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ÖN SÖZ 

Bu araştırma, 1700’lü yıllarda Adam Smith’le başlayan ve günümüzde 

Melitz’in 2003 yılındaki modeliyle devam eden dış ticaret teorilerinin 

evrimini incelemeyi amaçlamaktadır. Kitabın geleneksel, yeni ve yeni-yeni 

dış ticaret teorilerini bütüncül çerçevede açıklayarak literatüre katkıda 

bulunacağı öngörülmektedir. 

Bu kitabın yazılmasında bana her zaman destek olan, tüm sıkıntı ve 

çabalarıma şahit olan, sonsuz sabır gösteren sevgili eşim Gülhan’a ve kızım 

Zeynep’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca beni yetiştiren, hayatımın her 

döneminde desteklerini benden esirgemeyen annem Çiğdem UĞUR’a, babam 

Burhan UĞUR’a, abim Oğuzhan UĞUR’a ve kardeşim Mert UĞUR’a sevgi 

ve saygılarımı sunmak istiyorum. Son olarak 2021-2022 güz döneminde 

Uluslararası iktisat dersini beraber işlediğimiz “KSÜ Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler” dersi öğrencilerime beni şevklendirdikleri için teşekkür 

ederim. 

Çalışmanın dış ticaret literatürüne katkıda bulunması dileklerimle… 

 

 

Burak UĞUR 

Ocak 2022 
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GİRİŞ 

Dış ticaret, bir ülkenin dış dünyadan mal ve hizmet satın alması ve dış 

dünyaya mal ve hizmet satması uygulamalarını içermektedir. Mal ve 

hizmetlerin diğer ülkelere satılması ihracat, mal ve hizmetlerin diğer 

ülkelerden satın alınmasına ise ithalat olarak ifade edilmektedir. 

Ekonomilerin ihracat düzeylerini ortaya çıkaran ana etmenler, reel döviz 

kuru ve yurt dışı gelirdir. Yurt dışı hâsıla ile ihracat arasında pozitif bir ilişki 

mevcuttur. Nominal döviz kuru doğrudan kotasyon yöntemi ile 

oluşturulduğunda, reel döviz kuru ile ihracat arasında da pozitif bir ilişki söz 

konusudur. Ekonomilerin ithalat düzeylerini ortaya çıkaran ana etmenler ise, 

reel döviz kuru ve ulusal hâsıla düzeyidir. Ulusal hâsıla ve reel döviz kuru 

ile ithalat arasında sırasıyla pozitif ve negatif bir ilişki söz konusudur (Ünsal, 

2005: 591-594).      

Dış ticaretin içerisinde hem uygulamada hem de teoride hizmet 

ticaretinden öte mal hareketlerine ağırlık verilmektedir. Bu durumun nedeni 

mal hareketlerinin toplam dış ticaretin önemli bir kısmını oluşturmasıdır. 

Hizmet ticareti dünya toplam mal ve hizmet ticaretinin genelde %20’sini 

içermektedir. Dünya mal ve hizmet ticareti 2020 yılında 22 trilyon dolardır 

(WTO, 19.01.2022, www.wto.org).      

Hem geçmişte hem de günümüzde uluslararası ticarete neden olan üç 

ana etmen bulunmaktadır. Bu etmenlerden ilki, ülkeler arası fiyat 

farklılıklarıdır. Geleneksel teori, uluslararası ticareti ekonomiler arasındaki 

fiyat farklılıkları ile izah etmektedir. Uluslararası ticarete neden olan bir 

diğer etmen ise, ülke içinde üretim fazlalığı ya da yetersizliğidir. Uzman iş 

gücü, doğal kaynak, iktisadi gelişme farklılıkları ve teknik bilgi nedeniyle 

bazı ülkelerde fazla üretim yapılmaktayken, bazı ülkelerde ise bu 

nedenlerden dolayı bazı ürünlerin üretimi az olmaktadır. Bu husus, 

ekonomileri uluslararası ticarete sevk etmektedir. Uluslararası ticarete neden 

olan son etmen ise, mal farklılaştırmasıdır. Yeni dış ticaret teorileri ve yeni-

yeni dış ticaret teorileri, dış ticareti mal farklılaştırması ile izah etmektedir. 

Bu ana etmenlerin yanında, riskleri farklı pazarlara dağıtmak, talepteki 

mevsimsel dalgalanmaları engellemek, ekonomik bütünleşmeler, genişleyen 

piyasaların ölçek ekonomilerine yol açması, devlet teşvikleri, Çok Uluslu 
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Şirketlerin (ÇUŞ) firma içindeki ticaretleri ve dış dünyaya açılmanın yerli 

firmaların verimliliğini arttırması ekonomileri uluslararası ticaret yapmaya 

sevk etmektedir (Ertem, 2015: 25-29).      

Dış Ticaret Teorileri’nin cevaplamak zorunda olduğu üç ana soru 

şudur (Seyidoğlu, 2013: 21): 

1. Ülkeler neden uluslararası ticaret gerçekleştirirler, başka bir deyişle 

uluslararası ticaretin kapalı ekonomiye kıyasla ülkelere ne gibi 

faydaları olur? 

2. Bir ekonominin dış ticaretinin bileşimi nasıl izah edilebilir; bir 

diğer ifadeyle bir ülkenin hangi malları ithal, hangi malları ihraç 

edeceği nasıl saptanır? 

3. Dış ticaret hadleri nasıl oluşmaktadır? 

Bu çalışmanın temel amacı, dış ticareti teorik açıdan açıklamaktır. Bu 

kapsamda girişi takiben ikinci bölümde; geleneksel dış ticaret teorilerine yer 

verilecektir. Üçüncü bölümde; yeni dış ticaret teorileri ele alınacaktır. 

Dördüncü bölümde ise; Melitz modeli kapsamında yeni-yeni dış ticaret 

teorileri üzerinde durularak, dış ticaret teorilerinin temel farklılıklarına 

değinilecektir. Sonuç ve tartışma bölümünde ise, dış ticaret teorileri bütüncül 

çerçevede açıklanacaktır. 
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1. GELENEKSEL DIŞ TİCARET TEORİLERİ 

Dış Ticareti bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk ekonomist Adam 

Smith’dir. Adam Smith’in öne sürdüğü Mutlak Üstünlükler Teorisi dış 

ticaret alanında bilinen ilk teoridir. Adam Smith’in öncülerinden biri olduğu 

Klasik Okul (Geleneksel Yaklaşım) öncesinde dünyada geçerli olan iktisadi 

düşünce Merkantilizm’dir. Merkantilist felsefeye göre dış ticaret sıfır 

toplamlı bir oyundur. Bu felsefeye göre toplam dünya serveti (altın ve 

değerli maden stoku) değişmez. Ülkelerden biri dış ticaretten kazanç 

sağlarken, diğer ülke aynı oranda zararla çıkmaktadır. Bir diğer ifadeyle, 

uluslararası ticaretten tüm ülkeler aynı anda kazanç sağlayamaz. Ülkelerin 

çıkarları arasında bir çatışma vardır. Bu çerçevede merkantilistler serbest dış 

ticareti değil, dış ticaret fazlası vermek amacıyla yoğun devlet müdahalesini 

benimserler. Bu kapsamda mamul mal ithalatının kısıtlanması ve ihracatın 

teşviki öncelikli politikalardır. Ham madde ithalatı ise serbest bırakılmıştır. 

Bu bölümde geleneksel dış ticaret teorileri olarak adlandırılan Mutlak 

Üstünlük Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu-

teklif eğrileri ve Heckscher Ohlin Modeline değinilmektedir.   

   

1.1.  Mutlak Üstünlük Teorisi 

Merkantilizmin görüşleri, Adam Smith tarafından eleştirilmiş ve dış 

ticaretin uluslararası uzmanlaşma sağlayarak katılan tüm ülkelere yarar 

sağladığı ifade edilmiştir. Böylece merkantilist dönem sona ermiştir. Adam 

Smith serbest ticaretin yararlarını Mutlak Üstünlük Teorisi ile 

açıklamaktadır.  

Mutlak Üstünlük Teorisini açıklamadan önce, hem mutlak hem de 

karşılaştırmalı üstünlükler teorilerinin temel varsayımları şunlardır 

(Appleyard vd., 2010: 29; Atik ve Türker, 2011: 5): 

1. Dış ticarette para kullanılmaz. Dış ticaret malın malla mübadelesi 

biçiminde olmaktadır. Bu sebeple dış ticarette mutlak fiyatlar değil, 

nispi fiyatlar önemlidir. 

2.  Ekonomide mal ve faktör piyasalarında tam rekabet şartları söz 

konusudur. Dolayısıyla fiyatlar tam esnektir. 
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3. Modellerde hükümet kesimine yer verilmemiştir. Dolayısıyla 

hükümetlerin dış ticareti gümrük tarifesi gibi yöntemlerle kısıtlamaları 

söz konusu değildir. 

4. Modellerde iki ülke ve iki mal söz konusudur. Ülkeler iki malı da 

üretebilmektedir. Mallar her iki ülkede de homojen olarak 

üretilmektedir. 

5. Analizlerde taşıma giderlerinin olmadığı varsayılmaktadır. 

6.  Ekonomi tam istihdam durumundadır. 

7. Emek tek üretim faktörüdür. Emek değer teorisi geçerlidir. Bir 

malın fiyatı üretimde kullanılan emek miktarına bağlıdır. 

8. Emek faktörü homojendir ve ülke içerisinde tam hareketlidir. Bu 

varsayım ülke içerisinde (sektörler arasında) ücret düzeylerinin aynı 

olduğunu ifade eder. 

9. Emek faktörü ülkeler arasında ise tam hareketsizdir. Bu varsayım 

ücret düzeyinin ticaret öncesinde ülkeler arasında farklı olabileceğini 

ifade eder. 

10. Modellerde ülkelerin dış ticaret için yeterli talebi karşı ülke 

pazarında buldukları varsayılmıştır. Bir başka deyişle talep koşulları 

dikkate alınmamıştır. 

11. Ülkelerde zevkler, teknoloji düzeyi ve iş gücü yeteneği sabittir. 

12. Her ülkede sabit bir emek donanımı vardır. 

13. Ekonomilerdeki gelir dağılımı sabittir. 

14. Üretimde sabit maliyetler söz konusudur. 

Bu varsayımların bir kısmı geleneksel yaklaşımda zaman içerisinde 

ortadan kaldırılmaktadır. Yine teorilerin bir kısmında yukarıdakinden farklı 

varsayımlar da bulunulmaktadır. Bunlara diğer teorilere gelindiğinde 

değinilecektir.     

Mutlak Üstünlük Teorisine göre, bir ülke diğer ülkeye göre hangi 

malları daha az maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve 

o malları ihraç etmelidir. Diğer ülkeye kıyasla daha yüksek maliyetle ürettiği 

ürünün ise üretiminden vazgeçerek o ürünü diğer ülkeden ithal etmelidir. 

Üretimdeki bu uzmanlaşma, dünya üretiminde ticarete katılan ülkelerin 

paylaşacakları bir artış sağlar ve tüm ekonomiler aynı anda kazanır. 
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Tablo 1.1’de iki mal, iki ülke ve tek üretim faktörünü içeren Mutlak 

Üstünlükler Teorisine yönelik bir örnek verilmiştir.  

 

Tablo 1.1: Bir Yılda Bir Birim Mal Üretim için Gerekli Emek Miktarı 

Ülkeler Şarap    Kumaş  

İngiltere    100 kişi  50 kişi 

Portekiz  40 kişi  120 kişi  

 
Tablo 1.1’de görüldüğü üzere, bir yılda 1 litre şarap üretmek için 

gerekli olan emek miktarı Portekiz’de 40 kişi, İngiltere’de ise 100 kişidir. 

Yine bir yılda 1 metre kumaş üretmek için gerekli olan emek miktarı 

Portekiz’de 120 kişi, İngiltere’de ise 50 kişidir. Tablo 1.1’deki verilere göre, 

Portekiz şarap üretiminde, İngiltere ise kumaş üretiminde uzmanlaşacaktır. 

Çünkü bu malları diğer ülkeye kıyasla daha ucuza üretmektedir. Bir diğer 

ifadeyle söz konusu ekonomilerde emek verimliliği bu mallarda daha 

fazladır. Bu durumda Portekiz, kumaş üretimindeki kaynaklarının tamamını 

şaraba aktaracak ve böylece şarap üretimini artıracaktır. Benzer biçimde 

İngiltere ise şarap üretimindeki kaynaklarını tamamını kumaş üretimine 

kaydıracak ve böylece kumaş üretimini arttıracaktır. Bu ihtisaslaşmanın 

dünya üretimi üzerindeki etkisi Tablo 1.2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1.2: Mutlak Üstünlükler ve Dünya Üretimindeki Değişim 

Ülkeler Şarap    Kumaş  

İngiltere -1 +2 

Portekiz  +3 -1 

Dünya +2 +1 

                                                     
Tablo 1.2’de görüldüğü üzere dış ticarete başlanmasıyla İngiltere’de 

şarap üretiminin 1 litre azalması karşılığında kumaş üretimi 2 metre, 

Portekiz’de kumaş üretiminin 1 metre azalması karşılığında ise şarap üretimi 

3 litre artmaktadır. Dolayısıyla mutlak üstünlüklere dayalı ihtisaslaşma, her 

iki malda da dünya üretiminin ve dolayısıyla dünya tüketiminin artmasına 

yol açmaktadır. Bu durumda her iki ülkenin tüketicileri de daha çok şarap ve 

daha çok kumaş tüketebilme imkânına kavuşmuştur. Dış ticaret her iki 

ülkenin de refahını arttırmaktadır (Erkök Yılmaz, 2010: 21). 
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Adam Smith, dış ticaret haddi (dünya nispi fiyatı) konusunda herhangi 

bir analiz yapmamıştır. Ancak Mutlak Üstünlüklere dayalı bir dış ticaret 

olabilmesi için dünya nispi fiyatının her iki ülkedeki yurt içndeki nispi 

fiyatlar arasında olması gerekir. İngiltere’de şarabın kumaş cinsinden yurt 

içindeki nispi fiyatı 100/50=2, Portekiz’de şarabın kumaş cinsinden yurt 

içindeki nispi fiyatı 40/120=0.33’dür.  Buna göre örneğin, dünya nispi 

fiyatının 1’e eşit olduğu kabul edildiğinde, Portekiz ihraç ettiği her 1 litre 

şarap karşılığında 0.67 metre kumaş kadar dış ticarette bir kazanç elde eder. 

Zira Portekiz’de 1 litre şarap üretmek için 0.33 metre kumaş üretiminden 

vazgeçilmektedir. Aynı şekilde İngiltere ise ihraç ettiği her 1 metre kumaş 

karşılığında 0.50 litre şarap kadar dış ticartte bir kazanç elde eder. Çünkü 

İngiltere’de 1 metre kumaş üretmek için 0.50 litre şarap üretiminden 

vazgeçilmektedir. Böylece her iki ülke de dış ticaret öncesine göre daha 

fazla tüketim yapılmaktadır. Bir başka deyişle, iki ülke arasındaki ticarette 

her iki ülkede kazançlı çıkacaktır. Bu yüzden dış ticaret merkantilistlerin 

ileri sürdüklerinin aksine pozitif toplamlı, katılan her ülkenin belirli bir 

kazanç elde ettiği bir oyundur (Ünsal, 2005: 14).  

Mutlak Üstünlük Teorisi dış ticareti açıklamak adına uluslararası 

iktisat bilimine önemli bir katkıdır. Ancak ülkelerden biri her iki malı diğer 

ülkeye göre daha ucuzla ürettiği bir durumda ne olacağını açıklayamaktadır. 

Mutlak Üstünlük Teorisine göre bu durumda ülkeler arasında dış ticaret 

yapılmayacaktır. Teorinin bu eksikliği, David Ricardo tarafından geliştirilen 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisiyle giderilmiştir.  

 

1.2.  Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 

David Ricardo’ya göre, dış ticaret mutlak değil karşılaştırmalı 

üstünlüklere dayanmaktadır. Adam Smith’in ileri sürdüğü Mutlak Üstünlük 

Teorisinin tersine, ülkelerden biri her iki malı diğer ülkeye göre daha ucuzla 

ürettiği durumda bile dış ticaretin yapılacağını öne süren David Ricardo’ya 

göre bu dış ticaret her iki ülkeye de yarar sağlayacaktır.      

David Ricardo’ya göre dış ticareti mutlak üstünlüklere dayandırarak 

dış ticaret teorisinin kapsamını daraltmaya gerek yoktur. Mutlak üstünlüğü 
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gerçekleştiği her durumda zaten karşılaştırmalı üstünlük de geçerlidir 

(Seyidoğlu, 2013: 28).    

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre dış ticareti belirleyen unsur 

üretimdeki uluslararası üstünlüklerin derecesidir. Bir ülke diğer ülkeye göre 

her iki malı daha ucuza üretebilir. Bu durumda bu ülke diğer ülkeye kıyasla 

hangi malın üretiminde daha fazla oranda bir üstünlüğe sahip ise (daha ucuza 

üretiyorsa) o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve diğer ürünün üretiminden 

vazgeçerek onu diğer ekonomiden ithal etmelidir. İkinci ülke ise ilk ülkeye 

nispeten hangi malı daha az pahalıya üretiyorsa o malın üretiminde 

uzmanlaşmalı ve daha çok pahalıya ürettiği malın üretiminden vazgeçerek 

onu ilk ülkeden ithal etmelidir.  Böyle bir uluslararası ticaret ortamından her 

iki ülke de kazanç sağlayacaktır.       

Ricardo Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini gerçek hayattan bir örnekle 

de açıklamıştır. Buna göre, bir kişinin hem şapka hem de ayakkabı 

üretiminde bir başka kişiye daha üstün olduğunu düşünelim. Ancak bu kişi 

diğer kişiye göre ayakkabı üretiminde yüzde 33, şapka üretiminde ise yüzde 

20 daha üstündür. Bu durumda bu kişinin sadece ayakkabı üretimi yapması, 

diğer kişinin ise sadece şapka üretimi yapması ikisinin de yararına olacaktır 

(Ricardo, 2015: 108).   

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, ülkeler arasındaki 

uzmanlaşma yukarıdaki örnekten pek farklı değildir. Üretimdeki bu 

uzmanlaşma, dünya üretiminde ticarete katılan ülkelerin paylaşacakları bir 

artışa neden olur ve tüm ekonomiler aynı anda kazanır.   

Tablo 1.3’de iki mal, iki ülke ve tek üretim faktörünü içeren 

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine yönelik bir örnek verilmiştir.  

 

Tablo 1.3: Bir Yılda Bir Birim Mal Üretim İçin Gerekli Emek Miktarı 
Ülkeler Şarap    Kumaş  

İngiltere    120 kişi  100 kişi 

Portekiz  60 kişi  80 kişi  

 
Tablo 1.3’de görüldüğü üzere, bir yılda 1 litre şarap üretmek için 

gerekli olan emek miktarı Portekiz’de 60 kişi, İngiltere’de ise 120 kişidir. 

Yine bir yılda 1 metre kumaş üretmek için gerekli olan emek miktarı 

Portekiz’de 80 kişi, İngiltere’de ise 100 kişidir. Tablo 2.3’deki verilere göre, 
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Portekiz hem şarap üretiminde hem de kumaş üretiminde mutlak olarak 

üstünlüğe sahiptir. Yani Portekiz’de emek verimliliği her iki malın 

üretiminde de İngiltere’den yüksektir. Dolayısıyla Mutlak Üstünlükler 

Teorisi açısından dış ticaret yapılmayacaktır. Ancak David Ricardo’ya göre 

Portekiz bu durumda bile diğer ülkeye kıyasla en ucuza ürettiği mal da 

uzmanlaşarak, daha az ucuza ürettiği malı karşı ülkeden alarak kazançlı 

çıkacaktır. Aynı şekilde İngiltere’de diğer ülkeye kıyasla en az pahalıya 

ürettiği mal da uzmanlaşarak, daha fazla pahalıya ürettiği malı karşı ülkeden 

alarak kazançlı çıkacaktır.  

Tablo 1.3’de anlaşıldığı üzere Portekiz her iki malın üretiminde 

mutlak üstünlüğe sahip olmakla beraber üretimdeki uluslararası 

üstünlüklerin derecesi farklıdır. Tablodaki rakamlar dikey olarak 

karşılaştırıldığında, maliyet oranları açısından Portekiz’in şarap üretiminde 

üstünlüğü 2 kat, kumaş üretiminde üstünlüğü ise 1.25 kattır. Bu açıdan 

bakıldığında Portekiz şarap üretiminde, İngiltere ise kumaş üretiminde 

mukayeseli (karşılaştırmalı) üstünlüğe sahiptir. Bu durumda Portekiz kumaş 

üretimindeki kaynaklarının tamamını şaraba aktaracak ve böylece şarap 

üretimini artıracaktır.  

Tablo 1.3’de bir birim mal üretim için gerekli emek miktarı bazlı 

yapılan dikey karşılaştırmalı analiz maliyet oranlarına dayalı bir analizdir. 

Aynı analiz bir işçi ile üretilebilecek çıktı miktarı şeklinde yani emeğin 

verimlilik oranları bazlı biçimde de yapılabilir. Bu duruma göre, 

İngiltere’nin şarap üretiminde emek verimliliği 1/120=0.008 kumaş 

üretiminde emek verimliliği ise 1/100=0.010’dir. Portekiz’in şarap 

üretiminde emek verimliliği 1/60=0.016 kumaş üretiminde emek verimliliği 

ise 1/80=0.0125’dir. Dolayısıyla emek verimliliği açısından bakıldığında da 

hem şarap üretiminde hem de kumaş üretimi açısından Portekiz İngiltere 

karşısında mutlak olarak üstünlüğe sahiptir. Ancak Portekiz’in şarap 

üretimindeki emek verimliliği İngiltere’nin 2 katı, kumaş üretimindeki emek 

verimliliği ise İngiltere’nin 1.25 katıdır. Böylece Potekiz ve İngiltere 

arasında Portekiz lehine olan her iki malda var olan emek verimliliği farkı 

şarap üretiminde oransal olarak daha yüksektir. Sonuçta birim maliyetlerin 

tersi olan emek verimliliği açısından da Portekiz şarap üretiminde, İngiltere 

ise kumaş üretiminde mukayeseli (karşılaştırmalı) üstünlüğe sahiptir. Bu 
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durumda Portekiz kumaş üretimindeki kaynaklarının tamamını şaraba 

aktaracak ve böylece şarap üretimini artıracaktır. Benzer biçimde İngiltere 

ise şarap üretimindeki kaynaklarını tamamını kumaş üretimine kaydıracak ve 

böylece kumaş üretimini arttıracaktır. Bu ihtisaslaşmanın dünya üretimi 

üzerindeki etkisi Tablo 1.4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1.4: Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Dünya Üretimindeki Değişim 
Ülkeler Şarap    Kumaş  

İngiltere -1 +1.2 

Portekiz  +1.3 -1 

Dünya +0.3 +0.2 

 

Tablo 1.4’de görüldüğü üzere dış ticarete başlanmasıyla İngiltere’de 

şarap üretiminin 1 litre azalması karşılığında kumaş üretimi 1.2 metre, 

Portekiz’de kumaş üretiminin 1 metre azalması karşılığında ise şarap üretimi 

1.3 litre artmaktadır. Dolayısıyla karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı 

ihtisaslaşma, her iki malda da dünya üretiminin ve dolayısıyla dünya 

tüketiminin artmasına yol açmaktadır. Bu durumda her iki ülkenin 

tüketicileri de daha çok şarap ve daha çok kumaş tüketebilme imkânına 

kavuşmuştur. Dış ticaret her iki ülkenin de refahını arttırmaktadır (Erkök 

Yılmaz, 2010: 27). 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine dayalı uzmanlaşma sonucu dünya 

üretiminde ortaya çıkan artış, ülkeler arasında paylaşılır ve böylece her ülke 

bu ticaretten belirli bir kazanç sağlamaktadır. Bu kazancın büyüklüğü ise dış 

ticaret haddine ve ülkelerin iç üretim maliyetlerine (yurt içi fiyatlar) bağlıdır. 

David Ricardo dış ticaret haddi (dünya nispi fiyatı) konusunda herhangi bir 

analiz yapmamıştır. Ancak Karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı bir dış ticaret 

olabilmesi için dünya nispi fiyatının her iki ülkedeki yurt içindeki nispi 

fiyatlar arasında olması gerekir. İngiltere’de şarabın kumaş cinsinden yurt 

içindeki nispi fiyatı 120/100=1.20, Portekiz’de şarabın kumaş cinsinden yurt 

içindeki nispi fiyatı 60/80=0.75’dir. Buna göre örneğin, dünya nispi fiyatının 

1’e eşit olduğu kabul edildiğinde, Portekiz ihraç ettiği her 1 litre şarap 

karşılığında 0.25 metre kumaş kadar dış ticarette bir kazanç elde eder. Zira 

Portekiz’de 1 litre şarap üretmek için 0.75 metre kumaş üretiminden 

vazgeçilmektedir. Aynı şekilde İngiltere ise ihraç ettiği her 1 metre kumaş 
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karşılığında 0.20 litre şarap kadar dış ticartte bir kazanç elde eder. Çünkü 

İngiltere’de 1 metre kumaş üretmek için 1.20 litre şarap üretiminden 

vazgeçilmektedir. Böylece her iki ülkede dış ticaret öncesine göre daha fazla 

tüketim yapılmaktadır. Bir başka deyişle, iki ülke arasındaki ticarette her iki 

ülkede kazançlı çıkacaktır. Bu yüzden dış ticaret pozitif toplamlı, katılan her 

ülkenin belirli bir kazanç elde ettiği bir oyundur (Ünsal, 2005: 31). 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre ülkeler arasında uluslararası 

ticaretin gerçekleşmesi için zorunlu koşul ülkelerdeki iç üretim 

maliyetlerinin (yurt içi fiyatların)-maliyet oranlarının-emeğin verimlilik 

oranlarının birbirinden farklı olmasıdır. Eğer bir ülkede diğer ülkeye kıyasla 

emeğin göreceli verimliliği tüm mallarda aynı oranda ise mukayeseli 

üstünlükler durumu ortaya çıkmaz. Bu durumda dış ticaret ortaya çıkmaz. 

Eşit üstünlükler olarak adlandırılan bu durumun gerçekleşme ihtimali ise 

oldukça düşüktür (Seyidoğlu, 2013: 31).    

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine getirilen eleştiriler ise aşağıda 

sıralanmıştır: 

• Bu model emek değer teorisine dayanmaktadır. Modelde maliyeti 

ortaya çıkaran tek faktörün emek olduğunun varsayılması ve 

dolayısıyla doğal kaynak, sermaye ve girişimcilik faktörlerinin 

maliyetin dışında bırakılması modelin en temel eksik yönlerinden 

biridir. Bununla birlikte Haberler, 1933 yılında emek maliyetinin 

yerine tüm faktörleri içeren fırsat maliyetini koyarak aynı analizi 

gerçekleştirmiş ve bu durumun teorinin geçerliliği konusunda 

herhangi bir değişiklik yaratmadığını tespit etmiştir (Karluk, 2013: 

52). Yine Ricardo’nun emeği homojen (tek tip) bir üretim faktörü 

olarak varsayması teoriye getirilen bir diğer eleştiridir. Gerçek hayatta 

emek vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsız olarak sınıflandırılmaktadır.  

• Bu modelde iş gücü ülkeler arasında tam hareketsiz, ülke içinde ise 

tam hareketli olarak varsayılmıştır. Ancak emek ne ülkeler arasında 

tam hareketsiz, ne de ülke içinde ise tam hareketlidir. 

• Bu teoriye göre dış ticaretin sebebi, emeğin verimliliğinin ülkeler 

arasında farklı olmasıdır. Ülkeler emek verimliliğinin diğer ülkelere 

göre daha yüksek olduğu ürünleri ihraç ederler. Ancak model emek 

verimliliğinin ülkeler arasındaki farklılığının sebepleri konusunda 
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hiçbir şey söylememektedir. Emek verimliliği farklılığının temel 

sebepleri ise, emek, sermaye, doğal kaynak ve girişimcilik 

faktörlerinin arzları, emeğin yeteneği ve niteliği, teknoloji düzeyi, 

iklim, kültürel ve yönetimde etkinlik farklılıkları olarak 

sıralanabilmektedir (Appleyard vd., 2010: 39). Yine sayılan 

faktörlerdeki zaman içerisindeki değişimler ve emeğin ülke içinde tam 

hareketli olmaması da gerçek hayatta emeğin verimliliğini etkileyen 

önemli bir faktördür. 

• Modelde teknoloji ve zevklerin değişmediği varsayılmıştır. Ancak 

günümüzde teknoloji ve zevkler oldukça hızlı bir biçimde 

değişmektedir. Ayrıca modelde dış ticaretin gelir dağılımını 

etkilemediğinin varsayılması modele getirilen bir diğer eleştiridir. 

• Bu teori sadece bir arz teorisidir. Teoride, talep koşullarının 

karşılaştırmalı üstünlükler üzerindeki etkisini tamamıyla gözden 

kaçırılmıştır. Bu modelde maliyetler ve fiyatlar arasında herhangi bir 

ayrımın olmamasının sebebi de talep koşullarının dikkate alınmayarak 

sadece arz koşullarına bakılmasındandır. Ricardo modelinde talep 

koşullarına yer veilmediğinden dolayı uluslararası ticarette fiyatların 

ve dış ticaret hacminin tam olarak hangi düzeyde oluşacağı 

açıklanamamıştır. 

• Model sabit maliyetler üzerine kurulmuştur. Bu durumun sonucu ise 

tam uzmanlaşmadır. Yani kaynakların tamamı ihraç malına 

aktarılırken, ithal malın üretimi sıfıra düşürülmektedir. Ancak gerçek 

hayatta ülkeler ihraç malları ile beraber ithalata rakip mallar da 

üretmektedir. Modelin artan veya azalan maliyetleri öngörmemesi ve 

buna bağlı olarak tam uzmanlaşmaya dayanması da teoriye getirilen 

bir diğer eleştiridir. 

• Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi statik bir modeldir. Bu modelde 

değişim ve zaman etmenlerine yer verilmemiştir. Örneğin şarap tarım 

ürünüdür, kumaş ise sanayi ürünüdür. Bu modelde az gelişmiş olan A 

ülkesi daima sadece şarap (tarım ürünü) üretir, gelişmiş olan B ülkesi 

ise daima sadece kumaş (sanayi ürünü) üretir. Ancak az gelişmiş 

ülkeler zaman içerisinde gelişecek ve sanayi malları da üreteceklerdir. 

Bu çerçevede önemli olan ülkelerin bugün sahip oldukları 
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karşılaştırmalı üstünlükleri değil, geleceğe yönelik (potansiyel) yani 

dinamik karşılaştırmalı üstünlükleri ele almaktır. Bu durum bu modele 

getirilen bir diğer eleştiridir. 

• Ricardo modelinde üretim aşamalara ayrılmamıştır. Modelde 

uzmanlaşma nihai mal temeline göre yapılmaktadır. Ancak 

günümüzde karşılaştırmalı üstünlükler ara üretim aşamalarında 

gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bir arabanın motoru ve teknolojik 

ürünleri bir ülkede, lastik, cam, tampon gibi teknoloji seviyesi düşük 

olan ürünleri başka bir ülkede ve montajı ise bir başka ülkede 

gerçekleştirilebilmektedir. 

• Ricardo modeline getirilen bir diğer eleştiri ise, sadece iki mal, iki 

ülke kullanılması, döviz kurlarına değinilmeyip takas yapılması, 

maliyetlerin hesaplanmasında ücret düzeyi ve emek miktarının 

çarpılması yerine sadece emek miktarının kullanılması, taşıma 

giderlerinin katılmaması olarak sıralanmaktadır. Analize ikiden fazla 

ülke ve ikiden fazla mal, döviz kurları, ücret düzeyi ve taşıma 

giderleri katılsa da Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi geçerliliğini 

kaybetmemektedir (Seyidoğlu, 2013: 33) 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’nin ampirik açıdan geçerli olup 

olmadığına yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi 

MacDougall (1951) tarafından 1937 yılında Amerika ve İngiltere’nin emek 

verimlilik oranları ve toplam ihracatları arasındaki ilişkiye yönelik 

yapılmıştır. Bu çerçevede 25 sektör ele alınmıştır. Araştırmada 25 sektörden 

20’si, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini desteklemiştir. Bu kapsamda söz 

konusu sektörlerdeki emek verimliliği ile ihracat arasında genelde olumlu bir 

ilişki bulunmuştur.       

Balassa (1963), Amerika ve İngiltere’nin emek verimlilik oranları ve 

toplam ihracatları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu kapsamda 28 sektör ele 

alınmıştır. 1950 yılındaki emek verimliliği ile 1951 yılındaki toplam ihracat 

düzeylerine dayanan çalışmaya göre, 27 sektör Karşılaştırmalı Üstünlük 

Teorisini desteklemiştir. Çalışmada sadece pamuk sektörünün 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini desteklemediği bulunmuştur. Bu 

çerçevede pamuk hariç 27 sektörlü yapılan analizde, emek verimliliğindeki 

yüzde 1’lik artışın ihracatı yüzde 1,6 artırdığı bulunmuştur. Aynı zamanda 
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Stern (1962), Golub (1994), Costinont ve Donaldson (2012), yaptıkları 

çalışmalarda Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin ampirik olarak geçerli 

olduğunu bulmuşlardır. Paul Samuelson ise 1995 yılında Karşılaştırmalı 

Üstünlük Teorisinin matematiksel olarak doğru olduğunu, fakat ampirik 

olarak geçerli olmadığını bulmuştur (Costinont ve Donaldson, 2012: 1).  

Ricardo tarafından ileri sürülen Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 

ampirik açıdan genelde geçerlidir. Ancak yukarıdan sıralanan faktörlerde de 

görüldüğü üzere, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’nin birçok eksikliği 

bulunmaktadır. Teoride talep koşullarına yer verilmemesi bu eksikliklerden 

bir tanesidir. John Stuart Mill tarafından Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Teorisinde dikkate alınmayan talep koşulları Karşılıklı Talep Kanunu ile 

Alfred Marshall ve Ysidro Edgeworth tarafından geliştirilen teklif eğrileriyle 

dış ticaret teorisine eklenmiştir. Bu yaklaşım Karşılaştırmalı Üstünlük 

Toerisini reddetmek yerine onu geliştirmektedir. 

 

1.3.  Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri 

Literatürde uluslararası ticarette talep koşulları ilk defa John Stuart 

Mill tarafından ele alınmıştır. Ricardo modelinde uluslararası ticarette 

fiyatların ve buna bağlı olarak da dış ticaret hacminin tam olarak hangi 

düzeyde oluşacağı açıklanamamıştır. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinde 

sadece dış ticarette fiyatların ülkelerin iç maliyet (fiyat) oranları arasında 

kalacağı tespit edilmiştir. Mill, dış ticarette fiyatların ülkelerin iç maliyet 

(fiyat) oranları arasında tam olarak hangi düzeyde oluşacağı açıklamaya 

ilişkin önemli bir girişim başlatmıştır.      

John Stuart Mill’e göre, dış ticarette fiyatları karşılıklı talep kanunu 

belirler. Karşılık talep kanununa göre, iki ülkeli modelde ülkelerden birinin 

diğer ülkenin ürününe olan talebinin şiddeti bilinirse, dış ticarette denge 

fiyatı belirlenmiş olmaktadır. Bu kanuna göre, karşılıklı talep 1 birim 

yabancı mal karşılığında teklif edilen ulusal mal arzına ya da 1 birim yerli 

mal karşılığında talep edilen yabancı mal miktarına eşittir. Ülke 1 birim 

yabancı mal karşılığında ne kadar fazla yerli mal teklif ediyorsa ya da 1 

birim yerli mal karşılığında ne kadar az yabancı mal talep ediyorsa ithal 
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mala olan talep şiddeti o kadar fazladır. Bu durumda uluslararası fiyat 

ülkenin aleyhine oluşacaktır (Seyidoğlu, 2013: 59).    

Karşılıklı talep kanuna göre ortaya çıkan uluslararası fiyat (dış ticaret 

haddi), her iki ülkenin de dış ticaret dengesini oluşturacak biçimde ortaya 

çıkmaktadır. Bir başka deyişle, söz konusu uluslararası fiyattan X ülkesinin 

ihraç etmek istediği mal miktarı Y ülkesinin ithal etmek istediği mal 

miktarına, X ülkesinin ithal etmek istediği mal miktarı ise Y ülkesinin ihraç 

etmek istediği mal miktarına eşittir. Bu fiyatın üstünde ya da altında 

uluslararası ticarette denge oluşmaz (Karluk, 2013: 90).    

J.S. Mill’e göre, bir ülkenin ihraç malları arzı onun ithal mallara 

talebini gösterir. Bir diğer deyişle satmak, satın almanın aracıdır: Bu sebeple 

uluslararası piyasalarda arz ve talebin ismi karşılıklı taleptir (Erkök Yılmaz, 

2010: 72).   

Teklif eğrileri karşıklı talep kanunun bir sonucu olarak, Alfred 

Marshall ve Ysidro Edgeworth tarafından geliştirilen analizlerdir. Ülkenin 

belirli bir miktar ithal malına karşılık olarak sunmuş olduğu ihraç malına 

teklif adı verilir. Bir teklif ihraç malı miktarı, ithal malı miktarı ve bu 

miktarların birbirine oranı olan uluslararası fiyat olmak üzere üç şeyi 

gösterir. Bir ülkenin teklif eğrisi ise, tüm olası fiyatlardan o ülkenin dünya 

piyasalarına ihraç etmek istediği ve dünya piyasalarından ithal etmek istediği 

miktarları gösteren bir eğridir. Bu sebeple teklif eğrileri bir ülkenin arz ve 

talep eğrileri olarak kabul edilmektedir.     

 

Şekil 1.1: Teklif Eğrileri ve Denge Dış Ticaret Hadleri (Seyidoğlu, 2013: 62). 
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Şekil 1.1’de Amerika ve Türkiye’nin teklif eğrileri aynı grafikte 

gösterilmiştir. Türkiye’nin kağıt karşılığında buğday teklif eğrisi ve 

Amerika’nın buğday karşılığında kağıt teklif eğrisi aynı grafikte 

gösterilmiştir. Amerika’nın (Türkiye’nin) teklif eğrisi iç maliyet (fiyat) 

oranının üstüne (altına) çıkamaz (inemez). Teklif eğrilerinin şekli 

incelendiğinde, pozitif eğimli kısımlarda ithalat örneğin devamlı bir birim 

arttırıldığında karşılığında önerilen ihraç malı miktarı giderek azalmaktadır. 

Negatif eğimli kısımlarda ise, ülke daha fazla mal ithalatını kabul etmek için 

önerdiği toplam mal ihracatını azaltmaktadır. İki ülkenin teklif eğrilerinin 

kesiştiği noktada (P noktası) denge ticaret haddi oluşur. OP dış ticaret 

haddinden Türkiye’nin ihraç etmek istediği buğday düzeyi (OL) 

Amerika’nın ithal etmek istediği buğday düzeyine (MP), Türkiye’nin ithal 

etmek istediği kağıt düzeyi (PL), Amerika’nın ihraç etmek istediği kağıt 

düzeyine (OM) eşittir. Her bir maldan her iki ülkenin ithal ve ihraç etmek 

istediği miktarlar birbirine eşit olduğundan dolayı dünya ticaretinde denge 

oluşmuştur. Bu denge istikrarlı bir dengedir. Şöyle ki, OP dış ticaret 

haddinin dışında oluşacak durumlarda arz ve talep uyumsuzlukları ortaya 

çıkacak ve tekrardan denge dış ticaret haddi olan OP dış ticaret haddine 

dönülecektir.  

Teklif eğrilerine dayalı yapılan analiz 5 şeyi göstermektedir. Bunlar, 

ülkelerin karşılaştırmalı üstünlük yapıları, arz ve talep koşulları, her 

ekonominin uluslararası ticaretten elde ettiği toplam kazançlar, malların 

uluslararası ihracat ve ithalat oranları ve ticaret dengesi sağlayan uluslararası 

fiyat oranıdır.    

Teklif eğrileri ülkelerin talep ve arz koşullarını gösterdiğine göre, arz 

ve talebi etkileyen faktörler teklif eğrilerini kaydıracaktır. Teklif 

eğrilerindeki bir kayma ise iki sonuç doğurmaktadır. Bunlar dış ticaret hacmi 

etkisi ve dış ticaret haddi etkisi. Talep açısından bakıldığında, zevk ve 

tercihlerdeki meydana gelen değişimler görülmektedir. Arz açısından 

bakıldığında ise, faktör arzındaki değişimler ve teknolojik gelişmeler 

görülmektedir.          

Teklif eğrisi modeli, iki ülkeli, iki mallı ve çok faktörlü bir modeldir. 

Model çok ülkeli ve çok mallı şekilde de kullanılabilmektedir. Bu durumda 

dünya ülkeleri ilgili malın tüm ihracatçıları ve ilgili malın tüm ithalatçıları 
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olarak iki ayrılırken, mallar ise ele alınan mal ve onun dışındaki tüm mallar 

olarak ikiye ayrılabilmektedir (Seyidoğlu, 2013: 65).    

Geleneksel yaklaşımda, teknolojik gelişmenin dış ticaret üzerindeki 

etkisini inceleyen ilk kişilerden biri John Stuart Mill’dir. Aynı zamanda bu 

konudaki görüşleri de Alfred Marshall ve Ysidro Edgeworth tarafından teklif 

eğrileri yaklaşımına eklenmiştir.   

John Stuart Mill’e göre, teknolojik gelişme iki şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan ilki, teknolojik gelişmenin ülkenin ihraç mallarına 

yenisini katması şeklinde olmaktadır. Bu durum karşı ülkenin daha önce 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu bir malı elinden kaçırması anlamına 

gelir. Teknolojik gelişmeyi yapan ülke ise ihraç malları arasına yenisini 

katmıştır. Sonuçta teknolojik gelişme sayesinde ülke daha önce ihraç 

etmediği bir ürünü ihraç etmekte ve teknolojik gelişme dış ticaret haddini 

teknolojik gelişmeyi yapan ülke lehine döndürerek, ülkenin ithal malları 

daha ucuza elde etmesini sağlamaktadır. Bu gelişmeler teknolojik gelişmeyi 

sağlayan ülkenin refahını olumlu etkilemektedir. Karşılık talep bu refahın 

büyüklüğünü belirlemektedir. İkinci olarak, ülkenin mevcut ihraç 

ürünlerinde bir teknolojik gelişme olma durumudur. Bu durum mevcut ihraç 

ürünün maliyet ve fiyatlarını düşürerek dış ticaret hadlerini ülkenin aleyhine 

döndürmektedir (Erkök Yılmaz, 2010: 74; Yılmaz, 1985: 12). Bu durum 

teknolojik gelişmeyi sağlayan ülkenin refahını olumsuz etkilerken, dış ticaret 

hacminin genişlemesi ise refahı olumlu da etkilemektedir. Refah üzerindeki 

net etki bu iki etkinin hangisinin daha fazla ağır bastığına bağlıdır. Bu durum 

ise karşıklıklı talebe bağlıdır.  

 

1.4. Heckscher Ohlin Modeli 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre ülkeler arasında uluslararası 

ticaretin gerçekleşmesi için zorunlu şart ülkelerdeki iç üretim maliyetlerinin 

(yurt içi fiyatların) birbirinden farklılığıdır. Modelde ülkelerdeki iç üretim 

maliyetlerinin (yurt içi fiyatların) farklılıklarının uluslararası emek 

verimliliği farklarının bir sonucu olduğu belirtilmektedir. Ancak model emek 

verimliliğinin ülkeler arasındaki farklılığının sebepleri konusunda hiçbir şey 

söylememektedir. Dolayısıyla Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ülkeler 
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arasındaki yurt içi fiyat farklılığını açıklayamamıştır. Bu durum Heckscher 

Ohlin Modeli’nin doğuşuna yol açmıştır. Heckscher Ohlin modeline göre dış 

ticaretin temel nedeni ülkeler arasındaki faktör donatımı farklılıklarıdır. Bir 

başka deyişle, Ricardo karşılaştırmalı üstünlüklerin ana kaynağında 

uluslararası verimlilik farkını veri alırken, Heckscher Ohlin modeli 

uluslararası faktör donatım farklılıklarının karşılaştırmalı üstünlüklerin ana 

kaynağı olduğunu belirtmiştir. Heckscher Ohlin modeli dış ticarete neden 

olan ülkeler arasındaki yurt içi fiyat farklılığını ülkelerin farklı faktör 

donanıma sahip olmalarıyla açıklamıştır. Heckscher Ohlin modeli dış ticaret 

teorisine yapılan en önemli katkı olarak görülmektedir. Çünkü Heckscher 

Ohlin modeli karşılaştırmalı üstünlükleri açıklamaktadır (Gencer, 2015: 10). 

Bu yaklaşım da Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini reddetmek yerine onu 

geliştirmektedir.   

Heckscher Ohlin modelinin varsayımları şunlardır (Appleyard vd., 

2010: 127; Ünsal, 2005: 156-158): 

• İki ülkede, iki homojen mal, iki homojen üretim faktörü (emek ve 

sermaye) kullanılarak üretilmektedir. Bir başka deyişle model 2x2x2 

şeklinde bir modeldir. 

• Her ülkede sabit bir emek ve sermaye stoku vardır. Ayrıca tam 

istihdam söz konusudur. 

• Ülkelerin faktör donatımlarının birbirlerinden oldukça farklı olduğu 

varsayılır. Yani ülkelerden birinde emek yoğundur, diğerinde ise 

sermaye yoğundur. 

• İki malın da faktör yoğunluğu farklıdır. Yani mallardan biri emek 

yoğundur, diğeri ise sermaye yoğundur. 

• Üretim faktörleri ülke içerisinde tam hareketli ülkeler arasında ise tam 

hareketsizdir. 

• İki ekonomide de teknoloji aynıdır.  

• Bir malın üretim fonksiyonu her iki ülkede de aynıdır. Bir başka 

deyişle bir mal bir ülkede emek yoğun teknikle üretiliyorsa diğer 

ülkede de emek yoğun biçimde üretilmektedir. 

• Zevk ve tercihler her iki ülkede de aynıdır. Dolayısıyla talep 

koşullarındaki farklılıklar maliyet farklılıklarını gideremez. 
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• Her iki ülkede de her iki mal üretiminde ölçeğe göre sabit getiri söz 

konusudur. 

• Her iki ülkede de tam rekabet şartları vardır. 

• Analizde taşıma giderlerinin olmadığı varsayılmaktadır. 

• Modelde hükümetlerin dış ticareti gümrük tarifesi gibi yöntemlerle 

kısıtlamaları söz konusu değildir. 

• Faktör fiyatları değişiminde malların faktör yoğunlukları tersine 

dönmemelidir 

Heckscher Ohlin modeli, bir ülkenin yoğun olarak sahip olduğu 

üretim faktörlerine dayalı mallarda üreteceğini ve ihraç edeceğini ifade eder. 

Bu teoreme göre, bir ülke hangi üretim faktörüne yoğun olarak sahipse, 

üretiminde o faktörü yoğun olarak kullanan mallarda karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahip olur. Bir diğer deyişle, onları daha ucuza üretir ve o malları 

ihraç eder. Bir ülke ülkede kıt olarak bulunan faktörün yoğun olarak 

kullanıldığı malı ise ithal eder. Bir ülkede emek faktörü bolsa o ülke emek 

yoğun mallarda uzmanlaşır. Bir ülkede sermaye faktörü bolsa o ülke 

sermaye yoğun mallarda uzmanlaşır.      

Heckscher Ohlin modelinde faktör fiyatları değiştiğinde malların 

faktör yoğunlukları tersine dönmemelidir. Bunun için de faktörlerin 

birbirlerinin yerine kullanılmasının yani faktörlerin ikamesinin tam 

olmaması gerekir. Bu durum modeli artan maliyetlere götürmektedir. 

Böylece eksik uzmanlaşma gerçekleşmektedir. Sonuçta, iki mal her iki 

ülkede de dış ticaret öncesinde ve sonrasında üretilmektedir. 

Heckscher Ohlin modelinden (Faktör donatımı teorisi)  üç farklı teori 

ortaya çıkarılmıştır. Varsayımları Heckscher Ohlin modeli ile aynı olan bu 

teorilere aşağıda kısaca değinilecektir: 

• Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi: Bu teoreme göre Heckscher Ohlin 

modelindeki gibi bir dış ticaret faktör fiyatlarını eşitleyecektir. Bu 

teoreme göre faktörler yurt içinde tam hareketli ancak yurt dışında tam 

hareketsizdir. Faktör hareketi olmamasına rağmen mal hareketi 

yoluyla hem mutlak hem göreceli faktör fiyatları eşitlenir.  

• Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi: Bu teoreme göre dış 

ticaret bol olan üretim faktörlerinin gelirlerini artırırken, kıt olan 
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üretim faktörlerinin gelirlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Buna 

göre dış ticaret gelir dağılımını göreceli bol olan faktörün lehine kıt 

olan faktörün ise aleyhine değiştirmektedir. Ricardo’nun 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinde dış ticaretin ülkede yaşayan 

herkesin yararına olduğu ve dış ticaretin gelir dağılımı etkilemediği 

ileri sürülmesinin aksine bu teoride dış ticaretin gelir dağılımını 

göreceli bol olan faktörün lehine kıt olan faktörün ise aleyhine 

değiştirdiği sonucuna varılmıştır. 

• Rybczynski Teoremi: Bu teoreme göre, bir faktörün arzı artarsa onu 

yoğun olarak kullanan malın üretimi artar, diğer malın üretimi ise 

azalır. Bu faktör, ülkenin ihracat yaptığı malda yoğun olarak 

kullandığı faktör ise bu durum ülkenin hem ihracatının hem de 

ithalatının artmasına neden olacağından, buna dış ticareti artırıcı yönlü 

büyüme denilmektedir. Ancak bu artan faktör ülkenin ithalat yaptığı 

malda yoğun olarak kullandığı faktör ise bu durum ülkenin hem 

ihracatının hem de ithalatının azalmasına neden olacağından, buna dış 

ticareti azaltıcı yönlü büyüme denilmektedir. 

Heckscher Ohlin modeli ampirik olarak birçok çalışmada test 

edilmiştir. Bu çalışmalar arasındaki ilk çalışma, Leontief (1953) tarafından 

yapılan ve Heckscher Ohlin modelinin öngörülerine uymadığından Leontief 

Paradoksu olarak adlandırılan çalışmadır. Çalışmada ithalat verisinin elde 

edilmesi güçlüğü sebebiyle Amerika’da bulunan ithalata rakip endüstrilerin 

verileri alınmıştır. Çalışmada 1947 yılında Amerika’da bulunan 50 adet 

sektör verisi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Amerika’nın sermaye 

yoğun malları ithal ettiği, emek yoğun malları ise ihraç ettiği bulunmuştur. 

Ancak Amerika’nın dünyanın en zengin sermaye stokuna sahip olan 

ülkelerinden birisi olması sebebiyle Heckscher Ohlin modeline göre 

Amerika’nın sermaye yoğun malları ihraç etmesi, emek yoğun malları ise 

ithal etmesi gerekirdi. Ulaşılan bu sonuç yoğun tartışmalara yol açmış ve 

Heckscher Ohlin modelinin öngörülerine uymadığından bu çalışma Leontief 

Paradoksu olarak adlandırılmıştır. Leontief bu çelişkiyi şöyle açıklamıştır: 

Amerikan işçileri yabancı işçilerden 3 kat daha verimlidir. Bu nedenle 

Amerika’daki gerçek emek stokunu bulurken, mevcut emek stokunu üçle 

çarpmak gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında Amerikan ekonomisi’nin 
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sermaye değil emek yoğun bir ülke olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

Leontief’in bu açıklaması da iki açıdan tartışılmıştır. İlk olarak, Leontief’in 

ifade ettiği üç rakamı herhangi bir hesaplamaya dayanmadığından dolayı 

eleştirilmiştir. İkinci olarak, Leontief bu durumu açıklamaya sadece emek 

verimliliği açısından yaklaşmıştır. Sermaye verimliliği farkını ise ihmal 

etmiştir.       

Leontief Paradoksu ile Heckscher Ohlin modelini bağdaştırmaya 

yönelik başka çalışmalar da yapılmıştır. W.P. Travis’in yaptığı çalışmaya 

göre Amerika’da emek yoğun mallardan ithalatından alınan vergilerin 

sermaye yoğun malların ithalatından alınan vergilerden daha yüksek olması 

sebebiyle Amerika sermaye yoğun malları ithal eden, emek yoğun malları da 

ihraç eden bir ülkedir. Aynı zamanda Vanek (1959)’in faktörler arasında 

tamamlayıcılık modeline göre, Leontief paradoksunun sebebi doğal 

kaynakların üçüncü bir üretim faktörü olarak kullanılmasının ihmal 

edilmesidir. Buna göre ABD’de doğal kaynak kıt, sermaye ve emek ise 

boldur. Doğal kaynaklar ise sermaye yoğun tekniklerle üretilmektedir. 

Bundan dolayı Amerika’nın sermaye yoğunluğu yüksek olan doğal 

kaynakları ithal etmesi sermaye yoğun malları ithal etmesi gibi bir sonuç 

çıkarmıştır (Atik ve Türker, 2011: 25).       

Tatemoto ve Ichimura (1959), Heckscher Ohlin modelini test etmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada 1951 yılı verileriyle 29 sektörü ele alarak 

Japonya’nın sermaye yoğun malları ihraç ettiğini, emek yoğun malları ise 

ithal ettiği saptanmıştır. Japonya o dönem emek yoğun olduğundan bu sonuç 

da Heckscher Ohlin modeliyle çelişmektedir. Ancak o dönem Japonya’nın 

toplam ihracatının dörtte üçü az gelişmiş ülkelere iken, dörtte 1’i gelişmiş 

ülkeleredir. Dolayısıyla Japonya bu ülkelerin ortasında kalmış bir ülkeydi. 

Bu sebeple, toplam ticarette böyle bir sonuç kısmen açıklanabilmektedir. 

Nitekim, Amerika ile Japonya arasındaki karşılıklı dış ticaret incelendiğinde, 

Amerika’nın sermaye, Japonya’nın ise emek yoğun malları ihraç ettiği 

görülmektedir.   

Seyidoğlu, 1977 yılında 1967 yılı verileriyle Türkiye’ye yönelik 

Heckscher Ohlin modelini test etmiştir. Sonuçta, Türkiye’nin ihracatının 

emek yoğun, ithalatının ise sermaye yoğun olduğu bulunmuştur (Seyidoğlu, 

2013: 100-101).   
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Heckscher Ohlin modeline getirilen eleştiriler şunlardır (Atik, 2012: 

49-50; Akkoyunlu, 1996: 71-72): 

• Teorinin iki ülke, iki üretim faktörü ve iki mala dayanması teoriye 

getirilen ilk eleştiridir. 

• Faktör ve mal piyasalarında tam rekabet şartlarının geçerli olması ve 

üretim faktörlerinin ülkeler arasında hareketininin olmaması da gerçek 

hayatla bağdaşmadığından eleştirilmiştir. 

• Teoride faktör ve mal fiyatlarını belirlerken sadece arz yönü ele 

almaktadır. Halbuki faktör ve mal fiyatlarını belirlenirken arzın 

yanında talep koşulları da mutlaka dikkate alınmalıdır. 

• Üretim faktörlerinin homojen olması teoriye getirilen bir diğer 

eleştiridir. 

• Bir malın üretim fonksiyonunun her iki ülkede de aynı olması da 

gerçek hayatı yansıtmamaktadır. Bir mal bir ekonomide emek yoğun 

teknikle üretiliyorsa diğer ülkede de emek yoğun biçimde 

üretilmeyebilmektedir.  

• Teori ölçeğe göre sabit getiri varsayımı üzerine kurulmuştur. Ancak 

gerçek hayatta ölçeğe göre artan getiri görülebilmektedir. Bu durum 

ise karşılaştırmalı üstünlükleri değiştirebilmektedir. 

• Faktör fiyatları değiştiğinde malların faktör yoğunluklarının tersine 

dönmeyeceği varsayımı da teoriye getirilen bir diğer eleştiridir. 

• Heckscher Ohlin modelinde her iki ülkede de teknolojinin aynı olduğu 

varsayılmıştır. Buna göre ülkelerin birinde meydana gelen teknolojik 

gelişmenin diğer ülkelere de hızlıca yayılacağı kabul edilmiştir. 

Sonuçta teknolojik gelişmenin dış ticareti belirlemeyeceği kabul 

edilmiştir. Oysa zaman içerisinde teknolojik gelişmenin önemi artmış 

ve dış ticareti belirleyen bir unsur haline gelmiştir. Model bu sebeple 

de eleştirilmiştir. 

• Heckscher Ohlin modelinde dış ticaretin nedeni ülkeler arasındaki 

faktör donatımı farklılıklarıdır. Bir başka deyişle, bu model gelişmiş 

ve az gelişmiş ülkeler arasındaki ticareti açıklamaktadır. Oysa 1940’lı 

yıllardan beri dünya ticaretinin büyük bir kısmı benzer faktör yapısına 
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sahip gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Bu durum, 

Heckscher Ohlin modeline getirilen bir diğer eleştiridir. 

• Özellikle gelişmiş ülkeler arasındaki dış ticaret yapısı incelendiğinde, 

aynı sanayi dalının farklılaştırılmış ürünlerinin hem ihraç hem de ithal 

edildiği -endüstri içi ticaret- görülmektedir. Heckscher Ohlin modeline 

göre ise, bir ülkenin aynı malda hem karşılaştırmalı üstünlüğe 

(ihracatının yapılması) hem de dezavantaja sahip olması (ithalatının 

yapılması) söz konusu değildir. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ve 

onu geliştiren Heckscher Ohlin modeli ise sadece endüstriler arası 

ticareti ele almaktadır. Modele getirilen bir diğer eleştiri ise budur. 

•  Heckscher Ohlin ve onun uzantısındaki Stolper-Samuelson Gelir 

Dağılımı Teoremine göre, dış ticaret bol olan üretim faktörlerinin 

gelirlerini yükseltirken, kıt olan üretim faktörlerinin gelirlerinin 

azalmasına sebep olmaktadır. Bu durumda serbest ticaretin siyasi 

tepkilere yol açması beklenmektedir. Ancak dış ticaret, radikal bir 

gelirin yeniden dağlımına yönelik ortaya çıkabilecek bir siyasi 

tepkiden çok daha az ölçüde tepki ortaya çıkarmıştır. 

• Heckscher Ohlin Modeli ÇUŞ’ları ve firma içi ticareti 

açıklamamaktadır. Günümüzde ÇUŞ’ların önemi çok artmış ve firma 

içi ticaret dış ticarette önemli bir pay almaktadır. 
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2. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ 

Sınırlayıcı ve basit varsayımlara dayandırılması, Leontief paradoksu 

gibi bazı ampirik uygulamaların teorinin aksi sonuçlar vermesi ve İkinci 

Dünya Savaşından sonra dünya ticaretinin önemli bir kısmının gelişmiş 

ülkeler arasında ve farklılaştırılmış sanayi ürünlerinin alım satımı (endüstri 

içi ticaret) şeklinde gelişmesi Heckscher Ohlin modelinin dış ticaretin 

önemli bir bölümünü açıklamakta yeterli olmadığını göstermektedir. Bu 

anlamda dış ticarette gözlenen bu olguları izah etmek üzere 1960’lı yıllarda 

yeni dış ticaret teorileri adı verilen teoriler ortaya çıkmıştır. Bu teoriler 

1970’leri sonunda oldukça geliştirilmiştir.     

Yeni dış ticaret teorileri, teknolojik gelişmeyi dış ticareti belirleyen 

önemli bir unsur olarak ele almıştır. Yeni dış ticaret teorileri, geleneksel 

ticaret teorilerinin açıklayamadığı endüstri içi ticareti ve faktör donatımı 

benzer ülkeler arasında yapılan ticareti açıklama başarısı göstermiştir. Tam 

rekabet şartları ve buna bağlı olarak homojen mallar varsayımının bulunduğu 

geleneksel dış ticaret teorileri yerine, yeni dış ticaret teorileri farklılaştırılmış 

mallar ve aksak rekabet piyasalarına dayanmıştır. Aynı zamanda ölçeğe göre 

sabit getiri yerine daha gerçekçi olan ölçeğe göre artan getiri yeni dış ticaret 

teorilerinde dikkate alınmıştır. Ayrıca geleneksel modeller sadece arz 

koşullarını dikkate alırken, yeni dış ticaret teorilerinde talep koşulları da dış 

ticaret teorilerine eklenmiştir. Yeni dış ticaret teorilerinde geleneksel 

modellerde dikkate alınmayan sermaye hareketleri, dinamik karşılaştırmalı 

üstünlükler, taşıma maliyetleri de bazı modellere eklenmiştir.   

Heckscher Ohlin modeli, uluslararası ticareti ülkelerin faktör 

donatımlarındaki farklılıklara dayandırmaktadır. Bu model az gelişmiş ve 

gelişmiş ülkeler arasındaki endüstriler arası ticareti açıklamaktadır. Bu 

modele göre ülkeler arasındaki faktör donatımları ne kadar farklı ise 

uluslararası ticaret o kadar fazla olacaktır. Yeni dış ticaret teoremi ise, 

benzer faktör donatımına sahip gelişmiş ülkeler arasındaki endüstri içi 

ticareti izah etmeye yönelmiştir. Krugman’a göre faktör donatımları birbirine 

benzediği ölçüde iki ülke arasında endüstri içi ticaret gerçekleşecektir 

(Krugman, 1981: 967). Heckscher Ohlin modeli, genelde ham maddeler, 

tarım ürünleri ve emek yoğun sanayi mallarına (niteliksiz emek ya da düşük 
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teknoloji gerektiren) ilişkin endüstriler arasındaki ticareti açıklama açısından 

daha uygun bir yapıya sahiptir. Ölçek ekonomileri ve ürün 

farklılaştırılmasına dayalı yeni dış ticaret teorileri ise genelde yoğun sermaye 

ve ileri teknoloji içeren sanayi mallarına ilişkin endüstri içi ticareti açıklama 

açısından daha uygun bir yapıya sahiptir. Yani, yeni dış ticaret teorileri 

karşılaştırmalı üstünlük teorisi ve onu geliştiren Heckscher Ohlin 

modeli’nin bir ikamesi değil, önemli bir tamamlayıcısıdır.   

  

Endüstri içi ticaret ise aynı endüstriye ait farklılaştırılmış ürünlerin 

hem ithal hem de ihraç edilmesini ifade ederken; endüstriler arası ticaret, 

farklı endüstrilere ait olan farklı ürünlerin ticaretini işaret etmektedir. 

Almanya’nın Türkiye’ye buzdolabı satması karşılığında Almanya’dan 

otomobil satın alması endüstriler arası ticareti içerirken, Japonya’nın ürettiği 

araba lastiklerini Amerika’ya ihraç etmesi karşılığında Amerika’dan farklı 

marka araba lastikleri ithal etmesi ise endüstri içi ticareti içermektedir.  

Yeni dış ticaret teorileri 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış fakat 1970’li 

yılların sonunda yaygın hale gelmişlerdir. Bunun nedeni, özellikle 

İngilizce’nin ana dil olduğu ülkelerde matematiksel olarak formüle 

edilmeyen teorilerin çok fazla ilgi çekmemesidir. Bu sebeple, ölçek 

ekonomileri, ürün farklılaştırılması ve aksak rekabet yapısını vurgıulayan 

yeni dış ticaret teorilerinin 1970’li yılların sonunda Krugman’ın (1979, 1980, 

1981) modeliyle matematiksel olarak formüle edilmesiyle birlikte teoriler 

yeni dış ticaret teorileri olarak adlandırılmıştır. Böylece Krugman (1979, 

1980, 1981)’nın monopolcü rekabet modeli yeni dış ticaret teorileriyle 

özdeşleşmiştir.    

1960’lı yılların başında meydana gelen ve 1970’li yılların sonunda 

iyice yaygın hale gelen geleneksel dış ticaret teorilerinden yeni dış ticaret 

teorilerine bu geçiş dış ticaret teorilerinin gelişiminde birinci temel 

değişmeyi yansıtmaktadır. Ayrıca geleneksel dış ticaret teorilerinde dış 

ticaretin temel analiz birimleri (karşılaştırmalı üstünlüğün kaynağı) olarak 

ülkeler kullanılırken; yeni dış ticaret teorilerinde ise dış ticaretin temel odak 

birimi olarak genelde endüstriler kullanılmaya başlanmıştır (Gencer, 2015: 

8).        

 Yeni dış ticaret teorileri kapsamında aşağıdaki kısımda başlıca 
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teorilere değinilmektedir. Bunlar nitelikli iş gücü teoremi, teknoloji açığı 

teoremi, varlık modeli, faktörler arasında tamamlayıcılık modeli, monopolcü 

rekabet teoremi, tercihlerde benzerlik (Linder) modeli, ölçek ekonomileri 

teoremi, ürünün yaşam evreleri teorisi ve çekim modelidir. 

 

2.1. Nitelikli İş Gücü Teoremi 

Nitelikli iş gücü teorisi, Keesing tarafından ileri sürülen bir teoridir. 

Emeğin niteliğinin ülkeler arasında farklılığına yönelik ilk açıklamalar, 

Leontief Paradoksuna Leontief’in açıklamaları ile gündeme gelmiştir. 

Geleneksel yaklaşımlarda emek faktörü homojen olarak kabul edilmiştir. 

Nitelikli iş gücü teorisi ise emek faktörünü kendi içerisinde nitelikli ve 

niteliksiz emek olarak ikiye ayırmıştır. Aynı zamanda nitelikli iş gücü de 

kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılmaktadır. Nitekli iş gücü teoremi, 

Leontief Paradoksu ile Heckscher Ohlin modelini kısmen bağdaştırmaya 

yönelik bir teoremdir.  

“Nitelikli emek, mesleki ya da teknik eğitim almış veya kazanılan 

deneyimler sonucunda bilgi, beceri ve el alışkanlığı elde etmiş iş gücünü 

belirtmektedir. Niteliksiz emek ise, mesleki veya teknik bakımdan eğitim 

almamış, deneyim sahibi olmayan ve daha çok beden gücüyle çalışan iş 

gücünü belirtmektedir” (Deviren, 2003: 14).  

Nitelikli iş gücü teorisi, gelişmiş ülkeler arasındaki dış ticaretin 

önemli bir kısmının iş gücünün ülkeler arasındaki nitelik farklılıkları ile 

açıklanabileceğini öne sürmektedir. Teorinin temel önerisi şudur: Nitelikli 

emek zengini ekonomiler, nitelikli emeğin yoğun olarak kullanıldığı malları 

ihraç etmektedir. Niteliksiz ya da daha az nitelikli emeğe bol olarak sahip 

ekonomiler ise bunların yoğun olarak kullanıldığı malları ihraç etmektedir. 

Bir ülke, ülkede kıt olarak mevcut olan faktörün yoğun olarak kullanıldığı 

malları ise ithal etmektedir.      

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, Heckscher Ohlin Modeli ile 

nitelikli iş gücü teorisinin arasında büyük bir benzerlik mevcuttur. Hem iş 

gücünün eğitilmesi hem de fiziki sermayenin sağlanması tasarruf aracılığıyla 

olmaktadır. Bu nedenle gerçek yaşamda, nitelikli emek yoğun mallar ile 

sermaye yoğun mallar genelde birbirinin benzeridir. Bu sebeple kimi 
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ekonomistler bu ikisinin “türetilmiş” kaynaklar ismi altında toplanması 

gerektiğini ifade ederler. Heckscher Ohlin Modelinin bu yönde değiştirilmiş 

biçimine “neo faktör donatımı teorisi” denilmektedir (Seyidoğlu, 2013: 102).

 Keesing tarafından ileri sürülen ve bazı noktalarda Heckscher Ohlin 

Modeli ile ortak varsayımları olan nitelikli iş gücü teorisinin varsayımları ise 

şunlardır (Atik ve Türker, 2011: 38-40): 

• Tam rekabet piyasaları geçerlidir. 

• Ulaştırma masrafları söz konusu değildir. 

• Her iki ülkede de teknoloji aynıdır.  

• Bir malın üretim fonksiyonu her iki ülkede de aynıdır.  

• Zevk ve tercihler her iki ülkede de aynıdır. 

• Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. 

• Nitelikli emek, niteliksiz emek ve sermaye faktörlerinin ülkeler 

arasında serbest dolaşımı söz konusudur. Ancak sermayenin 

akışkanlık maliyeti düşük dolayısıyla ülkeler arasında akışı fazla, 

nitelikli ve niteliksiz emeğin ise akışkanlık maliyeti yüksek 

dolayısıyla ülkeler arasındaki akışı azdır. 

• Üretim faktörleri nitelikli emek ve niteliksiz emekten oluşmaktadır. 

Nitelikli iş gücü de kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılmaktadır.  

• Ekonomik faaliyetler birincil ve ikincil faaliyetler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Birincil faaliyetler üretiminde girdi olarak yoğun 

şekilde doğal kaynağın kullanılması sebebiyle doğal kaynağa yakın 

yerde kurulan faaliyetlerdir. İkincil faaliyetler ise üretiminde girdi 

olarak doğal kaynağın daha az kullanılması sebebiyle doğal kaynağa 

uzak yerlerde kurulan faaliyetlerdir. Nitelikli iş gücü teorisinde, 

sermayenin ülkeler arasında akışı fazla olduğundan, ikincil 

faaliyetlerde nitelikli ve niteliksiz emeğin bol olması kuruluş yerinin 

belirlenmesinde ön planda olmaktadır.  

Nitelikli iş gücü teorisinde nitelik iş gücünün ayrı bir üretim faktörü 

olarak ortaya konulmasının iki sebebi vardır (Türker, 2002: 16): 

▪ İş gücünün nitelikli hale dönüştürülmesi kısa zamanda yapılamaz. 

Eğer bu yapılabilseydi emeğin bol olduğu ülkeler kısa zamanlı bir 

eğitimin ardından nitelikli emeğe sahip olabilirlerdi. Böyle bir 
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durumda nitelikli iş gücünü ayrı bir üretim faktörü olarak ele almaya 

gerek duyulmayacaktı. 

▪ Nitelikli emeğin iktisadi büyümeyi izah etmekte önemli bir rol 

almasıdır. İktisadi büyüme ve uluslararası ticaret birbirine sıkıca 

bağlıdır. Bu sebeple dış ticareti etkileyen bir faktörün iktisadi 

büyümeyi etkilemesi kaçınılmazdır.  

Keesing’e göre, ülkeler arasındaki emeğin nitelik farklılığı sürekli 

olacaktır. Bu durumun üç sebebi bulunmaktadır (Keesing, 1966: 253): 

• Niteliksiz emeğe sahip olan ülkelerin bu emeği eğiterek nitelikli hale 

getirebilmeleri için nitelikli iş gücünün ülkeler arasında serbestçe 

dolaşması gerekmektedir. Ancak nitelikli emeğin ülkeler arasında 

akışkanlık maliyeti yüksek dolayısıyla ülkeler arasındaki akışı azdır. 

Bu sebeple de, ülkeler arasındaki nitelikli emek farklılığı ülkelerin 

uzun süren tarihsel farklılıklarının bir sonucudur. 

• Ülkeler arasındaki kültürel ve fiziksel farklılıklar bu tarihsel 

farklılıkların önemli bir sebebidir. Çünkü kültürel ve fiziksel 

farklılıklardan kaynaklı olarak iş gücü farklı alanlarda eğitilmektedir. 

Ülkelerin bir kısmında bilim adamı ve mühendisliğe yönelik yoğun bir 

eğitim varken, bir kısmında ise çok daha az nitelik taşıyan idari işler 

ya da teknisyenliğe yönelik yoğun bir eğitim olabilmektedir. 

• Ülkelerin aralarında bulunan gelir farklılıkları da emeğin niteliğini 

etkileyebilmektedir. Çünkü eğitim harcamaları ile gelir arasında 

pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yüksek gelirli ülkeler eğitime 

dolayısıyla malzeme donanımına ve öğrenme süreçlerine daha fazla 

kaynak ayıracaklardır. 

Nitelikli iş gücü teorisine yönelik birçok ampirik araştırma 

yapılmıştır. Aşağıda Keesing’in 1965 ve 1966 yılında yapmış olduğu 

teorinin özünü oluşturan ampirik çalışamalara yer verilecektir.     

Keesing 1965 yılında dokuz sanayileşmiş ülkenin 1957 yılında 15 

pazara yakın kurulan (ikincil faaliyetler) imalat sanayinin ihraç ve ithal 

malları üretimi için gerek duydukları beceriyi hesaplamıştır. Bu 

hesaplamalar Tablo 2.1 ve tablo 2.2’de gösterilmektedir. Yazar çalışmada, 

emeğin nitelik sınıfını beşe ayırmıştır (Keesing, 1965: 290):  
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1. Serbest meslek sahipleri (avukat, mali müşavir gibi), teknik 

elemanlar (mimar, mühendis gibi) ve yönetici sınıfı 

2. Usta ve ustabaşılar (Vasıflı el işçileri) 

3. İdari personel (sekreter, stajyer gibi), pazarlama ve servis personeli 

4. Teknisyenler (yarı vasıflı emek) 

5. Vasıfsız işçiler       

Bir birey veya bir millet için ilk iki nitelik sınıfının gerektirdiği 

beceriyi elde etmek oldukça zor olduğundan, bu tip becerilerin varlığının 

endüstriyel kuruluş yerini ve uluslararası ticareti şekillendirmesi 

beklenmektedir. Üçüncü gruptaki iş gücü ilk grubu tamamlayıcı niteliktedir. 

İdari personel (sekreter, stajyer gibi), pazarlama ve servis personeli düşük 

ücretlerde ve bol miktarda bulunduklarından endüstriyel kuruluş yerini ve 

uluslararası ticareti şekillendirmede önemli etkileri yoktur. Bu gruptakilerin 

üst gruplara geçme şansları vardır. Örneğin; mali müşavirin yanında çalışan 

bir stajyer bazı sınavları geçmesi ile birlikte belirli bir çalışma yılından 

itibaren mali müşavir olabilcektir. Böylece bu kişi 3. nitelik sınıfından 1. 

nitelik sınıfına geçecektir. Böylece kişi daha nitelikli olacaktır. 4 ve 5. sınıfta 

bulunan teknisyenler (yarı vasıflılar) ve vasıfsız işçiler bu işleri yapmak için 

kısa bir eğitim gerektiğinden ikisi de aslında vasıfsız işçi olarak Keesing 

tarafından görülmektedir. Keesing çalışmadaki sonuçları özetlemek amacıyla 

ülkelerin beceri oranlarını hesaplamıştır. Beceri oranları üretim için ihtiyaç 

duyulan 1 ve 2 numaralı beceri sınıf toplamının 4 ve 5 numaralı beceri sınıf 

toplamına bölünmesiyle elde edilmektedir (Keesing, 1965: 290). Bu oranın 

yüksek olması ihraç ya da ithal ürünlerde daha nitelikli emek kullanıldığını 

göstermektedir.   
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Tablo 2.1: Dokuz Sanayileşmiş Ülkenin 1957 Yılında İmalat Sanayi İhracat Malları 

Üretimi için Gerekli Doğrudan Beceri Gereksinimleri (1 Milyon Dolarlık Üretim 

için Gerekli Kişi Sayısı) (Keesing, 1965: 291). 
Ülkeler 1 

Serbest 

meslek 

sahipleri 

teknik 

ve 

yönetici 

sınıfı 

2 

Usta ve 

ustabaşılar 

3 

İdari 

personel, 

pazarlama 

ve servis 

personeli 

 

4 

Teknisyenler 

(yarı vasıflı 

emek) 

 

5 

Vasıfsız 

işçiler 

Toplam Beceri 

Oranı* 

(1+2/4+5 

) 

Amerika 28,9 61,4 40,9 99,5 11,1 242,7 0.8170 

İsveç 27,2 60,5 41,7 100 11,9 241,5 0.7830 

Batı 

Almanya 

26,8 55,2 40,7 107,4 13,0 243,9 0.6808 

İngiltere 25,8 55,0 39,4 116,9 12,3 250,2 0.6251 

Hollanda 26,0 44,9 38,9 129,9 13,3 254,1 0.4946 

Fransa 24,2 46,2 37,9 129,9 13,8 253,0 0.4896 

İtalya 22,3 47,9 36,7 139,1 13,3 260,2 0.4609 

Belçika 23,0 43,4 36,6 139,2 14,1 257,1 0.4330 

Japonya 19,3 39,4 33,6 171,5 15,0 280,8 0.3129 

*Beceri oranı, 1 ve 2 numaralı beceri sınıf toplamının 4 ve 5 numaralı beceri sınıf toplamına 

bölünmesiyle elde edilmektedir. 

 

Tablo 2.1’de 9 gelişmiş ülkenin imalat sanayi malı ihracatı için gerek 

duydukları beceri kat sayıları gösterilmektedir. Bu beceri kat sayısı 15 

endüstrinin her birinde 1 milyon dolarlık üretim için gerekli kişi sayısıdır. 

Tablo 2.1’de görüldüğü üzere, birinci nitelik sınfında en yüksek beceri kat 

sayısına 28,9 ile Amerika en düşük beceri kat sayısına ise 19,3 ile Japonya 

sahiptir. Bu durum, Amerika’nın ihracatının Japonya ve diğer ülkelerin 

ihracatına kıyasla daha fazla serbest meslek sahibi teknik ve yönetici sınıfına 

ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ayrıca beceri oranlarına bakıldığında en 

yüksek beceri oranı 0.817 ile Amerika, en düşük beceri oranı ise 0.312 ile 

Japonya olmuştur. Aynı zamanda bu açıdan da, Amerika’nın ihraç ettiği 

malların üretiminde Japonya ve diğer ülkelere kıyasla daha nitekli emek 

kullandığını göstermektedir. Amerika’nın ilk 3 nitelik sınıfında ülkelerin 

çoğundan yüksek olması Amerika’nın ihraç mallarının üretiminde bu 3 

gruba da diğer ülkelere kıyasla daha çok ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. 

Yine 4 ve 5. nitelik sınıfında Amerika ihraç mallarının üretiminde diğer 
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ülkelere kıyasla daha az ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bir başka deyişle 

gelişmiş ülkeler arasında Amerika ihraç mallarının üretiminde daha nitelikli 

iş gücü kullanmaktadır. 

 

Tablo 2.2: Dokuz Sanayileşmiş Ülkenin 1957 Yılında İmalat Sanayi İthalat Malları 

Üretimi için Gerekli Doğrudan Beceri Gereksinimleri (1 Milyon Dolarlık Üretim 

için Gerekli Kişi Sayısı) (Keesing, 1965: 291) 
Ülkeler 1 

Serbest 

meslek 

sahipleri 

teknik 

ve 

yönetici 

sınıfı 

2 

Usta ve 

ustabaşılar 

3 

İdari 

personel, 

pazarlama 

ve servis 

personeli 

 

4 

Teknisyenler 

(yarı vasıflı 

emek) 

 

5 

Vasıfsız 

işçiler 

Toplam Beceri 

Oranı* 

(1+2/4+5 

) 

Japonya 29,3 56,4 41,5 90,1 12,3 230,3 0.8372 

Fransa 29,0 59,5 41,3 96,7 11,5 238,9 0.8182 

İtalya 28,4 54,4 40,9 102,9 13,3 240,8 0.7127 

Belçika 25,8 52,4 39,1 112,7 13,0 244,0 0.6221 

Hollanda 26,0 52,3 39,2 122,6 12,4 253,4 0.5804 

İsveç 26,0 51,4 39,4 123,9 12,4 254,0 0.5677 

İngiltere 25,9 48,9 38,9 126,7 12,4 253,8 0.5377 

Batı 

Almanya 

24,2 47,0 37,1 139,9 12,7 261,8 0.4661 

Amerika 24,9 46,4 38,2 136,1 14,2 260,7 0.4740 

*Beceri oranı, 1 ve 2 numaralı beceri sınıf toplamının 4 ve 5 numaralı beceri sınıf toplamına 

bölünmesiyle elde edilmektedir. 

 

Tablo 2.2’de 9 gelişmiş ülkenin ithal ettikleri imalat sanayi malı için 

gerekli beceri kat sayıları gösterilmektedir. Tablo 2.2’de görüldüğü üzere, 

birinci nitelik sınfıında en düşük beceri kat sayılarına 24,2 ile Batı Almanya 

ve 24,9 ile Amerika en yüksek beceri kat sayısına ise 29,3 ile Japonya 

sahiptir. Bu durum Batı Almanya ve Amerika’nın Japonya ve diğer ülkelere 

kıyasla serbest meslek sahibi teknik ve yönetici sınıfının ürettiği imalat 

sanayi malları daha az ithal ettiğini göstermektedir. Beceri oranları açısından 

bakıldığında ise, Amerika’nın beceri oranı 0.474, Japonya’nın beceri oranı 

ise 0,837 olmuştur. Yine bu açıdan da, Amerika’nın ithal ettiği malların 

üretiminde Japonya ve Batı Almanya hariç diğer ülkelere kıyasla daha az 

nitekli emek kullanıldığı görülmektedir. Beş nitelik sınıfında beceri kat 

sayılarına bakıldığında, Amerika diğer ülkelere göre ilk 3 nitelik sınıfında 
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genelde düşük, 4 ve 5. nitelik sınıflarında ise genelde yüksek bir kat sayıya 

sahiptir. Bu durumda Amerika’nın ithal ettiği malların çoğunun üretiminde 

daha az nitelikli emek kullanıldığını göstermektedir. 

Sonuçta Keesing (1965), uygulamasında gelişmiş ülkeler arasındaki 

dış ticaretinin önemli bir kısmının iş gücünün ülkeler arasındaki nitelik 

farklılıkları ile açıklanabileceğini öne sürmektedir. Çalışmada yer alan 

gelişmiş ülkelerden biri olan Amerika, nitelikli emeğin yoğun olarak 

kullanıldığı malları ihraç etmektedir. Çalışmada yer alan bir diğer gelişmiş 

ülke olan Japonya ise niteliksiz ya da daha az nitelikli emeğin yoğun olarak 

kullanıldığı malları ihraç etmektedir. Yine Amerika niteliksiz ya da daha az 

nitelikli emeğin yoğun olarak kullanıldığı malları ithal etmekte, Japonya ise 

nitelikli emeğin yoğun olarak kullanıldığı malları ithal etmektedir. Keesing 

(1965) çalışmasında bu 9 gelişmiş ülkenin karşılıklı dış ticaretindeki beceri 

oranları da hesaplamış ve sonuçlar benzer çıkmıştır. 

Keesing (1966) 12 gelişmiş ekonomi ve 2 gelişmekte olan ekonomi 

(Hindistan ve Hong Kong) olmak üzere 14 ülke için 1960 yılında 35 pazara 

yakın 11 doğal kaynağa yakın kurulan imalat sanayinin ihraç ve ithal malları 

üretimi (Hong Kong hariç) için gerek duydukları beceriyi hesaplamıştır. 

Yazar çalışmada, emeğin nitelik sınıfını sekize ayırmıştır (Keesing, 1966: 

254):  

1. Bilim adamları ve mühendisler 

2. Teknisyenler ve teknik ressamlar 

3. Diğer usta işçiler 

4. Yöneticiler 

5. Makinistler, elektrikçiler, alet uzmanları ve kalıpçılar 

6. Diğer vasıflı el işçileri 

7. İdari personel, pazarlamacı ve servis personeli 

8. Vasıfsız ve yarı vasıflı işçiler 

Bu çalışma Amerika’nın nitelikli iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı 

endüstrilerde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu, Hong Kong ve 

Hindistan gibi gelişmekte olan ve Japonya gibi bazı gelişmiş ekonomilerin 

ise niteliksiz ya da daha az nitelikli emeğin yoğun olarak kullanıldığı 

mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir (Keesing, 
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1966: 256). Bir başka deyişle sonuçlar 1965 yılındaki sonuçlar ile benzerdir.

 Keesing 1966 yılında yapmış olduğu bir diğer uygulamada ise aynı 8 

nitelik sınıfını kullanmıştır. Yazar bu çalışmada da mesleki becerilerin dış 

ticaretteki etkisini araştırmıştır. Çalışmada 10 gelişmiş ülke kullanılmış ve 

1960 yılında 35 pazara yakın 11 doğal kaynağa yakın kurulan imalat 

sanayinin ihraç ve ithal malları üretimi için gerek duydukları beceriyi 

hesaplamıştır. Keesing bu sonuçlardan yola çıkarak her bir ülkenin net beceri 

kat sayılarını bulmuştur. Bu hesaplamalar, Tablo 2.3’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 2.3: 10 Gelişmiş Ülkenin İmalat Sanayi Ticaretinde Yer Alan Net Beceri 

Bakiyeleri (Keesing, 1966: 257) (Kişi Sayısı) 
Ülkeler 1 

Bilim 

adaml

arı ve 

mühe

ndisler 

2 

Teknisy

enler ve 

teknik 

ressaml

ar 

3 

Diğe

r 

usta 

işçile

r 

4 

Yöneti

ciler 

5 

Makinistler, 

elektrikçiler, 

alet 

uzmanları ve 

kalıpçılar 

6 

Diğer 

vasıflı 

el 

işçileri 

7 

İdari 

personel, 

pazarla

macı ve 

servis 

personeli 

8 

Vasıfsız 

ve yarı 

vasıflı 

işçiler 

Amerika 24.688 13.780 1156

3 

16921 43.729 53.616 55.345 108.887 

Almanya 14.466 9.380 8104 15116 35.016 52.616 47.822 127.051 

İngiltere 9.398 6.257 6236 11324 21.706 38.165 37.689 111.320 

Japonya 2.191 1.709 2302 5890 3.916 25.167 17.450 111.247 

Fransa 2.516 1.567 2008 3764 3.289 16.818 12.722 66.705 

İtalya -1.005 -419 257 1418 -3.343 344 3.531 40.590 

Belçika 168 79 425 813 259 10.532 3.486 28.116 

Hollanda -1.357 -600 -530 -760 -3.143 -2.749 -2.644 -13.197 

İsviçre 246 415 35 973 -1.884 -1.728 2.192 2.250 

İsveç -391 -169 -254 -568 2.013 2.416 -1.811 -11.556 

Toplam 50.920 31.999 30.24

6 

54.891 105.326 195.197 175.782 571.483 

Amerika’nın 

Payı 

48.5 43.1 38.5 30.8 41.5 27.5 31.5 19.1 

 

Tablo 2.3’deki değerlerin pozitif olması ülkenin o nitelik sınıfının 

yoğun olarak istihdam edildiği imalat sanayi dallarında net ihracatçı, negatif 

olması ise ülkenin o nitelik sınıfının yoğun olarak istihdam edildiği imalat 

sanayi dallarında net ithalatçı olduğunu göstermektedir. Tablo 2.3’de 

görüldüğü üzere emeğin 1. (en yüksek) nitelik sınıfı olan bilim adamları ve 

mühendisler sınıfında Amerika’nın net beceri kat sayısı 24.688 iken, İtalya, 

İsveç ve Hollanda gibi diğer gelişmiş ülkelerin net beceri kat sayıları 

sırasıyla -1.005, -391, -1.357 ‘dir. Bu Amerika’nın bilim adamları ve 
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mühendisler sınıfının yoğun olarak istihdam edildiği imalat sanayi dallarında 

net ihracatçı, bu 3 ülkenin ise bu sınıfın yoğun olarak istihdam edildiği 

imalat sanayi dallarında net ithalatçı olduğunu göstermektedir. Sadece bu 

sonuç bile gelişmiş ülkeler arasındaki dış ticaretinin önemli bir kısmının iş 

gücünün ülkeler arasındaki nitelik farklılıkları ile açıklanabileceğini 

göstermektedir.       

Aynı zamanda Tablo 2.3’de görüldüğü üzere, sekiz nitelik sınıfında 

net beceri kat sayılarına bakıldığında Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya, 

Fransa, Belçika’nın sekiz beceri grubunda da net ihracatçı olduğu 

görülmektedir. Yani bu ülkelerin bu becerilerin yoğun olarak kullanıldığı 

sanayi dalları itibarıyla ticaret fazlaları bulunmaktadır. Hollanda sekiz nitelik 

sınıfında da net ithalatçıdır. Geri kalan 3 ülke olan İtalya, İsveç ve İsviçre ise 

bazı nitelik sınıflarına net ithalatçı bazı nitelik sınıflarında ise net ihracatçı 

konumdadırlar. İsveç ve İsviçre’ye daha yakından bakıldığında İsviçre 5 ve 

6. nitelik sınıflarında net ithalatçıdır, diğer meslek gruplarında ise net 

ihracatçıdır. Bu durum İsviçre’nin daha nitekli emeğin yoğun olarak 

kullanıldığı malları ihraç ettiğini göstermektedir. İsveç ise sadece 5 ve 6. 

nitelik sınıflarında net ihracatçı, diğer gruplarda ise net ithalatçıdır. Bu 

veriler İsveç’in daha az nitelikli emeğin yoğun olarak kullanıldığı malları 

ihraç ettiğini göstermektedir. Yine İtalya 1,2 ve 5. nitelik sınıflarında net 

ithalatçı, diğer gruplarda ise net ihracatçıdır. Bu veriler İtalya’nın da daha az 

nitelikli emeğin yoğun olarak kullanıldığı malları ihraç ettiğini 

göstermektedir.    

Son olarak en nitelikli emek olan bilim adamları ve mühendisler 

sınıfına tekrar bakıldığında, Amerika’nın yanı sıra Almanya ve İngiltere’nin 

de bilim adamları ve mühendisler sınıfının yoğun olarak istihdam edildiği 

imalat sanayi dallarında net ihracatçı olduklarını görülmektedir. Ayrıca bu 3 

ülke, gelişmiş 10 ülkenin en nitelikli emek olan bilim adamları ve 

mühendisler sınıfındaki net beceri toplamının yüzde 95’ine sahiptir. Yine 

tablo 3.3’de görüldüğü üzere, aynı meslek grubunda Amerika’nın toplam 

payı ise yüzde %48,5’dir. Bu verilerden Amerika, Almanya ve İngiltere’nin 

bilim adamları ve mühendisler sınıfının yoğun olarak istihdam edildiği 

imalat sanayi dallarının ihracatında dünya hâkimi oldukları 

söylenebilmektedir. Keesing’e göre bu durum da, bu ülkelerin ihracatlarının 
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nitelikli emek yoğun olduğunu ve nitelikli emeğin faktör donatım 

modellerine ayrı bir üretim faktörü gibi sokulması gereğini göstermektedir 

(Erkök Yılmaz, 2010: 199).    

Keesing (1967) yılındaki çalışmasında ise, Amerika’daki sektörlerin 

kullandıkları sermaye ile ihracat performansları arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmada aradaki ilişki zayıf bulunmuştur. Keesing, bu 

durumun Leontief Paradoksunu desteklediğini, ancak ABD’nin sermaye kıt 

bir ülke olmadığını başka bir faktörün etkisi sebebiyle sahip olunan 

sermayenin ihracat performansı üzerinde zayıf etkide bulunduğunu 

belirtmiştir.        

Nitelikli iş gücü teorisine yönelik bir diğer çalışma ise, Roskamp ve 

McMeekin tarafından 1968 yılında Batı Almanya’nın ihracatına yönelik 

yapılmıştır. Çalışmada, üretim faktörleri beşeri sermaye (nitelikli emek), 

emek (niteliksiz) ve fiziksel sermaye olmak üzere üçe ayrılmıştır. Üretim 

faktörlerinin yoğunluğunu ölçmek amacıyla endeksler oluşturulmuştur. 

Sonuçta, Batı Almanya’da beşeri sermaye fiziksel sermaye ve niteliksiz 

emeğe oranla bol çıkmıştır. Ayrıca Batı Almanya daha çok nitelikli emeğin 

yoğun olduğu malları ihraç etmektedir (Roskamp ve McMeekin, 1968: 160). 

Böylece nitelikli iş gücü teoremi doğrulanmıştır. Roskamp ve McMeekin 

(1968)’de beşeri sermaye’nin (nitelikli emek) üçüncü bir üretim faktörü 

olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir.    

 Sonuçta nitelikli iş gücü teoremine yönelik yapılan çalışmalarda, 

nitelikli emek zengini ülkelerin (örneğin, Amerika, Batı Almanya), nitelikli 

emeğin yoğun olarak kullanıldığı malları ihraç ettiği ortaya konulmuştur. 

Niteliksiz ya da daha az nitelikli emeğe bol olarak sahip ülkeler (örneğin 

İtalya) ise bunların yoğun olarak kullanıldığı malları ihraç ettiği ortaya 

konulmuştur. Çalışmalarda, bu ülkelerin genelde ülkede kıt olarak sahip olan 

faktörün yoğun olarak kullanıldığı malları ise ithal ettiği görülmektedir.  

Nitelikli iş gücü teoremi, Leontief Paradoksu ile Heckscher Ohlin 

modelini kısmen bağdaştırmaya yönelik bir teoremdir. Heckscher Ohlin 

modeli, Amerika’nın emek yoğun malları ise ithal, sermaye yoğun malları 

ise ihraç etmesi gerektiğini öne sürmektedir. Leontief paradoksu ise 

Amerika’nın emek yoğun ürünleri ihraç ettiğini, sermaye yoğun ürünleri ise 

ithal ettiğini ifade etmektedir. Leontief bu durumu, Amerikan işçilerinin 
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diğer ülkelerdeki işçilerden daha nitelikli olması ile açıklamaktadır. Nitelikli 

iş gücü teoremi, Leontief’in bulmuş olduğu sonucu doğrulamakta ve 

Amerika’nın ihraç ettiği malların nitelikli iş gücü ile üretilen mallar 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

2.2. Varlık Modeli 

Varlık ya da mevcudiyet modeli, 1956 senesinde Kravis tarafından 

ileri sürülmüştür. Bu teoreme göre dış ticaretin ana sebebi, ülkelerde her 

malın bulunmamasıdır. Ülkeler üretemedikleri ya da çok pahalıya ürettikleri 

malları dış ticaret aracılığıyla temin edeceklerdir. Teoreme göre her ülkede 

aynı malın bulunmamasının sebebi, ülkeler arasındaki doğal kaynak 

farklılılıkları, teknolojik gelişmeler ve geçici tekel oluşturan ürün 

farklılaştırmalarıdır. Bir ekonominin ithalat yapması o ülkede arzın inelastik 

olduğunu göstermektedir. İhracat ise ülke de o malın üretiminin fazla 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, ihracat yapan sektörler ekonominin 

diğer sektörlerine kıyasla çok daha gelişmiş teknolojiden yararlanır ve bu 

sektörlerde teknolojik gelişme daha fazladır. Ayrıca bu modele göre sanayi 

malı üreten firmaların tarım malları üreten firmalara göre daha yüksek 

kazanç sağladığı görülmektedir. Çünkü sanayi mallarındaki teknolojk 

gelişmeler daha hızlı seyretmektedir (Kravis, 1956: 143-144). Kravis 

çalışmasında imalat endüstrilerindeki dış ticarete odaklanmıştır. Ayrıca 

varlık modeli, Leontief’in Amerika ekonomisi ile ilgili bulduğu çelişkinin 

değerlendirilmesine de dayanmaktadır.      

 Kravis’e göre varlık modeli beş faktöre dayanmaktadır. Bunlar; 

doğal kaynak farklılıkları, teknolojik gelişmeler, ürün farklılaştırılması, 

hükümet politikaları ve kartellerdir. Bu beş faktörden ilk üç dış ticaret 

hacmini arttırmaktadır. Bu faktörlere karşılık eğer ekonomide serbest 

rekabeti engelleyen faktörler -hükümet engelleri ve karteller- var ise ithalatçı 

ülkede üretilmeyen ya daha çok daha pahalı üretilen ürünlerin ithalatı 

kısıtlanmaktadır. Hükümet bazı ürünlerin ithalatını kota ve tarifelerle 

kısıtlayabilmekte ve bu da dış ticaret hacmini azaltmaktadır. Karteller ise 

rekabetçi ürünlerin ithalatını engellemeye eğilimlidir. Bu durum dış ticaret 

hacmini azaltmaktadır.  
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Kravis’e göre, her ülkede aynı mamulun bulunmamasının sebebi, eğer 

ülkeler arasındaki doğal kaynak farklılılıklarına bağlı ise buna mutlak 

bulunmazlık, eğer ülkeler arasındaki teknolojik gelişme farklılıkları ve ürün 

farklılaştırmalarına bağlı ise buna nisbi bulunmazlık denmektedir. Kravis’in 

mutlak bulunmazlık modeli Heckscher Ohlin modeliyle uyumludur. 

Heckscher Ohlin modelinin faktör yoğunluğu ile doğal kaynakların varlığına 

dayanan mutlak bulunmazlık modeli örtüşmektedir (Karluk, 2013: 176). 

Kravis’e göre Leonitef’in Amerikan ekonomisi ile ilgili ithalat bulgularının 

oldukça basit bir açıklaması vardır. Buna göre, Amerika’nın yüksek sermaye 

yoğun ithalatının önemli bir kısmı doğal kaynak ürünleri olup Amerika’da 

doğal kaynak oldukça kıttır. Amerika’nın ithal ettiği bu mallar ise 

Amerika’nın doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) vasıtasıyla kendisinin 

dışarıda ürettiği mallardır. Amerika’nın petrol, metal cevherleri, başlıca 

metaller alanında birçok DYY’si bulunmakta ve bu doğal kaynakların 

işlenmesiyle elde edilen sermaye yoğun mallar Amerika ve dünya’nın geri 

kalanına ihraç olmaktadır (Kravis, 1956: 150). Böylece varlık modelinin bir 

kısmı da aslında Leontief Paradoksu ile Heckscher Ohlin modelini 

bağdaştırmaya yöneliktir. 

Nisbi bulunmazlığın iki temel sebebi teknolojik gelişmeler ve ürün 

farkılaştırmalarıdır. Teknolojik gelişmelerle nedeniyle, her ülkede her ürün 

bulunmayabilmektedir. Bir ülkede meydana gelen teknolojik gelişmeler 

sebebiyle üretilen ve popüler olan yeni ürünlere yurt dışında neredeyse 

hemen bir talep olmaktadır. Bu durum da dış ticaret yaratmaktadır. Ürün 

farklılaştırması durumunda ise, farklı ülkeler benzer ürünleri üretmektedirler 

ama bu ürünler birbirinden çok farklı olmamakla birlikte farklı tüketicilere 

yöneliktir. Amerikan otomobillerinin ve Amerikan sigaralarının bunların 

benzer ürünlerin üretildiği ülkelerde talep görmesi bu duruma örnek olarak 

verilebilmektedir.  Bu durum bir yandan ürünü üreten ülkeye tekelci güç 

sağlamakta, diğer yandan ise tüketiciler yerli ürünlerden farklı olduğuna 

inandıklarından dolayı dış talep sağlayarak dış ticaret yaratmaktadır. 

Kravis’e göre Amerikan ekonomisi açısından teknolojik gelişme ve ürün 

farklılaştırma Heckscher Ohlin modelinde olmamasına rağmen bunların 

sonuçları Heckscher Ohlin modeline uygundur. Şöyle ki, Amerikan 

endüstrilerinde yüksek derecede teknolojik gelişme söz konusudur ve 
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Amerikan ekonomisi makine, ilaç gibi teknolojik gelişmenin yüksek olduğu 

sermaye yoğun malların ihracatında 1950’li yılarda oldukça önemli bir 

noktaya gelmiştir. Aynı zamanda ürün farklılaştırmasına yönelik sermaye 

yoğun malların ihracatında da Amerikan ekonomisi önemli bir yerdedir 

(Kravis, 1956: 151-155). 

 

2.3. Faktörler Arasında Tamamlayıcılık Modeli                   
Bu model, Leontief Paradoksu ile Heckscher Ohlin modelini 

bağdaştırmaya yönelik başka bir modeldir. Vanek (1959) tarafından 

geliştirilen faktörler arasında tamamlayıcılık modeline göre doğal kaynaklar 

ile sermaye arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık vardır. Leontief 

paradoksunun sebebi doğal kaynakların üçüncü bir üretim faktörü olarak 

kullanılmasının ihmal edilmesidir. Vanek’in Amerika’ya yönelik çalışmasına 

göre Amerika’nın 1947 yılındaki ihracat ve ithalat verilerine emek, sermaye 

ve doğal kaynak olarak üç üretim faktörüyle bakıldığında, Amerika doğal 

kaynakların kıt olduğu, emek ve sermaye faktörlerinin bol olduğu bir 

ülkedir. Çalışmada Amerika’nın emek ve sermaye yoğun mallar ihraç ettiği, 

doğal kaynak yoğun malları ise ithal ettiği görülmüştür. Vanek’e göre doğal 

kaynak yoğun malların üretimi ciddi bir sermaye gerektirmektedir. Bu 

tamamlayıcılık ilişkisi sebebiyle üretim faktörü olarak sadece sermaye ve 

emek faktörünü ele alan Leontief’in modelinde Amerika’nın sermaye yoğun 

mallar ithal ettiği görülmektedir. Eğer modele üçüncü bir üretim faktörü 

olarak doğal kaynak eklenirse Amerika’nın emek ve sermaye yoğun malları 

ihraç ettiği, doğal kaynak yoğun malları ise ithal ettiği görülecektir.  

Naya (1967), Vanek’in doğal kaynak faktörü ile sermaye arasında 

tamamlayıcılık ilişkisinin olduğu hipotezini Japonya, Hindistan ve 

Kanada’nın ticaret yapısına uygulamıştır. Söz konusu ülkelerde sadece 

Kanada’da doğal kaynak ile sermaye arasında tamamlayıcılık görülmüştür. 

Naya, Vanek’in çalışmasını da baz alarak Amerika ve Kanada’da hem 

tarımda hem de doğal kaynakları çıkaran sektörlerde tamamlayıcılık 

ilişkisinin görüldüğünü, ancak Japonya ve Hindistan’da tarım sektörlerinde 

sermaye-emek oranın düşük olmasının ağır basmasından dolayı 

tamamlayıcılık ilişkisinin görülmediğini bulmuştur.  
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2.4. Teknoloji Açığı Teoremi 
Dış ticaretin ülkeler arasındaki farklı faktör donatımlarından dolayı 

ortaya çıktığını öne süren Heckscher Ohlin teorisinde üretim teknolojisinin 

her ülkede aynı olduğu varsayılmıştır. Bir diğer ifadeyle, ülkelerin birinde 

meydana gelen teknolojik gelişmenin diğer ülkelere de hızlıca yayılacağı 

varsayılmıştır. Dolayısıyla bu modelde teknolojik gelişmenin dış ticareti 

belirlemeyeceği kabul edilmiştir. Heckscher Ohlin modelinin bu varsayımı 

birçok açıdan gerçek yaşama uymamaktadır. İlk olarak, öğrenme süreci 

Heckscher Ohlin modelindeki kadar hızlı olamaz. Bir başka ifadeyle, 

yeniliğin ortaya çıkmasıyla diğer ülkelerdeki üreticilere yayılmasında taklit 

gecikmesi söz konusudur. İkinci olarak, yeniliğin ortaya çıktığı ülkeden 

diğer ülkedeki üreticilere yayılması için diğer ülkedeki tüketicilerin de bu 

malı talep etmeleri gerekmektedir. Bir başka deyişle, talep gecikmesi de söz 

konusudur. Bu sıralanan iki faktörden yola çıkarak Posner (1961), teknoloji 

açığı teoremini ileri sürmüştür. Bazı yazarlara göre ise, teknoloji açığı 

teoremi; Heckscher Ohlin modelinin teknolojik değişme modeline 

uygulanmış şeklidir (Dura, 2000: 6). Posner’in ürünün ya da sürecin ilk icat 

edilmesiyle başkaları tarafından taklit edilmesi arasındaki gecikme üzerinde 

yoğunlaştığı bu teoriye gecikmeli taklit hipotezi de denilmektedir. Bu 

yaklaşım, daha sonra daha iyi bilinen ürünün yaşam evreleri teorisi adı 

altında genişletilmiştir.    

Posner (1961)’e göre, benzer ekonomik şartlara (benzer tercih ve 

faktör donanımı) sahip olan gelişmiş ülkeler arasındaki sanayi malları dış 

ticaretinin büyük bölümünü bu teori açıklamaktadır. Teorinin sahip olduğu 

varsayımlar şunlardır (Posner, 1961: 324-326): 

✓ Teori, bir ülkenin teknoloji seviyesinin temelde o ülkenin ar-ge’si 

tarafından belirlendiğini ve tüm ülkelerde aynı teknolojinin (teknik 

bilginin) her zaman olmayacağını, teknolojinin bir ülkeden diğerine 

aktarılmasında gecikme olduğunu varsaymaktadır. A ülkesinin B 

ülkesinin öncü teknolojisine ulaşması için öğrenme süreci olarak 

nitelenen bir zaman aralığı geçmelidir. 

✓ Modelde iki ülkede aynı faktör donatımına (emek ve sermaye) 

sahiptir. Ancak ülkeler arasında farklı makine türleri ve emeğin farklı 
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işlemler yapabilmesi durumu mevcuttur. Bir başka deyişle üretim 

faktörleri homojen değildir. 

✓ Her iki ülkede de başlangıçta aynı oranda kâr, aynı büyüme oranı, 

homojen iş gücü için aynı ücret oranı ve homojen toprak için aynı rant 

oranı söz konusudur. 

✓ Teknolojideki farklılıklar, iki ülkede aynı iki endüstri arasında üretim 

süreci ve ürün bakımından farklıklara sebep olsa bile bu iki ülkede de 

bu endüstriler vardır. 

✓ Gümrük tarifeleri ve taşıma maliyetleri yoktur. 

✓ Her iki ülkede de tüketici zevk ve tercihleri aynıdır. 

✓ Döviz kuru sabittir. 

✓ Dış ticaret öncesinde her iki ülkede de tam istihdam söz konusudur. 

Yurt içi piyasada zaman içerisinde tam istihdam ve istikarlı büyümeyi 

sürdüren güçler vardır. 

✓ Karşılaştırmalı üstünlüğe ülkeler değil endüstrileri sahiptir. 

Posner’e göre teknolojik yenilik ya yeni bir ürün ya da yeni bir üretim 

süreci olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni ürünü ya da yeni üretim sürecini 

bulan ülke yenilikçi ülke olarak adlandırılmaktadır. Bu yeniliklerin çoğu 

gelişmiş ülkelerde mevcut olan yenilikçi firmalar tarafından 

geliştirilmektedir. Bu teknolojik yeniliği öğrendikten sonra teknolojik 

yeniliğe konu olan malı üreten ya da taklit eden ülkeye ise taklitçi ülke 

denilmektedir. Bu ülkeler ise yenilikçi firmanın bulunduğu ülke dışındaki 

gelişmiş ülkelerdir (Atik ve Türker, 2011: 68).    

 Teknolojik açık teoremine göre, hem yeni bir malın üretimini 

sağlayan bir yenilik (yeni ürün) hem de mevcut bir malın daha ucuza 

üretilmesini sağlayan bir yeniliğin (yeni bir üretim süreci) diğer ülkelere 

yayılması belirli bir süreyi gerektirir. Teknoloji üretiminde farklılık yaratan 

ülkeler, diğer ülkelere kıyasla bu zaman zarfında karşılaştırmalı üstünlüğe 

sahip olmaktadır. Yani teknolojik yenilik, diğer ülkelere sıçramadan önce bu 

ülkelerin kazançlarını yükseltecektir. Teknolojik üstünlüğe sahip olan ülke 

yeniliğe konu olan malı diğer ülkelere belirli bir süre ihraç edecektir. Diğer 

ülkelerdeki firmaların o yeniliği edinip aynı malı üretmeleri öğrenme 

süreçlerinden geçmelerine bağlıdır. Bir başka ifadeyle, bir yeniliği ilk kez 

bulan firma ve firmanın bulunduğu gelişmiş ülke belirli bir zaman onun 



Dr. Burak UĞUR | 40 

 

monopolücüsü olmaktadır. Belirli bir dönem sonrasında diğer gelişmiş 

ülkeler bu yeni mamul ya da yeni üretim süreçlerini taklit ederek yeniliğe 

konu olan malı üretmektedir. Teknolojik açık teoremine göre, devamlı 

ihracat yapmak için devamlı yenilik yapmak gerekmektedir (Ünsal, 2005: 

211).   

Posner’e göre, yenilikten kaynaklanan ihracatın süresi yeniliğin diğer 

ülkelere yayılmasındaki gecikmelere bağlıdır. Bu anlamda bir yeniliğin diğer 

ülkelere yayılmasında taklit gecikmesi ve talep gecikmesi olarak iki tür 

gecikme söz konusudur. Taklit gecikmesi, bir ülkedeki belirli bir 

endüstrideki bir firmanın yeniliği geliştirmesiyle diğer ülkedeki aynı 

endüstrideki firmaların bu yeniliği taklit etmeleri arasında geçen zamandır. 

Aynı zamanda taklit gecikmesi, dış tepki gecikmesi, iç tepki gecikmesi ve 

öğrenme süreci olarak üç kısımın toplamından oluşmaktadır. Yeniliği 

geliştiren ülkedeki rekabetten kaynaklı olarak yeniliği geliştiren ülkedeki bir 

başka firmanın buluşu ele geçirmesi de taklitçi ülkede firmalar için bir pazar 

tehditi oluşturacaktır. Bu sebeple yeniliği gerçekleştiren firmaya ülkesindeki 

diğer firmaların verdiği tepki (bu malı üretmeleri) süresi dış tepki 

gecikmesidir. Dış tepki gecikmesinin uzun olması taklitçi ülkedeki 

firmaların yeniliği taklit etmeye yönelik teşvikini azaltır. Böylece dış tepki 

gecikmesi taklit gecikmesini uzatan bir faktördür. İç tepki gecikmesi ise, 

taklitçi ülkedeki firmaların bu yeni ürün ya da sürecin iç piyasada yarattığı 

rekabetin farkına varmasına denilmektedir. Öğrenme süreci ise, taklitçi 

ülkedeki firmaların bu yeniliği öğrenmeleri, yeniliğe konu olan malı 

üretmeleri ve yurt içi piyasada satmalarıdır (Gandolfo, 2014: 166). Ek olarak 

girdileri satın almak, malzemeleri yüklemek, girdi süreçleri ve ürünü nihai 

hale getirmek de bu öğrenme sürecinin içerisine katılmaktadır. Talep 

gecikmesi ise, yeni ürün ya da sürecin icat edildiği ülkede ortaya çıkması ile 

diğer ülkede tüketicilerin yeniliğe konu olan malı talep etmeleriyle -mevcut 

tüketilen mallar için iyi bir ikame olarak kabul etmeleriyle- aradaki zaman 

aralığıdır. Talep gecikmesi, tüketicilerin mevcut ürüne bağlılıkları ve bir 

ülkeden diğer ülkeye bilgi akımlarının gecikmesine bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır (Appleyard vd., 2010: 176).    

Taklit gecikmesi ve talep gecikmesi arasındaki farka ise net gecikme 

adı verilmektedir. Teoreme göre, her endüstriye uygun bir taklit gecikmesi 
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ve talep gecikmesi söz konusudur. Bu iki gecikmenin süreleri endüstriden 

endüstriye mutlak ve nispi olarak değişmektedir. Bu gecikmelerin tamamı ay 

gibi bir zaman birimiyle ölçülmektedir.       

Teknolojik yeniliğin iki benzer ülke arasında dış ticaret gerçekleştirip 

gerçekleştirmeyeceği taklit gecikmesi ile talep gecikmesinin uzunluklarının 

karşılaştırılmasına yani net gecikmeye bağlıdır. Eğer talep gecikmesi taklit 

gecikmesinden daha uzun sürerse yerli tüketiciler bu yeni ürünü talep 

etmeye başlamadan önce taklitçi ülkedeki firmalar bu yeni teknolojiyi 

öğrenecek ve bu sebeple teknolojik gelişme dış ticaret yaratmayacaktır. 

Ancak böyle bir durum teknolojik yeniliğin çok basit olduğu ve her iki 

ülkedeki firmaların devamlı olarak yenilik gerçekleştirmeleri halinde ya da 

iki ülke arasındaki tercihlerde çok büyük farklar var ise oluşacaktır. Bununla 

birlikte, genelde taklit gecikmesi talep gecikmesinden daha uzun olmaktadır. 

Çünkü bu duruma firmaların etkinsizlikleri yüzünden iç tepki gecikmesi ve 

yeniliğin doğasından kaynaklı öğrenme sürecinin uzunluğu yol açmaktadır 

(Posner, 1961: 335). Posner’e göre, bu durumda yeniliği ortaya çıkaran firma 

ve firmanın bulunduğu gelişmiş ülke net gecikme uzunluğu kadar bu ürünü 

diğer ülkelere ihraç etmektedir. Örneğin, taklit gecikmesi 8 ay, talep 

gecikmesi ise 3 ay olsun. Bu durumda net gecikme 5 aydır. Yenilikçi ülke 

taklitçi ülkeye bu 5 ay boyunca bu malı ihraç etmektedir. Taklitçi ülkede 3 

aydan önce bu mala talep yoktur. Bu aradaki 5 aydan sonra ise taklitçi 

ülkedeki aynı endüstrideki firmalar bu yeniliğe konu olan ürünü üretecek ve 

ihtiyacı karşılayacaklardır. Teknolojik açık teoremine göre, taklit gecikmesi 

ne kadar uzun ve talep gecikmesi ne kadar kısa olursa yeniliğin ortaya çıktığı 

ülkenin ihracatı, taklitçi ülkenin ithalatı o kadar fazla olacaktır.   

Posner (1961), teknolojik açık modelinde iki durumu ele almıştır. 

Bunlardan ilki, gelişmiş ülkelerden biri devamlı yenilkçi diğeri ise devamlı 

taklitçi durumundadır. Bu durumda taklitçi ülkenin bir endüstrisi yenilikçi 

ülkenin aynı endüstrisinin ürettiği yeni ürünü taklit eder etmez, yenilikçi 

ülke farklı bir yenilik bulacaktır. Her bir yenilik akımında taklit gecikmesi 

ile talep gecikmesi arasındaki fark kadar bir dış ticaret söz konusu olacaktır. 

İkinci durumda ise bu 2 ülkeden 1. ülke yenilik ürettiği gibi taklit de edebilir, 

2. ülke taklit ettiği gibi yenilik de yapabilir. Bu durumda da her yenilik 
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akımında taklit gecikmesi ile talep gecikmesi arasındaki fark kadar bir dış 

ticaret söz konusu olacaktır.        

Sonuçta, Posner (1961)’e göre, ülkeler arasında nispi faktör 

donatımları aynı olsa bile teknik bilgi farklılığı dış ticarete sebep olmaktadır. 

Bu yaklaşıma göre, nispi faktör donatım farklılığı dış ticaretin nedeni değil, 

sonucudur. Şöyle ki, bir ülkedeki buluşlar ülkede ciddi yatırım harcamasına 

(makine ve donanım) neden olmaktadır. Bu durum da ülkelerdeki faktör 

donatımlarını değiştirmektedir.    

Hufbauer 1966 yılında, Posner’in teknolojik açık modelinde aslında 

değindiği ancak modele katmadığı taklit gecikmesinin süresini artıran 

dinamik ölçek ekonomisini modele eklemiştir. Buna göre yeniliği 

gerçekleştiren ülkede yaparak öğrenme sonucu üretim arttıkça maliyetler 

düşecektir. Bu durum yenilkçi ülkeye bu malı ilk defa üretecek ülkelere karşı 

önemli bir avantaj sağlamaktadır (Atik ve Türker, 2011: 76).   

Katrak 1988 yılında, teknolojik açık teoreminin bazı eksikliklerini 

açıklamıştır. Bunlardan en önemlisi, ülkeler arasındaki nitelikli iş gücü 

farklılıklarının ülkeler arasındaki ar-ge farklılıklarına dolayısıyla da 

teknolojik farklılıklara yol açmasıdır. Katrak modeline göre nitelikli iş gücü 

seviyesi yüksek olan ülkelerin ar-ge seviyeleri’nin daha yüksek olduğu 

görülmüştür (Atik ve Türker, 2011: 74-75).    

Teknolojik açık modeli, teknolojik değişmeyi dış ticaretin belirleyicisi 

olarak dış ticaret teorilerine katmakla birlikte, teknolojik farklılıklarının 

sebebi ve boyutunu açıklamada bir takım eksiklikler içermektedir. Bu 

eksiklikler Vernon tarafından ürünün yaşam evreleri teoremi ile 

giderilmiştir. 

 

2.5. Tercihlerde Benzerlik (Linder) Modeli 
Gelir teorisi ya da taleplerin çakışması teorisi olarak da adlandırılan 

tercihlerde benzerlik modeli Linder tarafından 1961 yılında geliştirilmiştir. 

Bu teori ülkeler arasında meydana gelen gerek sanayi ürünleri gerekse de 

ilksel mallar (tarımsal ürün ve ham maddeler) dış ticaretini ülkelerin faktör 

donatımları ile açıklayan arz yönlü Heckscher Ohlin modeline karşı olarak 

doğmuştur. Linder’e göre Heckscher Ohlin modeli ilksel malların dış 

ticaretini açıklamak açısından yeterlidir. Ancak sanayi ürünlerinin önemli bir 
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bölümü benzer faktör donatımına sahip ülkeler arasında yapıldığından dolayı 

Heckscher Ohlin modeli sanayi ürünlerinin dış ticaretini açıklamakta 

yetersizdir. Linder tercihlerde benzerlik modelinde, sanayi ürünlerinin dış 

ticaretinde talep faktörünün önemli olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla 

bu yaklaşım tamamen talep yönlü bir yaklaşımdır.    

Linder teorisinde sanayi ürünlerinin dış ticaretinin benzer talep 

yapılarına sahip ülkeler arasında daha yoğun olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca ülkelerin talep yapılarını belirleyen en önemli faktörün fert başına 

hâsıla olduğu ifade edilmekte ve böylece sanayi ürünlerinin dış ticaretinin 

benzer fert başına hâsılalara sahip ülkeler arasında daha yoğun olduğu 

belirtilmektedir. Linder dış ticaret teorilerinde talep faktörünü katan ilk 

iktisatçılar arasındadır. Linder’in Heckscher Ohlin modeline getirdiği altı 

eleştiri aşağıda sıralanmaktadır (Erkök Yılmaz, 2010: 221): 

✓ Heckscher Ohlin modelinde büyümenin dış ticaret üzerindeki etkisi 

dikkate alınmamaktadır. Ancak Linder’e göre gelirdeki değişimler 

ülkelerin talep yapılarını değiştirecektir. Bu durum da ülkenin dış 

ticaretini değiştirecektir. 

✓ Linder üreticilerin öncelikle yurt içi piyasa için üretimde 

yapacaklarını, iç piyasada talebi olmayan bir malın üretimini 

yapmayacaklarını öne sürmektedir. Bu kuralın tek istisnası ise ilksel 

mallardır. Linder Heckscher Ohlin modelinin sadece tarım ve ham 

madde ticaretinde geçerli olduğunu belirtmektedir. İlksel malların 

ticaretinin ülkeler arasında doğal kaynak farklılılığından dolayı 

yapıldığını, malların homojen olduğunu ve ürün geliştirme çabalarına 

gerek kalmadığını ifade etmektedir. Ancak işlenmiş ürünler olan 

sanayi malları ticaretini açıklamak için Heckscher Ohlin modeli yerine 

tercihlerde benzerlik kuramını önermektedir. Çünkü sanayi ürünleri 

homojen değildir, bu ürünlerde talep ve ölçek ekonomileri önemlidir. 

✓ Faktör donatımı teorisi dış ticaretin yoğun olarak farklı faktör 

donatımına sahip ülkeler arasında yapılacağını öne sürmektedir.  

Sermaye faktörünün yoğun olduğu ülkeler gelişmiş ülkeler, emek 

faktörünün yoğun olduğu ülkeler ise gelişmekte olan ülkeler olarak 

nitelendirildiğinde ise Heckscher Ohlin modeli farklı gelir seviyesinde 

olan ülkeler arasında dış ticaretin yoğun olduğunu ima etmektedir. 



Dr. Burak UĞUR | 44 

 

Ancak aynı faktör donanımına sahip ülkeler arasında yoğun olarak 

ticaret yapılabilmektedir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşından sonra 

dünya ticaretinin önemli bir kısmı gelişmiş ülkeler arasında sanayi 

ürünleri alım satımı şeklinde gelişmektedir. 

✓ Linder, Heckscher Ohlin modelinin öngördüğü dış ticaretin üretim 

faktörlerinin fiyatlarını eşitleyeceği düşüncesini eleştirmektedir. Ona 

göre dış ticaret sadece doğal kaynağın fiyatı olan rantın ülkeler 

arasında eşitlenme eğilimi sağlamaktadır. 

✓ Heckscher Ohlin modeli bir ülkenin aynı sanayi dalının 

farklılaştırılmış ürünlerini hem ihraç hem de ithal etmesini ifade eden 

endüstri içi ticareti açıklayamamıştır. Heckscher Ohlin modeline göre 

bir ülkenin aynı malda hem karşılaştırmalı üstünlüğe (ihracatının 

yapılması) hem de dezavantaja sahip olması (ithalatının yapılması) söz 

konusu değildir. Heckscher Ohlin modeli sadece endüstriler arası 

ticareti ele almaktadır.  

✓ Faktör fiyatları değiştiğinde malların faktör yoğunluklarının tersine 

dönmeyeceği varsayımı da Heckscher Ohlin modeline getirilen bir 

diğer eleştiridir. 

Tercihlerde benzerlik modelinin bazı varsayımları Heckscher Ohlin 

modelinden farklıdır. Bu varsayımlar aşağıda sıralanmıştır (Atik ve Türker, 

2011: 55): 

• Benzer fert başına hâsıla seviyelerine sahip ülkeler benzer talep 

yapılarına sahiptir. Böylece Heckscher Ohlin modelinden farklı olarak 

talep koşulları da dış ticaret teorilerine eklenmiştir. 

• Teori de sadece sanayi ürünleri ele alınmaktadır. Bu ürünlerin 

homojen olmadığı, farkılaştırılmış olduğu ve bu ürünlerde talep ve 

ölçek ekonomilerinin önemli olduğu varsayılmaktadır. Heckscher 

Ohlin modelinde ise dış ticarete konu olan ürünlerin homojen 

(standart) olduğu varsayılmaktadır. 

• Teori de ölçeğe göre artan getiriler söz konusudur. Heckscher Ohlin 

modelinde ise ölçeğe göre sabit getiriler söz konusu idi. 

Linder (1961)’e göre, bir malın potansiyel ihraç malı olabilmesi bu 

mala yurt içinde talep olması gerekmektedir. Bu talebe temsili talep adı 

verilmektedir. Temsili talep kavramı konuyu daha iyi anlamak için 
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kullanılmaktadır. Örneğin, Cadillac gibi lüks marka arabalara Suudi 

Arabistan’da sadece çok zengin kesimlerin talebi vardır. Bu sebeple bu talep 

temsili bir talep değildir. Cadillac gibi lüks marka araçlar Suudi Arabistan 

için potansiyel ihraç malı olamazlar. Yerli üreticiler, yurt içindeki 

tüketicilerin ihtiyaçlarını (zevk ve tercihlerini) dikkate alarak kâr fırsatlarının 

olduğu malları üreteceklerdir. Üreticiler yurt dışındaki tüketicilerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik buluş ve üretim yapmayacaklardır. Bunun 

en önemli sebebi ise ürünün gelişim sürecinde tüketicinin tepkisini ölçmek 

amacıyla piyasaya yakın olmak zorunluluğudur. Linder’e göre tüm mallar 

her ülkenin kendi ihtiyaçlarına göre üretilmektedir. Bu sebeple, malların 

üretim fonksiyonu tüm ülkelerde aynı değildir ve mallar her ülkede en 

avantajlı üretim fonksiyonu ile üretilir. Firmaların zaman içerisinde 

büyümesi hızlandıkça, yurt içi piyasa yetersiz kalacaktır. Yurt dışındaki kâr 

olanaklarının farkına varılması ve ölçeğe göre artan getiri sonucunda yerel 

firmalar ihracata başlayacaktır. Bu noktada firmalar yurt içi pazardaki 

temsili talebin benzeri bir talebe sahip ekonomilerdeki pazarlara doğru 

ihracat yapacaklardır. Linder, ihracatın tipik piyasa genişleme yolunun 

başlangıcı olmadığını, sonu olduğunu belirtmektedir (Linder, 1961: 88).  

Tercihlerde benzerlik teorisinde, potansiyel ihraç mallarının 

potansiyel ithal mallarına eşit olduğu kabul edilmektedir. Şöyle ki, bir 

ülkenin ihraç malları yurt içi talebe göre belirleniyorsa ithal malları da yurt 

içi talebe göre belirlenmektedir.    

Linder (1961)’e göre temsili talebi ve dolayısıyla ülkeler arasındaki 

potansiyel ticareti belirleyen en önemli etken fert başına gelir düzeyidir. Fert 

başına gelir düzeyinin benzer olduğu ülkeler arasında potansiyel ticaret en 

fazla olacaktır. Fert başına hâsıla farklılığı dış ticaretin önündeki en önemli 

potansiyel engeldir. Aynı zamanda ülkelerdeki gelir dağılımındaki 

adaletsizlikler de adaletli dağılıma göre ülkeler arasındaki potansiyel ticaret 

düzeyini genişleten bir diğer faktördür.       

Tercihlerde benzerlik teorisine göre, bir ülkenin fert başına hâsıla 

düzeyi, o ülkenin talep yapısını belirlemektedir. Tüm mallar her ülkenin 

kendi ihtiyaçlarına (zevk ve tercihlerine) göre üretildiğinden dolayı, fert 

başına hâsıla düzeyi benzer olan ülkeler, bir malın farklı türlerini üretmekte 

ve tüketmektedir. Böylece aralarında benzer ya da bir başka deyişle 
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farklılaştırılmış ürünlerin ticaretini yapmaktadırlar. Potansiyel dış ticaret ile 

fert başına gelir arasındaki güçlü ilişki gerek sermaye mallarında gerekse de 

tüketim mallarında geçerlidir. Genellikle, sermaye bol olan ülkelerin fert 

başına hâsıla seviyeleri yüksektir ve bu ülkeler sermaye kıt olan ülkelere 

kıyasla daha üst düzey teknoloji içeren sermaye malları talep edecek ve bu 

ürünler dış ticarete konu olacaktır. Tüketim malları da aynı şekilde 

açıklanmaktadır. Linder tüketim mallarının talebi ile fert başına hâsıla 

arasındaki ilişkiyi 3 unsur ile açıklamaktadır (Linder, 1961: 94): 

• Fert başına hâsıla düzeyi yükseldikçe daha kaliteli ürünler, fert başına 

hâsıla seviyesi düştükçe ise daha kalitesiz ürünler talep edilir. 

• Kısa dönemde sanayi mallarının talebinin gelir esnekliği bire çok 

yakındır. Fakat sanayi malları kalitesine göre ayrımlaştırıldığında, 

yüksek kalitelilerin gelir esnekliği 1’den daha büyüktür. 

• Ülkelerdeki gelir dağılımındaki adaletsizlikler de adaletli dağılıma 

göre ülkeler arasındaki potansiyel ticaret düzeyini genişleten bir diğer 

faktördür. Adaletsiz gelir dağılımı ülke içerisinde farklı gelir 

düzeylerine yol açarak farklı kalite ürünlerin talebini artırmaktadır. 

 

 

Şekil 2.1: Fert Başına Hâsıla ve Ürün Kalitesi (Linder, 1961: 100). 

Linder’in teoremi şekil 2.1’de açıklanmaktadır. Şekil 2.1’de iki farklı 

ülkenin fert başına hâsıla düzeyleri ile talep ettikleri ürünün kalitesi 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. Yatay eksende ülkelerin fert başına 
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hâsılaları (Y), dikey eksende ise talep edilen bir ürünün (örneğin ayakkabı) 

kalite dereceleri (q) gösterilmektedir. Dikey eksende aşağıdan yukarıya 

doğru çıkıldığında ürünün yani ayakkabının kalite derecesi yükselmektedir. 

Ayakkabı örneğinden devam edilirse, A kalitedeki ayakkabı sentetik 

materyallerden üretilirken, G kalitedeki ayakkabı ise pamukludur. Op 

doğrusu ise fert başına hâsıla ile talep edilen ürünün kalite derecesi 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Fert başına hâsıla seviyesi yükseldikçe 

talep edilen ürünün kalitesi artmaktadır.  Her bir ülkenin fert başına hâsıla 

çevresinde temsili bir gelir dağılımı bulunmaktadır. Y1 fert başına hâsıla 

seviyesine sahip 1 numaralı ülke ortalama B kalitesi olan A-E kalite aralığı 

çevresinde bir talep yapısına sahiptir. Y2 fert başına hâsıla seviyesine sahip 2 

numaralı ülke ortalama F kalitesi olan C-G kalite aralığı çevresinde bir talep 

yapısına sahiptir. Bu kalite aralıkları sırasıyla 1 ve 2. ülkenin potansiyel 

ihraç ve ithal ürünlerini göstermektedir. Teoreme göre iki ülke arasında talep 

çakışması olduğunda dış ticaret meydana gelecektir. Talep çakışması iki 

ülkedeki tüketicilerin aynı kalitedeki ürünleri talep etmesidir. C-E kalite 

aralığındaki ürünler iki ülke arasındaki potansiyel ticarete konu olacaktır. 

Fert başına hâsıla seviyesi daha yüksek olan 2. ülkenin C’den daha düşük 

kalitedeki mallara, fert başına hâsıla seviyesi daha düşük olan 1. ülkenin 

E’den daha yüksek mallara talebi olmadığından- ne ihraç ne de ithal 

etmediklerinden- iki ülke arasındaki dış ticarete C-E kalite aralığındaki 

mallar konu olacaktır. Fert başına hâsıla seviyesi birbirine yakın olan 

ülkelerde fert başına hâsıla seviyesi birbirine uzak olan ülkelere kıyasla talep 

çakışması durumu daha çok görülecektir. Bundan dolayı fert başına hâsıla 

seviyeleri yüksek ve benzer olduğundan gelişmiş ülkeler birbirleriyle, fert 

başına hâsıla seviyeleri düşük ve benzer olduğundan gelişmekte olan 

ülkelerin ise birbirleriyle daha yoğun dış ticaret yapacakları ifade 

edilmektedir. Aynı zamanda ülkelerdeki gelir dağılımındaki adaletsizlikleri 

arttıkça talep çakışması durumu daha çok görülecek ve ülkeler arasındaki 

potansiyel ticaret düzeyi genişleyecektir. 

Linder potansiyeli ticareti açıklarken, temsili talep kavramına 

değinmektedir. Dolayısıyla temsili talebin dışında kalan -zevk ve tercihleri 

farklı olan, fert başına hâsıla düzeyinin çok üstünde ya da çok altında kalan- 

azınlıkların talebinin tercihleri yine kendilerine benzeyen ülkelerden yapılan 
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ithalatla karşılandığı varsayılmıştır (Dura, 2000: 10). Bu sebeple bu 

azınlıklar potansiyel ticaret ya da da birazdan değinelecek olan gerçek ticaret 

içerisinde bulunmamaktadır.      

Linder (1961)’e göre ülkelerin fert başına hâsıla düzeylerinin benzer 

olması temsili taleplerinin benzer olmasına yol açarak potansiyel dış ticarete 

ortam yaratmaktadır. Ancak bu potansiyel ticaretin gerçek dış ticarete 

dönüşmesinde dış ticareti yaratan ve ticareti engelleyen faktörler önemlidir.  

Gerçek ticareti belirleyen en önemli faktör de fert başına hâsıla düzeyleridir. 

Yani fert başına hâsıla düzeyleri birbirlerine daha yakın ülkelerde potansiyel 

dış ticaret gibi gerçek dış ticaretin de yoğun olması beklenmektedir. Ancak 

ticaret yaratan faktörler olmazsa potansiyel ticaret ne kadar olursa olsun 

gerçek ticaret meydana gelmeyecektir. Ticaret yaratan faktörler ise ürün 

farklılaştırılması, işlenecek ham madde bolluğu, teknolojik üstünlük, 

yönetim becerisi, ölçek ekonomileri ve yoğun iç taleptir. Ürün 

farklılaştırılması Linder’in çok önem verdiği hususlardan biridir. Buna göre 

üreticiler birbirlerinin aynısı olan mallarda rekabet etmek yerine 

farklılaştırılmış ürünlerde rekabet etmektedirler. Ürün farklıştırılması, 

ürünlerin benzer ihtiyaçları karşılamasına rağmen tüketicilerin gerçek ya da 

hayali farklılıklarla farklı algılanmasıdır. Gemilerin Avrupa birasını 

Amerikaya, Amerikan birasını ise Avrupaya taşıması bu duruma bir örnek 

olarak verilebilmektedir. Böylece monopollü rekabetin temel bileşeni olan 

ürün farklılaştırılması dış ticaret yaratacaktır. Bu durum ise Linder 

modelinin bir ülkenin aynı sanayi dalının farklılaştırılmış ürünlerini hem 

ihraç hem de ithal etmesini ifade eden endüstri içi ticareti açıklayabilmesi 

anlamına gelmektedir. Linder’in teorisi herhangi bir malda oluşan dış 

ticaretin yönünü teşhis etmemektedir. Bir başka deyişle iki ülke arasında 

hangi ülke hangi malı ihraç eder dememektedir. Bu durum Linder’in 

kaçırdığı bir nokta değildir. Linder aynı ürünün iki ülke tarafından hem ithal 

hem de ihraç edilebileceğini -endüstri içi ticaret- belirtmektedir.  

Teknolojik üstünlük, işlenecek ham madde bolluğu, ölçek ekonomisi 

ve yönetim becerisi belirli üreticilere bir üstünlük sağladığından dış ticaret 

yaratan faktörlerdir. Aynı zamanda yoğun iç talep yani bir ürünün yurt 

içinde fazla talep edilmesi de o ürünün gerçek ihracat ve ithalat malı 

olmasını artıran bir faktördür.    
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Fert başına hâsıla düzeyleri birbirlerinden farklı ülkelerde de dış 

ticaret yaratan faktörler vasıtasıyla bir dış ticaret olacaktır. Ancak bu dış 

ticaret çok az sayıda ürünü kapsayacağından yoğun bir dış ticaret 

olmayacaktır. Çünkü bu ülkeler arasında benzer ürünlere yönelik fazla bir 

talep bulunmamaktadır (Erkök Yılmaz, 2010: 225). 

Dış ticareti engelleyen faktörlerden en önemlisi uzaklık faktörüdür. 

Uzaklık faktörü gerçekleşen dış ticaretin potansiyel dış ticaretten az 

olmasına sebep olan bir faktördür. Bu faktör uzaklığın hem taşıma 

maliyetlerini artırması hem de psikolojik olarak girişimcilerin ufkunu 

daraltmasından dolayı dış ticareti azaltmaktadır. Aynı zamanda taşıma 

maliyetleri de uzaklık faktörünün altında yer alan gerçekleşen dış ticareti 

azaltan bir diğer faktördür. Son olarak, tarife ve kota gibi dış ticaret engelleri 

de gerçekleşen dış ticaretin potansiyel dış ticaretten daha az olmasına neden 

olacaktır.      

Sonuç olarak, iki ülke arasında gerçek ticaretin miktarı ile potansiyel 

ticaret miktarı arasındaki sapmayı fert başına hâsıla düzeylerinin yakınlığı-

uzaklığı, dış ticaret yaratan ve dış ticaret engelleyen faktörlerin ağırlıkları 

belirleyecektir. Fert başına hâsıla düzeyleri birbirlerine daha yakın ülkelerde 

potansiyel dış ticaret gibi gerçek dış ticaretin de yoğun olması 

beklenmektedir. Ancak ticaret yaratan faktörler olmazsa potansiyel ticaret ne 

kadar olursa olsun gerçek ticaret meydana gelmeyecektir. Dolayısıyla 

Linder’e göre dış ticareti engelleyen faktörlerin yokluğunda benzer fert 

başına hâsıla düzeyine ve dış ticaret yaratan faktörlere sahip olan ülkeler 

arasındaki gerçekleşen dış ticaret potansiyel dış ticarete eşit olacaktır. Dış 

ticareti engelleyen faktörler, benzer fert başına hâsıla seviyesine ve dış 

ticaret yaratan faktörlere sahip olan ülkeler arasındaki sanayi mallarının 

gerçekleşen dış ticaretinin potansiyel dış ticaretten daha küçük olmasına 

sebep olacaktır. Bununla birlikte benzer fert başına hâsıla seviyesine sahip 

olan ülkelerde gerçekleşen dış ticaretin potansiyel dış ticaretten daha büyük 

olma durumu da söz konudur. Bu durumun sebebi dil, kültür, bölge, iklim ve 

politika gibi diğer faktörlerin de ülkelerin talep yapılarını ve böylece 

gerçekleşen dış ticareti etkilemesidir (Linder, 1961: 1018).  

Linder modelinde, gelirdeki değişimler ülkelerin talep yapılarını 

değiştirecektir. Bu durumda ülkenin dış ticaretini değiştirecektir. Örneğin, 
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Linder’in yaşadığı dönemde Japonya bisiklet ihraç ederken, 10 yıl sonra 

otomobil ihracatçısı bir ülke olmuştur. Çünkü iktisadi büyüme ile birlikte 

temsili talep o doğrultuda değişmiş ve üretimde bu değişime ayak 

sağlamıştır.        

Linder’in modeline genel olarak bakıldığında modelin temel önermesi, 

sanayi ürünlerinin dış ticaretinin benzer fert başına hâsılalara sahip ülkeler 

arasında fert başına hâsıla düzeyi benzer olmayan ülkelere kıyasla daha 

yoğun olduğudur. Linderin bu sonucu, İkinci Dünya Savaşından sonra dünya 

ticaretinin önemli bir kısmının gelişmiş ülkeler arasında sanayi ürünleri 

şeklinde gelişmesiyle tutarlıdır (Appleyard vd., 2010: 183).   

Linder (1961), çalışmasında benzer fert başına hâsıla düzeyi olan 

ülkelerin daha yoğun sanayi malları ticaret yapmasını araştırmıştır. Bu 

amaçla, 1958 yılındaki verileri kullanarak referans ülke olan İsveç ile 31 

ülkenin fert başına hâsıla düzeyi ile 31 ülkenin İsveç’e sanayi mallarındaki 

ihracatını ele alarak bir matris oluşturmuştur. Sonuçta en fazla sanayi malları 

ticareti fert başına hâsıla düzeyi birbirine yakın olan ülkeler arasında 

gerçekleşmiştir.        

  

Linder’in teoremini ampirik olarak test eden birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların önemli bir kısmı Linder teorisini 

desteklerken bir kısmı ise reddetmektedir. Bu konuda yapılan ilk 

çalışmalardan olan Sailors vd. (1973), Linder gibi modele sadece ülkeler 

arasındaki fert başına hâsıla farkılığı ile iki ülke arasındaki sanayi malları 

ticaret yoğunluğunu koyarak korelasyon analizi yapmışlardır. Sailors vd. 

(1973), Linder hipotezini destekleyen yüksek negatif korelasyon 

bulmuşlardır. Ancak çalışma hem korelasyon analizi kullanılması hem de 

uzaklık faktörünü ele almadığından dolayı eleştirilmiştir. Qureshi vd. (1980), 

modele ülkeler arasındaki uzaklığı ekleyerek genişletilmiş Linder modeli 

çerçevesinde korelasyon analizi yapmıştır. Qureshi vd. (1980), Linder 

hipotezinin geçerli olmadığını saptamışlardır. Bu sonuçta korelasyon analizi 

kullanıldığından eleştirilmiştir. Hanink (1988),ülkeler arasındaki uzaklık ve 

mutlak nüfus farklılıklarını modele ekleyerek genişletilmiş Linder modeli 

çerçevesinde regresyon analizi yapmıştır. Çalışmada Linder hipotezi, yani 

fert haşına düzeyleri arasındaki fark azaldıkça sanayi mallarında dış ticaretin 
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arttığı doğrulanmıştır. Linder hipotezi, birçok çalışmada regresyon analiziyle 

çekim modelinin genişletilmiş halinde de test edilmiştir. Bu çalışmalardan 

biri olan Kang (2006), Linder hipotezini çekim modeli kullanarak test 

etmiştir. Çalışmada Linder hipotezi doğrulanmıştır.    

Tercihlerde benzerlik teorisine aşağıdaki eleştiriler getirilmiştir 

(Türker, 2002: 62): 

• “Bu teorem iç piyasası olmayan yani sadece ihracat amacıyla üretilen 

sanayi mallarının dış ticaretini açıklamamaktadır”. Örneğin, Japonya 

ve Hong Kong’da noel ağacı ve noel kartına yönelik yurt içinde pazarı 

olmamasına rağmen yoğun bir şekilde üretilmekte ve ihraç 

edilmektedir. 

• “Bir ekonomi bazı ürünlerin ihraçatcısı olmasına yardımcı olan geniş 

bir yurt içi piyasayı nasıl geliştirmiştir? sorusunu yanıtlamamıştır”. 

• Tercihlerde benzerlik modelinde arz koşulları dikkate alınmamıştır. 

• Teoride talebin fiyat esnekliği dikkate alınmamıştır. 
 

2.6. Ölçek Ekonomileri Teoremi 
Heckscher Ohlin modelinde, her iki malın iki ülkede de ölçeğe göre 

sabit getiriler altında üretildiği varsayılmaktadır. Bu durum, Heckscher 

Ohlin modelinde üretim faktörleri 2 kat artırıldığında üretimin de 2 kat 

arttığı anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, üretim düzeyi arttıkça 

ortalama maliyetler değişmemektedir. Ancak monopolcü rekabet teoreminde 

de görüleceği üzere ölçeğe göre artan getirilerin ortaya çıktığı durumda 

ülkeler teknolojileri, faktör donatımları, zevk ve tercihleri birbirine benzer 

olsalar bile kârlı bir dış ticaret yapılabilmektedir. Heckscher Ohlin modeli 

ise bu durumu açıklayamamaktadır (Salvatore, 2013: 159). Günümüzde, 

üretimin daha etkin olması amacıyla birçok endüstri ve firma ölçek 

ekonomilerine sahiptir.      

Ölçek ekonomileri, teoride içsel ölçek ekonomileri ve dışsal ölçek 

ekonomileri olarak kullanılmaktadır. İçsel ölçek ekonomisi, firmanın kendi 

üretim düzeyi arttığında birim maliyetlerinin düşmesidir. Bunun temel 

sebepleri, kitlesel üretim teknolojisinin kullanılması, emeğin iş bölümü ve 

uzmanlaşması, yönetim avantajı, stok avantajı, çoklu girdi alımı sebebiyle 

girdi fiyatlarında düşüş olarak sıralanabilmektedır. Örneğin, otomotiv 
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sektöründe az sayıda otomobil üreten bir fabrikanın birim maliyeti çok fazla 

miktarda otomobil üreten bir fabrikanın birim maliyetine kıyasla oldukça 

yüksektir. Dışsal ölçek ekonomisi ise, şirketin bağlı olduğu endüstri 

büyüdükçe, üretimi arttıkça şirketin birim maliyetinin düşmesidir. 

Endüstrinin büyümesi uzmanlaşmış iş gücü yaratarak, bazı girdileri firma 

dışından daha ucuza alınmasına olanak sağlayarak ve bilgi/teknoloji 

sağlayarak o endüstrideki tüm firmaların birim maliyetlerini düşürmektedir 

(Karluk, 2013: 158).        

Ölçek ekonomilerinin içsel olması tam rekabet şartlarının bozulmasına 

ve eksik rekabet piyasalarına sebep olmaktadır. Eksik rekabet piyasalarında 

her şirket kendi üretimi üzerinde monopolcü güce sahip olmaktadır. Tam 

rekabet şartlarında firmaların fiyat üzerinde kontrolü yoktur. Ancak eksik 

rekabet şartlarında firmalar fiyat ve satış düzeylerini ayarlayabilmektedirler. 

İçsel ölçek ekonomisi ekonomiyi monopollü rekabet, oligopol ya da 

monopol piyasasına götürmektedir. İçsel ölçek ekonomilerinde büyük 

firmalar küçük firmalara göre bir maliyet avantajı elde etmektedir. İçsel 

ölçek ekonomilerinin mevcut olması firmaları pazarlarını büyütmeye ve 

ihracat yapmaya itmektedir. Böylece her firma ihracat amacıyla üretimini 

artırmakta ve birim maliyetlerini düşürmektedir. Dışsal ölçek ekonomisi ise 

tam rekabet şartlarıyla tutarlıdır. Çünkü endüstrideki genişleme tüm 

firmaların birim maliyetlerini düşürmektedir. Ölçek ekonomilerinin dışsal 

olduğu bir endüstri birçok küçük firmadan oluşmakta, fiyat veri olarak 

alınarak tam rekabetçi bir özellik göstermektedir (Seyidoğlu, 2013: 107). 

Ölçek ekonomileri uluslararası ticaret açısından bazı sonuçlar 

doğurmaktadır. Ölçeğe göre artan getiriler altında, ülkeler geniş bir iç pazara 

sahip olan bir kaç endüstri üzerinde uzmanlaşmaya ve bu endüstrinin 

ürünlerini ihraç etmeye gitmektedir. Ülkeler diğer ürünleri ya da aynı ürünün 

diğer çeşitlerini ise diğer ülkelerden ithal etnektedir. Böylece ülkeler ve 

firmalar içsel ve dışsal ölçek ekonomileri aracılığıyla ölçek ekonomilerinden 

yararlanarak birim maliyetlerini ve fiyatlarını düşürmektedir. Küçük ülkeler 

açısından bakıldığında bu ülkeler ancak ihracat pazarlarına üretim yaparak 

ölçek ekonomilerinden yararlanacaklardır. Ayrıca ölçek ekonomileri endüstri 

içi ticarete sebep olarak tüketicilerin daha fazla çeşit tüketmelerine sebebiyet 

verirken, endüstriler arası ticarete sebep olarak tüketicilerin daha fazla 



53 | DIŞ TİCARET TEORİLERİNİN EVRİMİ 

 

miktarda mal tüketmelerini sağlamaktadır. Böylece ölçek ekonomileri 

ülkelerin bazı mallar ve mal türlerinde büyük ölçekte üretim yaparak 

bunlarda uzmanlaşmalarına ve dış ticarette avantajlı hale gelmelerine sebep 

olmaktadır.        

Gerek içsel ölçek ekonomileri gerekse de dışsal ölçek ekonomileri dış 

ticaretin önemli nedenlerindendir. Yeni dış ticaret teorilerinin 

başlangıçlarında dışsal ölçek ekonomileri üzerinde durulmuştur. Kemp 

(1964), birbirine her açıdan (teknolojileri, faktör donatımları, zevk ve 

tercihler) benzer olan iki ekonominin dışsal ölçek ekonomilerinden dolayı 

endüstriler arası kârlı dış ticaret yapmasının mümkün olduğunu göstermiştir. 

Ancak Krugman (1979)’nın çalışmasından itibaren literatür içsel ölçek 

ekonomilerine yoğunlaşmıştır. Krugman ise, birbirine her açıdan 

(teknolojileri, faktör donatımları, zevk ve tercihler) benzer olan iki 

ekonominin ürün farklılaştırılması ve içsel ölçek ekonomilerinden dolayı 

endüstri içi kârlı dış ticaret yapmasının mümkün olduğunu göstermiştir. 

Literatürün Krugman (1979)’dan itibaren içsel ölçek ekonomilerine 

yoğunlaşmasının iki sebebi bulunmaktadır. İlk olarak içsel ölçek 

ekonomilerini tanımlamak dışsal ölçek ekonomilerine çok daha kolaydır. 

İkinci olarak içsel ölçek ekonomileri varsayımlarına bağlı olarak oluşturulan 

dış ticaret modelleri dışsal ölçek ekonomileri varsayımlarına bağlı olarak 

oluşturulan dış ticaret modellerinden daha basittir. Ölçek ekonomileri 

teoremi, günümüzde dünya ticaretinin önemli bir kısmını oluşturan endüstri 

içi ticareti açıklamak amacıyla geliştirilen monopolcü rekabet modeline 

önemli katkılarda bulunmuş bir teoremdir (Deviren, 2003: 36). 

 

2.7. Monopolcü Rekabet Teoremi 
Monopolcü rekabet teoremi temelde 1979 yılında Paul Krugman 

tarafından geliştirilse de Helpman (1981), Lancaster (1980), Dixit ve Stiglitz 

(1977) gibi pek çok iktisatçının katkıda bulunuduğu kapsamlı bir teoridir. 

Çalışmada Krugman modeli (1979, 1980, 1981) üzerinden monopolcü 

rekabet teoremine değinilmektedir. Bu durumun en önemli sebebi, ölçek 

ekonomileri, ürün farklılaştırılması ve aksak rekabet yapısını vurgulayan 

yeni dış ticaret teorilerinin 1970’li yılların sonunda Krugman’ın (1979, 1980, 

1981) modeliyle matematiksel olarak formüle edilmesiyle birlikte teorilerin 
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yeni dış ticaret teorileri olarak adlandırılmasıdır. Böylece Krugman (1979, 

1980, 1981)’in monopolcü rekabet modeli yeni dış ticaret teorileriyle 

özdeşleşmiştir.   

Monopolcü rekabet modelinde dış ticaret, Heckscher Ohlin modeli’nin 

ihmal ettiği ve tercihlerde benzerlik modelinde de vurgulanan iki faktörle 

açıklanmaktadır. Bu faktörler, ürün farklılaştırılması ve ölçek 

ekonomileridir. İktisatçılar 1933 yılında Chamberlin tarafından geliştirilmiş 

olan monopolcü rekabet modelini uluslararası ticarete uygulamışlardır. 

Monopolcü rekabet modelinde dış ticareti açıklayan ilk faktör ürün 

farklılaştırmasıdır. Monopolcü rekabet piyasası, ürün farklılaştırması 

açısından tam rekabet piyasasından satıcı sayısı açısından ise monopol 

piyasa açısından farklı bir piyasadır. Heckscher Ohlin modelinde dış ticarete 

konu olan ürünlerin homojen (standart) olduğu varsayılmaktadır. Bu durum 

aslında Heckscher Ohlin modelinin tam rekabet piyasası şartlarını 

varsaymasının bir sonucudur.  Bu sebeple, Heckscher Ohlin modeli bir 

ülkenin aynı sanayi dalının farklılaştırılmış ürünlerini hem ihraç hem de ithal 

etmesini ifade eden endüstri içi ticareti açıklayamamıştır. Heckscher Ohlin 

modeline göre bir ülkenin aynı malda hem karşılaştırmalı üstünlüğe 

(ihracatının yapılması) hem de dezavantaja sahip olması (ithalatının 

yapılması) söz konusu değildir. Heckscher Ohlin modeli tüm ticareti 

açıklamak istemekle birlikte sadece endüstriler arası ticareti ele almaktadır. 

Monopolcü rekabet teorisi ise, sadece endüstri içi ticareti (iki yönlü ticareti) 

açıklamaya yöneliktir. Endüstri içi ticaret, temelde sanayi mallarına yönelik 

olduğundan monopolcü rekabet teorisinin amacı iki yönlü sanayi ticaretinin 

nedenlerini açıklamaktır. Keza, İkinci Dünya Savaşından sonra dünya 

ticaretinin önemli bir kısmı gelişmiş ülkeler arasında farklılaştırılmış sanayi 

ürünlerinin alım satımı şeklinde gelişmektedir.    

“Mal farklılaştırılması, belirli bir endüstride bir malın kullanılışı, 

bileşimi, görünümü, markası açısından aynı endüstride üretilen öbür 

mallardan farklı olmasıdır” (Türker, 2002: 94). Bazen iki benzer ürün 

arasında hiçbir fark yok iken, sadece tüketicilerin aklında bu ürünün diğer 

ürünlerden farklı olduğuna dair bir inanç bulunur. Örneğin, otomobil 

piyasasında bir Renault marka otomobil ile bir Mercedes marka otomobil 

birbirlerinin aynısı değildir. Bu farklılık ise tüketicilerin bir firmanın ürettiği 
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malı diğer firmanın ürettiği mala tercih etmesine neden olmaktadır. Böylece 

her firmanın kendine has bir alıcı grubu olacaktır. Uluslararası ölçekte 

düşünüldüğünde, ülkelerin ürettikleri malların da kendilerine has bir tüketici 

grubu olacaktır. Böylece ülkelerin ürettikleri mallar içerik ve/veya görünüş 

bakımından farklı olacağından dış ticarete konu olacaktır.   

Monopolcü rekabet modelinde dış ticareti açıklayan bir diğer faktör 

ise ölçek ekonomileridir. Modelde değinilen ölçek ekonomisi ise içsel ölçek 

ekonomisidir. Buna göre sanayi kesimindeki şirketler genelde ölçeğe göre 

artan getiri ile çalışmaktadır. Bu durumda firmalar üretim faktörlerini 2 

katına çıkarttığında, üretim 2 katından fazlasına çıkmaktadır. Bu durumun 

doğal sonucu ise tam rekabet piyasasından varsayımından vazgeçerek 

monopolcü rekabet piyasasının varsayılmasıdır. Sonuçta Krugman (1979) 

içsel ölçek ekonomilerinin monopolcü rekabet piyasası altında dış ticarete 

neden olabileceğini göstermiştir. Dış ticarete açılmakla birlikte, her firma 

için potansiyel pazar hacmi, potansiyel alıcı sayısı artmaktadır. Bu durumda 

ölçek ekonomisinden yararlanmak isteyen şirketler çok sayıda farklı türde 

mal üretmekten ziyade bir malın sadece bir türünü üretmek istemektedirler. 

Bunun temel sebebi ise farklılaştırılmış ürünlerin yakın ikame mallar olması 

ve firmaların uluslararası rekabetten kaynaklı maliyetlerini ve fiyatlarını 

düşürmek istemeleridir. Böylece az sayıdaki model üzerinde 

uzmanlaşılmakta, makine va fabrika hacmi genişletilmekte ve böylece ölçek 

ekonomileriden yararlanılmaktadır. Ayrıca modelde bir firmanın ürettiği 

ürün çeşidini diğer bir firmanın üretmediği varsayılmaktadır. Dolayısıyla her 

bir ülkede aynı malın farklı çeşitleri üretilmektedir. Sonuçta ülkeler 

ürettikleri söz konusu farklılaştırılmış mal türlerinin ihracatçısı olurken, 

üretimini yapmadıkları farklılaştırılmış mal türlerinin ithalatçısı olmaktadır. 

Böylelikle endüstri içi ticaret oluşmaktadır (Seyidoğlu, 2013: 169). İki ülke 

açısından bakıldığında, dış ticaret her iki ülkenin yurt içi pazarında 

üretmediği ya da uzmanlaşmadığı farklılaştırılmış mal çeşitlerini ithal 

etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca modelde bir malın tüm çeşitlerinin her iki 

ülkedeki tüketiciler tarafından talep edildiği varsayıldığından her ülke geniş 

bir çeşit ürün yelpazesini talep etmekte, dolayısıyla ülkeler arasında 

taleplerin çakışmasında (örtüşmesinde) sorun olmadığı varsayılmaktadır.

 Firmalar açısından bakıldığında, Krugman (1979, 1980, 1981) 
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modelinde her ülkede çok sayıda firma vardır. Bu firmaların hepsinin 

ihracatçı oldukları öngörülmektedir. Modele göre tüm firmalar homojendir. 

Firmalar aynı sabit maliyet ve aynı marjinal maliyetle çalışmaktadır. 

Dolayısıyla tüm firmaların verimlilikleri aynıdır. Firmaların hepsi aynı 

derecede ölçek ekonomilerinden yararlanmaktadır.    

Krugman’ın 1979 yılındaki modelinde taşıma maliyetlerinin 

olmadığını varsayılmaktadır. Ancak Krugman 1980 yılındaki modelinde,  

taşıma maliyetlerini de modele katmıştır. Ülkelerin hem taşıma maliyetlerini 

azaltmak hem de ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacıyla yüksek iç 

talebe sahip olunan mal türlerini ürettiği ve ihraç ettiğini belirtmiştir. Buna 

yurt içi piyasa etkisi denilmektedir. Böylece ülkeler yüksek iç talebe sahip 

oldukları farklılaştırılmış malları üretmekte ve ihraç etmekte, üretmediği 

diğer farklılaştırılmış malları ise diğer ülkelerden ithal etmektedir.  

Heckscher Ohlin modeli, uluslararası ticareti ülkelerin faktör 

donatımlarındaki farklılıklara dayandırmaktadır. Bu model az gelişmiş ve 

gelişmiş ülkeler arasındaki endüstriler arası ticareti açıklamaktadır. Bu 

modele göre ülkeler arasındaki faktör donatımları ne kadar farklı ise 

uluslararası ticaret o kadar fazla olacaktır. Heckscher Ohlin modeline göre 

teknolojileri, faktör donatımları, zevk ve tercihleri birbirine benzer ülkeler 

arasında uluslararası ticaret gerçekleşmeyecektir. Ancak Krugman (1979) bu 

tip iki ülke arasında dış ticaretin gerçekleşeceğini ve bu ticaretin endüstri içi 

ticaret olduğunu belirtmektedir. Monopolcü rekabet teoremi, benzer faktör 

donatımına sahip gelişmiş ülkeler arasındaki endüstri içi ticareti açıklamakta 

kullanılabilecek bir teoridir. Krugman’a göre faktör donatımları birbirine 

benzediği ölçüde iki ülke arasında endüstri içi ticaret gerçekleşecektir 

(Krugman, 1981: 967).         

Bu analiz dış ticaretin yararlarının da tartışılmasını sağlamaktadır. İlk 

olarak, dış ticaret tüketiciler açısından ürün çeşitliliğini artırarak fayda 

sağlamaktadır. İkinci olarak, ölçeğe göre artan getiri ile çalışan firmalar yurt 

içi pazarın yanı sıra ihraç pazarlarının da pazar hacimlerine eklenmesiyle 

üretim ölçeklerini genişletmektedir. Sonuçta firmaların birim üretim 

maliyetleri düşmekte ve böylece kaynak kullanımındaki verimlilikleri 

yükselmektedir. Ayrıca bu durum tüketiciler açısından ürünlerin daha düşük 

fiyatlı olmasını sağlamakta ve reel ücretlerin de yükselmesini sağlayarak 
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refahı olumlu etkilemektedir. Bu yaklaşımda firmaların hepsi homojen 

olduklarından ülkeler otarşi durumlarından dış ticarete açıldıklarında ya da 

tarife gibi ticaret engelleri azaldığında her firmanın ihracat hacmi 

artmaktadır. Herhangi bir firma ihracatını durdurmamakta ya da endüstriden 

çıkmamaktadır. Böylece ürünün tüm çeşitlerinin dış ticareti yapılmaktadır. 

Üçüncü olarak, endüstri içi ticaret yapan ülkelerde faktörlerden her ikisi de 

dış ticaretten kazanç sağlamaktadır. Dolayısıyla, dış ticaretin gelir dağılımını 

bol olan faktörün lehine, kıt olan faktörün aleyhine değiştirerek refah 

üzerindeki etkisini savunan Heckscher Ohlin modeline karşı çıkılmaktadır. 

Krugman modeline göre dış ticaretin faktörler üzerindeki faydası, reel ücret 

düzeyine ve ürün çeşitliliğine bağlıdır. Krugman’a göre endüstri içi ticaret 

yapılması durumunda ölçek ekonomileri sebebiyle ürünlerin fiyatları 

düştüğünden reel ücretlerin yükselmesi ve artan ürün çeşitliliğinden dolayı 

kıt olan faktörün (emek) refahı artacaktır. Yine reel ücret nominal ücret 

düşmesinden kaynaklı düşse bile artan ürün çeşitliliği ağır basacak ve kıt 

olan faktörün refahı artacaktır. Sonuçta Krugman’a göre ülkelerin endüstri 

içi ticaret yapmaları durumunda her iki faktör de dış ticaretten kazançlı 

çıkacaktır. Endüstri içi ticaret yapılması için de ülkelerin faktör 

donatımlarının benzer olmasını şart koymuştur (Krugman, 1981: 970).  

1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması ve üye 

ülkeler arasındaki dış ticaret kısıtlamalarının kaldırılmasıyla endüstri içi 

ticaretin önemi fark edilmiştir. Balassa (1967) gibi ekonometrik çalışmalar 

da tarife ve benzeri engellerin kaldırılmasıyla bölge içerişindeki dış ticaretin 

arttığı ancak bu artışın daha çok endüstri içi ticareti biçiminde olduğudur. 

Örneğin, Fransa Almanya’ya x marka ilacı satarken, Almanya Fransa’ya y 

marka ilaç satmaktadır.        

Son olarak, Balassa endeksi, Grubel Llyod endeksi, uyarlanmış 

Grubel Llyod endeksi, Aquino endeksi, Glejser Goosebs Eede endeksi, 

Loertcscher Wolter endeksi gibi pek çok endüstri içi ticaretin hesaplama 

tekniği söz konusudur (Atik ve Türker, 2011: 101-107). 
 

2.8. Ürünün Yaşam Evreleri Teorisi 
Ürünün yaşam evreleri teoremi, Posner (1961) tarafından geliştirilen 

teknoloji açığı teoreminin geliştirilmiş ve genelleştirilmiş bir biçimidir. 
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Şöyle ki; bu teori teknolojik açığı teoremi gibi ülkelerin birinde meydana 

gelen teknolojik gelişmenin diğer ülkelere hızlıca yayılmayacağını -

teknolojinin yayılmasında gecikme olduğunu- varsaymaktadır. Vernon 

(1966), Posner (1961)’in ortaya attığı teoriye gelişmekte olan ülkeler, patent, 

dinamik karşılaştırmalı üstünlükler, içsel ve dışsal ölçek ekonomileri, 

DYY’ler, taşıma maliyetleri, belirsizlik, pazara yakınlık gibi kavramları 

eklemiş ve modeli genelleştirmiştir. Bazı yazarlara göre, ürünün yaşam 

evreleri teoremi, Heckscher Ohlin modeline teknolojik gelişim ve zaman 

faktörlerinin eklenmiş şeklidir.     

Vernon, bir ürünün yaşam evreleri ve bu yaşam evrelerinin dış ticareti 

etkilemesiyle ilgilenmektedir. Vernon teoriyi, mevcut dış ticaret teorilerinin 

şu üç unsuru açıklamakta eksik kaldığı sebebiyle geliştirmiştir. Bunlardan 

ilki, Amerika’nın dış ticaretine yönelik yapılan Leontief Paradoksu gibi 

ampirik uygulamaların Heckscher Ohlin modeliyle uyuşmamasıdır. 

Dolayısıyla ürünün yaşam evreleri teorisi Leontief Paradoksu ile Heckscher 

Ohlin modelini bağdaştırmaya yönelik bir teoridir. İkinci olarak, Amerikan 

çok uluslu şirketlerinin II. Dünya savaşından sonra genişlemelerini (dış 

ticaret ve DYY) açıklamakta mevcut dış ticaret teorileri yetersiz 

kalmaktadır. Üçüncü olarak, 1960’lardan sonra teknolojik gelişmenin 

öneminin artması ve dış ticareti belirleyen bir unsur haline gelmesi 

olgusunun açıklanmasında da mevcut dış ticaret teorileri yetersiz 

kalmaktadır (Appleyard vd., 2010: 177; Nayak ve Choudhury, 2014: 14). 

Dış ticareti teknolojik gelişme ile ilişkilendiren ve zaman faktörünü de 

dikkate alan Vernon, sadece sanayi mallarındaki dış ticareti ele almaktadır. 

Ürünün yaşam evreleri teorisi, geleneksel dış ticaret teorilerinin birçok 

varsayımını hafifletmiştir. Ürünün yaşam evreleri teorisi oluşturulurken 

aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır (Vernon, 1966: 191-192; Türker, 2002: 

65): 

• Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan gelişmiş ülkelerin şirketlerinin 

bilimsel bilgiye erişme ve bilimsel prensipleri anlama açısından başka 

bir gelişmiş ülkenin şirketlerinden önemli bir farkı yoktur. Ancak tüm 

gelişmiş ülkelerin bilimsel prensiplere (bilgilere) eşit erişimi, bu 

prensipleri yeni ürün geliştirmede aynı düzeyde kullanabileceği 

anlamına gelmez. 
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• Bilimsel bilgi ile bu bilimsel bilginin yeni ürün geliştirmede kullanımı 

arasında doğal bir zaman farkı bulunmakta ve bu riski alacak 

girişimcilere ihtiyaç vardır.  

• Heckscher Ohlin modelinde bilgiye (teknik bilgi) herkesin kolayca, 

ücretsizce ulaştığı varsayılmaktadır. Ancak ürünün yaşam evreleri 

modelinde, bilginin evrensel ve ücretsiz bir mal olduğu şeklindeki 

basitleştirici varsayımdan uzak durulmaktadır. Bilgiye ulaşmanın bir 

maliyeti bulunmakta ve bilgi, yatırım ve ticaret kararlarında bağımsız 

bir değişken olarak görülmektedir. 

• Amerikan girişimcileri yüksek gelirlilerinin alabileceği veya emek 

tasarrufu sağlayan yeni ürünlere karşı isteklerin ilk farkında olacak 

insanlardır. Bu hususa pek çok etmen neden olmaktadır. Bu 

etmenlerden ilki, Amerika’da fert başına hâsılanın diğer ülkelerden 

çok daha fazla olmasıdır. İkinci olarak, Amerikan ekonomisinde iş 

gücü maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı gerek tüketici gerekse 

de üretici bakımından sermayenin emeğin yerini alması isteğinin 

yüksek olmasıdır. Son olarak ise, Amerikan ekonomisinin daha fazla 

nitelikli emeğe sahip olması ve Amerikan şirketlerinin yeni ürünleri 

geliştirmek amacıyla yabancı rakiplerine göre daha fazla araştırma-

geliştirme harcama gerçekleştirmesi belirtilebilmektedir. 

• Tarife, tarife dışı engeller ve taşıma maliyetleri mevcuttur. 

• Çok uluslu şirketler ve sermaye hareketliliği vardır. 

• Dışsal ve içsel ölçek ekonomileri (pozitif ölçek ekonomisi) söz 

konusudur. 

• Ülkeler arasında talep yapısı (zevk ve tercihler) farklılığı vardır. 

• Heckscher Ohlin modelinde tam rekabet şartları varsyılırken, bu 

modelde aksak rekabet şartları (monopol, oligopol ve monopollü 

rekabet piyasaları) geçerlidir. 

• Teori dinamik bir teoridir. Bir başka deyişle, zaman faktörünü hesaba 

katmaktadır. 

• Bir ürünün hayat seyri boyunca üretim ve piyasa özelliklerinde 

değişiklikler oluşmaktadır. 
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 Vernon (1966)’a göre, her mal 3 aşamadan oluşan bir ürün yaşam 

evresine sahiptir. Bunlar, yeni ürün aşaması, olgunlaşmış ürün aşaması ve 

standartlaşmış ürün aşamasıdır. Buna göre yeni ürünler Amerika gibi 

gelişmiş ülkelerde ortaya çıkar. Vernon çalışmasında özellikle Amerikaya 

yoğunlaşsa da Japonya ve Almanya gibi ülkelerde de az da olsa yeni 

ürünlerin icat edileceğini ifade etmiştir. Yeni ürünü ortaya çıkan Amerikan 

çok uluslu şirketi bu yeni malı Amerika’da üretmeyi tercih edecektir. Bu 

hususun birkaç sebebi mevcuttur. Bu hususlardan ilki, yenilikçi şirketin bu 

aşamada maliyetlerden dolayı girdileri değiştirmenin serbestlik derecesiyle 

özellikle ilgili olmasıdır. Bu bağlamda bu bilgi sonraki aşamalarda 

kendilerine başka bölgelerde yatırım yapmayı sağlayacaktır. İkinci olarak, 

yüksek gelirlilerinin alabileceği veya emek tasarrufu sağlayan yeni ürünlere 

karşı talebin Amerikan ekonomisinde mevcut olması ve bu ekonominin 

büyük bir piyasaya sahip olmasıdır. Bu ürüne yönelik talep Amerikan 

ekonomisinde olduğundan ve bu aşamada üretimin önemli bir kısmı iç talebi 

karşılamaya yönelik olduğundan taşıma maliyetlerini azaltmak amacıyla 

üretim Amerika’da gerçekleştirilmektedir. Üçüncü olarak bu aşamada, 

yenilikçi şirket patent haklarıyla monopol konumda olduğundan söz konusu 

ürünün talebinin fiyat esnekliği oldukça düşüktür. Bu nedenle yenilikçi 

şirket, Amerika’da ek üretim maliyetlerini müşterilere basitçe 

aktarabileceğinden üretim için Amerikayı tercih etmektedir. Son olarak ise, 

bu aşamada tedarikçiler, müşteriler ve rakiplerle iletişimde etkin olunması 

için üretim ülke içinde gerçekleştirilmektedir. Bu husus özellikle 

müşterilerin yeni mala dair tepkilerini yakından seyretmek ve alınacak geri 

bilgiler yoluyla malın değiştirilmesi için oldukça mühimdir. Çünkü bu 

aşamada yenilikçi şirket tarafından üretim süreçleri, ürünün özellikleri 

nitelikli emek aracılığıyla değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu aşamada 

firma ürünü tanıtma aşamasındadır ve belirsizlik yüksektir. İşte bu sebeplerle 

Amerikan girişimcileri bu aşamada, daha ucuz faktörlere sahip ülkeler yerine 

daha yüksek üretim maliyetine sahip olan Amerika’da üretim yapmayı 

seçmektedir. Bu nedenle yeni üretim aşamasında bir üründe ihracatçı 

olmanın ülkelerin faktör donatımlarıyla ve dolayısıyla da Heckscher Ohlin 

modeliyle ilişkisi söz konusu değildir.      
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Yeni ürün aşamasında, üretimin önemli bir kısmı ulusal talebe yönelik 

olmakla beraber yeni mal ABD gibi yüksek gelir düzeyine sahip olan diğer 

gelişmiş ekonomilere ve gelişmekte olan ekonomilerdeki zengin tüketicilere 

satılmaktadır. Bu aşamada üretimde nitekli emek yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Küçük ölçekli üretim sebebiyle içsel ölçek 

ekonomilerinden yararlanma olanağı düşüktür. Bu aşamada, yenilikçi firma 

dışsal ölçek ekonomilerinden yararlanmaktadır. Bu dönemde, üretim 

maliyetlerinin ötesinde, teknik bilgiye sahip olmak, pazara yakınlık, taşıma 

maliyetlerinden tasarruf sağlamak ve ölçek ekonomilerinin yarattığı maliyet 

avantajlarından faydalanmak mukayeseli üstünlüklerin belirlenmesinde ve 

uluslararası ticaretin şekillenmesinde önemli faktörler arasındadır (Erkök 

Yılmaz, 2010: 210).    

Olgunlaşmış ürün aşamasında, ürünün bazı genel standartları ortaya 

çıkmaktadır. Bu süreçte, yabancı ülkelerden bu ürüne gerçekleşen talep 

hızlıca artmaktadır. Fakat mal halen yüksek gelirlilere hitap ettiğinden 

dolayı, özellikle Batı Avrupa gibi diğer gelişmiş ekonomilerden bu mala 

olan talep hızlıca artmaktadır. Bununla birlikte, ürünün patent hakları bu 

dönemde bitmekte ve mal rakip şirketler (diğer gelişmiş ekonomilerdeki) 

tarafından taklit edilmektedir. Bu nedenle bu aşamada bu malın talebinin 

fiyat esnekliği yükselmektedir. Bununla beraber, bu süreçte esneklik ihtiyacı 

da azalmaktadır. Belirli bir standartlaşma seviyesi ölçek ekonomisine 

ulaşmak için kitlesel üretim aracılığıyla gerekli teknik imkânları 

sağlamaktadır. Bu aşamanın başlarında, yenilikçi firma kitlesel üretim 

yoluyla büyük ölçekli üretim yaparak bu malı diğer gelişmiş ekonomilere ve 

gelişmekte olan ülkelere ihraç etmektedir. Üretim sürecinin daha 

standartlaşmasıyla içsel ölçek ekonomilerinin gerçekleşmesi Heckscher 

Ohlin modelinden farklı bir durumdur. Çünkü Heckscher Ohlin modelinde 

ölçeğe göre sabit getiri söz konudur.      

Bu aşamada hem ürün farklılaştırması hem de fiyat farklılaştırması 

söz konudur. Ürünün belirli genel standartlarının artan kabulü, ürün 

farklılaştırmasının olmayacağı anlamına gelmez. Tam tersine, fiyat 

rekabetinden kaçmayı deneyen firmalar ürün farklılaştırma çabalarını 

yoğunlaştırırlar. Artan rekabet çeşitliliği ve uzmanlaşmayı beraberinde 

getirir. Bu duruma, yeni bir ürün olarak radyoyu keşfeden firma karşısında 
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diğer firmaların saatli radyo, otomobil radyosu, mobil radyoların üretiminde 

uzmanlaşması örnek olarak verilebilmektedir. Ayrıca yeniliği diğer 

şirketlerin taklit etmesiyle üretim maliyetlerindeki fark önemli bir rekabet 

öğesi olmuştur. 

Amerika’daki yenilikçi çok uluslu şirket, üretim maliyetinin 

Amerika’dan daha az olduğu ve ürüne olan talebin en fazla arttığı Batı 

Avrupa gibi gelişmiş ülkelerdeki piyasayı yerel şirketlere ya da Amerika’da 

bulunan rakiplerine kaptırmamak için bu piyasalara ihracat yapmak yerine 

bu ülkelerde fabrika kurmayı seçmektedir. Taklitçi diğer Amerikan şirketleri 

de yenilikçi şirketi takip edecektir. Yurt dışı üretim, taşıma maliyetlerini 

azaltmak bakımından belirleyici olacaktır. Eğer diğer gelişmiş ekonomilerde 

gerçekleşecek üretimin maliyeti yurt içinde yapılan üretim maliyetlerinden 

ve yurt içinden diğer gelişmiş ülkelere malı taşıma maliyetleri toplamından 

küçük olursa, Amerikan ÇUŞ’ları diğer gelişmiş ülkelere yatırım 

gerçekleştirme eğiliminde olacaklardır. Üretim maliyetlerindeki fark ölçek 

ekonomilerinden, sermaye ve emek maliyeti farklılıklarından kaynaklanır. 

Sermaye faktörü emeğe kıyasla daha akışkan olduğundan bu ülkeler 

arasındaki sermaye fiyatları birbirine benzerdir. Ölçek ekonomilerinin tam 

kullanıldığı varsayımı altında Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler arasındaki 

üretim maliyeti farkı temelde emek maliyetinden etkilenmektedir. 

Avrupa’daki emek maliyetlerinin Amerika’dan daha düşük olmasından 

kaynaklı olarak Avrupa’da aynı ürün Amerika’dan daha düşük fiyatla 

satılacaktır. Heckscher Ohlin teoreminde oldukça önemli bir rol alan nispi 

faktör donatımı ve faktör fiyatları, ürünün yaşam evreleri teorisinde tam 

olarak ihmal edilmemiştir. Bu aşamada üretim (emek) maliyetleriyle beraber 

teknik bilgiye sahip olmak (taklit ve DYY yoluyla), taşıma maliyetlerinden 

tasarruf sağlamak, pazara yakınlık ve ölçek ekonomilerinin sağladığı maliyet 

avantajlarından faydalanmak mukayeseli üstünlüklerin belirlenmesinde ve 

uluslararası ticaretin şekillendirilmesinde önemli faktörler arasındadır 

(Erkök Yılmaz, 2010: 210). Bu bağlamda olgunlaşmış ürün aşamasında da 

bir malda ihracatçı olmanın ülkelerin faktör donatımlarıyla ve dolayısıyla da 

Heckscher Ohlin modeliyle çok da ilgisi bulunmamaktadır.   

Bu aşamada tarife ve tarife dışı engellerin söz konusu olması da, 

DYY’nin gerçekleşmesinde oldukça mühimdir. Aynı zamanda bu mala talep 
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artışının gerçekleştiği pazarlarda gümrük tarifesinin yürürlüğe konulması 

beklentisinden dolayı da DYY ortaya çıkabilmektedir. DYY’nin 

gerçekleşmesi ise Heckscher Ohlin modelindeki, sermaye ve emeğin ülkeler 

arasında hareketli olmadığı varsayımına ters düşmektedir. Bu aşamadaki 

DYY, 1960 ve 1970’ler boyunca Amerikan firmalarının Batı Avrupa’da 

yaptıkları çok büyük miktarlarda doğrudan yabancı yatırımla tutarlıdır. Yine 

son zamanlarda Japonya firmaları da Güney Kore’ye benzer yatırımlar 

yapmaktadır (Appleyard vd., 2010: 178).     

Olgunlaşmış ürün aşamasında, Amerika’dan diğer gelişmiş 

ekonomilere ve gelişmekte olan ekonomilere gerçekleştirilen ihracat giderek 

azalmaktadır. Yeni ürün aşamasında ve olgunlaşmış ürün aşamasının 

başlangıcında Amerika’dan diğer gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan 

ülkelere yapılan ihracatın yerini bu aşamanın sonlarında maliyet farkından 

ötürü Amerikan şirketlerinin diğer gelişmiş ülkelerdeki iştirakleri ve diğer 

gelişmiş ülkelerin yerli firmalarının Amerika ve gelişmekte olan ülkelere 

ihracatı almaktadır (Ünsal, 2005: 215-216).     

Son aşama olan standartlaşmış ürün aşamasında ise, malın genel 

standartları tam olarak ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada, malın özellikleri, 

üretim yöntemi kalıplaşmış ve gerek üreticiler gerekse de tüketiciler 

tarafından tam olarak bilinmektedir. Bu süreçte ürün ve üretim tekniği hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketler tarafından oldukça 

kolay taklit edildiğinden ve mal tam olarak standart hale geldiğinden şiddetli 

bir fiyat rekabeti ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu aşama ucuz olan 

niteliksiz emeğin üretimde daha fazla kullanılabildiği aşamadır. Ürünün 

talebinin fiyat esnekliği yükselmiştir. Bu aşamada emek maliyetleri 

tekrardan önemli hale gelmektedir. Bu nedenle bütün üreticiler en düşük 

maliyetli kuruluş yerlerini araştırmaktadırlar. Dolayısıyla yenilikçi şirket 

dâhil olmak üzere tüm şirketler ucuz emekten faydalanmak amacıyla 

gelişmekte olan ekonomilere yatırım yapmaktadır. Böylece DYY ve taklit 

aracılığıyla ürün gelişmekte olan ekonomilerde de üretilmeye 

başlanmaktadır. Bu aşamada yeni ürün tüketicilerin genel beğenisini 

kazanmıştır. Bu husus gelişmekte olan ülkelerde geniş ölçüde sermaye ve 

niteliksiz emeğe ihtiyaç duyan kitle üretimine neden olmaktadır. Ayrıca 

standartlaşmış mallar dışsal ölçek ekonomilerine pek fazla ihtiyaç 
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duymadıklarından bu malların gelişmekte olan ülkelerde üretilmesi çok zor 

değildir (Vernon, 1966: 202- 205).     

Standartlaşmış ürün aşamasında ucuz emeğe sahip olan gelişmekte 

olan ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğü ele geçirmektedir. Bu ülkelerde emek 

ucuzdur ve sermayenin kıt oluşu maliyetleri artırıcı etki yapmamaktadır. 

Gelişmekte olan ekonomilerde sermayenin kıt oluşunun bu ülkelerde üretim 

maliyetini etkilememesinin sebepleri şunlardır: 

• Uluslararası yatırımcılar açısından sermaye zaten pahalı bir üretim 

faktörü değildir. 

•  Hükümet sermeyeyi girişimcilere ucuza vermektedir. 

•  Bu ülkelerdeki sermaye piyasası gerçek değerini yansıtmaktan 

uzaktır. 

• Standartlaşmış ürünler niteliksiz emeğe yoğun şekilde ihtiyaç 

duyarken, ürünlerin bir kısmının sermaye yoğunlukları düzeyi ise tam 

belirli değildir. 

Standartlaşmış ürün aşamasında, Amerika ürünü diğer gelişmiş 

ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerden ithal etmeye başlamaktadır. 

Bu aşamada zaman içerisinde, diğer gelişmiş ülkelerde maliyet farkından 

dolayı bu ürünün üretimi ve ihracatından vazgeçmektedirler. Mal tüm 

dünyaya gelişmekte olan ekonomilerden ihraç edilmektedir. Bu bağlamda 

standartlaşmış ürün aşamasında, yüksek ücretli ekonomiler ürünün 

ithalatçısı, düşük ücretli ekonomiler ise ürünün ihracatçısıdır. Bu aşamada 

Amerika’da yeni bir ürün icat edilir ve yeni bir ürün yaşam evresi 

başlamaktadır.   

Vernon’a göre ülkelerin hangi ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüklere 

sahip olacakları, malın içerisinde olduğu yaşam evresi ile ilgilidir. İlk iki 

üretim aşamasında da bir üründe ihracatçı olmanın ülkelerin faktör 

donatımlarıyla ve dolayısıyla da Heckscher Ohlin modeliyle çok da ilgisi 

yoktur. Fakat standartlaşmış ürün aşamasında niteliksiz ve düşük ücretli 

emeğe bol olarak sahip olan gelişmekte olan ekonomilerin söz sahibi olması 

ülkelerin faktör donatımlarıyla ve dolayısıyla da Heckscher Ohlin modeliyle 

uyumludur. Bu bağlamda ilk aşamada ve ikinci aşamasının başlangıcında 

söz konusu ürünün ihracatçısı olan ülke son aşamada ithalatçı 

olabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, ürünün yaşam evreleri teoreminde ürünün 
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yaşam evreleri süresince ihracatçı ülke dinamik mukayeseli üstünlükler 

yoluyla değişmektedir. Ürün ilk aşamada Amerika, ikinci aşamada diğer 

gelişmiş ülkeler, son aşamada ise gelişmekte olan ülkeler tarafından ihraç 

edilmektedir. Ürünün yaşam evreleri teoreminde, ürün icat edildikten 

sonraki aşamalarda doğrudan yabancı yatırımlar ve taklit yoluyla ürünü ihraç 

eden ülke değişmektedir. Ürün standartlaştıkça mukayeseli üstünlük, nitekli 

emeğin bol olduğu ekonomilerden niteliksiz emeğin bol olduğu ekonomilere 

kaymaktadır.    

Ürünün yaşam evrelerini geçiren pek çok ürün vardır. Bunlardan biri 

televizyon alıcısıdır. Bu ürünü yıllarca Amerika ihraç etmiştir. Fakat Avrupa 

ülkeler ve Japonya piyasaya girerek Amerika’nın piyasa payını belirgin 

şekilde azaltmışlardır. Sonra ise, Japonya ve Avrupa, Kore ve diğer Asya 

üreticilerine piyasayı kaptırmışlardır. Bir diğer örnek, tekstil ve hazır giyim 

endüstrisidir. 18. yüzyılda yaşanan sanayi devrimiyle birlikte İngiltere bu 

sektörde liderliği kazanmıştır. Ancak belirli bir zaman sonra, yeni teknikler 

yayıldıkça İngiltere’nin yerini Amerika ve Japonya almıştır. Belirli bir 

zaman sonra ise ürün standartlaşmış ve ucuz emeğin yoğun olduğu Hong 

Kong ve Singapura kaymıştır. Ancak bu iki ülkede ücretlerin yükselmesiyle 

üreticiler üretimlerini, ücretlerin daha düşük olduğu Çin, Malezya ve 

Filipinler gibi Asya’nın yeni merkezlerine kaydırmışlardır (Seyidoğlu, 2013: 

105).       

Heckscher Ohlin modeli, Amerika’nın emek yoğun ürünleri ithal, 

sermaye yoğun ürünleri ise ihraç etmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Leontief paradoksu ise Amerika’nın emek yoğun ürünleri ihraç ettiğini, 

sermaye yoğun ürünleri ise ithal ettiğini ifade etmektedir. Ürünün yaşam 

evreleri modeli ise Amerika’nın yüksek gelirli ve emek tasarrufu sağlayan 

yeni ürünleri ihraç ettiğini ve ileriki aşamalarda standart olan bu ürünleri ise 

ithal ettiğini belirtmektedir. Yeni ürün aşamasında bu ürünler emek yoğun 

(nitelikli emek) şekilde üretilmektedir.  Çünkü bu aşamada bilim adamları, 

mühendisler yoğun şekilde çalışmaktadır. Amerika ithal ederken ise aynı 

ürünler standart hale gelmiş ve sermaye yoğun şekilde üretilmektedir. Bu 

sebeple Vernon’a göre Leontief’in bulguları tutarlıdır (Vernon, 1966: 201-

202). Çünkü Heckscher Ohlin modeli ürünün yaşam evrelerinin tersine, 

teknik bilginin ülkeler arasında serbestce yayılacağını varsayarak dış ticareti 
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belirlemeyeceğini ve emeğin homojen olduğunu varsaymıştır. Ayrıca 

Heckscher Ohlin modeli dinamik karşılaştırmalı üstünlükler, doğrudan 

yabancı yatırım, ticaret engelleri, taşıma maliyetleri ve ölçek ekonomilerine 

yer vermemiştir.  

Heckscher Ohlin modeli statik bir yaklaşım olduğu için ticaret 

şekillerindeki zaman içerisinde oluşan değişiklikleri açıklayamaz. Ancak 

ürünün yaşam evreleri teoremi dinamik olduğundan ticaret şekillerindeki 

zaman içerisinde oluşan değişiklikleri açıklayabilmektedir. Ürünün yaşam 

evreleri teoremi, sadece sanayi mallarıyla ilgilenmektedir. Heckscher Ohlin 

modeli ise hem sanayi hem de ilksel mallara yönelik ticareti açıklamaya 

çalışmaktadır. Vernon’a göre, Heckscher Ohlin modeli yeni ürün şeklindeki 

(ileri teknolojili ürün) sanayi mallarının dış ticaretini açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır. Standartlaşmış sanayi mallarında (düşük teknoloji içeren) dış 

ticareti hem ürünün yaşam evreleri modeli hem de Heckscher Ohlin modeli 

benzer şekilde açıklamaktadır. Ancak ilksel malların (tarımsal ürün ve ham 

maddeler) dış ticaretinde Heckscher Ohlin modeline dönmek gerekmektedir. 

Bu sebeple, bu teorem Heckscher Ohlin modeli’nin bir ikamesi değil, önemli 

bir tamamlayıcısıdır.      

Teknik bilginin ülkeler arasında serbestçe dolaşmaması şu sonuçlara 

sebep olur: 

• Yeni ürünler ve yeni üretim yöntemlerinin bulunması az talebe sahip 

bir ülkeden öte, güçlü bir talebin olduğu ülkelerde oluşur. 

• Bir iş insanı, uluslararası piyasalarla karşılaştırıldığında kendi iç 

piyasasında yeni ürüne bir talep olacağını düşünüyorsa, büyük 

olasıklıkla sermaye bulmaya uğraşacaktır. 

• Pazara yakın bir yerde üretim tesisi kuran bir üretici, pazar bilgisini 

elde ederken, pazara daha uzak bir konumdaki üreticiye kıyasla daha 

düşük bir maliyete katlanmaktadır.     

Ürünün yaşam evreleri teoreminde, Amerika gibi sanayileşmiş 

ekonomiler henüz standartlaşmamış ürünleri ihraç ederken, gelişmekte olan 

ekonomiler ise standartlaşmış ürünleri ihraç etmektedir. Bir başka deyişle, 

gelişmekte olan ülkeler daha önce gelişmiş ülkelerin icat ettiği ve geliştirdiği 

malları ihraç edeceklerdir. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin icatçı 

olamadıklarını vurgulamaktadır. 
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Leontief’in Heckscher Ohlin modeli’ni test etmesi gibi ürünün yaşam 

evreleri teoreminin tamamını ampirik olarak test eden bir araştırma yoktur. 

İktisatçılar ürünün yaşam evreleri teoreminin belirli özelliklerinin gerçek 

yaşamla tutarlı olduğunu görmeye bazı çalışmalar yapmışlardır. Örneğin, 

Keesing (1967), Gruber vd. (1967), Amerikan çok uluslu şirketlerinin ar-ge 

harcamalarıyla endüstrinin ihracatı arasında pozitif ilişki bulmuşlardır. 

Dahası Gruber vd. (1967), araştırma yoğun Amerikan endüstrilerinin DYY 

yapmaya yüksek eğilimli olduğunu bulmuştur. Bu durum olgunlaşma 

aşamasındaki DYY ile tutarlıdır. Hufbauer (1966), sentetik maddelerin dış 

ticaretini incelemiştir. Çalışması sonucunda Amerika ve diğer gelişmiş 

ülkelerin yeni ürünleri ihraç ettiğini, gelişmekte olan ülkelerin ise eski 

ürünleri ihraç ettiğini bulmuştur. Wells (1969), hızlı artş gösteren Amerikan 

ihracatındaki ürünlerin talebin gelir esnekliğini incelemiştir. Sonuçta yüksek 

gelir tipine bağlı ürün türlerinde diğer ürün türlerine kıyasla ihracatın daha 

hızlı büyüdüğünü görmüştür. John Morrall 1972 yılındaki çalışmasında 

yüksek ihracat yapan Amerikan endüstrilerinin tanıtım ve promosyon 

harcamalarının oldukça yüksek olduğunu bulmuştur. Bu durumların hepsi de 

ürünün yaşam evreleri teoremiyle tutarlıdır (Appleyard vd., 2010: 179).  

Vernon (1979), çok uluslu şirketlerin pazar talebi hakkında 1960’lı 

yıllara kıyasla çok daha fazla bilgisi olduğunu ve yeni ürünü Amerika yerine 

Kanada, İngiltere gibi iyi bildikleri ya da Afrika, Asya gibi az bildikleri 

ülkelerde üretebildiklerini ifade ederek 1966 yılındaki teorisini eleştirmiştir. 

Ayrıca Vernon (1979) Amerika ile diğer gelişmiş ekonomiler arasındaki 

gelir ve teknoloji farkının da azaldığını ifade ederek Amerikan şirketlerinin 

yeni malları icat etmekte diğer gelişmiş ekonomi şirketlerinden üstün olduğu 

varsayımını da eleştirmiştir.       

Ürünün yaşam evreleri teoremi teknoloji açığı modelinin geliştirilmiş 

ve genelleştirilmiş bir biçimidir. Teknoloji açığı teoremi, taklit gecikmesini 

(öğrenme sürecini) vurgularken, ürünün yaşam evreleri teoremi 

standardizayon sürecini (öğrenme sürecinin yanında patent, taşıma 

maliyetleri vb.) vurgulamaktadır. Bu iki teori birbirlerinin alternatifi değil 

tamamlayıcılarıdır. Linder (1961)’in tercihlerde benzerlik modeli, ürünün 

yaşam evreleri teoremine oldukça önemli iki katkı yapmıştır. Bunlardan ilki, 

pazara yakınlık olarak da belirtilen, bir ülkede iç piyasa talebinin sanayi 
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malları üretiminde oldukça önemli bir faktör olmasıdır. Ayrıca ölçek 

ekonomilerinin ticaret akımlarını belirlemesidir (Türker, 2002: 89). 

Keesing’in nitelikli iş gücü modeli de ürünün yaşam evreleri teoremiyle 

tutarlıdır. Keesing modelinde Amerika diğer sanayileşmiş ülkelere göre çok 

daha fazla nitekli iş gücüne sahiptir ve nitelikli emeğin yoğun olarak 

kullanıldığı malları ihraç etmektedir.     

Ürünün yaşam evreleri teoremi, teknolojik yenilik, ölçek ekonomisi, 

taşıma maliyetleri, çok uluslu şirketler, doğrudan yabancı yatırım, dinamik 

karşlılaştırmalı üstünlükler gibi faktörlerin dış ticareti belirlemede önemli 

olduğunu vurguladığından dış ticaret teorileri açısından çok mühim bir 

noktadadır. 
 

2.9. Çekim Modeli 
Bir diğer yeni dış ticaret modeli ise, iki ya da daha fazla ülke 

arasındaki dış ticaretin düzeyini açıklamak için kullanılan çekim modelidir. 

Model 1687 yılında Isaac Newton tarafından fizikte kullanılması amacıyla 

oluşturulan yer çekimi kanuna dayanmaktadır.    

Newton’un yer çekimi kanuna göre, iki cisim arasındaki çekim gücü, 

cisimlerin büyüklükleri ile doğru aralarındaki uzaklığın karesi ile ters 

orantılıdır. Çekim modeli 19. yüzyılın ortalarında sosyal bilimlere göç 

akımları, sermaye akımları gibi konularda uyarlanmıştır. Çekim modeli ilk 

kez Walter Isard tarafından 1954 yılında uluslararası ticarete uygulanmıştır. 

Ancak uluslararası ticaretin çekim modelinin ampirik çalışmaları ilk defa 

Tinbergen (1962) tarafından gerçekleştirilmiştir. Basit çekim modeli olarak 

isimlendirilen bu modele göre, ülkeler arasındaki dış ticaret miktarı ülkelerin 

ekonomik büyüklükleri ile pozitif, ülkeler arasındaki uzaklık ile negatif 

ilişkilidir. Tinberger ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ülkelerin gayri safi 

milli hâsılaları, ülkeler arasındaki uzaklıkları ise ekonomik açıdan en büyük 

olan şehirleri arasındaki deniz mili olarak ölçmüştür.     

Tinbergen (1962)’in çalışmasını Pöyhönen (1963)’un benzer 

değişkenlerle ekonometrik çalışması takip etmiştir. Linnemann (1966) da 

Tinbergen(1962)’nin kullandığı çekim modeline başka bağımsız değişkenler 

kullanarak çekim modelini geliştirmiştir. 1970’li yıllar incelendiğinde, çekim 

modeli dış ticaret analizlerinde gerekli bir model olmuştur. Çekim modelinin 
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teorik temelleri ise Anderson (1979) ve Bergstrand (1985) tarafından ortaya 

çıkarılmıştır.     

Tinbergen tarafından ortaya atılan ve en basit çekim modeli olarak 

adlandırılan model şu biçimdedir: 

𝐅İ𝐉 = 𝑮
𝑴İ𝑴𝑱

𝑫İ𝑱
 

Burada Fij i ülkesi ile j ülkesi arasındaki toplam ticaret hacmini, Mi ve 

Mj i ve j ülkelerinin gelirleri (GSMH), Dij ülkeler arasındaki uzaklığı, G ise 

bir sabiti belirtmektedir. Bu 3 değişken neredeyse tüm çekim modellerinde 

kullanılan değişkenlerdir. İki ülkenin milli geliri iki ülkenin arasındaki dış 

ticareti belirleyen en önemli değişkenlerden ikisidir. Çünkü milli gelir 

ülkelerin ihracat ve ithalat kapasitelerini pozitif etkilemektedir. İki ülke 

arasındaki uzaklık ise dış ticareti belirleyen bir diğer önemli değişkendir. 

Bunun sebebi ise, uzaklığın taşıma maliyetlerini arttırmasıdır (Tinbergen, 

1962: 263).  Zaman içerisinde modele ülkelerin nüfus düzeyleri, fert başına 

gelir düzeyleri, ortak dil, ekonomik entegrasyon anlaşmaları, sınır komşusu 

olup olmadıkları, ticaret engelleri (tarife ve tarife dışı engeller) ve fert başına 

hâsılalar arasındaki fark olan Linder etkisi gibi değişkenler de dâhil edilerek 

model genişletilmiştir. Ülkeler arasındaki uzaklığın ikili dış ticareti negatif 

etkilemesinin nedenleri şöyle ifade edilmektedir (Golovko, 2009:6): 

• Uzaklık, hem taşıma masrafları nedeniyle hem de ulaşımdaki olası 

gecikmeler (sınırda beklemek gibi) nedeniyle taşıma maliyetlerini 

yükseltmektedir. 

• Uzaklık, tüketicisi açısından nihai malın üreticisi açısından ise 

girdilerin teslim süresinin uzaması yoluyla dış ticareti olumsuz 

etkileyen bir faktördür. 

• Uzaklık, bizzat görüşmeyi engellediğinden dolayı dış ticareti olumsuz 

etkileyen bir faktördür. 

• Uzaklık, araştırma maliyetlerini artırmasından kaynaklı dış ticareti 

olumsuz etkileyen bir faktördür. 

• Uzaklık ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar için bir gösterge 

olabilmektedir. Kültürel farklılıklar ise dış ticaret ilişkilerini negatif 

etkileyebilmektedir. 
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Çekim modelinde uzaklık faktörü olarak genellikle ekonomik 

bakımdan en büyük olan şehirleri arasındaki mesafe ve ekonomilerin 

başkentleri arasındaki mesafeden yararlanılmaktadır. Ayrıca sınırda bekleme 

zamanı dâhil ortalama taşıma maliyeti ya da her ülkenin 

başkentinin/ekonomik açıdan en büyük şehirlerinin enlem ve boylam 

değerleri ile iki ülke arasındaki asgari uzaklığın hesaplanması da 

kullanılabilmektedir (Karluk, 2013: 179).    

Çekim modeli, geleneksel ve yeni dış ticaret teorilerinin çoğundan 

farklıdır. Çünkü çekim modeli dış ticaretin bileşenine odaklanmamakta, dış 

ticaretin seviyesini izah etmeyi amaçlamaktadır. Çoğu uluslararası ticaret 

teorisinde ise uluslararası ticaretin hacmine değil dış ticaretin bileşenlerine 

(endüstri içi ticaret-endüstriler arası ticaret ya da sanayi malı-tarım malları 

gibi) ağırlık verilmektedir (Appleyard vd., 2010: 192).    

Çekim modeli birçok ampirik çalışmada kullanılmıştır. Model, ülkeler 

arasındaki dış ticaretin seviyesini çok iyi açıklamakta ve dış ticaretin temel 

sebeplerine ışık tutmaktadır. Örneğin, Tatlıcı ve Kızıltan (2011), Türkiye’nin 

1994-2007 yılları arasında ihracat yaptığı 46 ülkeyi kapsayan çalışmasında, 

çekim modelini Türkiye’nin ihracatı üzerine uygulamıştır. Sonuçta 

mesafenin Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkilediğini, Türkiye’nin milli 

gelirinin ve Türkiye’nin ihracat yaptığı ekonomilerin milli gelirlerinin 

Türkiye’nin ihracatını olumlu etkilediğini bulmuşlardır. Türkiye’nin ve 

ihracat yaptığı ekonomilerin nüfuslarının, Gümrük Birliği anlaşmasının ve 

ortak sınırı paylaşmanın Türkiye’nin ihracatı üzerinde önemli bir etkisinin 

olmadığını bulmuşlardır. Böylece çekim modelinin Türkiye’nin ihracatını 

açıklamakta başarılı olduğu bulunmuştur. 

Çalışmada, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve 1970’lerin sonunda yaygın 

hale gelen yeni dış ticaret teorileri kapsamında başlıca teorilere değinilmiştir. 

Daha önceden de ifade edildiği üzere yeni dış ticaret teorileri Krugman 

(1979, 1980, 1981) modeli ile özdeşleştirilmektedir. Modelde dış ticaretin 

oluşumunda ürün farklılaştırılması, ölçek ekonomileri ve aksak rekabeti 

vurgulanmış ve endüstri içi ticaret açıklanmıştır. Ayrıca Krugman modelinde 

aynı endüstrideki tüm firmalar homojendir.      

1990’lı yılların ortalarından itibaren ise yeni dış ticaret teorilerinden 

firma bazlı ticaret modelleri olarak da isimlendirilen yeni-yeni dış ticaret 



71 | DIŞ TİCARET TEORİLERİNİN EVRİMİ 

 

teorilerine bir geçiş meydana gelmiştir. Bu geçiş dış ticaret teorilerinde 

ikinci temel değişmeyi göstermektedir. Yeni-yeni dış ticaret teorilerinde dış 

ticaretin temel analiz birimleri olarak endüstriler yerine firmalar 

kullanılmaktadır. Bu teorilere göre dış ticaretin oluşumu firmalar arasındaki 

verimlilik farklarına bağlı olarak izah edilmektedir. Özellikle, aynı 

endüstride bulunan firmaların verimliliklerinin farklı olduğu, ihracatçı ve 

ihracatçı olmayan firmaların aynı sektör içerisinde bulunduğu ve verimliliği 

daha yüksek firmaların ihracat yaptıkları diğerlerinin ise sadece yurt içi 

piyasaya çalıştığı şeklindeki ampirik bulgular uluslararası ticaret 

teorisyenlerinin büyük dikkatini çekmiş ve yeni teoremlerin ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Böylece dış ticaret teorileri açısından ikinci temel 

değişme ortaya çıkmış ve yeni-yeni dış ticaret teorisi doğmuştur. Yeni dış 

ticaret teorileri firma homojenliğini varsayarak endüstri içi ticareti 

açıklarken; yeni-yeni dış ticaret teoriler ise, aynı sektör içerisinde yer alan 

firmalar arasında bile gözlemlenebilir farklılıklar bağlamında firma 

heterojenliği varsayarak endüstri içi ticareti açıklamaktadır (Gencer, 2015: 

18). 
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3.HETEROJEN FİRMA TİCARET TEORİSİ: YENİ-YENİ 

DIŞ TİCARET TEORİLERİ 
Yeni-yeni dış ticaret teorileri firma düzeyinde verilere dayalı 

analizlerden elde edilen ampirik sonuçlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

ampirik noktalar aşağıdaki gibidir (Bernard ve Jensen, 1995: 73; Bernard 

vd., 2007: 19; Ciuriak vd., 2015: 132; Argın, 2015: 666): 

• Bir endüstrideki tüm firmaların verimliliklerinin aynı olduğu ve 

hepsinin ihracat yaptığına dair bir varsayım çok yanlıştır. Firmaların 

belli bir kısmı ihracat yapmaktadır. Buna göre daha verimli firmalar 

ihracatçı olup verimi düşük firmalar ise sadece yurt içi piyasaya 

çalışmaktadır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ihracatçı firmalar 

üretimlerinin sadece küçük bir kısmını (yaklaşık %10-%20) ihraç 

etmektedirler.  

• Aynı sektör içerisinde ihracatçı firmaların ihracatçı olmayan firmalara 

kıyasla daha büyük (büyük ölçekli), daha verimli, sermayesi daha 

yüksek, nitelikli emeği yoğun ve daha yüksek ücret ödedikleri 

bulunmuştur. Bununla birlikte, ihracatçı firmalar ihracatçı olmayan 

firmalara göre daha hızlı büyümektedirler. 

• Bir endüstri içerisindeki ihracatçıların çok küçük bir kısmı toplam 

ihracatın büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedir. Örneğin; 

Amerika’da 2005 yılında ihracatçı firmaların sadece yüzde 5’i toplam 

ihracatın %93’ünü gerçekleştirmektedir. 

• Firmaların ihracat faaliyetleri zaman içerisinde oynaklık 

sergilemektedir. Ek olarak, firmaların ihracat piyasasına giriş ve 

çıkışları serbesttir. İhracat piyasasına girişte sabit maliyetler söz 

konudur. Ülkenin dış ticarete açılmasıyla birlikte verimiliği düşük 

firmalar ihracat piyasasına giremeyeceklerdir. Bunun sebebi düşük 

verimli firmaların ihracat için katlanılan sabit maliyetleri 

karşılayamaması ve zarar etme durumudur. Bu duruma ihracat 

piyasası seçim etkisi (self-section effect) yani verimlilik düzeyine 

dayalı ihracatçı firmaların kendi kendilerini seçmeleri denilmektedir. 

• Ticari liberalizasyonu takiben toplam verimlilikteki artışların 

kaynakların endüstriler arasında yeniden dağılımından değil 

kaynakların endüstilerin içerisinde yeniden dağılımının sonucu olduğu 
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bulunmuştur. Ticari liberalizasyon, düşük verimliliğe sahip firmaların 

endüstriden çıkmasına neden olmakta ve böylece endüstrinin toplam 

verimliliği artmaktadır. 

• İhracat yapan firmalar daha yeni ve kitle üretim teknolojilerini 

benimsemektedir. 

Temelde Melitz (2003) ve Bernard vd. (2003) tarafından belli 

açılardan farklılaşan iki farklı yeni yeni dış ticaret teoremi söz konusudur. 

Teorilerin 2003 yılında başlayan gelişim süreci ise halen devam etmektedir. 

Çalışmada literatürün daha çok Melitz (2003) modeli üzerinden genişlediği 

gözlemlendiğinden Melitz (2003) modeli üzerinden yeni-yeni ticaret 

teorilerine değinilmektedir.    

Melitz (2003) ölçeğe göre artan getiriler (firma bazında), monopolcü 

rekabet (ürün farklılaştırılması, monopolcü rekabet piyasası, endüstri içi 

ticaret) koşulları altında firmaların heterojen olduğunu varsayarak 

Krugman’ın (1979, 1980, 1981) modelini geliştirerek yeni - yeni dış ticaret 

modelini oluşturmuştur. Krugman modelinde tüketicilerin ürünün tüm 

çeşitlerine dair istekleri aynıdır. Ayrıca her ülkede çok sayıda aynı ürünün 

farklı çeşitlerini üreten firmalar vardır. Ülkelerin birinde üretilen ürün çeşidi 

diğer ülkede üretilmemektedir. Modelde aynı endüstrideki tüm firmalar 

homojendir. Firmalar aynı sabit maliyet ve aynı marjinal maliyetle 

çalışmaktadır. Dolayısıyla tüm firmaların verimlilikleri aynıdır. Firmalar 

sabit ihracat maliyetleriyle karşı karşıya değildir. Firmaların hepsinin 

ihracatçı oldukları öngörülmektedir. Bu yaklaşımda firmaların hepsi 

homojen olduklarından, ülkeler otarşi durumlarından dış ticarete 

açıldıklarında ya da tarife gibi ticaret engelleri azaldığında her firmanın 

ihracat hacmi artmaktadır. Herhangi bir firma ihracatını durdurmamakta ya 

da endüstriden çıkmamaktadır. Böylece ürünün tüm çeşitlerinin dış ticareti 

yapılmaktadır. Ancak firmalara yönelik verilere dayalı ampirik çalışmalarda, 

firmaların belli bir kısmı ihracat yaptığı bulgusu görülmüştür. Melitz (2003) 

modeli bu hatayı düzeltmek amacıyla ortaya çıkmıştır.   

Melitz (2003) heterojen firma varsayımına dayalı “dinamik endüstri 

modeli” kapsamında dış ticaretin endüstri içerisinde şirketler arasındaki 

piyasa payının yeniden dağılımında hızlandırıcı bir rol alıp almadığını 

incelemiştir. Verimliliği yüksek şirketlerin ihracat yaptıklarını verimlililiği 
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düşük şirketlerin ise endüstriden çıkmaya zorlandıklarını bulmuştur. Gerek 

verimliliği düşük firmaların endüstriden çıkması gerekse de verimliliği 

yüksek şirketlerin ihracattan kazançları sonucunda, verimliliği yüksek 

şirketlerin piyasadan daha fazla pay aldığını göstermiştir. Böylece toplam 

verimlilikte de artmakta ve kârlar verimliliği yüksek şirketler yararına 

yeniden dağılmaktadır. Melitz’e göre, daha büyük ölçekli firmalar ve daha 

ileri teknolojiyi kullanan firmalar daha verimlidir.    

Melitz modelinde, Krugman modelinde olduğu gibi tüketicilerin 

ürünün tüm çeşitlerine dair istekleri aynıdır. Bir başka deyişle, bir malın tüm 

çeşitlerinin her iki ülkedeki tüketiciler tarafından talep edildiği 

varsayılmaktadır. Bununla birlikte piyasada çok sayıda firma vardır. Her 

firma aynı ürünün farklı çeşidini üretmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla her 

bir ülkede aynı malın farklı çeşitleri üretilmektedir. Monopollü rekabet 

piyasasının geçerli olduğu ve üretimin ölçeğe göre artan getiri altında 

gerçekleştiği varsayılmaktadır. Modelde tüm firmaların sabit maliyetleri aynı 

kabul edilmektedir. Fakat tüm firmaların verimlilikleri ve dolayısıyla 

marjinal maliyetleri farklıdır. Daha yüksek verimli firmaların marjinal 

maliyetleri daha düşüktür. Melitz’in modeline göre firma heterojenliği 

firmaların verimlilik düzeylerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır (Melitz, 

2003: 1699).      

Melitz modelinde endüstriye giriş öncesi tüm firmalar özdeştir. 

Firmalar batık maliyet olarak da adlandırılan piyasa giriş maliyetini 

(başlangıç yatırımı) ödedikten sonra verimlilik seviyesini öğrenmektedir. 

Düşük verimli firmalar bu noktadan sonra endüstriden çıkma kararı alırlar. 

Sadece verimliliği yüksek firmalar endüstride kalacaklardır. Firmanın 

verimliliği yurt içi eşik verimlilik düzeyinin altında kalırsa firma endüstriden 

çıkacaktır. Eşik verimlilik düzeyi, sıfır kârı göstermektedir. Zarar eden 

firmalar endüstriden ayrılacaklardır.      

Modelde, ihracat piyasasına girmeyi amaçlayan şirketler ihracat 

piyasası giriş maliyetlerine katlanmak zorundadır. Şirketler ihracat kararı 

verirken pazar araştırması gerçekleştirmekte, yabancı ülkelerin standartlarını 

öğrenmekte ve mallarını o standartlara uydurmaktadır. Ayrıca ihracatçı firma 

yabancı ülkede dağıtım kanalı da kurmalı ve nakliye kurallarına uymalıdır. 

Bu maliyetler firmanın ihracat seviyesinden bağımsızdır. Dolayısıyla hem 
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piyasaya (yurt içi) giriş hem de ihracat yapmak için firmalar açısından iki 

farklı eşik verimlilik düzeyi bulunmaktadır. Ancak firmaların ihracat 

yapmak için karar alması verimliliği belli olduktan sonra oluşmaktadır. 

İhracat piyasasına girişte sabit maliyetlerin olması yalnızca bu maliyetleri 

karşılayacak firmaların ihracatçı olabileceğini göstermektedir. İhracat 

piyasasına giriş maliyeti ülkeler arasında eşittir. Bu sebeple bir firma ürettiği 

ürün çeşidini ya tüm ülkelere ihraç eder ya da ihraç etmez. Sabit ihracat 

maliyetleri ve heterojen verimliliklerin mevcut olması sadece verimliliği 

yeterince yüksek olan belirli firmaların ihracat piyasasına girebilmesi 

anlamına gelmektedir.       

Bir firma ihracattan sıfır ya da pozitif kâr elde ederse ihracatçı 

olacaktır. Sıfır kar düzeyi bu sefer yurt dışı eşik verimlilik düzeyini 

göstermektedir. İhracat piyasasına giriş maliyetinin yurt içi piyasaya giriş 

maliyetinden daha yüksek olduğu varsayılmaktadır. Böylece yurt dışı eşik 

verimlilik düzeyi yurt içi eşik verimlilik düzeyinden daha yüksektir. Bu 

durumda 3 olasılık vardır. Eğer bir firmanın verimlilik düzeyi yurt içi eşik 

verimlilik düzeyinden düşükse firma endüstriden çıkacaktır. Eğer bir 

firmanın verimlilik düzeyi yurt dışı eşik verimlilik düzeyinden küçük fakat 

yurt içi eşik verimlilik düzeyinden yüksek ise firma sadece yurt içi piyasa 

için üretim yapacaktır. Eğer bir firmanın verimlilik düzeyi yurt dışı eşik 

verimlilik düzeyinden yüksek ise firma hem yurt içine satış yapacak hem de 

ihracat yapacaktır (Songur, 2019: 28).      

Melitz (2003) modeline göre dış ticaretin başlaması ya da tarife gibi 

ticaret engellerdeki azalmalarla piyasaya yabancı rakipler girecek -yabancı 

rakipler ortalamada yerli firmalardan daha verimlidir- ve fiyatlar düşecektir. 

Yüksek rekabet, verimliliği düşük firmaların piyasadan çıkmasına ve daha 

verimli firmaları ise ihracata teşvik etmektedir. Ayrıca ticaret engellerindeki 

azalmalar ihracat faaliyetine ilişkin marjinal maliyetleri düşürerek fiyatların 

düşmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem fiyatların düşmesi hem de daha 

verimli firmaların artan emek talebiyle reel ücretler de yükselecektir. Gerek 

fiyatların düşmesi gerekse reel ücretlerin yükselmesi yurt içinde firmaların 

kârlarını düşürür ve en verimsiz firmaların endüstriden çıkmasına sebep olur. 

Üretimini durduran düşük verimli firmaların piyasa payı yüksek verimli 

ihracatçı firmalara kaymaktadır. Bu durum endüstrinin ortalama verimliliğini 
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artırmaktadır. Ayrıca verimliliği yüksek şirketlerin ihracattan kazançları 

sonucunda, verimliliği yüksek firmalar piyasadan daha çok pay almaktadır.

 Melitz (2003) modeline göre dış ticaretinin başlaması ya da tarife 

gibi ticaret engellerdeki azalmalar en verimli firmaların kârlarını ve piyasa 

paylarını artırmalarını, ihracat yapmalarını sağlar. Daha az verimli firmalar 

yine ihracat yapar ancak kârları azalmıştır. Daha da az verimli firmalar 

ihracat yapmamakta fakat yurt içinde satış yapmaya devam etmektedirler. 

Bu firmaların da hem piyasa payı hem de kârı azalmıştır. Sonuçta en az etkin 

firmalar endüstriden çıkmaktadırlar. Böylece Melitz (2003) modelinde 

ihracat piyasası için düşük verimliliğe sahip bazı firmalar sadece yurt içinde 

satış yaptıklarından dolayı ürünün tüm çeşitlerinin dış ticareti 

yapılmamaktadır. Ayrıca dış ticarete başlanmasıyla bazı ürün çeşitlerini 

üreten firmalar kapanmış ve böylece yurt içindeki firma sayısı düşmüştür. 

Ancak dış ticaretle birlikte ithalatla tüketiciler ürünün daha fazla çeşidini 

tüketmektedirler. Aynı zamanda ticaret engellerinin azalması tüketicilerin 

aynı çeşitten daha fazla tüketmelerini de sağlayacaktır. Ayrıca firma bazlı 

teknolojik gelişmelerde firmaların ölçeklerini ve verimliliklerini artırarak dış 

ticarete sebep olabilmektedir.      

Helpman, Melitz ve Yeaple (2004), Melitz (2003) modeline doğrudan 

yabancı yatırımı (DYY) eklemişlerdir. Modelde yatay DYY dikkate 

alınmıştır. Yatay doğrudan yabancı yatırıma göre, tarifeler ve uluslararası 

taşımacılık maliyetleri yüksekse ya da fabrika seviyesindeki ölçek 

ekonomileri firma seviyesindeki ölçek ekonomilerinden düşükse firmalar 

ihracat yerine DYY’i seçeceklerdir. Dolayısıyla Helpman vd (2004) 

modelinde şirket bazında DYY ve ihracat ikame ilişkisi içerisinde 

bulunmaktadır. Model, Melitz (2003)’in en verimli şirketlerin yurt dışına 

açılacağı sonucuyla uyumludur. Sonuçta, en az verimli şirketler endüstriden 

ayrılmaktadır. Verimliliği düşük olan diğer şirketler sadece yurt içinde satış 

yapacaklardır. Verimliliği daha yüksek şirketler yurt içi satışların yanında 

yurt dışı piyasalara da satış yapacaklardır. Bu şirketler arasında verimliliği 

en yüksek firmalar DYY yapmayı seçerken; verimliliği daha düşük firmalar 

ihracat yapmayı seçeceklerdir (Helpman vd., 2004: 315). Modelde, doğrudan 

yatırım gerçkekleştirmek isteyen şirketler DYY ile ilgili giriş maliyetlerine 

katlanmak zorundadır. DYY ile ilgili sabit maliyetlerin hem ihracat 
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piyasasına giriş maliyetinden hem de yurt içi piyasaya giriş maliyetinden 

daha yüksek olduğu varsayılmaktadır. DYY’e girişte sabit maliyetlerin 

olması yalnızca bu maliyetleri karşılayacak firmaların DYY yapabileceği 

anlamına gelmektedir. Bu bağlamda sadece verimliliği en yüksek firmalar bu 

maliyetleri karşılayabilir.  

Melitz (2003) modelinde dış tcaretin firma verimliliğini 

etkilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak Melitz ve Redding (2014) de kurdukları 

modelde, dış ticaretin ihracatçı firmaların üretiminin artmasına, ölçeklerinin 

büyümesine ve teknolojilerinin gelişmesine sebep olabilmektedir. Şirketler 

ürettikleri mallarda uzmanlaşabilmekte ve verimlilikleri artabilmektedir. Bu 

durum ortalama sektör verimliliğini artırarak endüstrideki kaynakların 

yeniden dağılmasına sebep olmaktadır (Argın, 2015: 667).   

Sonuçta yeni-yeni dış ticaret teorilerinde dış ticaretin oluşumu temelde 

firmalar arasındaki verimlilik farklarına dayanarak açıklanmaktadır. 

Heterojen firma teorileri, yeni dış ticaret teorilerinin çoğu özelliğini (ölçeğe 

göre artan getiriler, ürün farklılaştırılması gibi) taşımakla beraber özellikle 

verimlilik bağlamında endüstri içerisindeki firma yapılarındaki farklılıklara 

işaret etmektedir. Özetle yeni-yeni dış ticaret teorileri ölçeğe göre artan 

getiriler, ürün farklılaştırılması ve firma heterojenliliğine dayalı olarak 

endüstri içi ticareti açıklamaktadır.      

 Yeni-yeni dış ticaret teorilerinde kendinden önceki teorilerden farklı 

olarak nihai mal yerine parçalanmış mallara da ağırlık verilmektedir. 

Literatürde, “offshoring” ya da “uluslararası outsourcing” ismi verilen ve bir 

üretimin tek bir ülkede tamamlanmayıp pek çok ülkenin üretimin belirli 

aşamalarında devreye girmesi de ele alınmaktadır. 
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Tablo 3.1: Dış Ticaret Teorilerinin Temel Farklılıkları (Bernard vd., 2007: 19)  
 Geleneksel Dış 

Ticaret 

Teorisi(Ricardo 

1817, Heckscher 

1919, Ohlin 1933) 

Yeni Dış Ticaret 

Teorisi 

(Krugman 1980) 

Yeni-Yeni Dış 

Ticaret Teorisi 

(Melitz 2003, 

Bernard 2003) 

Ticaret Biçimi    

Endüstri içi ticaret Yok Var Var 

Endüstriler arası 

ticaret 

Var Yok Yok 

Endüstri içerisinde 

ihracatçı ve 

ihracatçı olmayan 

firmaların varlığı 

Yok Yok Var 

Ticaret ve 

Verimlilik 

   

Endüstri 

içerisindeki 

ihracatçılar ihracatçı 

olmayanlardan daha 

fazla verimli 

Yok Yok Var 

Ticari serbestleşme 

yeniden dağılım 

aracılığıyla 

endüstrinin 

verimliliğini 

artırmaktadır 

Yok Yok Var 

Ticaret ve Emek 

Piyasası 

   

Ticari serbestleşme 

sonrası endüstriler 

arası istihdamda net 

değişimler 

Var Yok Yok 

Ticari 

serbestleşmenin 

endüstri içerisinde 

aynı anda brüt iş 

yaratması ve iş 

kaybı 

Yok Yok Var 

Ticari 

serbestleşmenin 

gelir dağılımını 

etkilemesi 

Var Yok Yok 

Diğer    

Ölçek ekonomisi Yok Var Var 
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Tablo 3.1’de geleneksel dış ticaret teorileri, yeni dış ticaret teorileri ve 

yeni-yeni dış ticaret teorilerinin temel farklılıkları verilmektedir. Buna göre 

geleneksel model endüstriler arası ticareti ele alırken; yeni ve yeni-yeni dış 

ticaret teorileri endüstri içi ticareti ele almaktadır. Endüstri içerisinde 

ihracatçı ve ihracatçı olmayan firmaların varlığı geleneksel ve yeni dış 

ticaret teorilerinde söz konusu değilken; yeni-yeni dış ticaret teorilerinde söz 

konusudur. Geleneksel modellerde firmalar ele alınmamıştır. Yeni dış ticaret 

teorilerinde ise bütün firmalar homojen olarak kabul edilmiştir. Ancak yeni-

yeni dış ticaret teorilerinde firmalar heterojendir. Yine endüstri içerisindeki 

ihracatçılar ihracatçı olmayanlardan daha fazla verimli olduğu önermesi 

sadece yeni-yeni dış ticaret teorilerinde söz konusudur. Ticari 

serbestleşmenin yeniden dağılım aracılığıyla endüstrinin verimliliğini 

artırması da yine sadece yeni-yeni dış ticaret teorilerinde mevcuttur. Ticari 

serbestleşme sonrası endüstriler arası istihdamda net değişimler ise sadece 

geleneksel modellerde vardır. Ticari serbestleşmenin endüstri içerisinde aynı 

anda brüt iş yaratması ve iş kaybı ise yalnız yeni-yeni dış ticaret 

teoremlerinde söz konudur. Ticari serbestleşmenin gelir dağılımını 

etkilemesi ise sadece geleneksel modellerde mevcuttur. Ölçek ekonomileri 

ise yeni ve yeni-yeni dış ticaret teoremlerinde vardır. 
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4. SONUÇ ve TARTIŞMA 
Dış Ticareti bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk ekonomist Adam 

Smith’dir. Adam Smith’in öne sürdüğü Mutlak Üstünlükler Teorisi dış 

ticaret alanında bilinen ilk teoridir. Adam Smith’in öncülerinden biri olduğu 

Klasik Okul öncesinde dünyada geçerli olan iktisadi düşünce 

Merkantilizm’dir. Merkantilist felsefeye göre dış ticaret sıfır toplamlı bir 

oyundur. Bu felsefeye göre toplam dünya serveti (altın ve değerli maden 

stoku) değişmez. Ülkelerden biri dış ticaretten kazançlı çıkarken, diğer ülke 

aynı ölçüde zarara uğramaktadır.     

Mutlak Üstünlük Teorisi ve onun ardından gelen Karşılaştırmalı 

Üstünlük Teorisi ise dış ticaretin pozitif toplamlı bir oyun olduğunu ifade 

ederek serbest dış ticareti savunmuşlardır. Bu yaklaşımlara göre, dış ticaret 

uluslararası uzmanlaşma sağlayarak katılan tüm ülkelere yarar 

sağlamaktadır. “Bir ülke hangi malı diğer ülkelerden ucuza üretiyorsa, o 

malın üretiminde uzmanlaşmalıdır” genel kuralına dayanan Mutlak 

Üstünlükler Teorisi’ni Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi takip 

etmektedir. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre ise; ülkenin, 

herhangi bir malı diğer ülkelerden ucuza üretiyor olması değil, malların 

üretimdeki ülkeler arasındaki üstünlüklerin derecesi daha önemlidir. Bir ülke 

diğer ülkeye göre hangi malların üretiminde daha yüksek bir oranda 

üstünlüğe sahipse o malın üretiminde uzmanlaşmalıdır. Karşılaştırmalı 

Üstünlük Teorisinin sadece emek maliyetini dikkate alması Haberler 

tarafından fırsat maliyeti kavramı kullanılarak giderilmiştir. Yine John Stuart 

Mill tarafından karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde dikkate alınmayan talep 

koşulları Karşılıklı Talep Kanunu ile Alfred Marshall ve Ysidro Edgeworth 

tarafından geliştirilen teklif eğrileriyle dış ticaret teorisine katılmıştır. 

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinde dış ticaret, emek verimliliğinin 

ülkeler arasındaki farklı olmasına bağlanmasına rağmen teoride emeğin 

ülkeler arasında neden farklı verimliliğe sahip olduğuna yönelik bir açıklama 

bulunmamaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla geliştirilen Heckscher 

Ohlin modeline göre dış ticaretin temel nedeni ülkeler arasındaki faktör 

donatımı farklılıklarıdır. Bir başka deyişle, Ricardo karşılaştırmalı 

üstünlüklerin ana kaynağında uluslararası verimlilik farkını veri alırken, 
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Heckscher Ohlin modeli uluslararası faktör donatım farklılıklarının 

karşılaştırmalı üstünlüklerin ana kaynağı olduğunu belirtmiştir.   

Karşılaştırmalı Üstünlük teorisinde teknoloji sabit kabul edilerek 

teknolojik gelişme modele dâhil edilmemiştir. Heckscher Ohlin modelinde 

ise ülkelerin birinde meydana gelen teknolojik gelişmenin diğer ülkelere de 

hızlıca yayılacağı varsayılmıştır. Sonuçta bu iki teoride de teknolojik 

gelişmenin dış ticareti belirlemeyeceği kabul edilmiştir. Oysa zaman 

içerisinde teknolojik gelişmenin önemi artmış ve dış ticareti belirleyen bir 

unsur haline gelmiştir. İşte teknolojik gelişmenin dış ticareti belirleyen 

önemli bir unsur olarak ele alan teoriler yeni dış ticaret teorileridir. Ayrıca 

Leontief paradoksu gibi bazı ampirik uygulamaların Heckscher Ohlin 

modelinin aksi sonuçlar vermesi, Heckscher Ohlin modelinin basit ve 

sınırlayıcı varsayımlara dayanması ve İkinci Dünya Savaşından sonra dünya 

ticaretinin önemli bir kısmının gelişmiş ülkeler arasında ve farklılaştırılmış 

sanayi ürünlerinin alım satımı (endüstri içi ticaret) şeklinde gelişmesi bu 

modelin dış ticaretin önemli bir bölümünü açıklamakta yeterli olmadığını 

göstermektedir. Bu model az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki 

endüstriler arası ticareti açıklamaktadır.      

Yeni dış ticaret teorileri, geleneksel ticaret teorilerinin açıklayamadığı 

endüstri içi ticareti ve faktör donatımı benzer ülkeler arasında yapılan ticareti 

açıklama başarısı göstermiştir. Tam rekabet şartları ve buna bağlı olarak 

homojen mallar varsayımının bulunduğu geleneksel dış ticaret teorileri 

yerine, yeni dış ticaret teorileri farklılaştırılmış mallar ve aksak rekabet 

piyasalarına dayanmıştır. Yine ölçeğe göre sabit getiri yerine yeni dış ticaret 

teorilerinde daha gerçekçi olan ölçeğe göre artan getiri dikkate alınmıştır. 

1960’lı yılların başında ortaya çıkan ve 1970’lerin sonunda tamamen yaygın 

hale gelen geleneksel dış ticaret teorilerinden yeni dış ticaret teorilerine bu 

geçiş dış ticaret teorilerinin gelişiminde birinci temel değişmeyi 

yansıtmaktadır. Ayrıca geleneksel dış ticaret teorilerinde dış ticaretin temel 

analiz birimleri (karşılaştırmalı üstünlüğün kaynağı) olarak ülkeler 

kullanılırken; yeni dış ticaret teorilerinde ise dış ticaretin temel odak birimi 

olarak genelde endüstriler kullanılmaya başlanmıştır.    

1990’lı yılların ortalarından itibaren ise yeni ticaret teorilerinden 

heterojen firma ticaret modelleri olarak da adlandırılan yeni-yeni dış ticaret 
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teorilerine bir geçiş olmuştur. Bu geçiş dış ticaret teorilerinde ikinci temel 

değişmeyi yansıtmaktadır. Yeni-yeni dış ticaret teorilerinde dış ticaretin 

temel analiz birimleri olarak firmalar kullanılmaktadır. Bu teorilere göre dış 

ticaretin oluşumu temelde firmalar arasındaki verimlilik farklarına dayanarak 

açıklanmaktadır. Heterojen firma teorileri, yeni dış ticaret teorilerinin çoğu 

özelliğini (ölçeğe göre artan getiriler, ürün farklılaştırılması gibi) taşımakla 

beraber özellikle verimlilik bağlamında endüstri içerisindeki firma 

yapılarındaki farklılıklara işaret etmektedir. Bu teorilerde basitçe dış ticaretin 

en az etkin firmaları piyasanın dışına çıkmaya zorladığı ve böylece 

kaynakların en etkin firmalar arasında yeniden dağılımına aracılık ettiği ve 

bu nedenle de verimlilik arttırıcı bir faaliyet olduğu ileri sürülmektedir. 

Geleneksel ve yeni dış ticaret teorilerinin açıklamamış olduğu bu verimlilik 

artışı, yeni-yeni dış ticaret modellerinde ek dış ticaret kazançlarının kaynağı 

olarak kabul edilmektedir. Sonuçta yeni-yeni dış ticaret teorileri ölçeğe göre 

artan getiriler, ürün farklılaştırılması ve firma heterojenliğine dayalı olarak 

endüstri içi ticareti açıklamaktadır.  
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