktar›nda

meydana gelen art›fllardan ya da teknolojide meydana

gelen geliflmelerden dolay› üretim imkanlar› e¤risinin

ileriye do¤ru kaymas› durumu.

Emek-De¤er Teorisi: De¤eri sadece iflgücünün oluflturdu¤u-

nu benimseyen teori. A. Smith “Milletlerin zenginli¤i,

onlar›n sahip oldu¤u çal›flma gücüdür.” D. Ricardo da

benzer düflüncededir.

Efl-maliyet do¤rusu: Bir firman›n (üreticinin) verili bir bütçe

ile üretim faktörü fiyatlar› sabitken (de¤iflmezken) her

iki üretim faktöründen (ifl gücü ve sermaye) sat›n alabi-

lece¤i miktarlar›n çeflitli bileflimlerini veren do¤ru.

G
Genel denge analizi: ‹ki ülke-iki mal modeli kullan›larak

uluslararas› piyasada dengeye ulafl›lmas›n› inceler. Di¤er

bir deyiflle her iki maldan da iki ülke taraf›ndan ne ka-

dar üretilece¤ini, tüketilece¤ini, d›fl ticaret hadlerinin ne-

rede oluflaca¤›n› ve ihracat ve ithalat miktarlar›n›n belir-

lenmesini sa¤lar. Genel denge üretimde ve tüketimde

etkinli¤in ayn› anda sa¤lanmas› durumu.

Geri b›rakma etkisi: Entegrasyon sonras›nda, ekonomik ak-

tivitenin belirli bölgelerde yo¤unlaflmas› sonucu di¤er

bölgelerin göreli geri kalmas›.

Girdi-ç›kt› tablosu: Bir ekonomide nihai mallar›n (ç›kt›) üre-

timinde kullan›lan ara mallar›n ve girdilerin birbiriyle

ba¤lant› katsay›lar›n› gösteren tablo.

Grubel-Lloyd endeksi: Endüstri-içi ticareti ölçmekte kullan›-

lan endeks. Endeks de¤eri 1’e yaklaflt›kça endüstri-içi ti-

caretin, 0’a yaklaflt›kça endüstriler aras› ticaretin yo¤un

oldu¤unu gösterir.

Gümrük birli¤i: Birli¤i oluflturan üye ülkeler, kendi aralar›n-

da ticarete konan bütün engelleri kald›rd›klar› gibi; üçün-

cü ülkelere karfl› da ortak bir gümrük tarifesi uygular.

H
Heckscker - Ohlin Teorisi: Karfl›laflt›rmal› Üstünlükleri ülke-

lerdeki nispi üretim faktörü donan›m› ile mallar›n üretim

faktörü yo¤unluklar›na dayanarak aç›klar. Bir ülke, nispi

olarak daha fazla donan›ml› oldu¤u üretim faktörünün

(di¤er üretim faktörlerine göre) yo¤un olarak kullan›ld›-

¤› mallarda uzmanlaflmal› ve o mallar› ihraç etmelidir. Bu

durumda ülke uluslararas› ticaretten kazançl› ç›kacakt›r.

‹
‹kinci en iyi teoremi: Serbest d›fl ticaret koflullar› “en iyi”

iken, gümrük birli¤i nedeniyle ikinci en düflük maliyetli

arz kayna¤›na ticaretin sapmas› ikinci en iyi durumdur.

‹flgücü K›s›t Do¤rusu: Verili teknoloji ve verili üretim faktö-

rü (iflgücü ve sermaye) miktar›yla iflgücü k›s›t al›narak

elde edilecek iflgücü yo¤un mal›n (bu¤day) ve sermaye

yo¤un mal›n (bilgisayar) çeflitli üretim miktar›n› göste-

ren do¤ru.

‹thal ikamesi: ‹thalat yoluyla karfl›lanmakta olan yurtiçi tale-

bin teflvik edici ve koruyucu önlemler sayesinde yurtiçi

üretimle karfl›lanmas›.

Sözlük
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K
Kemp modeli: ‹ki ülkenin üretim imkânlar› ve talep koflulla-

r›n›n özdefl oldu¤u, hatta nispi iç fiyatlar›n ayn› zaman-

da d›fl ticaret haddine eflit oldu¤u durumda bile ticaret

yap›labilece¤ini ve d›fl ticaretten kazançlar sa¤lanabile-

ce¤ini gösteren model.

K›smi denge analizi: Belirli bir ürünün piyasas›nda üreticile-

rin, tüketicilerin veya izlenecek ekonomi politikalar›n›n

etkileri ortaya konulmas›.

Kutuplaflma: Geri b›rakma etkisinden kaynaklanmaktad›r.

Ekonomik entegrasyon sonras› kaynaklar daha geliflmifl

ülkelere kaymaktad›r.

Küçük ülke varsay›m›: Dünya fiyatlar›n› etkileyemeyecek

ölçüde ürün arz eden ülkedir. Ülkenin co¤rafi büyüklü-

¤ü kastedilmez. Fiyata etki eden talebin büyüklü¤ü önem

tafl›maktad›r.

L
Laissez faire, laissez passer: “B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z

geçsinler” fleklinde çevrilen Frans›zca bu deyifl, serbest pi-

yasa ekonomisi içinde piyasalara müdahalenin olmamas›

gereklili¤ini savunur. Dolay›s›yla bireylerin ekonomik fa-

aliyetlerine devletin kar›flmamas› ilkesi üzerine kuruludur.

‹lk olarak Fizyokrasi düflüncesinde ortaya ç›km›flt›r.

Linder Teorisi: Sanayi ürünleri ticareti genifl ölçüde benzer

gelir grubunda ve benzer be¤enilere sahip ülkeler ara-

s›nda gerçekleflece¤ini ortaya koyan teoridir. Linder Te-

orisi’ne göre ülkeler aras›nda ticaret hacmini gelir farkl›-

l›klar›n›n az olmas› ve tüketici tercihlerdeki benzerlikler

art›racakt›r.

M-N
Mahreçler kanunu: Bir mal üretildi¤inde, üretimde kullan›-

lan faktörlere yap›lan ödemelerle baflka bir mal sat›n

al›nma olana¤› yarat›r. “Her arz kendi talebini yarat›r”

deyifliyle özdeflleflmifltir.

Marjinal ikame oran›: Mallardan birinden bir birim daha az

al›nd›¤›nda ayn› fayda düzeyinde kalabilmek için di¤er

maldan al›nmas› gereken miktar›n oransal ifadesi.

Marjinal teknik ikame oran›: Bir üretim faktörünün (örne¤in

sermaye) di¤er bir üretim faktörü (örne¤in iflgücü) yerine

kullan›labilirli¤ini (ikame edilebilirli¤ini) gösteren oran.

Merkantilizm: Merkantilizm orta ça¤›n sonlar› ile sanayi dev-

rimi aras›nda kalan Dönemdir (1500-1800). De¤erli ma-

denleri ülkede tutmak ve bu madenlerin d›flar›ya ç›kma-

s›n› engellemek merkantilizmin ana amac› olmufltur. Sö-

mürgecili¤in ve ticari faaliyetlerin artt›¤› dönem. 

Nispi fiyat: Göreli fiyat. Bir mal›n di¤er mal cinsinden fiyat›.

O-Ö
Ortak Pazar: Pazar› oluflturan ülkeler kendi aralar›nda ticare-

te konan bütün engelleri kald›rd›klar› gibi; üçüncü ülke-

lere karfl› da ortak bir gümrük tarifesi uygularlar. Ortak

Pazar üretim faktörlerinin serbestçe dolafl›m›d›r.

Otarfli: Kapal› ekonomi durumunda üretim ve tüketimde den-

ge gösterilir. Bu ülkede ancak üretilebilen mallar tüketil-

mektedir.

Örtüflen Talep: Nisbi faktör zenginlikleri ve tüketici gelirleri-

nin birbirine benzedi¤i ülkelerde talep örtüflmektedir.

P
Pareto Optimumu: Kaynaklar›n yeniden da¤›l›m› ancak bir

mal›n üretiminin azalt›lmas› sonucunda baflka bir mal›n

üretiminin artt›r›lmas›yla mümkün k›l›nabilece¤i nokta-

da kurulur.

R
Rakip ekonomi: Büyük ölçüde benzer mallar üreten veya ma-

liyet yap›lar› itibariyle birbirine yak›n olan ekonomiler.

Rybczinsky Teoremi: Dünya ticaretinde pay› küçük bir ülke-

nin üretim faktörlerinden birinin artmas› durumunda o

faktörü yo¤un olarak kullanan mal üretiminin (sektörün)

geniflleyece¤ini, buna karfl›l›k artan faktörü daha az kulla-

nan mal üretiminin (sektörün) daralaca¤›n› göstermifltir.

S-fi
Serbest Ticaret Bölgesi: Üyeleri aras›nda mal mübadelesine

konan tarife ve kota gibi engelleri kald›rarak mallar›n

serbestçe dolafl›m›n› sa¤layan bir anlaflmaya dayan›r.

Serbest ticaret bölgesinin üyeleri, üçüncü ülkelerle iliflki-

lerinde tamamen kendi ulusal ç›karlar› do¤rultusunda

hareket edebilirler. 

Sermaye K›s›t Do¤rusu: Verili teknoloji ve verili üretim fak-

törü (iflgücü ve sermaye) miktar›yla sermaye k›s›t al›na-

rak elde edilecek iflgücü yo¤un mal›n (bu¤day) ve ser-

maye yo¤un mal›n (bilgisayar) çeflitli üretim miktar›n›

gösteren do¤ru.

Sermaye Yo¤un Mal: ‹flgücüne oranla daha fazla sermaye kulla-

n›larak üretilen mallar› tan›mlamak için kullan›lan kavram.

Spesifik faktör: K›sa dönemde bir mal (sektör) üretiminden

di¤er bir mal (sektör) üretimine hareket edemeyen üre-

tim faktörleri.

Stolper-Samuelson Teoremi: Serbest ticaretin iki ülke ara-

s›nda bol olan üretim faktörünün fiyat›n› yükseltece¤ini,

k›t olan üretim faktörünün ise fiyat›n› düflürece¤ini ve

bu sayede üretim faktörü fiyatlar›n› eflitlemeye yönelte-

ce¤ini gösteren teorem.

Uluslararas›  ‹kt isat  Teor is i
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T
Tamamlay›c› ekonomi: Birbirinden farkl› mallar üreten ve-

ya maliyet yap›lar› aras›ndaki fark büyük olan ülke eko-

nomileri.

Teklif e¤risi: Çeflitli ticaret hadleri üzerinden ithal edece¤i

mal balyalar› karfl›l›¤›nda, ihraç etmeyi teklif edece¤i mal

balyalar› miktar›n› gösteren noktalar›n geometrik yeri.

Teknolojik Aç›k Teorisi: Teknoloji d›fl ticareti belirleyen en

önemli üretim faktörüdür. Teknolojik yenilik sayesinde

ülkeler karfl›laflt›rmal› üstünlük elde etmek.

Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Linder Teorisi

Ticaret sapmas›: Gümrük birli¤i kurulmadan önce daha dü-

flük maliyetli arz kayna¤›ndan yap›lan ticaretin söz ko-

nusu kayna¤›n birlik d›fl›nda kalmas›ndan dolay›, birlik

içinde daha yüksek maliyetli bir arz kayna¤›ndan yap›l-

mas› sonucu ortaya ç›kmaktad›r.

Ticaret yarat›lmas›: Gümrük birli¤i sonras›nda ticaretin da-

ha düflük maliyetli kaynaktan (üye ülkeden) yap›lmas›,

yani ithalat fiyat› yurt içi fiyattan düflük oldu¤undan ül-

ke içi arz kayna¤›n›n yerini birli¤e üye baflka bir ülke arz

kayna¤›n›n almas›.

Tüketici farks›zl›k (kay›ts›zl›k) e¤rileri: Tüketiciye ayn›

tatmin düzeylerini veren tüketim bileflimlerinin geomet-

rik yeri.

Tüketici rant›: Piyasa fiyat›n›n üzerindeki fiyatlarda söz ko-

nusu mal› sat›n almaya raz› olan tüketicilerin, bu mal› pi-

yasa fiyat›ndan elde etmeleriyle oluflan kazanç.

U-Ü
Uluslararas› sermaye hareketleri: Ulusal s›n›rlar› aflarak ül-

keye giren ve ç›kan fonlar.

Üretici rant›: Tam rekabet piyasas›nda oluflan fiyat›n alt›nda

bir fiyatla da üretmeye raz› olan üreticilerin, daha yük-

sek piyasa fiyat›ndan ürettiklerini satmalar›yla oluflan ka-

zanç.

Üretim fonksiyonu: Kullan›lan üretim faktörleri ile elde edilen

ürün miktarlar› aras›ndaki iliflkinin matematiksel ifadesi.

Üretim imkânlar› e¤risi (dönüflüm e¤risi): Bir ülkenin sa-

hip oldu¤u üretim faktörlerine ba¤l› olarak üretebilece¤i

mal ve hizmet miktarlar›n› göstermektedir. Teknoloji ve

kaynaklar veri iken, bütün mevcut kaynaklar etkin bir

flekilde üretime yönlendirildi¤inde (tam istihdam) üreti-

lebilen iki mal›n olas› çeflitli bileflimlerini gösteren üre-

tim s›n›r›.

Y
Yatay endüstri-içi ticaret: Benzer kalitedeki mallar›n ihraç

ve ithal edilmesi.

Yay›lma etkisi: Entegrasyon sonras› geliflen bölgelerin talep-

leriyle di¤er bölgelerin de geliflmesini h›zland›rmas›.

Yoksullaflt›r›c› Büyüme: Bir ülkenin ekonomik büyüme son-

ras›nda ticaret haddinin fliddetle aleyhe dönmesi üzerine

daha düflük toplumsal farks›zl›k e¤risi üzerinde dengeye

gelmesi (refah›n›n azalmas›).
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