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Serbe st Rekabet, Piyasa Mekanizması ve
Devlet Müdah alesi
Nazım ENGİN (*)

Piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırılması tartışmaları zaman zaman gündeme gelmekte, serbest rekabet sistemin in faziletleri vurgulan makta ve devletin ekonom ik hayata müdaha lesf eleşti
rilere yol açmaktadır. Gerçekt en piyasa mekanizmasına işlerlik ka-Buzandırılması ve devlet müdaha lesi bu denli bağdaşmaz mıdır?
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Bilindiği

Serbest rekab~t sistemin e ve piyasa mekanizmasına işlerlik ka- ·
ı gerçekzandırılması da, esas olarak, kaynakların optimal dağılımın
·
aktadır.
leştirebilmek amacı ile arzulanm
Hemen hatırlatmak gereki,r ki, burada . sözkonusu olan tam re·
kabetci piyasa yapısıdır ve firmaların içinde faaliyet gösterdi kleri tam
rekabetç i piyasa yapısı ile firmaların birbirleri ile rekabetçi davranış
içinde bulunmaları durumun u birbirler inden ayırmak gerekir. Reka·
betçi davranışın derecesi, firmaların birbirleri ile aktif olarak rekabet
etme derecesi anlamına gelirken, piyasa yapısının rekabetçilik derecesi, bireysel firmaların piyasa üzerinde güçlerin in olmamasının derecesi ·anlamına gelmekt edir. Konuya bu açıdan bakıldığında, «serbest rekabet sistemin e işlerlik kazandırılması»nın hangi anlamda
· kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. Sanırım «serbest rekabet sistemin e işlerılk kazandırılması» burada tam rekabete (
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piyasa yapısına ulaşmak anlomında kullan~lmaktadır. Böyle bir piyasa yapısında ise bireysel firmaların birbirlerine karşı rekabetçi bir
davranış içine girmeleri için bir zorunluluk olmadığı anımsanmalıdır.
Ayrıca, tam rekabet piyasası yapısının oluşturulması olanaklı mıdır?
Tam rekabetçi piyasa yapısı ideal bir durumu anlatmaktadır ve
bu tür bir piyasa yapısının, kaynakların optimal dağılımına yol açması, diğer şeyler yanında en önemli olarak şu koşulların yerine
gelmesini gerektirir. Bu koşullar, tam rek-0betçi piyasa yapısına . ulaş
manın ne denli güç olduğunu açıkça göstermektedir.
1) Ekonominin hiçbir kesiminde, özel maliyetlerle sosyal maliyetler arasında bir fark bulunmamalıdır.
2) Tüm ekonomi çapında doğru (optimal) çözüme ulaşılabilmesi
için ekonominin tüm sektörlerinde tam rekabet olmalıdır.
3) Ekonominin hiçbir kesiminde
4) Tüm firmalar
hip

sıfır

dışsallıklar bulunmamalıdır.

maliyetle tam bilgi edinme

olanağına

sa-

bulunmalıdır.

5) Yeni buluşlar ve büyüme kesinlikle otonom olmalıdır. (Tam
rekabet dışındaki piyasa yapıları büyüme. açısından daha uygun iseler, gelecekteki gelir, bu piyasa yapılarına olanak tanınması halinde
daha- yüksek olabilecektir.)
6) En mühim olarak da, optimumu gerçekleştirecek olan bu
ekonominin tüm kesimlerinde aynı anda varolmalıdır. Bu
çok önemlidir, çünkü, bu durumun geçerli olmaması halinde, ekonominin bazı kesimlerinde tam rekabet yönünde gerçekleştirilece_k değişikliklerin (örneğin karma bir piyasa. yapısı içinde bir tekeli ortadan kaldırıp, onu rekabetçi bir sanayi haline getirmenin) bizi optimuma biraz daha yaklaştıracağı konusunda kesin birşey söyleyemeyiz. Pozitif iktisat bize bu konuda yardımcı olamamaktadır.
koşullar,

Tam rekabet - monopol karşılaştırmasında akılda bulundurulmayarar olan bir konu da şudur : Monopole karşı geliştirilen görüşün temelini, teknolojinin veri olması varsayımı altında, monopolün
kaynakları sub-optimal (optimum-altı) bir şekilde dağıtacağı görüşü
oluşturmaktadır. Bu görüş ise, tam rekabet koşullarında işleyen bir
piyasanın monopolleşmesi ve fakat bu değişiklik olurken maliyet eğ;.
rilerinin aynı kalması varsayımı altında fiyatın artacağı ve üretilen
miktarın düşeceği düşüncesine dayanmaktadır. Yani iktisat teorisi,
sında
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maiiyet yapısının aynı kalması ve ancak bu varsayım altında monopolün kaynakları optimal-altı bir şekilde dağıtacağını söylemektedi~.
Fakat, eğer monop9lleşme olurken belli tasarrufların sağlan
ması sözkonusu olursa, böyle bi.r durumda, tam rekabet koşulları
altında ulaşılan üretim düzeyine daha düşük bir fiyat düzeyinde ulaş
mak sözkonusu olabilecektir. Yani belli koşullarda monopol altında
da üretimi artırmak ve fiyatı düşürmek (optimuma yaklaşmak) olanaklı olabilecektir.
gibi iktisat teorisi, son derece önemli iktisat politi- .
kası sonuçlarına yol açabilecek noktalarda bize kesin bir dille yar. dımcı olamamaktadır. Ayrıca teori, tam rekabet sisteminin, kendi
işleyişi içinde, potansiyel olarak monopolleşmeye yönelebileceği konusu üzerinde de yeterince durmamaktadır.
Görüldüğü

Tüm bu söylenenlere karşın, gerçek birşey varsa o da tam rekabetrn . (özellikle) liberal düşünceye bağlı olanların gönüllerinde taht
kurmuş olduğudur. Tam rekabette hiç kimse (ne devlet ne de özel
örgütler) başkası üzerinde bir güce sahip değildir. Belki buradan
liberal demokrasiye geçilebileceği umuluyor). Böyle bir piyasa yapısında, tüm önemli değişiklikler piyasada yansımasını bulacak ve
fiyat değişiklikleri kaynakları optimal bir şekilde dağıtacaktır : Etkin
fiyat mekanizması.
Kapitalist bir ·ekonomide fiyat mekanizması: hangi malların üretileceği, ne kadar üretileceği, . üretimin nasıl gerçekleştirileceği ve
. üretilen malların toplumu oluşturan bireyler ar9sında nasıl dağıtı
lacağının belirlenmesi işlevini görür. Bireyler tercihlerini çeşitli mallara yönelttikleri gelir payları ile belirtirler. Gelir adaletsiz bir şekil
de dağılmışsa, nüfusun çoğunluğunun tercihi üretimde yansımasını
bulamayacak, üretim şeması gelirin daha çoğunu ellerinde bulunduranların istekleri doğrultusunda şekillenecek ve kaynaklar o istekleri karşılayan . malların üretimine kayacaktır.
Fiyat mekanizması bir amaç değil, belli hedefleri gerçekleştir
menin etkin bir aracıdır. Yanlış kullanıldığında olumsuz sonuçları da
olabilir. Gelir - dağılımının adil olması durumunda fiyat mekanizmasının işleyişinin doğuracağı sonuçlarla, dağılımın adil olmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar birbirlerinden çok farklı olabilecektir.

.

Üretim faktörlerinin çeşitli üretim olanakları arasında etkin da141

ğılımı konusunda akılda tutuimasında yarar oian bir konu da şudur ~
Kaynakların etkin dağılımı, bilindiği gibi neoklasik iktisat teorisinin
temel amacıdır . Bu teoride kaynakların etkin dağılımı konusu, ekonomideki ·tüm üretim faktörlerinin tam istihdamda olduğu varsayımı
altında incelenir. Soruna Türkiye acısından bakıldığında, Türkiye'nin
sorununun, kaynakların etkin dağ_ılımından önce kaynakların . tam istihdamı sorunu olduğunu söyleyebiliriz.
Yukdrıda değindiğimiz adaletsiz gelir dağılımı ve işsizlik sorunu;
·ic tasarruf oranının düşük, vergi -sistemi ve mali sistemin yetersiz,
fiyat yaptsının çarpık; koruma polltikasının yanlış, altyapı yatırımla
rının ve ihracatın yetersiz, piyasanın aşın · tekelleşmiş olması şek
linde özetleyebileceğimiz Türkiye'nin yapısal sorunlarından acil çözüm bekleyen en önemli iki tanesidir. Yukarıda söylenenlerin ışığın. da, en doğru ve kesin çözüm, bu sorunların birbir.inden bağımsız
olarak ele alınıp tek tek çözülmeye çalışılmasından ·değil, soruna
bütüncül açıdan bakmaktan geçmektedir kanısındayım . . Çözümde,
kaynakların dağılımında ağırlık yine fiyat mekanizmasına verilebilir :
Devletin belli alanlarda müdahalede bulunmasının piyasa mekanizmasının .işleyişini (örneğin gelirin adil dağılımını sağlayacak vergi
önlemlerini ala'rak) kolaylaştırabileceğini ve ücretin de (serbest pa- .
zarlık sisteminde belirlenmesi gereken) bir fiyat olduğunu unutmadan.
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