. ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE
AZGELİŞMİŞ ÜL KE LER DE
PİYASA YA PIL AR I ÜZERİN
DEKİ ETKİLE
Rİ

1.

Giriş

İkinci Dü nya Savaşı sonrası
dön em in en ayırdedici özelliklerin den birisi, Çokulus1u Şirketle
r'in (ÇUŞ) dün ya eko
nomisi bün yes ind eki değişimin en din am ik
·öğeleri hal ine gelmesidir. Bu nun
en öiıernli ned enl erin den biri, çok
ulu slu adı verilen bu şirketlerin
tem el ola rak gelişmiş ül[ke eko nom
iler inin en din am ik belli başlı
sek törl erin den doğmuş olmaDarı
ve yatırım yaptıkları ülk e ekonom iler ind e de en diT!-amik sek törl
erd e yer almalarıdır. Ger çek ten
de çok ulu slu luk den ilen ola y asl
ında
görece ola rak az sayıdaki
ima lat san ayi dalları ile yakınd
an ilişkili o.Dan bir olay
dır. Aşa
ğıdaki tab lod a ABD kök
enli ÇUŞ'lerin çeşit:li ülk e eko nom
iler indek i 14 .sanayi dalı üre tim i için
deki payları ver ilm ekt edi r. Tab
lod an anlaşılac!ağı gibi, bu şirlketl
erin süz ü edi len ülk ele
re nüf uz
etm e der ece sin in en yü!ksek old
uğu end üst rile r sür ekl i
ola rak şu
altı end üst rid en oluşma;k
rtadır : kim ya, last ik,
taşıt araçları; elektrik li mıakinalar, ele!ktriksiz ma
lkinalar ve hlassas ale tler üre ten
san ayi daHarı. Tab lod a diğer g.el
işmi§ ülk ele rde n kaynak
lanmış
ola n ÇUŞ'lere yer verilmediği göz
önüne alınırsa, bu yoğunlaşma
nın dalın, da faz la ola
cağı açıkça anlaşılacakt
ır.

(*) Arman Kmm,
yapmaktodır.
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TA BL 0-1
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Çok ulu slu §irk et'i n, ~ilmiş
AB D kök enli 800 büy ük
üre tim i için dek i payluı (%)

AB D Can a.da

Top . lm.

s8.n.

35

. 1·5

Gıda

30
57

Kağıt

Kim ya
Las ti!k

Me tal
Ele ktri ksiz Ma k.
Ele ktri kli Ma k.
Taşıt Ara çla n
Tek stil ve İplik
Möb le ve K,e rest e
~asın ve Yayın
Oam, Taş ve Kil
Has sas Ale tler
Diğer İmi. San .
Kay nak :

52
26
39

85

21
26

98
29

37
58
77

80
82

90

·9

1'6 .

11

50
12
32
90
30

4
28
6ô
29

tng.
16
10
5
21
31
10
21
18
27
1
l
2
6

56
30

Ben elux Fr.

16

6

5

19

3
8

4:8

12

82

6

6

2
14
8
8

4lı

43
18
10

o

o

o

1
6
45

·ı

o

e por t on the
U. S, Tar iff Com mi's sion R.
hin gto n, 1973.

9
20
1

Alın.

Br~.

8
4
2
7
11
7

18

11·
6

25
1
1·
1
4
25
· 6

implicatıions

Mek .

1
1
9

25
8
23
20
40
38
63
52
45
3
2
1
26

20

64

3
13

19
48
12
34
24
65

5

of

MNFıs,

Wa s-

1

el ola rak (araştır
başlka ö,zelliği de, gen
araştırma-geliştirme
olmalarıdır. A'slında,

Bu end üst rile rin bir

ma-geliştirme yoğun)

ükl er,
e ett ikl eri tek nol oji k üst ünl
etk inl ikl eri nin son ucu nda eld
ettiği
ü
zün
Sö
belirleyici bir rol oynamıştır.
ÇUŞ'lerin evr imi nde.
üre k
genellikle nih ai paz ara yöneU!
miz san ayi dallarında, ayrıca,
tim ege me n durumdadır.
çarpıcı ö~el
rası dön em in bir diğer
İkinci Dü nya Savaşı son
ideki ccgenom
eko
ası
şmiş ülk eni n uluslarar
liği de, pek çak a~geli
ılarak,
ünd en mümlkün olduğunca ayr
leneksel ürü n» üreticiliği rol
döBu
çab ala ra girmiş olmalarıdır.
im ala t blazlı üre tim e yönelik
del
üm e mo i,
iş ola n ekonomik büy
nem de en yaygın ola rak seçilm
biı
ayileşmeyi öng öre n
ika~sine» dayaıl san
bilindiği gibi, cci tha l
iseç
n
ini
del
mo
eko nom ik büy üm e
model olmuştur. Bu tür bir
en
rı
ıla
yap
ep
öncesinde me vcu t ola n i& tal
mindıe, elbeıtte, ika me
dah a önceleri
,
elik
önc
e
enl
Bu ned
belirleyici etiken olmuşlardir.
ürü nle rin ith al edilmesağlanabilen ma mu l
kolaylıklla. dışarıdan
en yaygın ola n
bağlı ola rak , tük eti mi
e
ler
lük
güç
lan
aşı
şıl
kar
sin de
de üre tilm esi ne verilmiştir.
bu nih ai ürü nle rin , ülkıe için
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Bu sa,nayileşme modelinin bizim konumuz açıısından ilgi çekici olan yönü, yüksek gümrük vergiler_i ile korunan bu yerel endüsıtrilerin genellikle Çokuluslu Şirketlerin uluslararası düze~de
egemen oldukları endüstriler oımafurındandır. Elbette daha sayısız alanda ithai iikamesi uyıgulamalanna gidilmiştir, ama yukarıda üzerinde durniuş olduğumuz bu sektörler, çolk sayıda azgelişmiş ülıkede ithal ikamesi yolu ile sanlayileşmenin temel taşları
olmuşlardır. Bu tez'in bir ölçüsü, hu endüstrilerin ülke içindeki
toplam sanayi üretiminin nıe kadarını oluşturduklarıdır. Ancaik,
bundan daıha önemlisi, bu sanayi dallarının azgelişmiş ülkelerde
gerçe~leştirdikleri büyüme hızlarının, ortalama endüstri büyüme
hızının ç.ok üzerinde seyir etmesidir. Aşağıdalki tabloda, bazı GüTABL0-2
Yabancı sermaıye payının ıeın

yüksek

olduğu beş oo.dıttstrinin

OrtaJfama Sanayi Büytimıe Hızındıan
Daha Fa,z.Ja. Büyüım:ı Hızı Olanlar
Arjantin (1963-69)

Brezilya (1963-439
Şilt

(1960-70)

· Kolombiya (195R·69}
Melmika (1'963-72

Lastik, Taşıt Araçları, Eıleldvlksıiz
Ma!kina:laır Kimya
Taşıt Avaçları,
Lastik,
Maıkina,
Kimy.a Elektrikli Ma:kinalar
Lastiık, Taşıt Araçları, Kimya, Elektrikli Makinalar
Kimy&., Taşıt Araçları, Kağıt, Elektrikli MaJkinalar, I..ıastik.
Lastik, K:imya, Taşıt Araçları, Elek·

büyüme

hızlan

Ortalamadan
Daha Hızla
Büyüyenler
Tütün.
Tütfui.
Tütün

Tütün

trıiksiz M.akıineler

Peru (1963-72)1
Venezuella (1,9 63-72)
Kaynıak

Lastik, Taşııt Araçlıan, . Kimya
Tütün, Taşııt Araıçları, LaısUk, Elek·
trikli Ma:kinalar, Meıtal Ürünl!eri

:' Jenkins, R.O. (19831, mimeo., 19·8 4'de Macmlllan

Tütün,
Temel Metıal
Prıess tarafından

yayınlanmıştır.

Not :

Ellbette, 1973 sonrasında petrol fiyatlarının artması ile açığa çıkan
ekonomi kriz 's onucu, bu trend'lerde önemli dalgalanmalar .beklemek,
gerçekiçi bir yaklaşım olaca.kıtır. Dik!kıat edilıirse, taıblo en .fazla 1972'
de sona ·ermekıtedir. Ancak bu yıine de bizim iddıiaırnızı zedelememek-

tedir.

ney Amerika ülkıeı1erinde ortalama büyüme hızından daha hızlı
büyüyen endüstriler görülmektedir. Bu tablodan ortaya çıkan so181

nuç şudur : ekonomik büyüm enin anahta r sektörleri, işte ÇUŞ'
sayıdaki dinami k endüst rilerdir. .!!Y
!erin egemen ÔlduJklan bu
eyi etkileyen
açıdan, ÇUŞ'lerin pe!k çok azg:elişmiş ülkede J?üyüm
abartm a olbir
fazlaca
,
en önemli unsur oldukl'arını öne sürmek
in doğ
ÇUŞ'ler
a
mayacaktır. bu etkinin gerçekleşmesi için yalnızc
rudan yatırım yapmaları gerekmez; lisans ya. da teknoloji anlaş
1
ların1, rekabe t
maları yolu ile de birey eıidfustrilerin piyasa yapı
nı, teknoansları
perform
t
koşulllannı, ödemel er dengesi ve ihraca
r. Bu
ebilirle
etkiley
lojik gelişme düzeyini ve daha bir ç.ok yönünü
önesonsuz
etkiler in ayrıntıları ile incelenmesi zor olduğu kadar,
me sahipti r.
Bu yazımızın amacı, uzam'ı son derece geniş olan bu e.tkileş~ş ülkelerde
şim'in yalnızca bir yam üzerinde, ÇUŞ'lerin azıgeli
, konu ile
durmak
e
üzerind
ikleri
piyasa yapılarını ne yönde etkiled
rı tartış
bulgula
ye
ri
ilgili olarak sunulmuş olan çeşitli görüşle
rın ortabulgula
·
maktır. Konun un genel olaralk sunulması ve ana
ya konması, 2 nci bölümde yapılmaktadır; üçüncü bölümde, ÇUŞ' ·
lerin azgelişmiş ülkelerde piyasa yapıları üzerindeki etkilerini
olan kuram sal modeller
açıklamayıa. yönelik ôlarak geliştirilmiş
nin ö.retini yapmakma!kale
ise,
tartışılmaktadır; dördün cü bölüm
ta ve yazıdan çıkan sonuçları vermektedir.

az

2.

ÇUŞ'lerin Azgelişm.iş Ülkeler de Endüs tri Toplulaşması
Ü zerinde ki Etkiler i

Geleneksel sanayi orıganizasyonu kuramının en temel önermesi, bir endüst ride etkinlik gösteren firmaların davranışlarını
ve giderek bu endüst rinin etkinliğini (efficiency) , y~ da genel1
o sanayi dalımn
randıman düzeyi ni eıtıkileyen en önemli unsuru n
da en belirKuram
ur.
(yapısal) olarak nasıl örgütlenmiş olduğud
i, ürün
dereces
gin yapısal özellikler olarak piyasa toplulaşma
ı ve endüstfa~klılaştırmasının varlığı ve derecesi, maliye t yapılar
riye giriş ve çılkış engelleri üzerinde durulu r (Scherer, 1980). Bir
sanayi da'lımn genel olarak ö~gütlenme yapısını belirleyen bu
özelliklerin, o sanayi dalının performansı üzerinde doğrudan etki
farkyapıacaklan varısayılır. örneğin topluluşma oranının, ürün
(1) Bu

oın·lamlan
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paz ar, e·ndüsıtri, v.e sanaiy'i
ifade etımelk üz:ere kullanılmrşlmdır.

yazıda

pıiyaısa,

1

dalı, kaıvromlaırı,

koba·ca ayni

lılaştırma

derecesinin ve endüstriye giriş-çı!kış engellerinin yüksek
ve az sayıda üreticinin yer aldığı bir endüstri, (oligopolcü)
bir yapıya sahip olup, kurama göre bu tür . piyasalarda kaynak
dağılımı optimal-altı düzeylerde cereyıan eder ve yüksek olasılık
la israf ve randıman düşüklüğü (inefficiency) söz konusu olur.
olduğu

Azgelişmiş ülke'l erde
doğrudan ya tınmda
bulunan, ya da
teknoloji aktarımı anlaşmalan ile bu ülkelerle doğrudan ilişki
içine giren ÇUŞ'lerin,. bu ülkelerdeki piyasa. yapılıarrnı, rekabet
stratejilerini ve giderek birey endüstrilerin performanslarını ne
yönde etıkiledi!kleri yakın zamanlarda oldukça tartışılan bir konu
olmuştur. Zira bu yollarla ÇUŞ''ler bir endüstride cctoplulaşmanın
niteliğini ve gelişme yönünü değiştirebilir; ulusal (yerel) firmaların karlılık ve büyümelerini etkileyebilir; yatırım yıaptıkları sektörlerde finansman, pazarlama, te!knoloji ve yönetim ile ilgili uy..
gulamaları değiştire'bilirLelt'» (Lall, 1980 : 29). Dahası, yukarıda
belirtildiği gi!bi ÇUŞ'lerin etkin oldukları endüstrilerin, ekonomik
büyümenin en dinamik sektörleri olmalan, bu şirketlerin endüstri
yapıları üzerindeki e:tkilerinin, ül!ke
kalkınması açısmdan çok
önemli sonuçlar yaratmasına y.ol a çar. Bu açıdan, konu ile ilgili
mevcut bulguların üzerinde durmak hem yararlı ve hem de gerekli olacaktır. Ancak, belirtmekte yarar var, yazımız (yalnızca)
azgelişmiş ülkeler üzerinıe: yoğunlaşacak ve gelişmiş ülkeler üzerine yapılmış olan araştırmalar üzerinde durulmayacaktır.
1

2.1.

Görüşler

ve Bulgular

Yazımızın başında belirtmiş olduğumuz gibi, uluslararasıllaş
düzeyinin en yüksek olduğu endüstriler, gelişmiş ülkelerde
genel olarak <?ldukça toplulaşmış yapılara sahip olan ~e hakim
reikabet biciminin ~ fariklılaştırması olduğu endüstrilerdi:r
(Hyirıer, 1960; Cla:ves, 1971; Wolf, 1977; Kindleberger, 1969). İşte,
konu ile ilgili yazında yaygın olan görüşe göre bu endüstrilerin
uluslaırarasılaşmaları, gelişmiş ülke
piyasalarında mevcut olan
yapıısal özelliıklıerin de uluslararasılaşm!asını beraberinde getirecektir. Yani, eğer gelişmiş ülkedeki endüstri, örneğin (ürün farklı
laştırmasına dayanan sıkı örgülü bir oligopol) ise, bu endüstriden kaynalk:lanan ÇUŞ'ler başka ülke pazıarlannda yatırım yaptıklarında .ortaya çıkacak olan piyasa yapısı yine (ürün farklılaş-

~

1

183

pol) olacaiktır. Özetle, getırmasına dlaya:han, sıkı örgü lü bir oligo
stril erde n doğmuş olan ÇUŞ'lerin az-

nel olar ak oligopolcü endü
genel olar ak toplulaşmayı arttı
gelişmiş ülke lerd eki yatırımları,
göşe kanımızca «tra nsfo rma syon
rıcı yönd e olacaktır. Bu görü
n
çıka
ya
orta
da
bura
ktır. Anc ak,
rüşfü> adını verm ek uyg un olaca
ülşmiş
geli
r -görüyoruz:
çok önemli bir nolktayı beli rtme kte yara
g.e nel anlamıyla topl uar
kad
·ne
kelerdeki farklı endü stril er her
in yapısal ·örg ütü, relkabet biçimlaşinış olsa lar da, her endü strin
n önemli ölçüde farklı
leri ve toplulaşma dere cele ri birb irler inde
nle ÇUŞ'lerin azg_elişmiş Ülkelerde
lık göst erm ekte dirle r; bu nede
e etki yapmalarına karşın y'ine de
toplulaşmayı arttırma yön ünd
sal özel likle rinin . azgeher farklı endü strin in kend ine özgü yapı
çıkaclaklarını gözden kaçırma
lişmiş ülke piyasa\larında da orta ya
polcü yapıya sahi p olan
mak gerekir. Örneğin, her ikisi dıe oligo
elek trik sana yi) arasın
(tük etici elek tron ikle ri sana yi) ile (ağır
reka bet biçimleri açısın~
da hem toplu1a§ma oranları ve hem de
yüzdıen, (tran sfor mas dan ço[{ önem li farklılıklar mev cutt ur. O
üzer inde ayrıntılarıyla
yon) -sür eci incelenirken, bu fa!Ü{lılıiklar
n etkian bizim görüşümüz, ÇUŞ'leri
durulması gerelkir. Bu açıd
lerle
leme
ince
k
laca
yapı
lerin in en iyi, bire y endü stri düze yind e
anlaşılacağıdır (Kırım,

1982 ).

ıa
n mev cudi yetle ri ile toplulaşm.
Azgelişmiş ülke lerd e ÇUŞ'leri
oldu kça farklı sonuçdüzeyleri arasında ilişki ü~erindıeki bulg ular
lerin varlığı toporta ya çıkarmaktadır. Bir görüşe göre ÇUŞ'

lar

Örneğin Reu düze yler ini önem li ölıçüde azaltmaktadır.
sifka'da ÇUŞ'lerin varlı
ber (197 3), arıaştırmasının sonu nda Mek
i olar ak a·zalttığı ve bun un gideğının, toplulaşma oranlarını cidd
i görüşüne varmıştır.
rek endü stril erin işlıeyişine etkinlik getirdiğ
karşın, Ball ance , Ans ari
Reu ber ile aynı görüşü paylaşmamasına
irik bulgularında «ÇUŞ
ve Sing er'in (1982) Hin dist an üzer ine amp
oranlarını arttırdığı yönü nde
yatırımlannın sana yi toplulaşma
2: 259-60) .
herh ang i bir kanıta rastlanmamıştır» (198
is·e, ÇUŞ'lerin azge.Bun lard an da:t:ı.a yaygın oltan görüşe göre
lulaşriıa

sanayi yapı
el'işm+ş Ül'ke•le·r de g•e·nel olam k
(*) CUŞ'lerle il'i'Şk·ileri bir yana, a~g·
dıildmte· denda
arası
r
Bunla
azdır.
e
derec
ları üzerine bile araş:tırmalıar son
Tham'ın
ve
Gan
e;
·e (197'ô)'nın Kenya üzerin
ğenler, House (l9·73.) ve· Houıs
(1966)"
a
Gu,ptı
ve
)
(1973
ney
Shaw
ve
ney
Malezya üzerıiıne; Ghosıh ('19715). Slhaw
(1977) ile
White
ve
e
üzerin
Kore·
G.
'ıın
("19712)
nın Hindi stan üze.ri ne; Nam
ş oldu'kları çalışmalardır.
Amja d'm (1977) Paık·is·tan üzerine· yapmı
1

1
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lişmiş

bir ülkedeki varlıkları oligopolcü yapıların oluşmasına yol
ancak oligopolcü yapılar ba'zılarınca toplulaşmanın
artması, bazılarınca ise fiyat- dışı rekaıbet ya da giriş engelleri olarak anlaşılmaktadır. Biz burada, ccÇUŞ'ler azgelişm.iş ülkelerde
toplulaşmayı artırır» iddiası · üzerinde durmakla yetineceğiz. Bu
yönd€~i çalışmal'artlan ABD Senato Aıtkomisyon raporunda, Brezilya ve· Meks~ka'da yavru şirıke:tleri bulunan 197 büyük ABD kökenli ÇUŞ üzerine yapılan soruşturmıanın .sonuçları şu bulgularla
verilmektedir : Mekısika'da, tüm ÇUŞ'lerce gerçekleştirilen üretimin % 61'i en büyük dört fabrikanın toplam piyasanın yarısın
dan fazla paya sahip oldukları endüstrilerde g;erçekleşmiştir ,
(Newfarmer ve Mueller, · 1975: Tablo 3-11, s. 61). Aynı bulgulara
bir bıaşlka açıdan yaklaşıldığında da, ÇUŞ'ler ile toplulaşma arasındaki yakın. Hişk:i yine açıklıkla belirg1ndir: toplulaşmanın yüksek olduğu (OR4, % 75 ve daha fazla) tüm imalat sanayi dallarında ÇUŞ'ler toplam üretimin % 71 'ini ge,rçelkleştirmişlerdir. Ayni şıekilde Brezilya'da en büyü!k 3 ya da 4 firnıramn ÇUŞ .olduğu
endüstrilerde dört-f'a brika3 toplulaşma oranı % 54 olarak buiunmuştur. Bu endüstrilerin Brezilya ekonomi si içindeki önemine gelince, l968'de bu sanayi dalları, toplam sanayi üretiminin % 26'sı
nı ger1çekleştirmiştir. ·Hemen belirtmeliyiz ki, az önce değindiği
miz R.euber'in (1973) bulgularının tam tersi sonuçlara Meksika
için ulaşan bu çalışmanın istatistik bazı, Reu ber'inkinden çok
. daha kapsamlı ve çoık daha güvenilirdir.
açmaktadır;

2

1

Bir başka Lat.in Amerika üllkesi olan Guatemala'da Willmore
(1976), 1971 yılı için, piyıasa liderlıerinden en az bir tanesinin yabancı kökenli olduğu 22 imalat sanayi dalında da, yabancı s~r
maye egemenliğinin derecesini hesaplamıştır. Bu araştırmanın
bulgularına göre «imalat sanayinde dolaysız .yıa.bancı yatırımları,
pazar gücünün boyutlannı önemli ölçüde yükıseltmektedir» (1976:
507-8). Willmore'un çalışmaısmıda ('sebıep-sonuç ilişkisinin) yönü, .
ÇUŞ yatırımlarının, toplula.şmayı arttırdığı doğrultusundadır ancak sunulan kanıtlar bu öneriyi yeterince destekleyememekt~dir,
(Kırım, 1982: 29).
(2, 3) Metinde «planb O'loraık ge cen ter·imi, fabrıiık,a şe;İ<Unde aıktarmoyı uygun gördük. Bilindiği g:i:bi, bir fıirmamn birden f(].zla böl 1gede faıbri!kası olaıbilece- ·
ğinden, Hrmıa toplula;şma oronlmı, fabrika ya da plant topluloşma oranların
dan daha yük1seık olabiHrler.
1
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an araş
Arjan tin üzeri ne S.o urrou ille (1976) tarafından yapıl
«11970/73 döne mind e yabancılar tarafından gerçektırmada da
ÇUŞ'lerin paza ra % 50 oraleştirilen sanıayi üreti minin üçte ikisi,
kaynaklandığı» bulunmuş
nında hakim oldukları endü strile rden
l · öneri leri
tur (1976: 27). Bu çalışmanın bizim ya·zımızın teme
ortal ama
erin
tin'de ÇUŞ'l
açısından bir baş!ka bulgu su da, Arjanı
bir büyü me
sanay i büyü me hızından % 60 oranında daha fazla
hızı kaydetmiş olduklarıdır.

cı yatı
Genellikle Orta ve Güne y Ameri!ka ül!kelerinde yaban
tlarboyu
k
büyü
çok
ran
naza
rımlarının diğer azgelişmiş ülkel ere
yonde
üzeri
er
da olmaları, ÇUŞ'lerle il:gHi çalışma:lıann bu ülkel
yane
üzeri
. Yine, Meks ika
ğunlaşmasında önem li rol oynamıştır
arı
erin topla m satışl
pılan bir diğer çalışmada, bu ülked eki ÇUŞ'l
% 50 ve daha yükse k
nın
oranı
a
nın % 61'ini, dört- firma toplulaşmı
anlaşılmıştır. (Faları
olduk
olduğu piyas alard a gerçekleştirmiş
k, Lall (197'9) Malezya üz~
jnzlıber ve Tarraıgo, 1976). Son ·olara
gö'Sterdikleri
rinde ki çalışmasının sonu cund a, ÇUŞ'lerin fıaaliyet
k toplulaşma
endü strile rin büyü k çoğunluğunda son derece yükse
ndix, T'ablo:
Appe
:
(1979
oranlarının mevc ut olduğunu bulmuştur
1

A-3.1 .).

Bura ya kada r gözden

r~
geçirmiş olduğumuz bulguları özetle

rdikl eri yosek, ÇUŞ'leri11 toplulaşmış piyas alard a etkin lik göste
yebiliriz. Ne
lunda ki kanıtharın hayli ikna edici olduklarını söyle
i arasın
ikiUs
a)
Piyas
ş
laşmı
var kı, bu çalışmalarda (ÇUŞ-Toplu
tadır.
mamak
durul
k
daki (sebep-sonuç ilişkisi) üzeri nde açık olara
laşmış
toplu
Yani, acıa,ba ÇUŞ'ler azgelişmiş üllke1erdeki zaten
endüıstrHere
olan piyasaları cazip buluy orlar da onun için mi bu
ıbu piyas alard aki yatırımları
yatırım yapıyorlar, yoksa ÇUŞ'lerin
çıkıyor? İlgili
sonu cund a mı toplulaşmış endü stri yıa.pıları ortay a
yönü) sosinin
p-sonuç ilişki
yazında olduk ça tartışılan bu (sebe
kadarıyla
runu üzerinde somu t kanıt ne yazık ki az. Bildiğimiz
Malezya üzeri ndek i 1çalışması bu konu
yalnızca LaU'ın (1979)
a göre, «yaüzerinde doğrudan durmaktadır. Lall'ın. bulguların
toplulaşma
mik
ekono
ının,
bancı serm ayen in (ül!ke içinde) varlığ
r» ve «gevardı
üzeri nde pozit if yönd e ve önem li ölçüde bir etkisi
ye-yoserma
nel olara!k ... yabancı yatırımı toplulaşmayı, örneğin
ve ülke içi rekla m etıkin
ğunluğu, asgar i serm aye gerek sinme si
. ve daha
likleri gibi diğer endü striye l değişkenlerden daha fazla
etkin olara k yükse ltmek tedir» (1979: 77).
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3.

Kurams ai Açıklamalar

Buraya kadar vermiş olduğumuz ampirik (görgüI) kanıtlar
her ne kadar ÇUŞ'lerin toplulaşmış yapılar iç'inde etkinlik gösterdikleri görüşünü güçlend irseler de, bunun tam karşıtı olan görüşü
destekleyebilecek hem görgül ve hem de kurums al dayanak da
mevcutt ur. Evans'ın (1977) Brezilya 'da yabancı sermaye egemen liğinin oldukça yüksek olduğu bir imalat sanayi dalı üzerinde
ki
çalışmasına göre, yukarıdaki bulguların tam tersine, bazı imalat
sanayi daıllarına yabancı yatırımının akması toplulaşmayı arttır
mak bir yana, bu piyasalıarın parçalanmalarına (fragme ntation küçük parçala ra bölünm e) yolaçacaktır. E,vans bu duruma , ÇUŞ
yatırımlarının «minya tür kopya) etkisi (miniat ure replica)
adını
vermekt edir. Minyat ür kopyıa etıkisi tezi, Merhav (1969) tarafın
dan geliştirilmiş olan «teknol oji/paza r lbüyüklüğü~> . etkisi mode- ·
line tepki olarak ortaya sürülmüştür.
Teknolo ji/pazar büyüikfüğü modelini şu şekilde ö1zetıeyebili- ·
riz :· Azgelişmiş ülkelerd e pazarlar , geli'şmiş Ülkelerin pazarlarına
oranla genel olarıak daha küçüktü rler. Bu ülkelerd e sanayi üretiminde uygulan an teknolojHer .ise genellik le gelişmiş ülkelerd en
ithal edilmiş olan te!knolojilerdir. Oysa bu teknolojiler, gelişmiş
ülkeleri n görece olaraık çok büyük olan pazarlarının gereksinmelerini karşılayacak ölçeklerde ta:sarllanmışlardır. İşte, büyük ölçüde (teknolojik bölünemezliklerin) etkisiyle bu teknolo jiler azgelişmiş ülke sanayile rinde
uygulandıkları zaman, mevcut pazar
talebini n çok büyülk bir kısimnın bir yıa, da yalnızca birkaç üretim birimince karşılanabHeceği kapasite ler or.taya çık'aca!ktır. Bunun sonucun da da a'§ın toplulaşma kaçınılmaz olacaktır. Mevhiav bu tezinde özel olaralk ÇUŞ'ler üzerinde. durmam akla birlikte
açıktır ki, bu tür tıeknolojiler üzerinde önemli dereced
e egemen
olan ÇUŞ'ler azg.eHşmiş ülkeleri n farklı endüstr ilerine yatırım
yapt!!klarında, bu piyasala rda toplu!laşmıa derecele rinin artma
eği
Jimi göstermesi, bu modelin doğal beklentisi olacaktır.
1

Evans (1977), «teknolojinin, ölçek e!kon:omileri ya. da topluIaşma· ile veri bir H.işki içinde bulunan homoje n bir değişken ol-

madığı» noktasından

hareketl e, Merhav'ı tez.ine karşı çıkmakta
göre uluslararası oligopolcü firmala r arasındaki iliş
kill1n en olası hali; teknoloji ve pazar büyüklüğü arasındaki yukarıda açıklanan gerçeikten mevcut ilişkiyi hiç gözönün e
alma!kdır. Evanıs'a
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tepk i gösbirbi rleri nin her hamle'Sini yakından izlem ek ve
rakip lerin den ·
term ektir . Bu strat eji mantığı iıçerisinde bir ÇUŞ,
a, ayni paza rda
biri herh angi bir ülke pazarına yatırım yapıtığınd
eyi diğer ÇUŞ'
haml
Bu
tir.
kendiısi de yatırım yıapmaya yönıelecek
elişmiş ül!ke
a~g·
ler de izleyeceğinden, görece olara k küçü k olan
m
ü firm a üreti yapa r duru pazarlarında pek çok büyü!k ve güçl
alard an hiçbi rima geleceklerdir.4 Bun un sonu cund a da, bu firm
paza n terfketmefk
nin (mar jinal ) firm a. olmamaları, dolayısıyla
la.şma düzeytoplu
da
salar
zoru nda kalmaları nedeniyle, bu piya
leri genellikle son der~ce düşülk olacaktır.

sızın,

kuramının
Bu modelin arkasında, aslında, gelene~sel oligopol
ktadır. Önce Ahar oni.
u 1lusltararası ekon omiy e uygulanması yatma
!kerbocker (1973)
a
(1966) tarafından önfe rilen ve daha . sonr Knic
ÇUŞ'ler aragöre
n bu teze
tarafından ampiri!k olara k test edile
» şeklindeki bir modele göre cesınıda!ki rekab et, ccoligopolcü tepki
kend i ülke pareya n etme!ktedir. Modelde kaba ca, lider firmıalar,
koru yabil mek amacıyla birbi rlezarlarındaki oligopolcü deng eyi
haml eye tepk i
rinin. diğ·er ülkel ere yönelik olara k yaptıkları her
ıma gider yatır
sız
en biri dolay
göstermektedirlıer. Eğer ra!kiplerd
içind e
tejisi
ıSıtra
se, diğer rıakiplerin de bir «sav unma. yatırımı»
. Datedir
lmek
ayni ülkede dolaysız yatırıma g.ldecekleri öne sürü
bir ülikıe pazarında. değil, tüm
hası, ÇUŞ'ler bi·rbirlıeri ile yalnızca
r-oligopolcüıleri»
düny a pazarlarında karşı karşıya gelen «Çok-pazıa
angi bir ülherh
nle
<lirler (multi-marlket oUgopolists). Bu nede
ine tepk i
eylem
ek yönde!ki bir
k~deki ÇUŞ'in deng eyi bozabilec
stri ile ilgili tüm dünyada!ki
yalnız o ülked eki değil, faka t o endü
5
lamaltarın ışığında «minÇUŞ'lerden gelebilecektir. İşte, bu açı!k

(4)

izl·eve·ceikle ri, bu firmaları:n bire·r
. neden
ortaya cııkmaktadır. OHgopo·I kue
·o Hgopo lcüfirm a olduklarının kabulü halin!d
i·n özelliğ'i, firmıalarin birbfr·le1
belirg
en
ların
piyasa
ü
mmına göre, 0Mg oıpol'o
firmaların eylemlerine· bu ne- .
ri·nin hareketlerini yalkmdan izlemeleri ve rakip
ridir. Başka bir deyişle
ilmele
vernlb
lk
denle önceden ha 1zırlılklıa anında kıarşılı
lı'klı-bağımlılığın) co~
(ka.rşı
amısı
ar
Nrmal
.
·i,
özelHğ
·bu tür · pi·yasa·ııann en t emel
firmal ar f.iyat-lkırma yo·lu iıle· re·e tlk-in oluşudur. Bu nedenden dol·ayı, ömeğ ·in,
1
da amnıda fiyat kırmaları
mın
ip firmal
kıalbetten ·kacınmak·tadırla· r, zira ra:k
gitme s·i bir yana,
1 nıde·n, ilık f.iyat kıran fi.rmanın bu eylem inin boşa
beikl·eneceğ .i
yönde etıkilene
·uz
;i dıe olums
bunun sonucunda tüm endü:strinin kôr ha{Her
1albeHen . kacınmo
r&k
bir
1
tür
bu
ar
firmal
ceıkıtir. Bu nede·n le tüm ol'i9op olcü
ÇUŞ'lerii·n

bi~birlerinin

hamlıelerıi·nıı

1

1

1

1

eğ'il:imi gös'terece'klerdıir.
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yatür kopya» modeline döner.sek, azgelişmiş ülke endüstrilerinde
bir teik gelişmiş ülkedeki deği'l, tüm dünyadaki ÇUŞ'ler
yatırım yapabilecelkler ve bu ülkelerin pazarları her endüstrinin
dünya düzeyin'de!ki öğütlenme biçiminin «~üçük birer kopyası»
haline gıelebüece!klerdir. Böyle bir durumda, azgelişmiş ülke pazarlarının küçüklüğü gözönüne alındığında, . minyatür kopya olmanın yaratacağı pazar bölünmesinin
(market fragmentation)
boyutları; gelişmiş ülkelerin büyük pazıarlarındaki bölünmelerden
çok daha ciddi, ·etkili ve yaşamsal sonuçlara yolaçacakıtır.
yalnızca.

6

İşte tam bu. noktada «teknoloji/pa:zar büyüklüğü»
ilişkisi
nin etkisi k endini azgien§miş ül!kıelerd·e ciddi şekilde hissettirecektir; Zira, birbirleri ilıe çolk pazard!a karşı karşıya gelen oligopolcü
ÇUŞ'ler azgelişmiş ülkeye savunma yatırımları yaparak toplulaş
ma düzeyini düşürecek bile olsalar, bu azalan toplulaşma düzeyleri hiçbir zamıan fiyat rekabetine dayalı bir piyasa yapısına yolaçmayacaklardır. ÇUŞ'leri:n fiyata dayalı rekabetten kaçınmala
rının en basit nedeni, 4. numaralı dipnotta açı!klıanmış olan «oiigopolcü karşılıklı bağımlılık» llkesine dayanmaktadır. Böyle bir
durumda, bölünemezlikler dolayısı ile büyük ölçeklerde üretim
kapasiteleri kurmuş olan ç.okulu:slu şirketler için, hem genel pazar büyüklüğünün görece olarak küçü!k ve hem de birim firma .
bıaşına düşen pazar payının son derece ufak olması, optimal'in
altındalki ölçe!klerde üretim yapma
zorunluluğunu getirecek ve
· bunun sonucunda da kapasite fazılaları ve dolayııSıyla artan ma.liyetlerle karşı karşıya kalınıa.caktır. Fiyat-kırma yoluyla rekabet
daha baştan olasılık dışı bıralkıldığından, firmalararası re!kabeıt,
ürün fa:Vklılaştırmasına. dayanan endüstrilerde, relklam, model değiştüme, ya da piyaısaya yeni ürün sürme gibi ·hepsi de son derece
masrafh olan çeşitıli farklılaştırma y.öntemlerini uygulamak su-:
retiyle gıerçekleşeeektir. Bu tür uyıgulamaların maliyetleri, zaten
artmış olan üretim maliyetlerine de eklenince, ortaya çı!kan bu
yüksek maliyetler, tüketiciye yük~s-ek fiyatlar şeklinde yansıyacak
tır. Bu şekilde· de mevcut pazar limitlerine en kı!sa zamanda. ulaşılacak __;ki pe!kçok Latin Amerika ekonomisinde bu durumla geç- .
tiğimiz on yılın başlarında karşılaşılmıştır- ve randıman düşuk1

1

(15, 6)

Elbeıtte i·şler bu denli ba sH o.fmamaiktadır. Fıi:rmıalıar amsı k·arşılı:J<lı hamleler bir di~i karın:ıaşı 1 k unsurun etkileşimi sonucunda beHrlenmektedir, anook yukarıdaık1 i acııkloıma, modelin · özündeki iddiayı a·cııklııkla vereb'ilmeıkte
dıir. A·ynntılıar ıoın, bkz. Knlckerbocıker (1973) .
1
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(inefficiency) kronik hale gelebilecektir. Görüldüğü gibi, hem
toplulaşmış sanayi yapıları ve hem de yukarıdaki özel durum içinde ortaya çıkan. parçalanmış pazar yapıları, ekonomik büyüme
açısından istenmey en durumla ra benzer şekilde yolaçabil mektedirler. Burad!an çıkarılacak sonuç, azgelişmiş ülkelerde sanayi yapılarının ne yönde ve hangi etkenlere bağli olarak geliştiklerinin
en iyi değerlendirmesinin ancak, birey ülkeler _ve birey uluslarar ası endüstril erin spesifik olaraik ne şekilde etkileştikleri incelenerek yapılacağı ve bu gelişimin endüstri randıman düzeyine ne şe
kilde etki ettiğinin en sağlıklı olarıalk ancak bu yolla anlaşılabile
lüğü

ceğ,idir.

4.

Özet ve Sonuç :

Dünya Savaşı sonrası dönemde büyük
Şirıket'lerin, azgeli§miş ülke[erde enu
gelişme gösteren Çokulusl
düstri piyasa yapıları üzerinde ne yönde etki yaptıiklannı ve bunun ekonomik -kalıkınma açısından önemini tartıştık. Kanımı.zen,
ÇUŞ'lerin. sözü edilen ülkelerin ekonomiık büyümele ri üzerindek i
etkileri pek ç.ok açıdan incelenebileceği gi bi7, bu şirket~rin azgelişmiş ülkelerde hem dolaysız yatırımlar ve hem de· diğer doğru
dan ilişlkilerle endüstri yapılarım ne yönde et!kileyecekleri ayn
ve özel bir öneme sahip olan bir konudur. Bunun önemi, birinci
olarak endüstri ve sektörlleTin etlkinliği arıasında:ki yukarıda açık
lanmış olan mevcut ilişkiden ve iikinci olarak da, ÇUŞ'lerin genel
olaralk azgelişmiş ülkelerde büyümen in en dinamik sektörler inde
faaliyet gösterme kte olmalarından kaynaklanmaktadır.
Farklı üılkeler üzeTine · bu yönde yapılmış olan ve yukarıda
ele alınan çalışmalardan çıkan sonuç, Çokuluslu Şirket'lerin genelde toplulraşmış piyasa yapılan ile yakından ilişkili olduk'landır. Öte yandan, bu ilişkiyi kuramsa l olarak açıklayabilecek iki
model, (ıteıknoloji/pazar büyüklüğü) ve (minyatü r kopya) modelleri, «ÇUŞ - endüstri toplulaşma,sı» ilişkisi üzerine birbirinin
tam karşıtı tezler Heri sürmekte dirler. . Ancak, yulkarıda görüldüğü gfüi, ÇUŞ'lerin etkileri sonucu ortayn. çıkalbilen hem toplulaş
mış sanayi yapılan ve hem de bölünmüş sanayi yapıları, ekonoBu

yazımızda, İkinci

(7) sıu diğer ef:l<i'l eri ayrıntılı ve kops1amlı olardk incel·eyen çalışmalar aıraısında
1

Uras .(•1979},
yabllir lz.
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Yıldırım

(1979), A·lpar (197'8) ve

Yılmaz 19182'iın calışmalorını sıa

mik büyümey e etkileri açısından benzer sonuçlara yolaçabilmek- ·
tedirler. Buradan ortaya çıkan önemli bir nokta, bu etkileşimin
incelenmesinde dolıaysız yatırımların yanısıra diğer önemli etkenlerin de gözönüne· alınaralk en sağlıklı · sonuçlar a varılabileceğidir.
Zira, ÇUŞ'lerin azgelişmiş ülkelerdeki piyasa yapıları ve giderek
ekonomik büyüme üz.e rindeki etkileri doğrudan yatırımlarla sı
nırlı değildirler. Bu etkiler, dolaysız yabancı yratırımlarının yanı
sıra, teknoloji transıfer anlaşmaları, aramalı ve hammad de temini, patent, marka ve lisans an1aşma1ıarını, ve giderek makro
düzeydeki öğeleri de i çine alan karmaşık · bir ilişkiler bütünü
içinde kendilerini göstermektedirler. Bu açrdan, herhangi bir azgeUşmiş ülkede Çokulusl u Şirketlerin sanayi yapıları ve bunların
endüstril erin genel performans~arı üzerindek i etkileri incelenirken, birey endüstri bazında çalışmaların yeğlenmesinde, sorunun
tüm boyutları ve ayrıntıları ile incelenebiltiıesi yönünden önemli
yararlar vardır. Ancaık bu yolla, gen.el ve uygulanması son derece · g:üç olan ;varsayımlardıan kaçınılarak, &dkuluslu şirketlerin azgelişmiş ülk;elerde ekonomik büyümen in bu en dinamik sektörle·
ri üzerindeki etkileri, tüm boyutları ile açığa . çıkarılabilir.
1

Bir ·sonraki yazımızda, yukarıda sözünü etmiş olduğumuz dietki alanı olan «Patentler, markalar ve bunların azgelişmiş
ülkelerde sanayi yapıları ve teknoloji transferi üzıexitıdeki etkileri»ni ele alacağız. Daha ileride de, Türıkiye'deki üç !malat sanayi
dalı üzerinde bu konu ile ilgili bulgu1anmızı özetlemeye çalışacağız.
·
·
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