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Nazım ENGİN**

Giriş

Bu çalışma, dış ticaret teorilerinin öğretilerini kısaca gözden geçirmeyi ve
teoriye son dönemlerde yapılan katkıları ana çizgileri ile ele almayı amaçlamaktadır.
Yapılmak istenen, bilinenlerin tekrarlanması değil, bilinenlere derinlik kazandırıl
ması , bize söylenenlerin yeniden yorumlanmay a çalışılması ve giderek, dünyamızda
olup bitenlerin belki daha iyi kavranabilmesi için olaya 'dış ticaret' cephesinden yak-

laşılmasıdır.

Dış ticaret teorisi, uluslararası iktisat teorisinin bir alt dalıdır. Teorinin amacı,
ülkelerin birbirleri ile dış ticaret ilişkisi içine girmelerinin nedenlerini ve bundan sağ- ·
lanan yararları araştımlak ve ticaretin bileşimi, yönü ve hacminin belirlenmesi ile
ilgili öngörülerde bulunabilmek için bir baz oluşturmaktır.
Aşağıdaki satırlarda, geliştirilmiş bulunan dış ticaret teorilerinin temel öğreti
leri üzerinde ana çizgileri ile dururken, dış ticaretin özellikle gelir dağılımı üzerindeki etkilerini vurgulamaya çalışacağız. Gelir dağılımını, daha ziyade, dış ticaretin geliri üretim faktörleri arasında dağıtması anlamında ele alacağız.

Teorilerin ayrıntılarına girmeden önce, işe, 16.yüzyıl ile 18.yüzyılın ortaları
dönemin iktisadi düşüncesine egemen olmuş olan Merkantilist doktrinin
öğretisinden başlamakta yarar vardır. Merkantilistlere göre, bir ulusun zenginliğini
artırmanın yolu, ihracatın mümkün olduğunca artırılmasından, ithalatınsa yine mümkün olduğunca azaltılmasından geçmektedir. Bu yolla başka ülkelerin servetleri ülkeye aktarılacak,ülke zenginleşecek ve güçlü ordular kurulabilecektir. Bu anlayışta, ülke zenginliğinin başka ülkelerin fakirleşmesi pahasına gerçekleştirilebileceği açıktır.
Yani burada sıfır toplamlı bir oyun sözkonusudur. A ülkesinin yararı B ülkesinin
zararına eşittir. Dolayısıyla, bu doktrinin egemen olduğu dönemde İspanya, Fransa,
İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin neden sürekli olarak birbirleri ile savaştıklarını
anlamak pek de güç değildir.
arasındaki
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1-Sanayiler-arası

Ticaret Modelleri

1-1. Smith ve Ricardo Modelleri
Barışın

yolunun pozitif toplamlı bir oyundan geçtiğini ilk gören Adam Smith
(1776). Smith'e göre bunun yolu serbest dış ticaretten geçmektedir. Smith'in
bu konudaki görüşleri iktisat öğretisinde 'Mutlak Üstünlükler Teorisi' olarak adlandırılır. Buna göre her ülke üretiminde mutlak olarak üstün olduğu (yani daha ucuza
üretebildiği) ürünlerin üretiminde uzmanlaşarak o ürünleri ihraç edecek, diğer ürünleri ise ithal edecektir. Burada yapılan, 'işbölümü' ve 'uzmanlaşma' kavramlarının
uluslararası alana kaydırılmasından ibarettir. Böyle bir işbölümü ve uzmanlaşma toplam üretim ve tüketim miktarlarının artmasına yol açacağı için, ticari ilişki içinde
olan tüm ülkelerin refahı artacaktır. Teori, refah artışının ülkeler arasındaki paylaşımı
konusunda ise bir öngörüde bulunmamaktadır. Bu durum (bu özür) bundan sonraki
teoriler için de geçerlidir. Teoriler, serbest dış ticaret ilişkisi içindeki ülkelerin her
birinin refahının artması konusunu önemsemekte, refah paylaşımını ise önemsememektedir.
olmuştur

Dış ticaretten yarar sağlayabilmek için üretimde ille de 'mutlak' üstünlüklere
sahip olmak gerekmediğini, 'karşılaştırmalı' üstünlüklerin sözkonusu olması durumunda da ülkelerin karşılıklı olarak dış ticaretten yarar sağlayabileceklerini kavrayabilmek için David Ricardo'yu beklemek gerekmiştir (1817) . Smith'de olduğu gibi
Ricardo da dış ticaretin nedenini 'arz yanlı' bir yaklaşımla açıklamış, fakat Smith'den
farklı olarak, 'mutlak' değil 'göreli' olarak daha ucuza üretilebilen malların üretiminde
uzmanlaşıp o malların ihraç edilmesi gerektiğini söylemiştir. Gerek Smith'de gerekse
Ricardo'da ülkelerin belli malları diğer ülkelerden daha ucuza (yani daha etkin bir
şekilde) üretebilmelerinin nedeni, ülkelerin aynı malların üretiminde kullandıkları
teknolojilerin farklı olmasıdır. Farklı teknolojiler farklı verimliliklere yol açacak, bu
da birim üretim maliyetlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi sonucunu doğu
racaktır. Yani dış ticaretin nedeni, ülkeler arasındaki 'arz koşullan' farklılıklarının yol
açtığı birim üretim maliyetleri farklılıklarıdır.

Smith ve Ricardo modellerinde tek üretken üretim faktörünün emek olduğu
kabul edilmekte ve analiz 'emek-değer-teorisi'ne dayandırılmaktadır.Ayrıca tüm
emeğin aynı kalitede (homojen) ve ülke içindeki mobilitesinin (yer değiştirme esnekliğinin) tam olduğu kabul edildiğinden, birim üretim maliyetlerinin de sabit olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu varsayımlar önemlidir çünkü tek üretim faktörünün
emek olduğunun kabul edilmesi, dış ticaretin gelir dağılımı (gelirin emek-sermeye
arasındaki dağılımı) üzerindeki etkileri sorununu ortadan kaldırmakta, emeğin homojen olması varsayımı da yararların emek arasında eşit (adil) olarak bölüşülebilme
si sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bir diğer deyişle, Smith ve Ricardo modellerinde
dış ticaret toplam olarak daha fazla miktarda mal ve hizmet üretilmesine ve tüketilmesine olanak tanıdığı için, emeğin gelir ve refahının artışı sonucunu doğurmakta
fakat gelir dağılımını etkilememektedir. Gelir dağılımı olumsuz etkilenmediğine
göre, serbest dış ticarete karşı çıkmak da sözkonusu olmayacaktır.
Üretim maliyetleri ücret ve verimlilik olarak iki öğeye ayrıştırılabilir. (Burada
verimlilik, emek birimi başına üretim anlamındadır.) Bu durumda, bir ülkenin bir
üründe maliyet avantajına sahip olabilmesi için, ya hem ücret hem de verimlilik
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avantajına sahip olması, ya da ücretteki veya verimlilikteki avantajının, verimlilikteki veya ücretteki dezavantajını bertaraf edecek kadar büyük olması gerekecektir. Maliyeti düşük olan ürün ihraç edilecek, maliyeti yüksek olan ürün ithal edilecek, ülkenin ve emeğin gelir ve refahı bu şekilde artacaktır. Gelir dağılımı diye bir sorun da

olmayacaktır.

Ricardo (ve Smith) modelinin bazı eksikliklerinin olduğu açıktır. Bunlardan en
önemlilerinde n birisi, emeğin tek üretim faktörü olarak kabul edilmesi, diğeri ise,
bunun doğal bir sonucu olarak, gelir dağılımı üzerinde hiç durulmamasıdır. Kendisi
de bir işadamı olan Ricardo'nun, o dönemin ingiltere'sinin koşullarında gelir dağılımı
konusu üzerinde bilinçli olarak durmadığı düşünülebilir. Çünkü serbest ticaretin
geliri, güçlenmekte olan sanayi sektörü lehine ve tarım sektörü aleyhine dağıtması
beklenir. Bu nedenle, serbest ticareti savunmak, siyaseten güçlü olan toprak sahiplerini karşıya almak demektir. Bu koşullarda, serbest dış ticaret bir bütün olarak ülke
refahın ı artıracaktır demek, anlaşılan Ricardo'nun daha çok işine gelmiştir.

1-2. Spesifik Faktör Modeli
P. Samuelson ve R. Jones, Ricardo döneminin koşullarını 'Spesifik Faktör
Modeli' diye adlandırdıkları bir model yardımı ile açıklamanın daha doğru olacağını
düşünmüşler ve bu amaçla üç üretim faktörlü bir model geliştirmişlerdir. Bu modelde, tarım ve sanayi olarak iki sektör ve bu sektörlerde istihdam edilen üç üretim
faktörü vardır. Bu faktörlerden toprak, spesifik olarak tarımda, sermaye ise spesifik
olarak sanayide istihdam edilmekte, emek ise her iki sektör arasında yer değiştire
bilmektedir (mobil faktör) . Bir diğer deyişle, tarımda üretim yapmak için toprak ve
emek, sanayide üretim yapmak için ise sern1aye ve emek faktörlerine ihtiyaç vardır.
Birden fazla faktörün sözkonusu olduğu böyle bir modelde, gelir dağılımı etkilerinin
olması kaçınılmazdır. Gelir, göreli ürün fiyatlarının değişmesi durumunda yeniden
dağılacak, toplumun bir kesimi (bir üretim faktörü) bundan yarar sağlarken, diğer
kesim(ler) bundan zarar görecektir. Örneğin, imalat sanayii ürünlerinin fiyatının yükselmesi, geliri, sermaye kesimi lehine dağıtırken, toprak sahiplerinin mağdur olması
na yol açacak, emeğin ne şekilde etkileneceği ise tarım ve sanayi kesimlerinin ekonomi içindeki ağırlıklarına ve bu kesimlerde reel ücretlerin ne yönde ve şiddette etkileneceğine bağlı olacaktır. Sözü edilen göreli fiyat değişmesi, sanayi kesiminde reel
ücretlerin göreli olarak düşmesine, tarım kesiminde ise göreli olarak yükselmesine
yol açacaktır. Dolayısıyla emeğin durumu, hangi etkinin daha şiddetli olduğuna bağlı
olarak iyileşecek veya kötüleşecektir. Yani emeğin durumu belirsizdir.
Dış ticaret bu modelde gelir dağılımını göreli mal fiyatlarını etkileme yoluyla
etkileyecektir. Bu etkiyi açıklayabilmek için dış ticaret ilişkisi içinde olan iki ülke
varsayalım. Bunlardan birisi,sermay e-bol, toprak-kıt, diğeri de toprak-bol, sermayekıt olsun.Bu durumda (ve evvelce yaptığımız varsayımları da gözönüne aldığımız
da), dış ticaret öncesinde, sermaye-bol ülkede sermaye-yoğun teknikle üretilecek
olan sanayi ürününün göreli fiyatı ucuz olurken, diğer ülkede de toprak-yoğun
teknikle üretilecek olan ürünün (örneğin gıdanın) göreli fiyatı düşük olacaktır. Dış
ticaret başladığında ise,talebin göreli olarak ucuz olan ülkelere yönelmesi sonucunda, sermaye-bol ülke sanayi malı, diğer ülke ise tarımsal ürün ihraç edecek; sermayebol ülkede sanayi ürünlerinin göreli fiyatı yükselme eğilimine girerken, diğer ülkede
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de tarımsal ürünün göreli fiyatı yükselecektir. Ürünlere yönelik talebin artması, o
ürünlerin üretiminde yoğun olarak kullanılan üretim faktörüne yönelik talebin de artması sonucunu doğuracak, bu da o faktörün göreli getirisinin artmasına yol açacaktır. Bir diğer deyişle, serbest dış ticaret, bir yandan ülkede bol bulunan üretim faktörünün göreli getirisinin, diğer yandan da o üretim faktörünü yoğun olarak kullanarak üretilen ürünün göreli fiyatının artması sonucunu doğuracaktır.
Özetlemek gerekirse, yukarıdaki modelde dış ticaret, ticaret öncesinde ülkeler
göreli mal fiyatlarının farklı olması nedeniyle başlamakta, dış ticaretin
sürmesi ise, zaman içinde, hem göreli mal fiyatlarının hem de üretim faktörlerinin
göreli getirilerinin ülkeler arasında eşitlenmesi eğilimine girmesine neden olmaktadır. Bu gelişmeler sonucu, sermaye-bol ülkede sermaye sahipleri, toprak-bol ülkede toprak sahipleri gelirlerinin göreli olarak arttığını görecektir. Emeğin gelirinin ne
yönde etkileneceği konusunda ise a priori bir şey söylemek mümkün değildir.
arasındaki

1-3. Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS) Modeli
Ricardo modelinin evvelce değinilen eksikliklerinin yanısıra bir diğer eksikliği
de, ülkeler arasında göreli mal fiyatlarının farklılık göstermesinin nedenlerini açıkla
mamış olmasıdır. Bu, aslında, karşılaştırmalı üstünlüklerin nereden kaynaklandığının
açıklanmaması demektir. Bu eksiklikler, daha sonra geliştirilen Heckscher-O hlinSamuelson (HOS) modeli tarafından giderilmiştir. Bu modelde 2 mal, 2 ülke ve 2
üretim faktörü (emek ve sermaye) vardır. Model dış ticaretin nedenini, evvelki modellerdeki gibi, göreli mal fiyatlarının ülkeler arasında farklı olmasına bağlamakta,
fakat Ricardo'dan farklı olarak, bu farklılığın nedenlerine açıklık getirmektedir. Modele göre, bu farklılığın nedeni, ülkelerin farklı miktarlarda faktör donanımına sahip
olmasıdır. Bu farklılık, göreli faktör fiyatlarının ülkeler arasında farklı olmasına yol
açacak, (örneğin, emek-bol ülkede emeğin göreli fiyatı düşük olacaktır) bu da yansı
masını göreli mal fiyatlarının farklı olmasında bulacaktır.
HOS modelinde ülkelerin aynı malları benzer tekniklerle ürettikleri varsayıl
makta, ülkelerin talep yapılarının (zevklerinin) da benzer olduğu kabul edilmektedir.
Üretim tekniklerinin benzer olması, örneğin A malının her iki ülkede de emek-yoğun
bir teknikle, B malının ise yine her iki ülkede de sermaye-yoğun bir teknikle üretiliyor olması anlamına gelirken, zevklerin aynı olması, malların gelir esnekliklerinin
benzer olması şeklinde yorumlanabilir. Teknik bir dille ifade edilirse, bu teori şunu
söylemektedir: Her ülke kendisinde bol olan üretim faktörünü yoğun olarak kullanan
malların üretiminde uzmanlaşmalı ve o malı ihraç etmeli, kendisinde kıt olan üretim
faktörünü yoğun olarak kullanan diğer malı ise ithal etmelidir. Bu şekilde bir uzmanlaşma, malların toplam üretim miktarlarının artması sonucunu doğuracağı için,
sonuçta her iki ülkenin refahının artmasını da beraberinde getirecektir. Artan refahın
ülkeler arasında nasıl paylaşılacağı konusu üzerinde ise durulmamaktadır. Bunun,ülkelerin birbirlerinin ürettikleri mallara olan taleplerinin yoğunluğu tarafından
belirleneceği açıktır. Şimdiye kadar söylenenler arz-yanlı bir yaklaşımın sonuçlandır.
Buradan şöyle bir yoruma ulaşabiliriz: Olaya spesifik-faktör-modeli ve HOS modeli
çerçevesinde yaklaşıldığında, arz koşullarının, gelirin sermaye-toprak sahibi veya
sermaye-eme k arasındaki dağılımını; talep koşullarının ise refahın ülkeler arasında
ki dağılımını etkilediği söylenebilir
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Toparlarsak, bu teoriler hem en az iki üretim faktörünün varlığını kabul ettikleri,hem de ülkelerin üretim ve ihracatta uzmanlaşmalarını sahip olunan göreli faktör donanımlarına bağladığı için, dış ticaretin gelir dağılımı üzerinde etkileri
olduğunu kabul etmektedir. Bir diğer deyişle, bu modeller, dış ticaretin, ülkelerin
refahı üzerindeki etkileri yanında, yurt içindeki gelirin dağılımı üzerindeki etkilerini
de analiz edecek tarzda kurgulanmıştır. Gelirin, üretim faktörleri arasındaki dağılımı
nın bu şekilde önemsenmesi , HOS modelinin dört temel direğinden* biri olan 'Faktör
Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi' çerçevesinde çok daha farklı bir boyut kazanmaktadır. Bu teoreme göre dış ticaret, ülkeler arasındaki göreli faktör fiyatları farklılık
larını ortadan kaldırıcı yönde bir etkiye sahip olacak ve hiçbir dış ticaret engelinin ve
taşımacılık maliyetinin olmaması durumunda, her iki ülkedeki faktör fiyatları birbirlerine eşitlenecektir. Doğal olarak göreli ve giderek mutlak mal fiyatları da. Bunun
bir başka ifadesi, engelsiz uluslararası dış ticaret sonunda tüm dünyada ' Tek Fiyat
Yasası' nın geçerli olacağıdır. Olaya bu açıdan bakıldığında, HOS teorisinin ülkelerarası gelir dağılımı konusunda da öngörülerde bulunduğu görülmektedi r. Teoriye
göre, belli koşulların gerçekleşmesi durumunda, ülkeler arasındaki mal ticareti, ülkeler arasında faktör mobilitisine gerek kalmaksızın, faktör fiyatlarının (yani faktör
gelirlerinin) eşitlenmesi yönünde bir etkiye neden olacaktır. Kısaca açıklarsak: uluslararası ticaret arttıkça emek-bol ülkede emeğin göreli fiyatı artarken, başlangıçta kıt
olması nedeniyle göreli fiyatı yüksek olan sermayenin fiyatı düşecek, sermaye-bol
ülkede de tersi eğilimler geçerli olacaktır. Sonuçta, ülkeler arasında göreli faktör
gelirleri ve göreli mal fiyatları giderek eşitlenecek ve dünya tek bir ekonomi haline
dönüşerek her yanında aynı malın tek bir fiyatı olacaktır: 'Tek Fiyat Yasası'. Burada,
faktör ve mal fiyatlarındaki mutlak eşitlenmenin, aynı para cinsinden ifade edildiğinde söz konusu olacağı açıktır.
Teorinin varsayımlarıyla yaratılan böyle bir dünyada, gerek ülke içinde, gerekse ülkeler arasında gelir dağılımı bir sorun yaratmayacaktır. Farklı üretim faktörlerinin olması farklı çıkarların söz konusu olmasına yol açacaktır fakat 'mükemmel'
işleyen bir dünyada, gelirden (veya yaratılan toplam üründen) emeğin mi sermayenin
mi daha fazla pay alacağı, tamamen kimin neyi ne kadar talep ettiğine bağlı olarak
belirlenecektir. Ve böyle bir ideal dünyada mal ve faktör fiyatları kıtlık değerlerini
yansıtacak, kıt olanın fiyatı yüksek, bol olanın fiyatı düşük olacaktır.
Yukarıda ulaşılan

sonuçlar teorinin dayandığı 'aynı teknoloji', 'aynı zevkler',
göre sabit getiri' (yani 'ölçek ekonomilerinin olmaması') ve tüm piyasalarda
'tam rekabet' koşullarının geçerli olması varsayımlarının bir sonucudur. Bu varsayım
ların gerçek dünyada ne kadar geçerli olduğu ise tartışmaya açıktır.
'ölçeğe

HOS teorisinin varsayımlarının gerçekleri yansıtmıyor olması, kuşkusuz teorinin dış ticareti açıklama gücünün zayıflaması anlamına gelmektedir. Smith modeline
göre Ricardo modeli dünya ticaretinin daha büyük bir kısmını açıklayabilmiştir. HOS
modeli de Ricardo modeline katkılarda bulunmuştur. Fakat zaman içinde teorinin
yetersizlikleri anlaşılmış ve HOS'a alternatif veya HOS'u tamamlayıcı başka teorilerin geliştirildiği görülmüştür. Bu teorileri üç ana gruba ayırmak mümkündür:

*

HOS modelinin 4 temel direği şunlardır: l) Heckscher-Ohlin Teoremi; 2) Faktör
mesi Teoremi; 3) Stolper- Samuelson Teoremi; 4) Rybczynski Teoremi.

Fiyatlarının Eşitlen
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1) Ölçek ekonomilerine; 2) Ürün farklılaştırmasına; 3) Teknolojik açığa ve ürün
devrelerine dayandırılan dış ticaret teorileri.
Aşağıdaki satırlarda önce bu teorilerin öğretisinin ana çizgileri kısaca verilecek, daha sonra da kuramsal düşüncedeki gelişmelerin hangi kaygıların sonucu olarak ortaya çıktığına geri dönülecektir.
il. Sanayi İçi Ticaret Modelleri

II-1. Ölçek Ekonomilerine ve Ürün Farklılaştırmasına
Dayalı Ticaret Modeli
Ölçek ekonomilerine dayandırılan teorilerin esas öğretisi, ölçeğe göre artan
getirinin başlıbaşına bir ticaret nedeni olabileceğidir. Linder'in 1961 yılında geliştir
diği hipotez bir bakıma ölçek ekonomilerinin bir örneği olarak kabul edilebilir. Linder'e göre bir ülkenin bir malı ihraç edebilmesi için ülkenin o malda büyük bir pazara
sahip olması gerekir. Hipoteze göre 'çoğunluk zevkleri' yurtiçi üretim tarafından karşılanacak, 'azınlık zevkleri' ise ithalat yoluyla tatmin edilecektir.
Linder'in görüşleri aslında 'ürün farklılaştırması' görüşü ile de ilişkilidir. Grubel ve Lloyd'un 1975 yılında yaptıkları bir çalışma, HOS teorisinin aksine, benzer
faktör donanımlarına sahip ülkeler arasındaki ticaretin giderek önem kazandığını ve
bu ticaretin daha çok, HOS teorisinin dışladığı, sanayi-içi ticaret (yani farklılaş
tırılmış ürünlerin ticareti) şeklinde gerçekleştiğini göstermiştir. Bu görüşlerden yola
çıkan Krugman, Lancaster ve Helpman gibi iktisatçılar 1979 yılından başlayarak
'sanayi-içi ticaret modelleri' geliştirmişlerdir. Çalışmaların temel bulgularından bazı
ları şöyle özetlenebilir:
1) Sanayi-içi ticaretin, benzer ekonomik büyüklükteki ve benzer faktör dosahip ülkeler arasında olması olasılığı yüksektir;
2) Ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomileri birbirleri ile ilişkili olgulardır.
Sanayilerarası ticaret HOS teorisi ya da karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ile açık
lanırken, sanayi-içi ticaret ürün farklılaştınnası ve ölçek ekonomileri ile açıklan
abilir. (İlki 'doğal' üstünlükleri yansıtırken ikincisi 'kazanılmış' üstünlükleri yansıtır).
3) Ürün farklılaştırmasının ve ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu koşullarda,
dış ticaret öncesi göreli mal fiyatlarına bakarak ticaretin ne şekilde gerçekleşeceğini
öngöremeyiz.
4) Olaya gelir dağılımı açısından yaklaşıldığında ise, HOS teorisinde dış ticaret arttıkça bol olan üretim faktörünün getirisi artarken ve gelir o faktör lehine dağı
lırken, ölçek ekonomilerine dayalı yeni teorilerde tüm üretim faktörlerinin gelirlerinin artması sözkonusu olmaktadır. Bu, yaklaşımımız açısından ilginç bir sonuçtur.
nanımlarına

Teknolojik açık teorisi 1961 yılında Posner tarafından geliştirilmiştir. Posner'a
göre, sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaret, yeni geliştirilen ürünlere veya üretim
tekniklerine dayalıdır. Bunu gerçekleştiren firma, belli bir süre için 'tekel' gücüne
sahip olacaktır. Teknolojik açık teorisinin genişletilmiş ve genelleştirilmiş şekli olan
'ürün devreleri teorisi' 1966 yılında Vemon tarafından geliştirilmiştir. Teoride bir
ijrünün 5 aşamalı bir gelişme çizgisi izlediği kabul edilmektedir. Buna göre bir ürün
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doğmakta, gelişmekte

ve ölmektedir, aynen bir insan gibi. Bu aşamalardan birinde
üstünlük, buluşu gerçekleştiren ülkeden başka ülkelere kaymaktadır.
Bu aşamada, buluşu gerçekleştiren ülkeden emeğin göreli olarak ucuz olduğu diğer
ülkelere doğru sabit sermaye yatırımlarının gitmesi de sözkonusu olabilecektir.
Grubber, Mehta ve Vernon'ın 1967 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışma,
Araştırma-Geliştirme (A-G) harcamaları ile ihracat başarımı arasında güçlü bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, teknolojik açık ve ürün devreleri teorilerini
destekler niteliktedir. A-G harcamalarının, gelişmiş ülkelerde göreli olarak bol bulunan üretim faktörü olduğu düşünülürse, söz konusu teorilerin HOS modelinin bir
uzantısı ve tamamlayıcısı olduğu sonucuna ulaşabiliriz . Fakat sonraki teorilerin statik değil dinamik karşılaştırmalı üstünlüklerle ilgili olduğunu unutmamak gerekir.
HOS teorisinden sonra geliştirilen teoriler ve özellikle de ölçek ekonomilerine
ve ürün farklılaştırmasına dayalı teoriler 'Yeni Dış Ticaret Teorisi' olarak da adlandırılır. Bu teorinin gelişiminin ana çizgilerini kısaca gördükten sonra, kuramsal düşüncedeki gelişmelerin hangi kaygılardan kaynaklandığını da ana çizgileri ile görmekte yarar vardır:
karşılaştırmalı

Gelişmelerin iki ana çizgi doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyebiliriz:
'Tekelci Rekabet' düşüncesi yönündeki gelişmeler ve 'Oligopol Teorisi' düşüncesi
yönündeki gelişmeler.

Evvelce de işaret edildiği gibi sanayi-içi ticareti analize dahil etme çabaları ilk
kez Krugman (1979) ve Lancaster'dan (1980) gelmiştir. Bunlar, HOS teorisinin tam
rekabet varsayımının gerçekleri yansıtmadığından hareket etmişler ve onun yerine
'tekelci rekabet' varsayımını ikame etmişlerdir. Daha sonra Helpman yeni gelişmeleri
içselleştirerek standart HOS modeline dahil etmiş ve oluşturulan modeli ChamberlinHeckscher Ohlin (CHO) modeli olarak adlandırmıştır. Bu modelin amacı sanayi-içi
ticarete bir faktör-donanımı bazı kazandırmaktadır. Böylece, ölçek ekonomileri ve
sanayi-içi ticaret varken HOS teorisinin sanayilerarası ticareti tahmin etmek üzere
muhafaza edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Modelin, sanayi-içi ve sanayilerarası yönlerini bağdaştırabilmek için de sermaye/emek (S/E) oranı kavramından
yararlanılmıştır. Buna göre, başlangıçta iki ülkedeki S/E oranları birbirlerinden ne
kadar farklı ise sanayi-içi ticaretin toplam ticaret içindeki payı o kadar az, S/E oranları birbirlerine ne kadar yakın ise, sanayi-içi ticaretin toplam ticaret içindeki payı o
kadar fazla olacaktır.
Bu aşamada, ölçek ekonomileri kavramı ile sanayi-içi ticaret kavramı arasın
daki ilişkiyi açıklamakta yarar vardır. Evvelce de işaret edildiği gibi, ölçeğe göre
artan getirinin, karşılaştırmalı üstünlüklerden bağımsız olarak dış ticaretin bir nedeni
olabileceği evvelden beri bilinmekle beraber, bunun formel dış ticaret teorisine nasıl
monte olabileceği bilinemiyordu. Ölçeğe göre artan getirinin firmalar açısından 'dış
sal' olduğunu varsaymak bunun bir yolu olabilirdi fakat bu durumda bunun dış ticaretin yönü üzerindeki etkilerini açıklamak güçlükler yaratacaktı. Çözüm, ölçek ekonomilerinin içselleştirilmesinden geçiyordu. Bu yapıldığında, ölçek ekonomilerinin
dış ticaret üzerindeki etkileri analize dahil edilebilecekti. Bu yaklaşımın alt yapısının
oluşturulmasında tekelci rekabet teorisindeki gelişmelerin önemli katkıları olmuştur.
'Sanayi-içi ticaret teorisi' bu çabaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İşin özü, fir147
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bir üründe uzmanlaşıp ölçeğini büyütmesi ve böylece ölçek
ekonomilerinden yararlanması ile ilgilidir. Bu söylenenler, dış ticaret teorisi ile 'Sanayi Ekonomisi' veya 'Sanayi Örgütlenmesi Teorisi' arasındaki ilişkiyi de açıklar
niteliktedir.
Dış ticaret teorisine, oligopol teorisinden yararlanarak yapılan katkılara gelince; Brander ve Krugman, özellikle 'çok uluslu şirketler'in stratejik davranışlarının,
ne karşılaştırmalı üstünlüklere ne de ürün farklılaştırmasına bağlı olmaksızın da bağımsız bir dış ticaret nedeni olabileceğini göstermişlerdir. Bu yaklaşımda ülkeler
arasında fiyat farklılaştırması kavramı önem kazanmaktadır. Bu konularla ilgili yaklaşımlar iktisat yazınında 'Stratejik Ticaret Teorisi' olarak adlandırılmaktadır. Aşa
ğıdaki satırlar da bu noktaya geri dönülecektir.
manın, farklılaştırılmış

ticaret teorisindeki gelişmeler ve gelişmekte olan ülkeler açısından
neler söylenebilir? Olaya gerek ülkelerarası faktör donanımları açısın
dan yaklaşan HOS teorisi ve gerekse ülkeler arası verimlilik farkları açısından yaklaşan karşılaştırmalı üstünlükler teorisi açısından yaklaşıldığında bu teorilerin, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretini açıklamada yararlı olduğunu söyleyebiliriz.
Vemon ve Posner tarafından geliştirilen neoteknoloji modelleri için de aynı şeyi
söylemek mümkündür. Fakat bu teorileri gelişmekte olan ülkelere bağlamak ne derece doğrudur? Burada şu söylenebilir: Ülkeler geliştikçe ve kişi başına gelir düzeyleri arttıkça, yeni teoriler, bu ülkelerin dış ticaretini açıklamada da daha başarılı olaOlaya

dış

baktığımızda

caktır.

III. Stratejik Ticaret Teorisi
Bu noktada, gelişmekte olan ülkeler açısından da geçerli olan iki tartışma konusuna değinmekte yarar vardır: 'Dışsal ekonomiler' tartışması ve 'uluslararası düzeyde oluşan rantlardan pay kapma' ('rent-snatching') tartışması. Tartışmanın bu noktaya gelmesi bizi stratejik ticaret teorisi (STT) ve stratejik ticaret politikası (STP)
tartışmalarına getirir. Çünkü bu tür yaklaşımlar her türlü devlet müdahaleciliğini ve
korumacılığı da beraberinde getirir. Krugman tarafından geliştirilen 'Teknolojik Rekabet Teorisi' de aynı çerçeveye sokulabilir. Kısaca ifade etmek gerekirse STT, piyasalarda az sayıda ve 'fiyat belirleyici' konumda firmanın bulunduğu eksik rekabet
koşullarında dış ticaretin ne yönde gelişeceğini inceleyen ve politika önerileri üretmeye çalışan bir teoridir.
Oligopolist piyasalar ülke içinde sözkonusu olabileceği gibi dünya piyasaları
geneli için de sözkonusu olabilir. STP'nin amacı,dünya piyasalarında oluşan küresel
rantların ülkeye aktarılmasıdır. Bunun yolu, söz konusu alanlarda piyasa payımızın
artırılmasından geçecektir. STP modelinin esas olarak iki türü olduğunu söyleyebilirız.

STP: Burada, dünya piyasalarında oluşan küresel (iktisadi)
karların (rantların) ülkeye kaydırılması sözkonusudur. Firma tek başına bunu gerçekleştiremezse devlet müdahalesi gerekli olabilir. İhracatçı sanayilerin sözkonusu olması durumunda devlet desteği, ihracatın sübvanse edilmesi veya ilgili sanayilerin
A-G ile desteklenmesi şeklinde olabilir. Bu, kuşkusuz, yurtiçindeki tüketicilerin daha
1)
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yüksek maliyetlere katlanması sonucunu doğuracaktır. Burada vurgulanması gereken
şudur : Bu yaklaşıma göre, anılan koşullarda devletin dış ticarete müdahalesi doğal ve
olması gereken bir durum olarak kabul edilmektedir. Aksi takdirde yabancı ülke ya
da firmalar karları kendi ülkelerine aktaracaklardır. Yaklaşıma göre ülke refahı
açısından esas önemli olan, bizim tüketicimiz zarar görse bile, karların başka
ülkelere gitmeyip bizde kalmasıdır.
2) Öğrenme eğrisine dayalı STP: Bu yaklaşım 'Bebek Sanayi Tezi'ne benzemektedir. Buradaki düşüncenin özü, firmaların ölçeklerini büyüttükçe işin nasıl yapı
lacağını öğrenmeleri ve bu yolla üretim maliyetlerini düşürebilmeleridir. Maliyetlerini bu yolla düşüren firmanın dış piyasalarda rekabet gücünün artması sözkonusu
olabilecektir. Sözkonusu alanda dünya piyasalarında iktisadi karlar varsa devlet
müdahalesi karların ülkeye kaydırılabilmesi için gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda
müdahalenin bir yolu da ithalatın sınırlandırılmasıdır. .İthalatın sınırlandırılması ,
ulusal firmaların pazar paylarının artmasına ve üretim maliyetlerinin düşmesine yol
açarken, rakip yabancı fim1aların pazar paylarının azalmasına ve üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olabilecektir (Büyük ülke varsayımı). Krugman'a göre
pazar payının artması, ihracat başarımının artması sonucunu da doğurabilir. Kısacası,
iç pazarın korunması , ihracat pazarlarımızın genişletilmesinin bir aracı olarak kul-

lanılabilir.

Uygulanan politikaların gelir dağılımı üzerindeki etkilerini yommlamak gerekirse, gerek kar kaydıran STP araçlarının gerekse öğrenme eğrisine dayalı STP uygulamalarının, geliri geneli itibariyle tüketicilerden üreticilere doğru dağıtacağını söyleyebiliriz. Olaya bu açıdan bakıldığında, devletin genelinde ekonomiye ve özelinde
dış ticarete müdahalesinin sözkonusu olduğu çoğu durumlarda, gelirin tüketicilerden
üreticilere doğru dağıldığını, yani politikaların ve uygulamaların esas olarak üreticiçıkarlarını-koruyucu (producer-biased) nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
Konuyu bitirmeden önce STP'nı uygulama güçlüklerine de ana çizgileri ile
değinmekte yarar vardır:
1) Başarılı olacağı umulan firmaların belirlenmesi en büyük güçlüklerden birisidir. Burada, lobi gücü yüksek fim1aların seçilme şansının daha yüksek olacağını
söyleyebiliriz. Ayrıca, yanlış politikaların uygulanması yoluyla güçlendirilmiş firmaların seçilmesi de yanlışlığın sürdürülmesi anlamına gelecektir.

2)

Firmaların davranışı

ile ilgili yapılan varsayımlar, seçilecek politikaların da
sonucunu doğuracaktır. Firmaların 'Bertrand davranışı' göstereceklerini
varsaydığımızda seçilecek politika araçları, 'Coumot davranışı' göstereceklerini
varsaydığımızda seçilecek araçlardan farklı olacaktır.
3) STP'nin başarısı, piyasaya giriş engellerinin güçlü olmasına bağlıdır. Güçlü
giriş engellerinin olmadığı sanayilerde STP etkisini yitirecektir, çünkü bu durumda
küresel karlar yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır.
değişmesi

4) STP'nın uygulanması, küresel rantların var olduğu varsayımına dayalıdır.
Bu ise belirlenmesi güç bir iştir. STP'nın optimal kullanımının, ancak, yoğunlaş
manın yüksek olduğu sanayiler için geçerli olduğu söylenebilir.
5) STP,

doğası gereği

seçicidir. Bu hem firma, hem de ülke seçimi

açısından
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böyledir. Seçicilik ise GATT ve WTO
ya yol açar.

kurallarına

terstir.

Ayrıca,

seçicilik 'rant

peşinde koşma'

6) STP, geliri tüketicilerden devlet eliyle
7)

Başka

ülkelerin misillemede

ÇUŞ'lere dağıtma sakıncasını taşır.

bulunması

tehdidi

STP'yı anlamsız kılabilir.

8) Oligopolist piyasaların varlığında devlet müdahalesini haklı gösteren bir
neden, A-G'den kaynaklanan pozitif dışsallıklardır. Fakat bunun boyutlarını hesaplamak ve sektörler arasında dağıtmak vs. çok zor bir iştir.
9) STP'nin tutarlı ve adil olabilmesi için çok sayıda bilgiye gereksinme vardır:
esneklikler, iktisadi karların varlığı ve boyutları, firmaların maliyet yapıları, A-G
sübvansiyonlarından kaynaklanan pozitif dışsallıkların boyutlarının belirlenmesi,
öğrenme eğrisinin eğimi, ölçek ekonomilerinin türleri ve çeşitleri, rakiplerin potansiyel yapısı ... gibi .
1O) Bilim adamı gibi bazı faktör girdilerinin miktarının sınırlı olması STP
bir diğer önemli güçlüğüdür. Faktörlerin ayrıcalık tanınan sektör ve
firmalara kaydırılması, ekonominin diğer kesimlerinde 'kıtlık' yaratılması sonucunu
uygulamasının

doğurabilir.

11) Tüm sektör ve firmaların STP'nın meyvelerinden yararlanmak için sıraya
gireceklerini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu durumda da STP uygulamak
anlamını yitirecektir.

Sonuç:
Yukarıda ulaşılan sonuçları

ana çizgileri ile

aşağıdaki şekilde

özetlemek

mümkündür:
Teoriler, dış ticaret sonrasında meydana gelecek olan refah artışına, refah paydaha fazla önem vermektedir. Bu saptama refahın özellikle ülkeler arası
paylaşımı için geçerlidir. Orada, gerçekleşmesi bir çok koşula bağlı eğilimlerden söz
edilmektedir.
laşımından

Smith ve Ricardo'da, emeğin tek üretim faktörü olarak kabul edilmesinin bir
sonucu olarak, gelir dağılımı konusu üzerinde dumlmamıştır. Emeğin homojen
olduğunun kabul edilmesi ise gelirin emek arasında adil dağılacağı sonucunu
beraberinde getirmektedir. Bir diğer deyişle bu modellerde, dış ticaret geliri artır
makta ama gelirin adil bölüşümü sorunu yaşanmamaktadır. Dolayısıyla, bu koşullar
da serbest dış ticaret önerisine karşı çıkmanın bir mantığı olmayacaktır.
Spesifik faktör modelinde (SFM) ve HOS'da birden çok üretim faktörünün
gelir dağılımı konusu üzerinde durmayı zorunlu kılmaktadır. Serbest dış
ticaret, her iki modelde de ülkede bol olarak bulunan üretim faktörünü ödüllendirirken, SFM'de mobil faktör olarak kabul edilen emeğin serbest dış ticaretten
olumsuz yönde etkilenme olasılığı sözkonusu olabilmektedir.
olması,

Bir diğer saptama olarak, gerek HOS'da gerekse SFM'de arz koşullarının, daha
ziyade gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımını, talep koşullarının ise refahın
ülkeler arasındaki dağılımını etkilediğini söyleyebiliriz. HOS teorisi, ayrıca, 'Faktör
Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi' çerçevesinde, gerek mal gerekse faktör fiyatlarının,
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hem göreli hem de mutlak olarak, ülkeler arasında eşitlenme yönünde hareket edede öngörmektedir. Bu yönü ile HOS teorisinin, ülkeler arası gelir dağılımı konusunda da öngörülerde bulunduğunu söylemek mümkündür. Fakat HOS teorisinin
öngörülerinin son derecede kısıtlayıcı varsayımların bir sonucu olduğunu unutmamak gerekir. Gerek yurtiçi gerekse ülkelerarası gelir dağılımı , ancak bu kısıtlayıcı
varsayımların gerçekleşmesi durumunda sorun yaratmayacaktır.
ceğini

Sektörler-arası ticaret modellerinin ulaştığı sonuçlar böyledir. Ürün farklılaş

tırmasına

ve ölçek ekonomilerine dayanan ve sanayi-içi ticareti açıklayan teorilere
gelince, bu teorilere göre, ülkelerin birbirleri ile dış ticaret ilişkilerine girmesi, sadece
ülkede bol olarak bulunan üretim faktörünü değil tüm üretim faktörlerini olumlu etkileyecek ve tüm üretim faktörlerinin geliri artacaktır. Durum bu olunca, hem gelirin
üretim faktörleri arasındaki bölüşümü konusu üzerinde durmaya, gerek, görülmemiştir hem de serbest dış ticaret görüşüne bir kere daha meşruiyet kazandırılmı
ştır.
Bu koşullarda devletin dış ticarete müdahale etmesinin de mantığı olmayacaktır.
Fakat teoriler zamanla gerçeğin ancak bir kısmını açıklayabilir duruma gelmektedir. Oligopolist piyasa koşullarının geçerli olduğu koşullarda devletin dış ticarete müdahalesi ne bir kez daha meşruiyet kazandırıldığını görüyoruz. Burada mazeret küresel karların ülkeye kaydırılmasıdır. Bunu, teorilerin, gelirin ülkeler arası
dağılımına ilişkin öngörülerin in gerçekleşmediğinin bir kanıtı olarak yorumlama
k da
mümkündür. Ayrıca, STP uygulamalarının, geliri genelinde tüketicilerden üreticilere
doğru dağıttığını da vurgulamak gerekir. Kısacası , gelirin emek ve sermaye
arasın
daki dağılımı , dış ticaret teorilerinin en önemli konularından biri olarak kalmaya
devam edecektir.
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