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Teo rinin ger çek lere uymaması ve yaşanıla n olayla rı açıklama da
yet ers iz kalma sı olgu su (teori - ge rçek lik kopuk luğu), ikti sat teo ris i
nin her alanı için olduğ u gibi, dış tic are t teor isi için de geçerl idir.
Bir kere «pür» dış tic ar et teor isi, son derece katı varsa yımla r üze
rine otu rtu lm uş tur . Ayrıca teorid e, reel miktarla rı konu alan dış tic a
ret teo risi ile para sal uyum sorunl arını konu alan ulusla rarası finans
teo risi bir bir ler ind en ayrılm ıştır. Gerçek dünyada ise parasa l ve reel
ola yla r o denli içi çe dir ki, bunları birb irler inde n soyutl amak ne ger
çekç i ne de olan aklıd ır.
Bu söyl ene nler e açık lık kazan dırmak amacıyla , aşağıda ki sat ır
larda önce sta nd art dış tic ar et teo risin in ikti sa t teori si içindek i ko
numu beli rlen mey e çalışılm ış, teo rinin dayandığı temel varsayım ör
nek leri üzeri nde dur ulm uş ve bu varsa yımla rla nasıl ince bir ağ örü l
düğ üne işa ret ed ilm işt ir; Daha sonra bu vars ayım lar 19. ve 20. yüz
yılla ra damga sını vuran ana eği liml er ışığında kısaca ele ştiri lmiş tir.
Post Keynezye n dış tic ar et teor isi, neok lasik dış tic are t teo ri
sine al te rn at if olu ştu rma pota nsiy eli olan bir öğre tidir . Burada esas
ola rak iki dış tic ar et modeli üzerind e d u ru lu r: Gelişmiş kap ital ist
ülk ele r ara sınd aki tic ar et modeli ve gelişm iş ve azgeli şmiş ülkele r
ara sınd aki tic ar et modeli. Maka lede bu modeller ana çizg ileri ile kı
saca gözden ge çir ilm işt ir. Mak aleni n son kısmı, tüm bu söylen enler
ışığında dış tic ar et teo rsin e veri lebi lece k yeni yön konus unda ki bazı
öne rile re yer verm ekte dir.
(') Bu makale özünde iki makalenin ana fikirl erinin özümsenip birleş tirilm e
sinden olu şm akt adı r:
Christi ne RIDER, Trade Theory Irrelevance, Journal of Post Keynesian Economics, Summer, 1982, ss. 594-601.
John B. BURBIDGE, The Internat ional Dimension, A Guide to Post-Keynesian
Economics, Ed. by A. S. EICI-INER, M. E. Sharpe, İne., New York, 1979, ss. 139-150.
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GELENEKSEL DIŞ TİCARET TEORİS İNİN KONUMU
Modern neo klas ik ulu slar ara sı tic ar et teo risi , kapa lı ek on om iyi
esas alan neok lasik teo risi ile pa ral elli k arz eder. Bu teo riy i ge re 
ğinc e anla yab ilme k için, teo rini n kök enl erin i ara ştı rm ak ta ya ra r va r
dır.
Keynes ’in Genel Te ori si’ nin yayın lanm asın dan evvel ik tis at te o 
risi (i) değer (veya göre li fiya tlar ) teo risi, ve (ii) para teo ris i olm ak
üzere ikiye ayrıl mak tayd ı. Alfr ed Ma rsh all ’ın İkti sat ın İlke leri (The
Prin ciple s of Econo mics) adlı kitab ı, tüm kay nak ları n tam ola ra k is 
tihda m edild iği varsayım ı altın da, göre li değ erle rin (veya fiy at la rın )
tale p ve arz tara fınd an belir lene ceğ i ilke sini ge tiriy ord u. Mu tla k fi y a t
ların açık lana bilm esi ise, para stok u esas be lirl ey ici olm ak koş ulu
ile, paranın mik tar teo risi nin anali ze dahil edi lme sini ge re kti riy or du .
Keynes, Genel Teorisinde , teo rini n bu şek ilde ayırı mını n yan lış ol du 
ğunu savu nuyo r ve değe r ve bölüş üm teo risi nin , para sal eko nom i ile
(ki Keynes’e göre böyle bir ekon omid e gele cek bilin eme z ve ge çm iş
deği ştirile mez ) uyum laştır ılmas ı ger ekt iğin i iler i sür üyo rdu . Fa kat
Keynes 'in bu fik irle ri cidd iye alınm amışt ı.
II. Savaşta n sonra teo ri bu kez mik ro ve mak ro ik tis at ola rak
bö lü ne ce kt ir: Ma rsh all’ ın kısmi denge ana lizi ile VValras'ın gene l
denge anali zi bir lik te mikr o ikti sat ı olu ştu rur ken , Keyn es'in Hic ks
tara fınd an yorumu ile paranın mikta r teo ris i ma kro ikt isa tı ol uş tu 
raca k ve bu şeki lde ele alınan mik ro ve mak ro ikt isa t, bir lik te, ik tis at
yazınında «neokla sik sentez» ola rak bilin en sent ezi meyd ana ge ti
rece ktir. Bu sentez, öğe ler aras ında ki kan-uyu şmcızlı ğına karş ın ge r
çek leş tiril miş bir sen tezd ir ve büny esin de teme l bazı tu ta rs ız lık la r
taşıması kaçını lmazdı r. Çünkü, mik ro ikt isa t teo risi , tam ist ihd am
denge sine ulaşmayı ger çek leş tirm ek amacı ile ücr etl eri n ve fi ya tl a 
rın esnek olduğ unu vars ayar ken, mak ro ikt isa t teo ris i, ka tılı kla r (rijidi te) nedeni ile, ekon omin in belli sür eler için neden ek sik is tih 
damda dengeye gele bile ceğ ini açık lama çabas ı için ded ir. Mi kro ve
mak ro teori aras ında ki bu açık tuta rsız lık anc ak Keynes ve Keyn es önce si ikt isa tçı lar aras ında ki teme l bazı far klı lık lar ı (yani ge rçe k bir
ekon omid e paranın ve be lirs izli kle rin rolün ü) göza rdı eder ek ge rçe kleş tirile bilm ekt edi r.
Yuk arıd aki ayırım ları izleyer ek, neo klas ik dış tic ar et teo ris i de
(i) pür dış tic ar et teo risi (ki mik ro ikt isa ttır ) ve (ii) «paras al» dış t i
car et teo risi veya bazen adla ndır ıldığ ı şek liyle «ulu slara rası finan s»
teo risi (ki mak ro ikt isa ttır ) ola rak ikiy e ayr ılab ilir. Bu nlar dan iki nc i370
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sinde, (Keyn es’den önce) David Hume'un fiya t - madeni para akım
meka nizma sı (pric e-sp ecie flow mechanis m) teor inin esasını olu ştu 
ruyordu. Buna göre, tic ar et bilan çosu nda ki bir açık ülkeden sermaye
çıkışın a yol açac ak, bu ise yur t içi fiya tlar ın diğe r ülke ler fiyat ların a
göre düşm esi sonu cunu doğ urac ak ve bu değ işik likle rin hareket e
geç irec eği güç ler sonu cunda ödeme ler bilan çosu yeniden dengeye
gel ece ktir . Keyn es’den sonra ise, Keynes öğre tisin in temeli olan gelir
uyum sür eçl eri ni ulus larar ası ödeme ler mekanizmas ı anali zinin en
teg re bir öğesi halin e geti rme çabal arı güç lükl erle karşılaş mış ve
ödem eler bila nço sund a «denge»ye yönelme süreci konusu teori nin
üzeri nde en çok tart ışıla n konu larınd an biri haline gelm iştir. Biz bu
mak aled e bu tar tış ma lar üzerind e durmaya cağız.
Bizim bu makalede ele alıp eleş tirme k isted iğimiz esas teori pür
dış tic ar et teo risi ve bu teo rinin dayandığı varsayı mlardır . Bu teoride,
ücr etle rin ve fiya tlar ın esnek olmasının, kayna kların tam istihdamını
ge rçe kle şti rdi ği varsa yılır. Burada gen ellik le kullan ılan model, iki-sek törl ü (veya iki-m allı) bir genel denge modeli olan Hecksch er-Ohlin
mod elidi r. Ülkele rden birin in gene llikle «dünyanın geri kalan kısmı»
ola rak alındığı bu iki ülke li dünyada kaynak mikt arla rı ver idir ve tam
rek abe t koş ulla rı geç erlid ir. Üretim fak tör ler inin ülke içinde harek et
liliğ i tam, ulus lara rası har eke tlili ği ise yoktu r. Fakat malların ulus 
larar ası tic are ti, üretim fak tör ler inin ulusl arara sı tica ret inin ve do
layısıy la da dolaşım ının bir aracıdı r. Sözkon usu ülkele rin dış tica ret
iliş kile rin e açılm ası durum unda, her iki ülkedek i tük eti cil er bundan
ya rar sağl arke n, ge lirl er ma rjin alis t ilkel erle uyumlu bir şekilde bö
lüşü lece k, her iki ülkede kay nak lar piyasanı n dir ekt ifle ri yönünde en
etk in bir şeki lde dağıl acak, dış tic are t ise sürek li dengede olaca ktır.
Diğer bütün genel -deng e mikro ekono mik modelle rde olduğu
gibi, bu model de, Keynes 'in ilgin ç ve önemli saydığı tüm soru ve
sor unla rı görm ezlikten gelir. Pür dış tic are t teor isin de sözü edi le
bile cek tek gelişme , ana lizin kısmi denge analiz inden gider ek genel
deng e ana lizin e kaymış olmasıdı r. Bu temel ilkel er üzerine ot ur tu l
muş bulun an dış tic ar et teo risi nin dünya gerç ekle rini açık lamad aki
yet ers izli ği hemen herk esçe kabuk edilm ekle beraber, teor inin belli
bir çe kic iliğ ini n oldu ğu gene de yadsınamaz.
Şimdi teo rini n dayand ığı temel varsa yımla rı kısaca gözden ge
çirm eye baş laya bilir iz.
BAZI TEORİK ÖNCEDEN-KABULLENMELER
Bu al t bölüm de önce teor inin dayandığı bazı temel ve soyu t var-.
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sayım ları (eleş tirel bir yaklaşı mla) kısaca gözden geç irec ek, heme n
sonra da yine teo rini n dayandığı ta ka t daha az soy ut olan va rsa yım 
ları incele meye çalışac ağız.
i) Çıkarların uyumluluğu
Teor iye göre bireys el ve topl ums al çık arl ar aras ında uyum va r
dır. Kaynağı fayda cı felsefe olan bu inanış, «olan» ile «olması ge re 
ken» arası nda bir ayırım göze tmem ekte ve hatt a ara ları nda bir öz
deşl ik kurm akta dır. İktis adi faa liye tin amacı her han gi bir şeyi (ör
neğin fayday ı, doyumu, tük eti ci refahını vs.) enço ğa çık arm ak ise,
teo riye göre burad a ne bireyse l çık arla rın ne oldu ğun u açık açık be 
lirlem eye ve ne de sözko nusu enço ğa çıka rma nın koş ulla rını ol uş 
turm ak için bireys el çıka rların sosyal topla mını alma ya gere k yo ktu r.
Teo riye göre ençoğ a çıkarm a işlemi ge rçe kle ştiğ i zaman, diğ erl eri
de kend iliğin den gerç ekle şece ktir.
ii) Laissez faire (bırakıniz yapsınlar)
Devletin tic ar et ve sanay i konu ların a müd ahale etme mes i an 
lamına gelen ve ato mistik bire yci lik lehine ge liş tiri len bu varsa yım,
toplumu esas alan daha önce ki sosya l teo rile rle tam bir kopu şu
simg elem ekte dir. Ato mis tik bire yci liği n benim senm esi, teo rin in mik ro
ve makro olar ak bölü nüşü nü bir anlam da yas alla ştır mış ve böy lece
toplumun refahı yuka rıda ki biri nci kabu llenm enin sağla dığı «yasal»
dest ek yardım ıyla da bireyse l çıka rlar ın ar itm eti k top lam ına in di r
genm iştir.
iii) Serbest ticaret
Gen ellik le ana liz sonu cu ulaşılan bir vargı ola rak sun ulm akl a
berab er, serb est tic ar et ilkesi gerç ekte dış tic ar et teo ris ini n çe rç e
vesin i belir ler. Diğer bir deyişle , ser bes t tic ar et bir «ide al»d ir ve te o
riye göre bu idealde n her türl ü sapışın sonu et kin siz lik tir. Böy le bir
değe r yargıs ının (ve dolayı sıyla varsay ımın) ise her tür lü uy gu lan a
bil ir pol itik a öne risin i anlam sız kılacağ ı açık tır. Ger çek ten de bu va r
sayım ile tut arl ı tek pol itik a öner isi hareketsizük p o lit ik a sı d ır : piy a
sayı kendi işley işine bırakm a polit ikas ı.
iv) Denge
Bu varsay ım, ikti sad i bir sistem için dek i karş ılıkl ı bağı mlılı ğın
açıklanışı nı kola ylaş tırm ası nede niyle kuş kusu z yar arlı dır. Bunu nla
berab er, için de yaşad ığımız dünya nın deng ede bir düny a olma dığı
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da bir ge rçe ktir . Dünyamız denged e olmadığı gibi, belli bir dengeye
yön eld iği de pek söyleneme z. Bu nedenle, «isti krar lı denge» kav ra
mını içeren herh angi bir modelin, ne ulusl arar ası deng esiz likle rin
nit eli ğin i ve ned enlerini ve ne de şokla rdan kayna klana n yeniden
uyum sür eçl eri ni tut arl ı bir şekild e açıkla ması beklenemez ve bek
lenm eme lidir.
KISITLAYICI BASİTLEŞTİRMELER
Teo rinin dayan dığı ikin ci grup varsay ımlar, yu ka rı da ki le ri kar 
şıla ştır ıldığ ınd a, daha açık ve daha az soyu ttur. Genel likle Hecksc herOhlin mod elini n sunul uşu ile ilgil i olara k verile n bu varsayı mların
amacı ana lizi bas ite ind irge me ktir ve anali zi sınırlayıcı olmadık ları
sür ece de, bu tü r bas itle ştir me lerin yara rlı olacağı gerçeği yads ına
maz. Şimd i bu varsa yımla rı kısaca görelim.
i) Sabit faktö r donanımları
Bu varsay ım, neok lasik kaynak dağılımı düşünc esi ile ilişk ili ve
onu nla tut arl ı (ondan kayna klana n) bir varsayım dır. Uluslara rası ti 
ca re t teo risi nin amacı, bu varsayım a daya narak , dış tica ret in kaynak
dağıl ımına ola nak tanıdığ ının ve böylec e de dünya refahının artm a
sına hizm et edi ldiğ inin gös teril mes idir. Bununla beraber, Alexander
Ham ilton ve Fred erick Lis t’den beri bu varsayımın , tari hi iktisa di ge
lişme ve serm aye biri kim i sür eçle rini gözardı etti ğin i de unutmam ak
ger ekir . Diğer bir deyişle, anal iz özünde s ta ti k ti r: bir yandan doğal
kay nak ları n gide rek arta n bir şeki lde sömür ülmesi , geli r düzeyind eki
artı şla rı açı kla ma kta yara rlı olurke n, geçm işte tanık olunan sermaye
bir ikim i de dünya yı geliş miş ve azge lişmiş diye iki kutba ayırmıştır.
Ayr ıca gel işm ekt e olan ülke lerde ki hızlı nüfus artışı da bu vars ayı
mın sınır ların ı ve geç erl iliğ ini zorla makt adır.
îi) Sabit teknoloji, ve
iii) Üretim faktörleri kalitesinin değişmemesi
Bu iki varsa yımın da ka nt ita tif değişme yanında ka lita tif değ iş
meleri de içere n tar ihi iktis adi kalkın ma süre cini tümü yle gözardı et
tiğ i açık tır. Bu açıdan bakılınc a, 19. yüzyı ldaki değ işik likl er iktisa di
sist em üzer ine uzun döne mli yapısal etk iler e sahip olsa da, gün ü
müz dış tic ar et teo risi nin 19. yüzyıl varsa yımla rına dayalı olması çok
ilginç tir.
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iv) Ücret ve fiyat esnekliğini içeren tam rekabet
Bu varsay ımın yarar sızlığ ı ve ger çek ler le ilin tis izl iğ i ko nu su nd a
yet erin ce söz edi lmiş tir. Bu ele ştir iler , çok ulus lu şir ke tle rin ve ko llek tivi st tica ri iliş kile r içind e olan ülk eler in bulu ndu ğu bir dü nya da,
kuşku suz daha da geç erl ilik kaza nma ktad ır.
v) Emek ve kapitalin yurtiçi hareketliliği - uluslararası har ek et
sizliği
Bu varsay ıma daya nılar ak, ulus lara ras ı mal tic ar et ini n, ul us la r
arası fak tör gel irle rini eşi tled iği sonu cuna ulaş ılmış tır. Bu teo rem ,
19. ve 20. yüzy ıllard a yaşana n ve esas ola rak Avr upa dan Yen i Dü n
yaya yöne lik kitl es el. nü fus akta rıml arın ı içere n ola yla rla çe liş ki iç in 
dedir. Bu varsay ıma bağlı kalmak, 20. yüzy ılda çok ulus lu şi rk et le r
olgus unu 'an aliz e dahil etmeyi güç leş tirm ekt e, akıl du rdu ruc u dü 
zeylere ulaşan sermaye akıml arını gözar dı etm ekt e ve dur ma ksı zın
süren göçle ri de yadsı makta dır.
vi) Tüm ülkelerde aynı üretim fonksiyonu ve aynı teknoloji
Çok uluslu şirk etle rin gider ek arta n önem i bu vars ayım ın ge çe r
liliğ ini artır mak la beraber , teme lde bu varsa yımın da ge rçe kle ri ya n
sıtmadığ ı ortad adır.
vii) Ölçeğe göre sabit getiri
Bu varsayı m dış tica ret in, ulu slar ara sı mal fiya tla rın ı ve gid ere k
ulus larar ası fak tör fiya tlar ını eşi tley ici eğ ilim ini vur gu lam ak üzer e
modele katıla n bir varsayı mdır. Fakat, bel irtm ek ge rek ir ki, du rm ak 
sızın gel iştir ilen üretim tek nikl eri, ölçe ğe göre art an ge tir ini n ön e
mini gider ek artır mak tad ır. Bu nedenle, fa kt ör ge lirl er ini n ul us la r
arası düzeyde eşitle nece ği ve ma rjin al fiz iki ver iml eri n uyu mla şa ca ğını savun mak artık pek olan aklı gör ülm em ekt edi r.
viii) Taşımacılık masraflarının yok varsayılması
Dış tic ar et teo risi üzerine yazılan çoğ u der s kit ap lar ınd a ta şı 
macılı k mas rafla rının olmadığı vars ayılır . Bu konu da di kk at li da vr a
ndır ası gerek eceğ i kuşku suzd ur. Günü müzd e taş ıma cılık ma sra fla rı
son derec e düşm üş olma kla berab er, bu düşü şün, bö lge ler arası t i
ca ret akım ların ın bileşi m ve hacm ini eşi t olma yan bir şek ilde et ki374

lediğ i de akıld an çıka rılma malı ve anali z ge lişt irili rke n bu nokta gözönün e alınm alıdır .
ix) Kayn akları n tanı istihdamı

Bu varsay ım, neok lasik teor inin temel öğretile rind en olan kay
nak dağıl ımının «etkinl iği» açısından mantık sal olara k gerek li olan
bir varsa yımd ır. Faka t ne yazık ki bu varsayım, efe ktif taleb e ilişkin
sor unl arın gözö nüne alınmas ını engelle r. Unutma mak gerekir ki, ge
ne llik le sorun , neo klas ik teor inin üzerinde durdu ğu gibi, kaynakla rın
yeni den dağılı mı değil, istih dam edilmey en veya eksik istihd am edi 
len kay nak ları n yeni bir kullan ım alanın da istihda m edileb ilmesi so
runud ur.
GEN EL HATLAR! İLE İKTİSAD İ ORTA M

Yuk arıd aki vars ayım lara dayanan gelenek sel dış tica ret teo ris i
nin yaşa nmı ş ve yaşan ılan iktis adi olay ları açık lamad aki yeter sizliğ i,
19. ve 20. yüzy ıllara damgası nı vuran ana eğili mler in kısaca gözden
geç irilm esi yolu yla açık lığa kov uştu rula bilir .
Her şeyden önce, ulus larar ası tic are tte ki hızlı genişleme, para 
dok sal olar ak, bir yandan iktis adi büyümen in, diğe r yandan ise ulus
lar arasınd aki ikti sad i eşi tsiz lik ve ada lets izlik lerin bir öğesini olu ş
turm uşt ur. Dış tic are tte ki genişle me yalnız ca belli bir kaynak sto 
kunun yeniden dağılım ına yardım eden ve onu kolay laştır an bir me
kanizm a olm akla kalmamı ş, fak at aynı zamanda ve çoğu kez de yu rt
içi ikt isa di geliş mey i hızlan dıran bir yardım cı işlevin i görm üştür. 19.
yüzyılda bu durum kend ini esas ola rak «yeni», ılıman iklim ülke lerin 
de gö st er m iş tir : Büyü k Brita nyan ın bu ülke lerin biri ncil ürün dışs a
tıml arın ı gide rek arta n bir şeki lde talep etmesi ve bu ülkeler e ser
maye ve emeği gide rek arta n bir şeki lde ihra ç etmesi, bu olgunun
en beli rgin örne ğidi r. Ve bu olgu, sözkon usu ülkele rdeki doğal kay
nakl arın söm ürülm esi ile sınırlı olmaya n birik imse l bir kalkınmayı sağ 
lamışt ır. 20. yüzyıld a ise bu akış tamam en tersi ne dönmü ştür. Şimdi
ulus lara ras ı tic ar et in çoğu, geliş miş sanayi ülkele ri arasın da olm ak
tadı r. İçind e bulu nduğ umu z yüzyıld a sanay i mallar ı tic are ti, biri nci l
ma llar tica ret ind en daha hızlı bir tempo da gel işm iştir ve geli şme k
ted ir : ham mad deler den daha etki n bir şeki lde yarar lanılm ası, daha
az ham madde gere ksin imi olan sana yiler e yöneliş, bazı doğal mad
dele rin yer leri ni sen tet ik madde lere bırak mak zorunda kalışı, çoğu
tarım sal ürü nler in tale p esne kliği nin düşük olması ve geli şmi ş ül375
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YENİ BİR YAKLAŞIMA DOĞRU
Özetlem ek gere kirse ; teo ri, var ola n ger çek ler i aç ıkl ay ab ilir bir
durumu geti rilm eli, olay ların neden kayn akla ndı ğı ve neden sür üp
git tiğ i konu larınd a bize yol gö ste reb ilm elid ir. Bunun yanı nda teo ri,
devam eden sür eçle ri de içer ebil mek ve firm a bu sür eçl eri n ent egr e
bir öğesi ola bilm elid ir. Vurgu , ikam e etk ile rin in (gör eli fiy at de ğiş 
melerine tep kile rin) ince lenm esind en, ge lir etk ile rin in inc ele nme sine
kaydırıl malıdır. Bu vurgu kayd ırmas ı, ikti sad i gel işm enin aç ıkl an ma 
sında bir hayli yarar lı ola cak tır.
İşte ikti sa t yazınında Pos Keynezy en adıy la bilin en ikt isa t öğ 
retisi, yukar ıda özetle nen nit eli kle re sah ip ve neo kla sik dış tic ar et
teor isin e güçlü bir alt er na tif olu ştu rm a pot ans iye li olan bir öğ ret idi r.
Gerçekt e, Post Keynezyen ikt isa tta ulu sla rar ası tic ar et ko nu su 
nun, gelenek sel tic ar et teo risi nd e oldu ğu gibi cid di bir şek ilde ele
alındığı pek söylenemez. Bunu nla berab er, Joan Robins on, Mic hal
Kalecki, Nich olas Kaldo r vs. gibi, Keyn es'in Genel Teo risi ni ve kla sik
teor inin Piero Sraf fa tara fınd an vurg ula nan öğe leri ni har eke t no k
tası olar ak alan Post Keynezyen ikt isa tçı lar ın çal ışm alar ınd a, ge le
neksel tic are t teo risin e bir al ter na tifi n ana çizg i ve çer çev esi nin iz
lerini bulmak mümkü ndür. Yine aynı çal ışm ala rda , Post Keynez yen
tic are t teo risi nin ilerid e alacağ ı şek lin ipu çla rı da bu lun ab ilir.
Post Keynezyen ikt isa t yazının da üzer inde çok önem le dur ula n
konu lardan biri, üretim e hakim olan sosy al iliş kil er in ve tar ihs el za
manın cidd iye tle ele alınması ge rek tiğ i kon usu dur. Bu önem, Post
Keynezyen dış tic are t teo risi alan ında da devam eder. Bura da esas
olar ak iki dış tic ar et modeli üzer inde du rul ur ve üre tim e hak im olan
sosyal iliş kil er konusu yansım asını bu mod eller de bulur. Bu mo del 
lerden birin de geliş miş ka pit ali st ülke ler ara sın dak i tic are t, diğ eri nd e
ise kap ita lis t bir ekono mi ile örn eği n gıda ma dde leri tür ün de bir in cil
ürün üreten ve a rtiza n bir üreti m tarz ına sah ip bir eko nom i ara sın dak i
tic ar et analiz edilir . Bu konuya hemen aşağ ıda geri dön eceğ iz.
Tarih sel zaman konu suna gel ince ; Keynes, Genel Te or i’de, ge r
çek bir ekon omid e meydana gelen çoğu olayı n, be lirs izl ikl er in va rlı 
ğını kabul etmede n anlaş ılıp açı klan am aya cağ ını söy lem ekt ed ir.
Keyn es’e göre, tari hse l zaman için de faa liy et gös tere n reel bir ek o
nomin in özü, geçm işini n değ işti rile me yec eği ve gel ece ğin in bi lin e
meye ceğid ir. Böyle bir ekon omid e ise uzun dönem den geye yön elm e
eğili min den söz etmek olan ak dışıdır. Hatt a, bir adım daha iler iye
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gide rek de nileb ilir ki, soruna tarih sel süreç açısınd an bakıldığında,
böyle bir ekon omid e «denge»den sözetm ek bile bir anlam taşım aya
cakt ır.
Şimdi, yukarıda sözü edilen iki tü r tic are t modelini ana hatları
ile biraz daha yakınd an görm ekte yara r vardır.
a) Gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret
Bu model, esas olar ak Kale cki'n in çalışmala rı üzerine otu rtul
muştu r. Mode lde firma çok önemli bir konuma sahip tir. Üretim kes i
minde ran tiye ka pit ali stl er firma nın finans manın ı sağlark en, kap ita
list gir işi mc ile r firma nın yöne tilme si ile ilgile nirle r, işçile r ise üretim
araç ların ı kull anır lar. Bölüşüm kesim inde ise kap italist ler ve işçile r
vardır. Bunla rdan ka pita list ler var lıklı dırl ar ve bunların tüke timle ri
cari ge lirle ri ile sınırlı değ ildir. İşçil er ise göreli olara k varlıks ızdırla r
ve ge lirle rini n tamam ını tük ett ikl eri varsayılır .
Model e göre belli bir kısa dönemde firm ala r tarafı ndan gerç ek
leş tiril en yatırım düzeyi, daha önce ki dönem lerde alınan kararlar
tara fınd an belir lenir . Bu kara rlard a, iktis adi öğeler in yanında tarihi,
po litik ve psi kol ojik öğelerin de önemli bir yeri vardır. Model, parasal
bir mo deld ir ve modeld e gelece k belir sizdir. Bu nedenle, bugünle
gelec ek arasın da ilişk i kuru labilm esi paranın kullanılm asını gerekli
kılar. Model e göre, ekon omik patlam a ve durg unlu kları içeren tica ret
devr eleri , geliş miş bir ekon omini n yaşaya cağı olağan durumla rdandır.
Böyle bir model dış tic are t ilişk iler ine açılırsa ne olur? Olaya
tek ulus açısınd an bakılırsa ihracat,, istihd amı, üretim i ve kârları
artır ır. İth ala t ise bunla rı aza ltır yönü nde etki eder. Tica ri ilişk iler
sonu cu oluş acak tic ar et yapısı, orta lama saat başına gelirin or ta 
lama emek ver iml iliğ ine oranının ülke ler arası karşıla ştırılm ası ta ra 
fından beli rlen ir. Birim başına en az maliy etlere sahip ülkeler, diğe r
ülke lere karşı dış piyas alard a üstü nlük elde edece klerin den bu ül
keler in ödem eler bilan çola rının cari hesapla rında bir fazla olu şa
cakt ır. Bu ise kârla rı ve üret imi artı rac aktı r. Arta n kâr lar kapasiteyi
gen işletme k için gere kli olan finan sman ı sağla yacak , daha etkin
tek no lojinin kull anıl abilm esin i olana klı kılacaktır. Sonu çta ulus lar
arası piya sala rda reka bet gücü gider ek arta cak tır. Robin son’ ın «yeni
mer kan tiliz m»i tanı mla rken dediği gibi «Bütün sanayi ülkeler i gelir
hesa pları nda bir fazla ister. 'İhr aca t güdüm lü büyüm e’ modern ka
pita lizm i yöne tmen in en rah at yoludu r. Belli bir anda kimin başarılı
oldu ğu tamam en tes ad üfidir ve büyük orand a tarih sel koşu llara ve
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po liti k ve ps iko loji k etk iler e bağlıd ır. Başarı başa rıya yol aça r, ba
şarısız lık başa rısızlık doğu rur» (’).
Benzer bir model le çalışa n John Cornvvall da> benz er son uç lar a
ulaşmışt ır. «Yaratıcı ve başa rılı bir ihr aca ta yol açan öğe lerl e ek o
nominin bütü nün ün büyüm e hızını art ıra n öğe ler aynı öğ ele rd ir. ..
Tek nolo ji açısın dan ülk eler arası far kla ra, ölç eğe göre ge tir ini n ön e
mine, ödün ç alınan tek nol ojiy e ve ara ştır ma -ge lişt irm eye , gi riş im ci
lik kali tesi ne ve yatır ım harc am alar ına ver diğ i önem le ulu sla rara sı
tic are tte yeni tek nol oji teo risi , ihr ac at yapı ların ı ve ih ra ca t ba şa rı
larını en yete rli bir şeki lde açık laya n teo ridir » (2).
Hemen bel irte lim ki, yuka rıda an lat ıla nla r sa bit kur sist em i için
geçer li olduğ u kad ar esnek kur sist emi için de ge çer lidi r. Esnek kur
siste mini n geçe rli olduğ u bir durum da öde mel er bila nço sun un car i
hesabında açık veren bir ülken in duru mun u ele alalım . Söz konu su
açık ülkeni n ulusa l parası nın dış değ erin in düşm esi ile so nu çla na 
cakt ır. Bu düşüş ithal mallar ı fiyat ının yu rt için de üre tile n mal fiy at 
larına göre yükse lmesi sonu cunu doğ ura cak ve eğe r ith al malla rı
işçi lerin tük etim i içind e önemli bir yere sahi pse son uçt a işç ile r üc
retl erin in satın alma gücü ndek i düşm eyi önle mek için, Joh n Hi ck s’in
deyim iyle «reel ücr et savunması» içine gir ece kle rdi r. Bu am açla grevIsr yapıla cak, ihr aca t taa hhü tler i yerin e ge tiri lem eye cek ve birim
ma liye tler yüks elec ekti r. Sonuç ta, İng ilter e- örn eği nde old uğu gibi
ülke, paranın değe rinin düşü rülm esin den önc eki dur um dan daha kö 
tü bir duruma düş ebil ece ktir.
Cari hesa pların da fazla olan ülke lerd eki fir m al ar ise dış ülk e
lerde yatırım yapm aların ı sağ laya cak büyü k kâr lara ula şac akl ard ır.
Vak tiyle Kanada ve Japon firm ala rını satın alan Am erik an fir m al a
rının son zama nlard a Avu stra lya firm ala rını ele geç irm eye ba şla dık 
ları herkes tara fınd an bili nme kted ir. Bu sür ecin onbe ş - yirm i yıl da 
ha sürme si halin de az sayıda firm anı n dev letl erd en daha güç lü hale
gelmes i kaçın ılmaz gibi gözü kme kted ir. Sorun a bu açıd an ba kıl dı
ğında ve yakın iktis adi tar ihin ışığında, Post Keynez yen teo rid e fi r 
maya özel bir önem verilm esi hakl ılık kaz anm akta dır.
b) Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret
Burada fark lı üreti m tarz ları na sahi p olan ülk ele r ara sın da ki t i
pi
(2)
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Refe rans için ma kale nin sonu nda Ka yn ak lar kısm ını görü nüz .
Refe rans için mak ale nin sonu nda Ka yna kla r kısm ını gör ünü z.

car i iliş kil er sözko nusu dur. Kuşkusuz böyle bir durum tek bir ülke
için de de sözko nusu olab ilir. Yukar ıdaki model gibi bu model de
esas ola rak Kal eck i'nin çalışm aları ndan kayna klanm akta dır. Kalecki
1943 yılında «ma liyetl er tara fınd an belirlenen» fiy atl ar ile «talep ta 
rafın dan belirlen en» fiy at lar ayırımına gitm iş ve bunlar dan ilkinin
ima lat sana yii ürün leri, İkincisin in ise daha çok ham madde ler ve
tarı msa l ürü nle r için geçe rli olduğu nu söyle mişti r. Bu mal grupları
fiya tla rın ın fark lı şeki lde davran masını n arıa nedeni imala t sanayii
ürü nle rini n arz esn ekli ğinin gene linde yüksek, tarıms al ürünle rin arz
esn ekl iğin in ise gene linde hiç olmazsa kısa dönemde düşük olma 
sıdır. İma lat sana yiind e üretim tarzını n ka pitalis t üretim tarzı olduğu
var say ılma kta, tarım sekt örü nde ise el sana tları (artizan) üretim ta r
zının geç erli olduğu kabul edilm ekte dir. Bu ikinc i kesimde belli bir
top rağ a ve üretim araç ların a sahip olan aile ler belli bir ürün üret
mekt e ve bunu reka bet koşul larını n geçe rli olduğu piyasala ra arz
etm ekt edi rler .
Kök leri Fizy okra tların ve İngiliz klas ik iktis atçıl arını n kalkınma
teo rile rin e kad ar uzanan yuka rıdak i model Kaidor tarafı ndan (1976)
belli uzun dönem li kavra mları açık lama k amacıyla kullanılm ıştır. Ta
rım kesi mind e emek ver iml iliğ inin imal at kesimin dekind en daha hızlı
büyü düğü varsayımı altın da model, tarım sal ürün fiyatları nın imalat
sana yii ürün leri fiya tlar ına göre düşme eğilim i içinde olacağını tah 
min etm ekte dir. Gıda mallar ı tale bin in inel asti k olması nedeniyle, bu
durum , tarım sal kesim de geli rler in düşmesi sonucu nu doğu racak ve
bu da işgü cünü n kırsal kesimden şehi rlere göç etmesine yol aça 
cak tır. İkt isa t tar ihi bu anla tılan ları doğru lamak tadır.
Kaido r, aynı modeli, bu kez kısa dönemli bir analiz çerçeves inde,
tarım sal üreti m düş ükl ükl erin in sanay i merkez lerinde nasıl yüksek
enf las yon lara ve ekon omik durg unlu klar a yol açab ilece ğini gös ter
mek amac ıyla da ku lla nm ış tır : Tarım sal üretim düşü klüğü tarımsa l
ürün fiya tlar ının göre li ola rak yükse lmes ine yol açacak , bu ise, gıda
mad deleri tale p esn ekli ğinin az olması nedeniyle, tarıms al kesimde
ge lirle rin artma sı ile sonu çlan aca ktır . Eğer tarım kesi mind ekile r ar 
tan ge lirle rin in bir kısmını tüke tme yip tasa rruf a ayırır larsa, sanayi
malla rı tale bin de bir düşme olac aktı r, çünkü sanayi kesimin deki iş
çil er art ık gıda madd elerin e daha fazla harcam a yapma k zorunda
bıra kılm ışla rdır ve elle rind e sanayi mallar ına harca mak üzere daha
az para kalmış tır. Bunla rın sonucu olar ak sanayi kesimin de ist ih 
dam, üret im ve kâ rla r düş ece ktir. Bu durum karşısınd a eğer sanayi
381

kesim indek i işçile r, reel üc ret ler inin düşm esin e mani olma k amac ıyla,
parasa l ücr etle rini artır man ın bir yolu nu bul urla rsa , sana yi ürün leri
fiya tlar ı yüks elece k ve göre li fiy at la r eski hali ne dönm e eği limi içine
gire cek tir. İki kesim ara sınd aki tic ar et had leri nd eki bu eğ ilim ler en
flasyo n ve işsi zlik le so nu çla na bil ir ve gere k tarı m gere kse sanay i
kesimin de yeni yat ırım lar için kar am sar bir orta mın doğm asına yol
açab ilir.
Özetlem ek gere kirs e gere k Post Key nezy en dış tic are t mode lleri
arasın da gerek se bu mo delle rle neo kla sik dış tic ar et modeli ara sın 
da önemli far kla r vardır . Bir kere Post Keynez yen mod elle r esas ola 
rak uzun dönem denge de de ğill erd ir. Neo kla sik mode lde ise uzun dö
nem denge söz konu sudu r. Post Keynez yen mo del ler tari hse l bir sü
reci nede n-son uç ilişk isi çer çev esin de açı klam a çabas ı içind edir .
Neo klasik teo rini n ise böyle bir end işesi yok tur . Üretim tarzı kavramı
ve ku ruml ar, Post Keynezyen teo ride u laşıl an son uç lar üzerin de öne m
li etk iler e sahip ken neo klas ik teo ride bun ların yeri yo ktu r ve ne okl a
sik teo rini n istisn asız tüm top lum lar için geç erl i oldu ğu varsa yılır.
Gelene ksel teo rinin para sal tür ü Post Keynezy en yakl aşım a daha ya
kındı r çünkü gelen ekse l teo rini n bu türü Genel Te or i’nin belli öğe le
rini bünye sinde taşı mak tadı r. Buna karşı n arad a yine de gözar dı ed i
lemeye cek fa rk la r vardır . Bu fa rk la r tem elde neo klas ik mak ro ikt isa t
teo risi ile Post Keynezyen makr o ikt isa t teo ris i ara sın dak i fark lard ır.
ÖNERİLER
Tüm bu söyl enen lerde n sonra dış tic ar et teo risi ne ver ilec ek yeni
yön konu sunda şu öne riler de b u lu na bi lir :
i) Denge anal izi yerin e tari hse l zaman gözö nün e alın abi lir. Geç 
mişt eki geliş mel erin günüm üz ge rçe kle rini etk ile diğ i açık tır. Bu ne
denle, geç miş teki eğil imle rin bili nci nde olma k, yeni sor unla rın aç ık 
lığa kav uştu rulm asın da yara rlı ola bili r.
ü) Üretim faa liye ti ince lenir ken sosy al iliş kil er in de ana liz çe r
çevesi ne alınması yara rlı ola cak tır. Yuk arıd a işa ret edi ldiğ i ve yin e
lemekt e yar ar bulunduğ u gibi, tek nik bilgi, gör eli fa ktö r mi kta r ve
fiya tlar ı yanında, üretim faa liye tind eki sosya l iliş ki le r de uygu lama da
neyin yapıldı ğını ve neyin yapılm asına devam edi lec eğin i belir lem ede
çok önem li bir etkiye sahi ptir.
iii) Gelir dağılımı gözön üne alınm alıdı r. Alın mal ıdır çünk ü, ulu s
larar ası fa ktö r fiy atl arı eşi tlen me miş tir ve eşi tlen me yec ekt ir. Kay nak 
lar üzerin de tesis edilen egem enlik, neyin nasıl olac ağın ı bel irlem ek382

ted ir. Bu durum (hem ulusal hem ulusl arar ası düzeyde) sadece çıka r
lar arası uyum suzlu k ve çeli şki olduğ unu değil, fak at aynı zamanda
sınıf ve şir ke t çe lişk iler inin ; neyin, nerede, niçin ve nasıl yapıldığını
ve böyle ce de yar atıl an gelir den kimin yarar lanac ağını belirleyece ği
anla mına gelir.
iv) Firma, ulus lara ras ı tic are ti ve bundan kaynak lanan işbö lü
münü belir leye n çek irde k öğe haline gelme ktedir. Liretimin, düny a
nın neres inde yapı lacağ ı ve ulus larar ası uzlaşma konuları, firma ta 
rafın dan belir lene n ve üzerin de firma tara fında n karar verilen konu 
lardır . Ve bu kar arla r, ülke lerin görel i fa ktö r mikta rların dan bağımsız
ola rak ver ileb ilir. Yatırı m düzeyi konusu nda kara r veren esas birim
yine firm adı r. Dolayıs ıyla firma bu yolla rla, gelec ektek i geli r bölüşümünün nasıl olac ağı konu sunda da e tkil i bir şekild e söz s ahibi olma k
tadır . Bu neden le de teo rinin bu yönde geliş tirilm esin de sayısız yarar
vardır .
v) Ayrıc a tek nol oji, kısa dönemd e değilse bile uzun dönemde sü
rek li bir değ işik için ded ir. Bu durum un ulusl arara sı arenayı ne yönde
ve nasıl etk iley ece ği konusu da, firma nın ne yönde kar arla r olacağı
konusu ile yakın dan ilgil idir .
vi) Tic are t dev lerle ri (business cycles) , kap ital ist ekonomiler,
için olağ an bir duru mdu r. Dolayısıyla , dış tica reti n; yur tiçi üretim, is
tihd am ve kâ rlar üzer indeki etk iler i, tic ar et devres inin hangi aşama
sında bulu nuld uğu ile yakınd an iliş kili dir . Diğer bir deyişle kapi talis t
ekon omil erde , vars ayım sal bir denge durumu değil, durmaksızın de
ğişen ge rçe klik ler sözk onus udur. Yeni teori nin bu durumu gözönüne
alması gereğ i orta dad ır.
vii) Dışalım ve dışsa tım gen ellik le birb irine eşit değildir . Bu eşi t
sizl ik karşıs ında dev letle rin ne yönde tepk i göst erec ekler i önemli bir
konu dur. Bu tep kile rin tic ar et akımla rı ve yur tiçi makro ekono mik bü
yü klü kle r üzerin de neden olacağı etk iler de kuşkusuz ayrıca önem
taş ıma kta dır.
viii) Dünya, fark lı üreti m tarz ların a sahip, gelişme ve gelişm ekte
olan ülk ele r top lulu ğud ur. Kale cki'y i izleyerek, maliy et tara fında n be
lirl enm iş ve tale p tara fınd an belir lemi ş fiy at ayırımına gidebiliriz : Bu
ayırım tic ar et yapıla rını ve ver iml ilik büyüme hızların daki fark lılıkl arı
ne yönd e etk ileye ce kti r sorus unun yanıtı önem kazanm aktadır . Yeni
teo ri bu durum u gözö nüne alma k zorund adır.
ix) İktis adi değiş mey i hızland ırma açısından, dünya piya sala rı
nı ele geç irme savaşım ı, tam reka bet koşu lları altınd a kârla rı ençoğa
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çıka rma arzus unda n çok daha teşv ik edici bir güce sah iptir. Bu ne 
denle, dış tic are ti sınırla yıcı enge ller, ser bes t tic ar et le ka rş ıla şt ırı l
dığında, çok daha geç erli bir norm dur. Çünkü hiç bir hük üme t, se r
best tica ret e geçi şin yol açaca ğı yu rti çi po liti k sor unla rı göza rdı ed e
bilec ek kad ar güç lü değ ildir . Diğer bir dey işle hük üm etle r, kor um a
polit ikas ı sonuc u elde edilm iş (mükte sep) çık arla rı koru may a deva m
etmek zorund a kal aca kla rdır . Bu durum , AGÜ ’leri n, eko nom ik güc ü
kendi lehle rine dön dürm eye çalış mala rını haklı çıka rma ve buna ya 
sallı k kazan dırma anlam ına da gelm ekte dir. Kuşk usuz böyl e bir çaba ,
geliş miş ülke lerin de kendi aşi kâr ava nta jları nı devam ett irm e yö 
nünde kar şı-ö nlem ler alma ların a yol aça cak tır.
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