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Ö N S Ö Z 

Üretimin uluslararasılaşması ve teknolojik gelişme adlı bir çalışma-
mızı 1976 yılında Doçentlik tezi olarak sunmuştuk. Şu anda elinizde bu-
lunan kitap bu çalışma yeniden gözden geçirildikten ve bazı bölümler yeı 
değiştirdikten sonra yayınlanmıştır. 

Aradan geçen beş yılı aşkın süre içinde bu çalışmada önerilen doğrul-
tuda ampirik denemeler, sınamalar yapmak için çeşitli girişimlerde bulu-
nulmuş, fakat  uluslararası ticarette oligopolleşme olgusunun dinamiğini 
incelemeyi öneren bu girişimler araştırma finansmanı  desteğine kavuşa-
mamıştır. 

Bu çalışmada incelenen konular ve bu konuların ele alındığı kavram-
sal çerçeve günümüz Türkiye'sinde beş yıl öncesine oranla daha da ilginç 
bir konum kazanmıştır. Bu gözlem ülke içinde üretimin yapısının kazan-
dığı özelliklere ilişkin olduğu kadar, ülkenin uluslararası pazarlara çık-
mak doğrultusunda benimsediği stratejik karara da ilişkindir. Çalışma-
mızda incelenen ise bu stratejik kararı başarı ile sonuçlandırabilmek için 
ne gibi taktik kümeleriyle karşı karşıya bulunulduğudur. Bu çalışmada 
anılan taktik kümelerinden öncelikle ve özellikle üretimin reel yanma 
ilişkin olanlar ele alınmış, ticaret politikalarıyla ilgili olanlar ihmal edil-
miştir. 

Nihayet, aradan geçen süre içinde uluslararası iktisat yazınında bu 
çalışmada bulacağınız tartışmaları yadsıyacak, bu tartışmaların 'teknolo-
jik yenilik' özelliklerini ortadan kaldıracak ve böylece ortadaki ürünün 
'tekelci niteliklerini' bertaraf  edecek gelişmelerle de karşılaşılmamıştır. 

Çalışmamızın bu alandaki tartışmalara ve politika oluşturma çaba-
larına yeni bir ufuk  kazandırmasını dileriz. 

Ankara, Şubat 1982 
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S u n u ş 

Bu çalışmanın amacı uluslararası ticaretin günümüz dünyasında tanık 
olduğumuz, yaşadığımız koşullar altında nasıl yapıldığını incelemektir. 
Tartışmamızın temel sorunu imalât sanayiine ilişkin ticaretin yönünün 
neden günümüzde karşılaştığımız gibi olduğunu açıklamak ve yeni üreti-
cilerin uluslararası pazara girebilme şanslarının ne olduğunu, bunu nasıl, 
hangi koşulları sağlayarak başarabileceklerini araştırmaktır. Bir başka 
deyişle imalât sanayiinde üretimin uluslararasılaşması olgusunu ve bu ol-
guyu nelerin etkilediğini araştırmak istiyoruz. Amacımızı böyle saptayıp 
ifade  ettiğimizde, çalışmamızın doğrudan doğruya üretim süreci ve bu 
sürecin uluslararasılaşması ile, uluslararası pazarlar arasındaki ilişkiler 
üzerinde yoğunluk kazanacağı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle üretim 
sürecinin teknolojiye ilişkin özellikleri ve firmaların  kısa ve uzun dönem 
stratejileri bakış açımızı etkileyecektir. 

Uluslararası ticaret teorilerine kuşbakışı baktığımızda, uluslararası ti-
careti açıklamağa yönelen girişimlerin zaman içinde belli başlı üç kav-
şaktan oluşan bir gelişme çizgisi gösterdiğini görmekteyiz. Uluslararası 
ticaret teorilerinin tümünün temelinde Ricardo'nun karşılaştırmalı üs-
tünlükler yaklaşımının bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ricardo mo-
delinde karşılaşılan ve karşılaştırmalı üstünlükler kavramının da esasını 
oluşturan özellik, ülkeler arasında doğrudan doğruya adam başına çıktı 
miktarlarının karşılaştırılmasının, uluslararası ticareti açıklamakta anlam-
lı sonuç vermeyeceğidir. Ticaretten kazanç elde edilmesinin nedeni, her-
bir ülkede belirli malların üretiminde sahip olunan karşılaştırmalı üstün-
lüğün farklı  olmasıdır.1 

Klâsik teorinin böylece saptadığımız temel önerisinin, yukarıda ve-
rilen tanıma bağlı kalındığında evrensel geçerliğe sahip olduğu açıktır. 
Özellikle dikkat edilmesi gereken husus, karşılaştırmalı üstünlüklerin be-
lirli mallar itibariyle tanımlamakta oluşudur. Böyle yapıldığında, yani ül-
keler itibariyle karşılaştırmalı üstünlükten söz edilmediğinde, teorinin sağ-
lık derecesini etkileyecek ölçüde, ülkelere ve üretime ilişkin kısıtlayıcı 
varsayımların yapılması da gerekmemektedir. 

Ricardo'nun uluslararası ticareti açıklamak amacı ile önerdiği kar-
şılaştırmalı üstünlükler yaklaşımı giderek daha geniş anlam kazanmış 
ve iktisadın kaynak tahsisine ilişkin kararların verildiği her alanında be-
nimsenmiştir. 

1 Bkz.: Robinson, J„ Reflections  on the Theory of  International Trade, Manchester 
University Press, 1973, s. 4. 
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Uluslararası ticaret teorisinin gelişmesinde ikinci kavşak ile hem 
Marshall iktisadı çerçevesinde hem de faktör  donatımı yaklaşımı çerçe-
vesinde karşılaşmaktayız. Uluslararası ticaret üzerine yapılan çalışmala-
rın, sorunun talep yanının da gözönünde bulundurulduğu bir bölümünü 
Marshall'cı teklif  eğrilerinde görmekteyiz. Böylece gözlenen gelişme, ulus-
lararası ticaret alanında yapılan çalışmaların denge kavramına, kuramına 
doğru da yöneltilmesi olmuştur. 

Bunu bir başka şekilde şöyle ifade  edebiliriz. Marshall'cı yaklaşımın 
geliştirilmesine yönelik çabalar, iktisat teorisinin diğer dallarından da 
yararlanarak uluslararası ticaretin gerçek, güncel sorunlarıyla ilgilenmek 
ve bu sorunları incelemek yerine, gerçek dünyanın karmaşıklığını basit 
ilişkilere indirgeyerek, sorunları öngörülen farazi  sistemin sınırları için-
de tartışmakla sonuçlanmıştır.2 Bu nedenle uluslararası ticaret teorisin-
deki gelişmeler bağımsız, kendi içinde bütünlük ifade  eden bir teoriye 
doğru yönelememiştir. Uluslararası ticaret ile ancak ülke ekonomisi için 
tartışılan, geliştirilen modellerin uzantısı anlamında, ülke ekonomisinin 
dış dünyadan nasıl ve ne yönde etkilenebileceğini saptamak amacı ile il-
gilenilmiştir. 

Yaygın olarak Heckscher-Ohlin-Samuelson teoremi olarak bilinen ulus-
lararası ticaret teorisi ile ilk kez E. Heckscher'in 1919 yılında yayınlanmış 
olan kitabında ve P.A. Samuelson'un 1948 yılında yayınlanan ünlü çalış-
masında karşılaşmaktayız.3 Bilindiği gibi Heckscher-Ohlin-Samuelson teo-
reminin önemli özelliği, tipik üretim fonksiyonu  kavramı ve onun bera-
berinde getirdiği sınırlayıcı varsayımlar çerçevesinde ifade  edilmesidir. 
Böylece geliştirilen iki mal-iki faktörlü  modelde ölçeğe göre sabit getiri 
sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, tam rekabet, üretim faktörlerinin  ve 
üretim fonksiyonlarının  ülkeler arasında farklılık  göstermeyeceği, faktör 
yoğunluğunun tersine dönmeyeceği ve uluslararası talep benzerliği gibi 
varsayımlar iktisatçıyı uluslararası ticareti faktör  donatımındaki farklı-
lıklar ile açıklayan yaklaşıma ve faktör  fiyatlarının  eşitlenmesi teoremine 
götürmektedir. 

Sözü edilen varsayımlar neo-kiâsik iktisadın ülke ekonomisini incele-
yebilmek, çözümleyebilmek, ve denge koşullarını saptayabilmek için ge-
reksindiği çerçeveyi oluşturur. Şöyle ki, ölçeğe göre sabit getiri yerine 

2 Johnson, H.G., The State of  Theory in Relation to Empirical Analysis The Tech-
nology Factor in International Trade, der.: R. Vernon, National Bureau of  Eco-
nomic Research, Columbia University Press, 1970, s 10. 

3 Ohlin, B„ Interregional and International Trade, Harvard Economic Studies, 
Cilt: 39, Cambridge : Mass., 1933. 
Hecksher, E., The Effect  of  Foreign Trade on the Distribution of  Income, Eko-
nomisk Tidskrift,  XXI, s. 497-512, ve Readings in the Theory of  International 
Trade, der.: Metzler, K.A.-Ellis, H.S., Philadelphia: Blakiston, 1949, s. 272-300. 
Samuolson, P.A., International Trade and Equalisation of  Factor Prices, E.J., 
Cilt: 53, June 1948. 
Mumcu, N., Uluslararası Moneter Teori, Ofset  Matbaacılık Ltd Şti., istanbul 1972, 
s. 1-13. 
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artan getiri, veya üretim tekniklerinin (fonksiyonlarının)  ülkeler arasın-
da farklılık  göstermesi, veyahut da faktör  yoğunluğunun tersine dönme-
si söz konusu olduğunda, neo-klâsik teoriye uygun olarak malların emek 
yoğun mallar-sermaye yoğun mallar olarak ayrılması ve bu ayrıma paralel 
kaynak tahsis ölçütlerinin öngörülmesi olanaksızlaşır. 

Bir başka deyişle, neo-klâsik çözümleme 'denge'yi ararken, üretim 
yapısını incelemede belli bir yaklaşıma, belli varsayımlar setine sadık 
kalmak zorundadır. Örneğin artan verim halinde sistemin dengeye gel-
mesi, malların fiyatları  oranının marj inal faydaları  oranına, üretim fak-
törlerinin fiyatları  oranının da bu faktörlerin  marj inal verimleri oranına 
eşitlenmesi olanaksızlaşabilir. Ülkenin ekonomik yapısını incelerken de-
ğindiğimiz türden varsayımlardan hareket eden bir yaklaşım, ülkelerin 
üretim yapılarının karş'ı karşıya gelmeleriyle oluşan uluslararası ticareti 
gerçekçi bir biçimde açıklamak için yeterli değildir. Bu tür teoremlerin 
geçerliliği, varsayımlarının gerçekçilik derecesi yanında üretim fonksi-
yonu kavramının yararlı olup olmadığına bağlıdır.4 

Uluslararası ticaret teorisinin gelişiminde üçüncü kavşak noktası ile 
1960'ların ilk yarısından itibaren karşılaşılmaktadır. Böyle bir noktaya 
gelinmiş olması W.W. Leontief'in  Heckscher-Ohlin-Samuelson teoremini 
sınamak için yaptığı çalışmaların ters sonuçlar vermiş olmasına bağlıdır.5 

Şöyle ki, Leontief  ve diğer bazı araştırmacıların beklenene ters sonuçlar 
elde etmiş olmaları, önce üretim faktörlerinin  aynı nitelikte olmayabile-
ceği iddiasını, sonra da beşerî sermaye ve nihayet teknolojik açık hipote-
zini getirmiştir. 

Sözünü ettiğimiz yeni gelişmelerin başlangıç noktasını 1961 yılında 
M.V. Posner'ın bir çalışmasında bulmaktayız.6 Ürünlerin gerek ticaret 
gerek üretim açısından uluslararası düzeyde önem kazanmalarını, bu ürün-
lerin teknolojik çağ özellikleri ile açıklayan ürün devreleri hipotezinin baş-
langıcının da bu çalışmada bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Böylece gelinen nokta uluslararası ticareti açıklama ülkelerarası tek-
noloji farklarının  önemli ve anlamlı olduğudur. Yani teknolojisi, teknik 
bilgi düzeyi yüksek olan ülkeler teknoloji yoğun mallarda, teknolojisi o 
kadar ileri olmayan ülkeler de daha az teknoloji yoğun mallarda karşılaş-
tırmalı üstünlüğe sahip olacaklardır. Dikkat edilirse bu ifade  üretim tek-
niğini bir faktör  olarak kabul edersek, Heckscher-Ohlin-Samuelson fak-

* Johnson, H.G., The Technology Factor in International Trade, 1970, s. 11. 
5 Bu çalışma ve izleyen diğer araştırmalar için bkz. 

Bhagwati, J.N., The Pure Theory of  International Trade: A Survey, Survey or 
Economic Theory, A.E.A.-Royal Economic Society, MacMillan, New York, 1967, 
s. 176-81. 

6 Posner, M.V., International Trade and Technical Change, O.E.P., Oct., 1971, s. 
323-341. 
Barda, S.-Alkin, E., Dış Ticaret Teorisi, Menteş Matbaası, 1973 İstanbul, s. 91-99. 
Kurdoğlu, Ç„ Dış Ticaret ve Teknik Seçimi, S.B.F. Ankara 1975, s. 135 89, 197. 
Vernon, R., International Investment and International Trade in the Product 
Cycle, Q.J.E, May 1966, s. 190-207. 
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tör donatımı yaklaşımını andırmaktadır; ama çalışmamızda göreceğimiz 
gibi belirtilen teknoloji farklılıkları  tam ve mükemmel rekabet modelin-
den uzaklaşılmasına neden olmaktadır. 

Heckscher-Ohlin-Samuelson modelinin üretim faktörlerinin  ülkeler 
arasında farklılık  göstermeyeceğine ilişkin varsayımı böylece gevşetilmek-
te, model önemli değişikliğe uğramaktadır. Fakat doğrudan doğruya tek-
nik gelişmenin, teknoloji düzeyindeki değişmelerin incelenmesi, değer-
lendirilmesi yapılmadığı sürece, bu 'neo-faktör  yoğunluğu' yaklaşımının 
gerçekçi tahminlerde bulunması olasılığı yüksek olmayacaktır.7 Bir baş-
ka ifade  ile, ülkeler arası teknolojik açığın uluslararası ticareti etkileyip 
etkilemediği ülkelerin araştırma-geliştirme faaliyeti  için yaptıkları har-
camalara, bazı ekonomik değişkenlerle teknik gelişme, buluşlar arasındaki 
ilişkilere ve başka değişkenlere bakılarak araştırılabilir.8 Böyle yapıldı-
ğında, Heckscher-Ohlin-Samuelson modelinin uluslararası ticareti açıkla-
makta yetersiz kaldığı noktada üretimin girdileri bir biçimde ağırlıklan-
dırılarak değerlendirilmektedir.9 Yani sistemin iç dinamiği araştırılma-
makta, üretimin girdilerinin ölçülme şekli değiştirilmektedir. 

Uluslararası tcaret teorisinin gelişme çizgisi üzerinde karşılaşılan bu 
üçüncü kavşak noktası aslında tartışmaları ilginç bir yere getirmiştir. 
Uluslararası ticaretin açıklanmasında teknoloji faktöründen  yararlanılma-
sı, neo-klâsik iktisadın büyüme sürecini açıklama çabalarında izlediği yol-
la paralellik gösterir.10 Yani hem neo-klâsik uluslararası ticaret teorisinde, 
hem de neo-klâsik büyüme teorisinde, teorinin veri varsayımları ve sis-
temi çerçevesinde cevaplandı r ı lmayan bazı sorunları açıklama girişim-
lerinde teknik gelişme hesaba katılmaktadır. 

7 Johnson, H.G., The Technology Factor in International Trade, 1970, s. 16. 
G.C. Hufbauer  ürünlerin teknolojik devirlere ayrılmasını incelerken ürün dev-
relerinin ürün farklılaştırmadan,  ürün standartlaştırılmasına geçişi ifade  etti-
ğini belirtmektedir. Çalışmamızın ilerki bölümlerinde göreceğimiz gibi böyle bir 
tanım doğru değildir ve yanlış anlamalara yol açması olasılığı yüksektir, bkz.; 
Hufbauer,  G.C., The Impact of  National Characteristics and Technology on the 
Composition of  Trade in Manufactured  Goods, The Technology Factor in Inter-
national Trade, 1970, s. 190. 

8 Johnson, H.G., The Technology Factor in International Trade, 1970, s. 16. 
Hufbauer,  G.C., The Technology Factor in International Trade, 1970, s. 145-233. 

9 H.B. Lary trafından  geliştirilen "Lary İstatistiği"nde buna benzer bir yöntem 
izlenmektedir. 
Lary, H.B. Comment, The Technology Factor in International Trade, 1970, s. 
298-301. 

ıo Bu yaklaşımın ilk örnekleri için bkz.: 
Solow, R.M., Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, A.E.R., 
Papers Proceedings, May 1962, s. 76-86. 
Solow, R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, Review 
of  Economics and Statistics, Aug., 1957, s. 312-20. 
Arrow, K.J., H.B. Chenery, B.S. Minhas, R.M. Solow; Capital-Labor Substitution 
and Economic Efficieny,  Review of  Economics and Statistics, Aug., 1961, s. 225-51. 
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Böylece karşılaşılan olgu aslında iktisadın türlü dalları arasında ve 
disiplinler arasında bir sentez yapılması gerektiğidir. Bu cümleyi kısaca 
açıklamaya çalışalım ve ardındaki düşüncenin tartışılmasını esas metne 
bırakalım. Görüldüğü gibi uluslararası ticaret üzerindeki tartışmalar Ri-
cardo döneminde üretimin yapıldığı yerin, ülkenin, endüstrilerin tekno-
lojik özellikleri itibariyle ayrı ayrı değerlendirilmesini önermekteydi. Neo-
klâsik çabalar ise ülke ekonomisinin bir bütün olarak incelenmesi ve ay-
nı yöntemle ülkeler arası karşılaştırmalar yapılması yönünde gelişmiştir. 

Ülkelerde üretime, teknik seçimine, pazar seçimine karar verenler, 
üretici birimlerdir. Uluslararası ticaret denldiğinde bu üretici birimlerin 
uluslararası pazarlarda karşı karşıya gelmeleri söz konusu olmaktadır. 
Kuşkusuz her üretici birim öncelikle bulunduğu bölgenin, ülkenin koşul-
larından etkilenmekte, kararlarını bu etkileri gözönünde bulundurarak 
vermektedir. Fakat ülke sınırlarının bu etkisi uluslararası ticaretin ser-
bestliği ölçüsünde azalmaktadır. 

Teknik seçiminin etkileri, üretim alanı (endüstri) seçiminin etkileri 
söz konusu olduğunda, soruna artık global düzeyde ülkeler açısından bak-
mak olanaksızdır. Örneğin, sanayileşmiş ülkelerin üretim setinin teknolo-
ji yoğunluğundan söz edilebilir; sanayileşmiş ülkelerin teknolojik olanak-
ları az gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır  denilebilir. Fakat bu mese-
lâ Federal Almanya'nın ihracatı teknoloji yoğun mallardan oluşacak, bu 
ülkenin ihracatı teknolojideki en ileri gelişmeleri içerecek demek değil-
dir. Çünkü bir ülke girişimcilerinin ne zaman, hangi malları, nasıl üre-
tip, nerelerde pazarlayacakları, Heckscher-Ohlin-Samuelson anlamında ol-
sun, neo-faktör  donatımı yaklaşımındaki anlamıyla olsun, 'faktör  dona-
tımından' bağımsız ve genellikle uzun dönem stratejisi bakımından on-
dan daha önemli etkenlere bağlıdır. 

Bu, girişimcilerin yapmak istedikleri ile yapabileceklerinin birbirin-
den farklı  olması halinde böyle olabileceği gibi, yapmak istedikleri ile ya-
pabildiklerinin farklılığından  da ileri gelebilir. Girişimcilerin yapmak is-
tedikleri ile yapabilecekleri arasında fark  bulunması, ya girişimcilerin 
olanaklarının, yeteneklerinin sınırlılığından, ya da üretimlerini, teknik 
gelişme sonucu ellerinde bulundurdukları üstünlükleri pazarlamalarına 
ilişkin olarak izledikleri stratejiden ileri gelebilir. Öte yandan, girişimcile-
rin yapmak istedikleri ile yapabildikleri arasındaki farkın  nedeni, il-
gili üretim dallarında pazara girişin güç ya da olanaksız olmasından ileri 
gelebilir. 

Uluslararası ticaretin serbest ticaret koşulları altında yapılması ile, 
uluslararası pazarlara girişin serbest olup olmaması arasındaki fark  tar-
tışmamız bakımından önemlidir. Tartışmamızda uluslararası ticaretin her-
hangi bir politika tedbiri ile denetlenmesi durumu gözönüne alınmamak-
tadır. Fakat üretici birimlerin izledikleri strateji ve endüstrilerde gerçek-
leştirilen teknik gelişme uluslararası pazarlara girişi engelleyici etki ya-
pabilir. 

Böylece uluslararası ticareti, bu ticaretin yönünü açıklamağa çalışır-
ken ele alınması ve incelenmesi önerilen birimler ülkeler, ülke ekonomi-
leri değil üretici birimler olmaktadır. Bunun bir nedeni üretime, teknik 
seçimine, pazarlamaya karar verilirken gözönünde bulundurulan reel çer-
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çevenin, üretici birimi çevreleyen olanak ve sınırlamalardan oluşmasıdır. 
Bir başka neden ise göreli olarak daha ampiriktir. Devletten devlete ser-
maye hareketlerinin yerini özel uluslararası sermaye hareketleri almak-
ta, özel uluslararası sermaye hareketleri üretimin uluslararasılaşmasını 
hem doğrudan doğruya, hem de dolaylı olarak daha fazla  etkilemekte-
dir. 

Böylece karşılaşılan olay, üretici birimlerin gerek teknolojik gelişme, 
gerek üretim ve pazarlama stratejileri ile, bir yandan da uluslararası 
yatırımlarla uluslararası pazarları elde etmeleri ve giderek bu pazarlar 
üzerindeki denetimlerini hem tüketici tercihlerini hem de pazara girişi 
etkileyerek arttırmalarıdır. Görüldüğü gibi araştırmamız üretimin ulus-
lararasılaşması süreci içinde üretici birimler üzerinde odaklaşmakta ve 
bu birimlerin başlıca teknik-teknolojik gelişmeyi etkileyerek uluslararası 
ticarete nasıl yön verdiklerini incelemeğe yönelmektedir. 

1960'larm ikinci yarısına kadar teknik gelişme ekonomik sürecin dı-
şında, ona dışsal olarak ele alınmakta idi.11 Teknik gelişmenin uyarılabi-
leceği olasılığı hesaba katıldığında, yukarıdaki paragraflarda  değindiği-
miz dinamik özellik ile karşılaşılmaktadır.. Üretici birimler teknik geliş-
meyi etkileyerek pazar üzerinde denetim sağlamakta ve/veya mevcut 
denetimlerini arttırabilmektedir. Bu nedenle böyle bir olanağa sahip ola-
bilecek birimlerin nitelikleri önem kazanmaktadır. Çalışmamızın söze baş-
larken belirtilen amacı, bu birimlerin oluştukları ve geliştikleri ortam, 
bu ortamın dinamiği incelenerek gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu ya-
pılırken, alışılagelmiş uluslararası ticaret tahlillerinden uzaklaşılaeaktır. 

ıı Kennedy, C.-A.P. Thirwall, Technical Progress: A Survey. E.J., Cilt: 82, March 
1972, 
Nordhaus, W.D„ Invention, Growth and Welfare,  The M.I.T. Press, Cambridge: 
Mass., 1969. 
Ahmad, S., On the Theory of  Induced Investment, E.J., Cilt: 76, June 1966, s. 344-57. 
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BÖLÜM I 

ULUSLARARASI YATIRIM 

1. Giriş: 

Bu bölümde üzerinde durulacak sorunlar başlıca iki tanedir. Bunlar-
dan birincisi uluslararası yatırım ölçütleri, hangi koşullar altında ulus-
lararası yatırım yapılabileceği, uluslararası yatırım kararlarının belirli 
ekonomik rasyonelinin bulunup bulunmadığı; ikincisi ise uluslararası ti-
caret yapan firmaların  oligopolcü özellikleri açısından uluslararası yatı-
rım kararına ilişkin tavır alışlarıdır. 

Uluslararası yatırım ölçütlerini tartışırken konuya başlıca iki biçim-
de yaklaşmak mümkündür. Bunlardan birincisi yatırım yapması söz ko-
nusu olan kuruluşun kendi öncelikleri, uluslararası yatırıma konu olan 
projenin olabilirliği ve maliyet-yarar çözümlemesinde esas alınan değiş-
kenlerin neler olduğudur. Projenin olabilirliğinden bağımsız olarak, bir 
maliyet-yarar çözümlemesi olmadan da, olabilirlik çalışmasına dayalı bir 
yatırım kararının verilip verilemeyeceğini, firma  teorilerini, firmada  ka-
rar olayını incelerken tartışacağız. 

İkinci olarak, uluslararası yatırım kararını etkileyen etken yatırımın 
yapılacağı ülkenin ekonomik durumu ve gereksinmeleridir. Bunu biraz 
cçıklamak yararlı olabilir. Uluslararası yatırımın genellikle çokuluslu şir-
ketler tarafından  yapıldığı düşünülerek, bu şirketlerin uluslararası ser-
maye hareketlerini, gidilen ülkedeki tasarruf  ve yatırım düzeyini değiş-
tirerek etkileyebileceği söylenebilir. 

Bu etkiler üç yönde belirlenebilir 

i) Tasarruflar:  Ülkedeki tasarruf  düzeyi, gelir düzeyinin ve getiri 
oranındaki değişmelerin fonksiyonudur.  Çokuluslu şirket ülkede yapaca-
ğı yatırımlarla getiri oranını etkileyerek tasarruf  düzeyini değiştire-
bilecektir. 

ii) Yatırım düzeyi: Ülkedeki yatırım düzeyinin; sermaye miktarı 
ve bu sermayeyi toplamanın maliyetinin, teknoloji düzeyinin, üretim fak-

ı Borts G.H., Long-Run Capital Movements, Economic Analysis and The Multi-
national Enterprise, der. J.H, Dunning, George Ailen and Unwin Ltd., Londra 
1974, S. 216-17. 
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törlerinin niteliğinin ve artma hızının ve talep düzeyi ile onun artış hı-
zının fonksiyonu  olduğu söylenebilir. Çokuluslu şirket yatıracağı serma-
yenin tümünü veya önemli bir bölümünü beraberinde getirmektedir. Tek-
roloji konusunda ise, çokuluslu şirket zaten kendisi teknolojinin yayıl-
masını denetlemektedir. Çokuluslu şirket yatırım yaptığı ülkelerdeki ta-
lep düzeyini ve üretimin iş gücü ve doğa gibi faktörlerini  genellikle veri 
almak durumundadır. Gerçekte çokuluslu şirketin bu faktörleri  etkilemek 
gibi bir bekleyişi yoktur. Ya da bu faktörlerden  yana esasen sorunu bu-
lunmadığını veya bu sorunların bir bölümü ile bizzat kendi ülkesinde kar-
şılaştığı için yatırımını işgücü ve doğa girdi darboğazlarının bulunmadı-
ğı ülkelere kaydırdığım söylemek yanlış olmaz. Şu halde çokuluslu şir-
ketin kısa dönemde veri almak zorunda olduğu tek değişken yurtiçi ta-
lep düzeyidir. 

Üçüncü olarak çokuluslu şirketler değişik ülke ve endüstrilere yatı-
rım yapmalarının sonucu olarak, risk oranını düşüreceklerdir. Yine çok-
uluslu şirket olma niteliğinden ileri gelen bir sonuç, bu şirketlerin bilgi 
akımlarını kolayca bir merkezde toplayabilmeleri, üretimin çeşitli aşa-
malarındaki, değişik ülke veya bölgelerdeki değişmeleri, gelişmeleri ge-
cikmeksizin izleyebilmeleri nedeniyle risk payını azaltmalarıdır. Böylece 
yerli finansman  sermayesinin kıt olduğu ülkelerdeki, bölgelerdeki fiyatı-
nın yükselmesi önlenmiş, uluslararası yatırımların projenin salt fizik-tek-
nik ve talep açısından olurluğu gibi koşullar bakımından değerlendiril-
mesi sağlanmış olacaktır. 

Uluslararası yatırım yapmağa karar vermek durumunda bulunan fir-
ma bakımından ise olaya birkaç şekilde bakılabilir. Firmanın ekonomik 
faaliyetini  birden çok ülkeye yaymasının birden fazla  yolu bulunmak-
tadır. Bunların ilki firmanın  ihracat yapmasıdır. Firma üretiminin bir 
bölümünü ihracat yolu ile diğer ülkelere satabilir ve böylece diğer ülke 
pazarlarının kendi ürününe karşı talebi ile orantılı bir bölümünü denet-
leyebilir, reklâm ve benzeri politikalarla bu etkiyi çoğaltabilir. 

Firmanın diğer ülkeler ekonomisi ile ilişkiye girmesi, yalnızca finans-
man gücünü kullanarak, o ülkelerde yapılacak veya yapılmakta olan ya-
tırıma belli bir oranda, portföy  yatırımları yolu ile katılması da müm-
kündür. 

Firmanın üçüncü bir davranış biçimi, kendi uğraşı alanına giren bir 
endüstri dalında bir başka ülkenin yatırımcılarına lisans vermesi olabilir. 
Böylece firma  bu ülkede üretimde bulunmamakta, kendisinin bulunduğu 
ülkede veya ülkelerde üretmekte olduğu bazı malların, diğer bir ülke-
de üretilmesine, kullandığı üretim tekniklerinin o ülkede de kullanılma-
sına izin vermekte, karşılığında royalty, patent ücreti, know-how ücreti 
gibi gelir elde etmektedir. 

Bir diğer davranış biçimi firmanın  başka bir ülkede doğrudan doğ-
ruya, şube, filyaller  veya yerli girişimcilerle ortaklık kurarak yatırım yap-
masıdır. Bizim üzerinde durmakta olduğumuz davranış biçimi de bu üçün-
cüsüdür. Şu halde cevaplandırılması gereken soru, firmanın  hangi hal-
lerde ve neden ihracat yapmak, lisans vererek üretimi uluslararasılaştır-
mak yerine doğrudan doğruya yatırım yaptığıdır. Bu soruya üç bölüm-
de cevap arayabiliriz. 
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i) Pazar genişliği ve dış ticaret politikası. 

Bir ülkede yeni bir malın üretilmeye başlanmasının ön koşulu, o ül-
kede söz konusu mala karşı "anlamlı" düzeyde talep bulunmasıdır. 

ii) Ülkenin gelir düzeyi söz konusu mala karşı böyle bir talep do-
ğurmak, uyarmak için yeterli değilse, mal ya ancak belli bir gelir grubu 
tarafından  talep edilecek ya da o ülkenin tükettiği mallar arasına hiç 
girmeyecektir. Durum bu olduğunda kuşkusuz ancak malın ülkeye itha-
lât yolu ile girmesi söz konusu olabilir. Malın ülke içinde üretilmesi dü-
şünülemez. Bunun istisnaları vardır. Örneğin bazı ülkeler pek az tü-
kettikleri ya da hiç talep etmedikleri bazı malları üretmektedirler. An-
cak bunu yerli üretim olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu ülkeler 
yalnızca üretim mekânı olarak görev görmekte ve ürünlerini ihraç et-
mektedir. Hong-Kong, Tayland, Porto-Riko gibi ülkeler, bu tür 'üretim 
adalarının' örnekleridir. 

iii) Ülkenin gelir düzeyi yükselip, söz konusu mala-mallara karşı 
üretimi haklı gösterecek yoğunlukta talep belirdiğinde, malın bu ülke 
içinde üretilmesi sözkonusu olabilir. 

Mala karşı yeterli yurtiçi talep bulunduğunda dahi, bu o ülkede ya-
tırım yapılması için yeterli olmayabilir. Doğrudan yatırım uyaran bir 
etken, ülkenin izlediği dış ticaret politikası olabilir. Ülke ithalâtı ya da 
belirli bir malın ithali dış ticaret politikası aletleriyle kısıtlanabilir. Bu 
durumda da yatırımcı çokuluslu şirket, ihracat yapması halinde aşması 
gereken gümrük duvarının yükleyeceği maliyeti, doğrudan yatırım yap-
ması halinde yüklenmek, gözönüne almak zorunda kalacağı risklerin do-
ğuracağı maliyet ile karşılaştırarak yatırım yapma kararını verebilir. 

Teknik Gelişmenin Zamanlanması 

Doğrudan uluslararası yatırım aynı zamanda teknik gelişmenin ulus-
lararasında yayılmasının da bir aracıdır. Uluslararası doğrudan yatırım 
yolu ile yatırım yapılan ülkeye yalnız yatırımın malî olanakları değil, ay-
nı zamanda teknolojik girdileri de sağlanmış olacaktır. İşte bu açıdan 
önemli olan, yatırımcı firmanın  hangi koşullar gerçekleşirse böyle bir 
yayılmayı başlatacağıdır. 

Yatırım yapması söz konusu olan firmalar  bakımından önemli olan, 
teknolojinin yayılmasını mümkün olduğu kadar ertelemektir. Böylece 
firmanın  teknik üstünlüğünden doğan rant benzeri geliri elinde tutma-
sı, alıkoyması mümkün olacaktır. Bu ise öncelikle firmanın  bizzat yatı-
rım yapmak için gerekli parasal güce sahip olmasına bağlıdır. Şu halde, 
yatırım yapma olanağına sahip bulunan firma  bu yolu, lisans vererek 
teknolojik bilgisini, - know-how'unu diğer ülkedeki-ülkelerdeki girişimci-
lere kaptırmaya yeğleyecektir. Bu düşüncenin bir sonucu da, firmanın 
uğraşı alanındaki teknolojik gelişmenin, yeni buluşların ekonomik yıp-
ranma oranı ne kadar düşük olursa, doğrudan yatırım yapma eğiliminin 
o kadar güçlü olacağıdır. 

Üretimin lisans yolu ile uluslararasılaşması yerine doğrudan yatırım 
yapılmasının bir nedeni de, teknolojinin yüksek know-how maliyetleri 
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doğuracak düzeyde sofistike  olmasıdır. Bu tür teknoloji üstün nitelikte 
insan sermayesini gerektirir. Böyle işgücüne sahip olmayan ülkeler açık-
larını know-how ithal ederek kapatmak zorunda kalırlar, ki bu da üre-
tim maliyetlerini arttırıcı bir etkendir. 

O.E.C.D. çalışmalarına göre bilgi-sayar ve belirli elektronik aygıtlar 
bakımından Avrupa'ya yapılan teknoloji aktarılmasının adet olarak he-
men hemen yarısı doğrudan yatırım, yarısı da lisans yolu ile yapılmış-
tır. Değer bakımından ise doğrudan yatırım çok daha fazla  olmuştur.2 Ör-
neğin, ilâç sanayiinde O.E.C.D. ülkeleri içinde teknoloji aktarılmasının 
en önemli yolu doğrudan yatırım olmuştur. Plâstik sanayiinde ise bu yo-
lun lisans anlaşmaları ve ortak girişimler olduğu gözlenmiştir. Yine ör-
neğin petro-kimya sanayiinde, ürünler (mal buluşları) yeni olduğundan 
doğrudan yatırımların, ürünler olgunlaştığı zaman ise lisans yolunun önem 
kazandığı görülmüştür.3 

Uluslararası ticaret teorisindeki gelişmelerde çokuluslu şirketlerin ge-
leneksel teoriye değil oligopol teorisine ait varlıklar olduğunu saptanmış-
tır.4 Çokuluslu şirket oligopol kurallarına göre tavır takınmaktadır. Fir-
manın yatırım yaparken gözönünde bulundurmak zorunda olduğu etken-
ler, klâsik teorinin önerdiklerinden, orada öngörülenlerden farklıdır.  Fir-
ma oligopolcü rantını yitirmemeğe, onun azalmasını önlemeğe çalışacak-
tır. Nitekim, buluşçu firma  pazarladığı ve kendisine rant geliri sağlayan 
buluşu eskidiğinde, bu rant gelirinde azalma söz konusu olduğunda yeni 
bir buluş pazarlayarak rant gelirini bu yeni buluştan elde etmeğe çalı-
şacaktır. (Firmanın eli altında, sürekli olarak, herzaman pazarlanabile-
cek yeni buluşlar bulunması olasılığı ve bunun yaratacağı sonuçlar, ileri-
de tartışılacaktır.) Bu halde söz konusu olan yalnızca fiyat  kaygılarıyla 
hareket eden bir oligopol değildir, incelediğimiz içeriği ile oligopolcü fir-
ma, buluşları pazarlamakta olduğu kadar pazar değiştirmekte, rant geli-
rini sürdürebileceği yeni pazarlara sıçramakta da etkin ve dikkatli dav-
ranmak zorundadır. 

Bir şirketi başka ülkelerde yatırım yapmağa zorlayan, onu bu yön-
de uyaran etkenler, şirket örgütünün kendi içinden gelenler ve ona dış-
sal olanlar diye ikiye ayrılabilir. Şirkete içsel olan etkenler doğrudan doğ-
ruya şirketin büyüme stratejisi ile, üretim plânlaması ile ilişkilidir. Şir-
ketin karar mekanizması içinde önceliklerin nasıl oluşturulduğu, şirketin 
amaçlarının neler olduğu anılan stratejiyi etkilemektedir. İşte şirketin 
içinden gelen etkiler böyle bir çerçevede oluşur. Örneğin, şirket yöneti-
minde söz sahibi olan kimse veya kimselerin kişisel ilgileri, şirketin araş-
tırma ve geliştirme bölümünün çalışmaları ile bu çalışmaların sonucu 
olarak ortaya çıkan ürünler, şirket bünyesi içinde, değinilen çerçevede 
değerlendirilir ve gerekli üretim ve yatırım kararları alınır. 
2 Mansfield,  E., Technology and Technological Change, Economic Analysis and 

The Multinational Enterprise, der. J.H. Dunning, George Ailen and Unwin Ltd, 
Londra 1974, s. 164. 

3 Stobaugh, R.E., Where in the World ShouldWe Put That Plant?, Harvard Bu-
siness Revievv, Jan./Feb. 1969. 

4 Vernon, R„ The Location of  Economic Activity, Economic Analysis and The Mul-
tinational Enterprise, George Ailen and Unwin Ltd., Londra 1974, s. 112. 
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Firmaya dışsal olan, çevreden gelen etkileri de şöyle ayırmak ola-
naklıdır : 

i) Firma ürünlerinin dağıtıcısı, pazarlayıcısı veya kullanıcısı olan 
kişi veya kurumlar, bu firmanın  mevcut bulunduğu ülke veya ülkeler 
dışında bir ülkede yatırım yapıp, mal ve hizmet üretmesi için öneriler 
getirebilir ve bu öneriler sağlam ve çekici olma özelliklerini taşıyabi-
lirler. 

ii) Firma mal ve hizmet sattığı bir pazarı veya o pazardaki payını 
yitirmek kaygısı ile doğrudan yatırım yapmağa karar verebilir. Doğru-
dan yatırım yaptığı zaman hiç değilse benzer durumdaki firmalarla  ay-
nı üstünlüklere sahip olabilecektir veya söz konusu pazara ihracat yo-
luyla mal ve hizmet satan rakip firmalara  oranla daha üstün duruma 
geçebilecektir. Böylece firmalar  arası rekabetin, kuruluş yerine ilişkin 
üstünlüklerden ileri gelen öğeleri bakımından firmanın  zaafı  bulunmaya-
caktır. 

iii) Firma aynı iş dalında rekabet eden öteki firmalardan  geri kal-
mamak için doğrudan yatırım yapabilir. Rakip firmaların  bir üçüncü ül-
keye doğrudan yatırım yapmaları bu firmalara  bazı üstünlükler sağlaya-
caktır. İşte böylece ortaya çıkan durumdan zarar görmemek için birinci 
ülkedeki firma  da doğrudan yatırım yapabilir. 

iv) Firma yurtiçi pazarda yabancı ülkelerle ciddî rekabet etme du-
rumunda kalırsa, optimal üretim kapasitesini değerlendirebilmek için 
üçüncü ülkelerde doğrudan yatırım ve orada üretim yapmak zorunda ka-
labilir.5 

2. Firma Teorileri 

Firmanın uluslararası yatırım kararı vermesi diğer herhangi bir ka-
rar almasından farklı  değildir. Şu halde firmanın  nasıl karar aldığının, 
karar alırken hangi amaçlarla davrandığının incelenmesi ve bunun için de 
firm  teorilerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Gerek bir ülke sınırları içinde, gerek bir başka ülkede yatırım yapıl-
ması, yatırım yapacak olan kişi, firma  ya da devletin karar almasıyla or-
taya çıkacak, böyle bir kararın sonucu olacaktır. Genellikle söz konusu 
olan ve bizim özellikle üzerinde durduğumuz, bir firmanın  bir başka ül-
kede yatırım ve üretim kararı almasıdır. 

Şu halde incelenmesi gereken sorun, firmanın  karar alırken ne gibi 
ölçütlere başvuracağı, hangi koşullar gerçekleştiğinde yatırım kararı ala-
cağıdır. Bu da doğrudan doğruya firma  teorisi üzerinde bir tartışma aç-
mamızı gerektirir. Firma teorisi üzerinde 1950'lerin ikinci yarısından be-
ri yoğunlaşmakta olan çalışmalar gözönüne alındığında böyle bir tartış-
ma ilginç olma özelliğini taşımaktadır. 

Firma teorisi üzerinde yapılan tartışmaları üçe ayırabiliriz. Bunlar-
dan birincisi neo-klâsik firma  teorisi, ya da firma  kararlarının neo-klâsik 

5 Aharoni, Y„ The Foreign Investment Decisioıı Process, Harvard University Press, 
Boston 1966, s. 55. 
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teori çerçevesinde onun aletleriyle incelenmesidir, ikinci grup davranışçı 
okul'un yaklaşımı ile oluşmuştur. Üçüncü bir grup ise çok daha yeni olup, 
ilke olarak davranışçı teori esasları üzerine temellenen, A.B.D.'de R.R. 
Nelson ile S. Winter'in geliştirmeye çalıştıkları, daha çok büyüme dina-
miğini açıklamağa yönelen oluşumcu (evolutionary) teoridir. 

A — Kâr Maksimizasyonu Teorisi 

Geleneksel teoride firma  teorisi diye bağımsız bir teori, firmanın  na-
sıl karar alacağı şeklinde temel bir sorun yoktur, ya da firmanın  karar 
alması bir temel sorun olarak görülmemektedir. En genel yaklaşımla fir-
ma tam ve mükemmel rekabet koşulları altında, giriş ve çıkışın serbest 
olduğu bir pazarla karşı karşıya bulunacak, üretim, yatırım ve teknik se-
çimi kararlarını mal ve faktör  fiyatlarına,  tekniğe ilişkin ve benzeri ge-
rekli bilgilerin tam ve mükemmel biçimde yayıldığı bir ortamda alabile 
çektir. Yani, firmanın  karar ortamında belirsizlik bulunmayacaktır. Bu 
koşullar altında firma  değişmeyen veya azalan verimlerle, marj inal ma-
liyetlerinin marj inal verime eşit olduğu noktada faaliyette  bulunacaktır. 

Tam rekabet koşullarının bulunmaması, pazarda tekel veya tekelci 
rekabet durumunun geçerli olması, buradaki tartışmamız açısından bir-
şey değiştirmeyecektir. Firmanın amacı kârını azamileştirmek olacaktır. 
Geleneksel teorinin özelliği, ayırdedici niteliği işte buradadır. Firmanın 
önde gelen amacı kârını azamileştirmektir. Üretim fonksiyonu  anlamın-
da da amaç, üretimi kârın azami olduğu noktada durdurmakla sağlanmış 
olacaktır. 

Bu ifadeyi  şöyle göstermek de kabildir. Firmanın üretim fonksiyo-
nunu, 

1. Q=f(k,L) 
olarak tanımlayalım. 

Firmanını üretim maliyetini vöyle yazabiliriz : Tam rekabet koşul-
larında, 

2. C = w L + r k 
Firmanın kârı, toplam geliri ile toplam maliyeti arasındaki farktan 

oluşacaktır. 

3. 7i=pQ — C 
u=p.f(K,L)  — (wLrK) 

kısmı türevini aldığımızda, 

4. 3TT; 9f 
= p r = 0 

9K 3K 
9TI 3f 

— p VJ—O 
3L 3L 

ile karşılaşırız. İkinci türevin minimum koşulu sağlamasından sonra, 4. 
no.lu ifade  ile belirlenen marj inal hasılatların faktör  fiyatları  oranına eşit 
olduğu noktada firma  kârını azamileştirmiş olacaktır. 
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İşte neo-klâsik teoride firma  teorisi'nden anlaşılan, temelde bu idi. 
Firmanın yatırım kararını belirleyen ise : sermayeye getiri oranının bü-
yüklüğü, yatırımın net şimdiki değerinin büyüklüğü, yatırımın kendi ken-
disini geri ödeme süresi gibi ölçütlerdi, ki bunlar da kâr maksimizasyo-
nu yaklaşımındakinden farklı  bir ilkeyi yansıtmamaktadır. 

Tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol durumlarının hemen 
tümünde firmanın  karar süreci içinde önemli olan, üretimin fiyat  ya da 
miktarının belirlenmesidir. Bir başka deyişle kâr maksimizasyonundan 
hareket eden firma  teorisinin temel sorunu, asgarî maliyet ya da azami 
kârı sağlayacak üretim değerinin saptanması olmuştur. Tam rekabet ko-
şulları altında zaten pazarda karşılaşan arz ve talebin bir diğerini tasfi-
ye etmesi, arz ile talebin karşı karşıya gelmesiyle beliren fiyatın  "pazarı 
tasfiye  edici fiyat"  olması söz konusudur. Yani bir sorun kalmamakta fir-
malar veri fiyattan  üretim yapmaktadır. 

Tekelde söz konusu olan, maliyete dahil normal kârın üzerinde bir 
tekel kârının bulunması ve bunun maksimize edilmesidir. Tekelci reka-
bet durumunda firmanın  amacı, tüketici fazlasının  miktarını farklılaş-
tırma yoluna giderek art t ı rmak ve tümünü firmaya  maletmeye çalışmak-
tır. Nihayet oligopol durumu söz konusu olduğunda firma,  pazarda kendi 
payına düşen, kendisinin denetlediği tekelci pazar payını oligopolün di-
ğer üyelerine kaptırmamağa çalışmaktadır. Bu amaçla firma  oligopol 
bünyesinde anlaşmalara gidebileceği gibi fiyat  savaşlarına giderek lider 
olmak yolunda çaba da harcayabilir. Bu çerçevede firmanın  karar verir-
ken oyun teorisi kurallarından yararlanma olanağı bulunmaktadır. 

Kâr Maksimizasyonu Firmanın Tek ya da En Önemli Sorunu mudur? 

Herhangi bir firmanın  karşı karşıya bulunduğu ekonomik politika 
değişkenleri yalnızca fiyattan  ibaret değildir. Firma girdi düzeyinde en 
düşük maliyetli girdi bileşimi ile etkinlik koşulunu gerçekleştrmek, yatı-
rılabilir fonları  alternatif  projeler arasında optimal biçimde dağıtmak 
durumundadır. İkinci olarak firma  üretim miktarına, fiyat  ve satış dü-
zeyine ilişkin karar almak zorundadır. Bu kararlar, yukarıda vurguladı-
ğımız, geleneksel teorinin tek boyutlu çalışma alanını oluşturur. 

Firma, kârların temettü olarak dağıtılacak ve şirket bünyesinde alı-
konulacak kısmı ile ve tahvil piyasası yolu ile sağlanacak yeni dış fon-
ların miktarı ile ilgili olarak karar almak zorundadır. Nihayet, şirketin 
genişletilmesi, büyümesi için yapılması gereken harcamaların, yani yeni 
yatırımların miktarı bir dördüncü karar alanını oluşturur. 

Böylece görülmektedir ki kâr maksimizasyonu firmaların,  girişimcile-
rin tek sorunu değildir. Tam ve mükemmel rekabet koşullarından uzak-
laşılıp, özellikle bilginin yayılması olayında aksamalar ve tekelleşmeler 
oluştuğunda, belirsizlik-risk etkenlerinin artarak önem kazanması sonu-
cu, firma  kâr maksimizasyonu yanında ve hattâ ondan daha da önemli 
olarak ayakta kalma sorunu ile karşı karşıya kaldığı zaman, firmanın  ta-
vır alışını, tepkilerini marjinalist okulun kavramlarıyla, aletleriyle izleme 
olanağı bulunmayacaktır. 



Temelde neo-klâsik teoriden kaynaklanan ve burada geleneksel yak-
laşım diye andığımız firma  davranışlarını açıklama çabaları, kısa dönem -
uzun dönem çatışması bakımından da eleştirilebilir. Kâr maksimizasyo-
nu tanımsal olarak bir kısa dönem kavramıdır. Teknoloji uzun dönemli 
ürün araştırmayı, uzun dönemli sermaye malı ihtiyaçlarını plânlamayı 
gerektirmeden önce, 18-19. yüzyıllarda, kısa dönem kârlılığın firmanın 
başarı ölçüsü olarak alınması mümkündü. 

Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra teknolojik gelişmenin hızlanma-
sı ve sermaye donatımı ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte uzun dönemin 
sorunları belirmeğe başladı. Böyle bir durumda eğer başarının ölçüsü ola-
rak kısa dönem kâr oranı esas alınsaydı, uzun dönemde olgunlaşacak, 
ürün verecek yatırımlar ihmal edilebilecekti. Böyle bir ihmal ise sözko-
nusu firmanın  uzun dönemde ayakta kalmaması sonucunu doğurabile-
cekti. 

Kâr maksimizasyonu kavramının doğduğu mikro-ekonomik firma  teo-
risi, firmaların  uzun dönemi hesaba katarak genişlemelerine olanak ver-
mez ya da böyle bir olanağı incelemez. Çünkü teori temelde durağan du-
rum teorisidir. Birbirini izleyen denge durumları söz konusudur. Uzun 
ve kısa dönemler arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. İkinci 
olarak, bu teori carî kârlılık için yapılan yatırımlarla, gelecekteki getiri 
için yapılan yatırımlar arasındaki değişimi tanımaz, hesaba katmaz.6 

Şu halde neo-klâsik firma  teorisi, yeni yatırımla-dışsal etkenlerle sağ-
lanan ölçek genişlemesi dışında bizatihi firmanın  büyümesini hesaba kat-
maz. Oysa firma  teorisinin amacı, firmada  hangi koşullar altında nasıl 
karar alınabileceğinin incelenmesinden, bu kararlarla gelişmesinin, büyü-
mesinin, yeni uğraşı alanları geliştirmesinin nasıl etkilenebileceğinin araş-
tırılmasından oluşmaktadır. 

Firma teorisi üzerindeki tartışmalar başlıca iki olgudan kaynaklanır. 
Bunlardan birincisi ve yaygın bir biçimde tartışılanı, firmalarda  karar 
alanların kimler olduğu, firma  üzerinde sahiplik iddia edenlerle, yani his-
se senetlerinin sahipleriyle, firmayı  yöneten, yani haline ve geleceğine 
ilişkin kararları verenlerin aynı kimseler olmayabileceğidir. Kapitalizmin 
gelişme süreci içinde firma  üzerinde sahiplik iddia edenlerin sözünün, yet-
kisinin giderek azaldığı, lonun yerini profesyonel  yöneticilerin aldığı gö-
rülmüştür. Firmayı yönetenler temelde o firma  ile sahiplik ilişkisinde 
bulunmadıklarından, firma  ile, firmanın  üretimi, yeni yatırımları ile il-
gili kararları alırken göz 
sistemleri içindeki önceli 
lerinden, önceliklerinden 

jnünde bulnduracakları ölçütler, koşullar, değer 
deri, firmanın  sermayedarlarının değer sistem-
farklı  olabilecektir.7 

Sermayedar durumulndaki 
önemli olan, yatırılan sermayeye 
rım yapılan faaliyet  alanında 

kimse bakımından, girişim bakımından 
getirinin azamî olmasıdır. Bu ise yatı-

kârın maksimize edilmesiyle sağlanır. Oy-
6 Ansoff,  H.I., Corporate Stıjategy, Penguin Library of  Business and Management, 

Londra 1968, s. 38. 
7 Yönetici Kapitalizm'i konusunda bkz.: 

Marris, R., The Economic Theory of 
York, 1964. 

Managerial Capitalism, MacMillan, New 
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sa sermayedar olmanın getirdiği tercihlerden, önceliklerden bağımsız ola-
rak yöneticiler firmayı  salt sermayedarların yatırımlarını gözeten bir bü-
tün olarak değil, aynı zamanda üretim süreci ile, istihdam ettiği beşerî 
ve maddî üretim girdileriyle ve en önemlisi rekabet etmekte olduğu ya 
da potansiyel olarak rekabet edebileceği bir ortamın içinde yönetmek, 
durumund adır.8 

Şu halde firmayı  değişik açılardan incelemek gereklidir. 

a) Firma fiyat  ve üretim teorisi çerçevesinde incelenebilir. 

b) Firma kararlar alan, bu kararları uygulayan ve uygulama anın-
da birden fazla  tarafı  etkileyen, ilgilendiren bir bütündür. Yani, firma-
nın bir yönetim yanı vardır. 

c) Firma fizik-maddî  ve insanî güçlerin bir araya toplandığı bir bü-
tündür. Böylece bölünmezlik ciddî bir sorun olarak belirmekte ve firma 
tüm bu girdilerin optimal bileşim ve ilişkisini sağlayarak yüksek kapa-
sitede çalışmalarını gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. 

d) Firma yatırım yapan bir bütündür. Bu tarafı  ile yatırım teorisi 
çerçevesinde incelenebilir. 

e) Firma faaliyette  bulunduğu alan içinde, veri teknolojik-bilimsel 
gelişmeden yararlanan ve aynı zamanda bizzat ya rekabet gücünü art-
t ırmak ya pazarda tekelci duruma geçip tekelci rantını toplamak veyahut 
da üretimde karşılaştığı çeşitli darboğazları aşmak amacı ile teknolojik 
araştırmalar yapan, yaptıran, teşvik eden bir birimdir. Bu tarafı  ile uzun 
dönem etkileri yaratabilmektedir. 

Firmayı yalnızca fiyat  teorisi çerçevesinde ve salt sermayedarların 
çıkarları açısından tartışıp değerlendirmek yerine, çok amaçlı bir karar 
birimi olarak ele aldığımızda artık neo-klâsik teorinin bakış açısı yeterli 
olmayacaktır. Neo-klâsik teoride firma  teorisi diye kendi bütünlüğü olan 
bir alanın bulunmadığına değinmiştik. Bunun böyle olmasının nedeni, 
neo-klâsik firmanın  azalan ya da sabit verimle çalışırken kârını azami-
leştirmesinin, ekonomide genel dengenin sağlanması için gerekli ve ye-
terli olmasıdır. Oysa belirleyici, faaliyette  bulunduğu ortamı etkileyici 
özelliklere, öneme sahip olan temel nitelikteki birimler ve süreçler mik 
ro birimler ile bunların bulundukları ortamı oluşturan süreçlerdir. 

B — Davranışçı Teori 

Kâr maksimizasyonu yaklaşımına tepki olarak beliren, gelişen dav-
ranışçı okul genel olarak A.B.D.'de Carnegie Institute of  Technology'de 
geliştirilmiştir. Davranışçı teorinin bir bütün olarak ilk kez R. Cyert ile 
J.G. March'in 1963 yılında yayınlanmış olan kitabında ortaya konulduğu 
söylenebilir.9 

8 Yönetici kavramı ve dilimizdeki karşılığı konusunda bkz. Soysal E., Çağı Ara-
yanlar, istanbul 1975. 

9 Cyert, R., March, J.G., A Behavioral Theory of  the Firm, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs,  New Jersey, 1963. 
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Davranışçı okulun 
olmuştur. Firmaların ve 
incelerken, maksimizasybn 
tamda yeterli olamayacağı 
muştur. Belirsizliğin varlık 
uzak olmasıdır. Bilgi ya 
her bir karar birimi farl 
durumda da karar biriminin, 
ileri gelen belirsizliğe kajrşılık 
ğaldır. 

ı|ığraştığı sorun temelde yine fiyatlama  sorunu 
bireylerin davranışlarını, nasıl karar aldıklarını 

modellerinin belirsizliğin bulunduğu bir or-
görüşü davranışçı okulun hareket noktası ol -

nedeni, bilgi yayılmasının mükemmellikten 
tümüyle tek bir firmanın  denetimindedir, ya da 
:1ı nitelikte ve miktarda bilgiye sahiptir. Her iki 

kişi ya da firmanın  bilgili bulunmamasından 
bir önlem alması, bir güvence araması do-

Tam ve mükemmel 
olan bilgi, herkesin kullanmasına 
bir belirsizlik bulunmadığına 
rilebilir. Kâr maksimizasyonu 
tırımın olurluğunun saptanması 
tır. 

rekabet koşullarında bilgi bir sorun olmaz. Var 
hazırdır, herkes için vardır. Herhangi 

göre, a-priori ölçütlerle doğru kararlar ve-
hem üretimin miktar ve fiyatının  hem ya-

aşamasmda gerekli çözümü sağlayacak-

Belirsizlik bulunmas 
leri bireysel ve doğrudar 
tışmayı bu şekilde başlatmıştır, 
araştırmalarda konu olarak 
ların satış fiyatının  nasıl 
guları, maliyet üzerine 
tış fiyatının  ortaya çıktı 
rak, Cyert ile March malların 
maliyet fiyatının  0,60 ile 
95 cent'e yuvarlanmasını 
mal için yaptıkları fiyat 
çıkmıştır. Örneğin belli b 
kaç mal elden çıkartılmak 
yapılmıştır. Perakende SE 
kam en yakın 85 sent'e 

halinde ise firmaların  karar biçimleri, tercih-
gözlemlerle saptanmalıdır. Davranışçı okul tar-

Cyert ile March'in bu yönde yaptıkları 
bir mağaza örnek alınmış ve mağazada mal-

saptandığı incelenmiştir. Cyert ile March'm bul-
)elli oranda kâr eklendikten sonra malların sa-
lı olmuştur (mark-up pricing).10 Daha açık ola-

satış fiyatını  hesaplayabilmek için, herbir 
bölünmesinden elde edilen rakkamm en yakı a 

n yeterli olduğunu belirtmişler ve böylece 197 

tahmininden 188 tanesi kuruşu kuruşuna doğru 
Lr stok politikası izlendiğinde ya da bir veya bir-

istendiğinde fiyatların  düşürülmesi de şöyle 
tış fiyatı  1/3 oranında. azaltılıp elde edilen rak-

yulvarlanmıştır. 

Böylece ortaya çıkan, firmanın  davranışlarında kâr maksimizasyo-
nu yerine, yetinmeyi (satisficing)  yeğlediğinin saptanmış olmasıdır. Öte 
yandan maksimizasyon modelleri bireysel firmaların  davranışları konu-
sunda tahminde bulunma olanağını vermez. Herşeyden önce firmaların 
üretim maliyeti ve ürünlerine karşı talep bilinmemektedir. Bu nedenle 
yapılan fiyatlama  gözlemlerinden, firmaların  gerçekten herhangi bir de-
ğişkeni maksimize ettiklerini söylemek güçtür. Önemle belirtilmesi gere-
ken bir husus, maksimizasyon modelleri ile yetinme (satisficing)  model-
lerinin, davranışçı okulu: ı birbirine rakip olarak düşünülmemesi gerek-

il görevi görmemektedir ve kolayca anlamlı bir 
]ar. Maksimizasyon modeli normatif  niteliktedir. 

tiğidir. Her iki model ay: 
biçimde karşılaştırılamaz] 
1 0 Belli bir satıcının sattığı 1 

bit bir mark-up ta kârları 
On the Behavioral Theory 
Wood, MacMillan 1973, s. 1 

ıı Machlup, F., Theories of 
LVII. March 1967. 

üm malların talep esnekliği aynı olduğu takdirde, sa-
maksimize edecektir, bkz.: Baumol, W.J. - Stewart, M , 

of  The Firm, The Corporate Economy, der. R. Marris-A. 
19 dn. 

The Firm: Marginalist, Behavioral, Managerial, A.E.R., 
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Davranışçı okulun amacı ise firma  kararlarını davranış tipine bakarak in-
celemek, saptamaktır. Davranışçı yaklaşım kâr maksimizasyonu yaklaşı-
mının belirsizlik halinde uygulanışı olarak ta yorumlanmaktadır. Ancak 
biraz sonra göreceğimiz gibi aralarında ciddî nitelik farkı  vardır. 1 1 Nite-
kim davranışçı okulun önemli temsilcisi R. Cyert 'm, K.J. Cohen ile bir-
lkite yazdığı kitaptan şöyle bir aktarma yapmak açıklayıcı olur.12 

"Davranışçı teori, geleneksel firma  teorisini tamamlayıcı olarak görülmekte-
dir, Geleneksel firma  teorisinin cevap aradığı soru, pazarlar arası kaynak tah-
sisinde fiyat  sisteminin nasıl işlediğidir. Firma içinde kaynak tahsisleri konu-
sunda çok şey söylenmemektedr. Klâsik teorinin amaçları bakımından kâr 
maksimizasyonu varsayımı yeterli olabilir. Oysa firma  içi kaynak tahsisi söz 
konusu olduğunda kâr maksimizasyonu varsayımı ne gerekli ne de yeterlidir." 

İşte bu noktada değişik türden soruların cevaplanmasında davranış-
çı okul devreye girmektedir. Çok uluslu şirketlerin yeni yatırım kararı 
vermelerinde stratejilerini nasıl belirlediklerini tartışırken bu ayrımın 
önemi daha açık olarak ortaya çıkacaktır. 

Arama (Search) Kavramı 
R. Cyert ile J.G. March firmanın  nasıl karar aldığını incelerken ampi-

rik çalışmalarında fiyatların  nasıl saptandığı sorunu ile ilgilenmişlerdir. 
Davranışçı okul yalnızca fiyatlama  düzeyinde kalmamakta, bu okulun 
önerdiği yaklaşım strateji saptanmasında uygulanmaktadır. Davranışçı 
okulun özünde bulunan fikir,  arama (search) sürecidir. Firma strateji sap-
tarken muhtemel davranış biçimleri önce kaba bir biçimde saptanmak-
ta, daha sonra çözüm ilerledikçe her bir aşamada daha somut daha açık 
bir özellik kazanmaktadır. Böylece sanki aynı sorun üst üste birkaç kez 
çözülmekte, fakat  her defasında  daha kesin sonuç elde edilmektedir. Ör-
neğin firmanın  sorunu üretim dallarını çeşitlendirip çeşitlendirmemek 
olabilir. Birinci aşamada ilke konusunda karar verilmesi gerekir. Örneğin 
firmanın  uğraşı alanı temel kimya ürünleri sanayii ise, firma  ürünlerinde 
faaliyet  sahası itibariyle çeşitlenmeye karar verdikten sonra, yeni girile-
cek üretim dalının, diyelim gübre sanayiinin pazar koşulları incelenir. 
Üçüncü aşamada firmanın  yeni faaliyet  dalında pazardaki rakipleriyle 
karşılaştırması yapılır, rekabet olanakları araştırılır. Nihayet bundan son-
ra firma  spesifik  ölçütlerini, davranış biçimini belirlemiş olarak ve so-
nuçta nasıl bir firma  haline geleceğini daha baştan bilerek ya da olduk-
ça sağlıklı bir biçimde kestirerek yeni faaliyet  dalma girmek için gerekli 
çabalarda, girişimde bulunmaya başlar. 

Böylece özetlenen şemanın maksimizasyon ilkesi ile genel olarak il-
gisi, ilişkisi yoktur. Firma değinilen karar aşamaları içinde, örneğin ye-
ni gireceği üretim dalındaki rekabet olasılığının, olanağının saptanmasın-
da neo-klâsik aletlerden yararlanır. Bunun doğrudan doğruya yapılma-
masının, karar sürecinin aşamalı bir süreç olmasının nedeni, arama (se-
arch) sürecinin, ileriki aşamalarda elde edilecek bilginin daha önce bu 
bilgiden yoksun durumda verilmiş kararların üzerine gölge düşürebilme-
sidir. Böyle bir durumda arama sürecinin neo-klâsik ölçütlerin, aletlerin 

12 Cohen, K.J. - R. Cyert, Theory of  the Firm: Resource Allocation in a Market Eco-
nomy. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.  New Jersey, 1967, Bölüm: 16-17. 
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doğrudan doğruya uygulanmasına oranla üstünlüğü ortaya çıkar.13 Gö-
rüldüğü gibi arama modelinde de önemli olan bilgi eksiğinin, sorunun 
aşamalar halinde incelenmesi sonucu giderilmesidir. Stratejinin doğru-
dan doğruya maksimizasyon modelinin uygulanmasıyla saptanması, bil-
gi yeterli olmadığı, gereği gibi dağılmadığı için mümkün olmamaktadır. 
Soruna aşamalar itibariyle yaklaşılarak, bilgi eksiği tamamen veya bir 
ölçüde giderilmekte, daha sonraki kararların alınmasında maksimizasyon 
modelinden yararlanılabilmektedir. 

C — Oluşumcu Model 

Üçüncü bir yaklaşım olarak incelemek istediğimiz Oluşumcu Model 
ilkesi itibariyle davranışçı teorinin dayandığı temel görüşler üzerine ku-
ruludur.1 4 Geleneksel neo-klâsik mikro-ekonomik teori uzun süredir sü-
rekli eleştirilere uğramaktadır. Buna karşın ayakta kalmasının nedeni, 
karşısına güçlü teorik bütünlüğe sahip bir alternatifin  çıkmamış olma-
sıdır. Neo-klâsik teoriye yapılan eleştirilerin en güçlü olanı onun dinamik 
yanına, değişmeyi açıklama biçimine yani neo-klâsik büyüme modeline 
yönelmiştir. Tartıştığımız açıdan neo-klâsik model, bilginin tam ve beda-
va olduğu bir genel denge modelidir. 

Alternatif  bir yaklaşımın sunuluşu Schumpeter'e kadar gitmektedir, 
ancak oluşumu Schumpeter'den önceki klâsik gelenekten kaynaklanır. 
Bireysel firma  düzeyinde önemli olan, buluş sürecinin "deneme-yanılma" 
şeklinde ifade  edilen özelliğidir. Oluşumcu teoriyi geliştirme çabaları işte 
böyle bir geçmişe ve ilkeye dayanır. 

Zamanın belli bir noktasında bireysel firmanın  davranışı, onun çev-
re ile ilişkileri belirli karar kuralları, ölçütleri tarafından  etkilenir. Bu 
kuralların özelliği kesin olarak belirlenmiş alternatifler  seti itibariyle ya-
pılan bir optimizasyonun sonucu olmamalarıdır. 

Uzun dönemde iki türlü dinamik söz konusudur. Firma düzeyinde 
karar çerçevesi, örneğin araştırma ve geliştirme ile amaçlı bir problem 
çözme faaliyeti  sonucu değişebilir. Diğer firmaların  başarısı taklit edile-
bilir. Ya da karar kuralları, çerçevesi, zemini kendiliğinden değişikliğe 
uğrar. Firmanın yetenekleri yaparak öğrenme sonucu artabilir, kullanıl-
madığı için kötüleşebilir, zayıflayabilir  veya girdilerin niteliğindeki de-
ğişmelere uydurulur. İşte arama denilen faaliyet  firma  düzeyindeki bu 
değişmeleri ifade  eder. 

Firmanın karar çerçevesi belirli ölçeklerde uygulanabilir nitelikte 
13Ansoff,  H.I., Corporate Strategy, Penguin 1968, s. 30-36. 
14 Bu model için bkz.: 

Nelson, R.R.-S.G. Winter, Dynamic Competition and Technical Progress, Eco-
nomic Progress, Private Values and Public Policy, Essays in Honour of  W. Fellner, 
der., B. BalassarR.R. Nelson, 
Nelson, R.R. - S.G. Winter, Neoclassical versus Evolutionary Theories of  Economic 
Growth: Critique and Prospects, E.J., Cilt 84, Dec. 1974, s. 886-905. 
Nelson, R.R. - S.G. VVinter, Toward an Evolutionary Theory of  Economic Capa-
bilites, A.E.R., Cilt 63, May 1973, s. 440-49. 
Nelson, R.R.,-S.G. Winter,-H.L. Shuette, Technical Change in an Evolutionary 
Model, Economic Growth Centre Discussion Paper No: 229, Yale University, 1975 
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üretim tekniklerinden oluşur.15 Mümkün olan teknik sayısı belirli ise 
ve kârlılık koşulunu karşılayan bir karar sonuçta denenirse, modelde ta-
nımlanan stokastik sürecin geleneksel rekabetçi denge ile bir ve aynı ol-
ması olasılığı istatistik anlamında bir 'dir.16 

Ortodoks teori teknolojinin herkese açık olduğunu ve firmaların  op-
timaliteye uygun biçimde seçim yaptıklarını varsayar ve verimlilik fark-
larını faktör  donatımındaki farklılık  ile açıklar. Buna karşılık R.R. Nel-
son ve diğerlerinin 'yayılma' (diffusion)  modelinde ekonomik büyüme 
maksimize edici değil, uyarlayıcı (adaptive) bir süreçtir.17 Ülkeler arası 
verimlilik farkları  incelenirken söz konusu olan, aynı eş ürün eğrileri 
üzerinde farklı  noktalar değil, çok çeşitli firmalarda  yaşanan oluşumcu 
süreçlerin farklılığıdır. 

Oluşumcu modelin odak noktası üretim tekniklerinin zaman içindeki 
oluşumunu incelemeğe yöneliktir. Çözümlerin neo-klâsik çözümlemeden 
farkı  soruna davranışçı bir biçimde yaklaşılmasıdır. Firmanın belli bir 
tekniği neden kullandığı sorusunun neo-klâsik teori çerçevesinde cevabı, 
firmanın  kullanmakta olduğu tekniği, geniş bir seçim alternatifleri  (üre-
tim fonksiyonları)  seti içinden ve kârlılık hesaplamasını yaptıktan son-
ra seçtiğidir. Davranışçı okulun aynı soruya vereceği cevap ise farklı  ola-
caktır. Davranışçı okul açısından firmanın  kullandığı üretim tekniği kar-
maşık bir davranış sisteminin ürünüdür. Firma üretim tekniğini böyle 
bir almaşıklar setinden seçmemekte, üretim tekniği ile birlikte oluşmak-
tadır. Firmanın sürekli arama süreci içinde üretim tekniği de oluşmakta, 
gelişmektedir. 

Bu ifade  her bir firmanın  yeni teknik geliştirmesi şeklinde anlaşıl-
mamalıdır. Vurgulanmak istenen, neo-klâsik teorinin önerdiği gibi üre-
tim fonksiyonları  setinden, kaynak tahsislerinde optimizasyon sağlayıcı 
bir seçimin yapılmakta olmayışıdır. Firma uyarlayıcı arama (adaptive 
search) süreci sonunda kârlı bir ekonomik yapıya sahip olursa genişler. 
Böyle bir yapıya sahip olmayan firmalar  ise daralır ve ayakta kalabilmek 
için arama sürecini sürdürür. 

Kâr Maksimizasyonu Teorisi İle Davranışçı 
Teori Arasındaki Farklar Nelerdir? 

Oluşumcu teorinin ilginç yanı alışılagelmiş ekonomik düşünce siste-
minden farklı  bir sistemde yer almasıdır. Teıminolojisi, tartışma çerçe-
vesi alışılagelmiş olandan farklıdır.  Fakat tüm bu farklılığa  ve zaman za-
man anlaşılma zorluğuna karşın, açıklamağa çalıştığı sorun ekonomik ka-
rar birimlerinin nasıl davranacağıdır. Davranışçı okul bu mikro soruna 
yine mikro bir biçimde bakmağa çalışmaktadır. Önceki paragrafta  belir-
tildiği tarafı  ile, özelliği ile davranışçı okul, firmanın  büyüme sürecim 

ıs VVinter, S.G., Satisficing,  Selection aııd the Innovating Remmant, Q.J.E. Cilt 85, 
May 1971, s. 237-61. 

16 Nelson-Winter-Shuette, s. 4. 
" Nelson, R.R., A Diffusion  Model of  International Productivity Differences  in Ma-

nufacturing  Industry, A.E.R., Cilt 58, December 1968. s. 1219-48. 
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olduğu kadar doğrudan doğruya ekonomide mikro düzeydeki, teknik-tek-
nolojik düzeydeki gelişmeleri de inceleme, irdeleme olanağım verir. 

Maksimizasyon modeline alternatif  olarak geliştirilen ve temel özel-
likleri üzerinde durduğumuz davranışçı teoride firmayı  açıklamaya çalı-
şan birden fazla  yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı doğrudan 
doğruya firmaların  ayakta kalmaları, ekonomik faaliyetlerini  sürdürebil-
meleriyle ilgilidir. Bunlara göre firma  teorisi Darwin'ci teoriyi andırır. 
Şöyle ki, başarılı firmalar  yaşamağa, gelişmeye devam eder, başarısız fir-
malar ise ayıklanır. Bir doğal seçim süreci işler.18 Bir açıdan bu süreç oli-
gopol olgusunu anımsatmaktadır. Oysa aralarındaki fark  bu süreçte ayak-
ta kalabilmek için başarının şart olması, oligopolde ise bir kez oligopol-
cüler arasına girip, fiyat  anlaşmasına katıldıktan sonra ve strateji sapta-
mada hata yapmadıkça, ayıklanıp sistem dışına atılma olasılığının ancak 
dışsal etkenlere bağlı olmasıdır. 

Davranışçı okul başlığı altında ya da maksimizasyon modeline tepki 
olarak ortaya çıkan bir diğer grup da, büyüme hızının maksimize edilme-
sini savunan model ile satışların maksimize edilmesini amaç edinen grup-
tur. Bunların her ikisi de geleneksel maksimizasyon modelinin önerileriy-
le çatışır. Örneğin firmada  kısa dönem kâr maksimizasyonu büyüme ora-
nının maksimize edilmesiyle uyuşmayabilir. Ya da büyüme oranının mak-
simize edilmesi kâr oranının maksimizasyonu için yeterli olmayabilir. 

Öte yandan büyümenin maksimize edilmesiyle satışların maksimize 
edilmesi de her zaman uyuşmaz. Bazı hallerde büyüme maksimizasyo-
nunun kâr maksimizasyonu ile birleşerek satış miktarının maksimize edil-
mesine ters düştüğü; bazı hallerde de tersi olan durum, yani kâr mak-
simizasyonu ile satış miktarının maksimize edilmesinin, büyüme maksi-
mizasyonu ile ters düştüğü görülebilir. 

Örneğin kârını veya büyüme oranını maksimize eden bir firma  kârlı 
bir yapıya sahipse sıfırdan  büyük bir oranda büyüyecektir. Satışlarını 
maksimize etmeyi amaçlayan bir firma  için bu böyle olmayabilir. Aynı 
şekilde kârını ve büyüme oranını maksimize eden bir firma,  her iki ter-
cih ile de aynı ürün miktarını elde edebilir, aynı miktarda üretmeye ka-
rar verebilir. Oysa satışlarını maksimize etmeyi amaçlayan bir firmanın 
üretim miktarı, diğer tüm koşullar aynı kaldığında, daha fazla  olabile-
cektir. Kâr maksimizasyonu amacını güden bir firma  büyüme hızını mak-
simize eden bir firmaya  oranla, elde ettiği kârın daha büyük bir bölümü-
nü temettü olarak dağıtabilecektir.19 Çünkü kâr maksimizasyonu kısa dö-
nemli bir amaçtır. Büyüme hızının maksimize edilmesi ise firmanın  ge-
leceğiyle ve dolayısıyla yeni yatırımlarıyla ilişkilidir. Kâr maksimizas-
yonu bu koşul gerçekleştiğinde, yani azamî kâr oranı gerçekleştiğinde sağ-
lanmış olur ve kârın dağıtılmasına engel yoktur. 

Oysa amaç büyüme hızının maksimizasyonu olduğunda, elde edilen 

i» Penrose, EX, Biological Analogies in the-Theory of  The Firm, A.E.R., Cilt XLII, 
December 1952, s. 804-20. 

1 9 Bu ve diğer bazı sonuçlar için bkz.: 
Williamson, J.H., Profit,  Growth and Sales Maximization, The Theory of  The Firm, 
der. G.C. Archibald, Penguin 1971, s. 328-52. 
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kârın tümünün ya da bir bölümünün alıkonularak şirket bünyesinde ya-
tırıma yöneltilmesi olanağı her zaman vardır. Böylece şirketin üretken 
kapasitesi ve giderek büyüme hızı artacaktır. Bu tür büyümenin sınırları, 
firmanın  uğraşı alanındaki teknolojik gelişme, firmanın  bu teknolojik ge-
lişmeden ne kadarını kendi bünyesine alabildiği, pazar genişliği, pazarın 
genişleme hızı, firmanın  üretimini çeşitlendirme esnekliği gibi etkenler 
tarafından  belirlenir. İleride bu konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde dur-
ma olanağını bulacağız. 

3. Firmada Yatırım Kararı 
Firma teorilerini tartışırken, firmanın  türlü karar aşamalarında na-

sıl tavır takındığı üzerinde duruldu. Firmanın salt kâr maksimizasyonu 
amacı ile mi davrandığı, yoksa türlü aşamalarda karar alırken değişik et-
kenleri gözönünde bulundurup bulundurmadığı sorunu incelendi. Kâr 
maksimizasyonu kararının aslında, satış bölümünün satışları azamileştir-
me, üretim bölümünün ortalama üretim maliyetini asgarileştirme, perso-
nel bölümünün ortalama işgücü verimliliğini azamileştirme ve muhasebe 
bölümünün de vergi matrahını küçültmek amacıyla beyan edilen kâr mik-
tarını asgarileştirme çabalarının tümünün sonucu olduğu, özellikle uyar-
lamak arama sürecini tartışırken açıklamağa çalışıldı. 

Yatırım kararı da firmada  belirli etkenler gözönüne alınarak, hesap-
lanarak varılan bir karardır. Yatırım konusunda yapılan tartışmalar ik-
tisatta başlıbaşma bir araştırma alanı oluşturur. Firma teorisindekine ben-
zer bir biçimde, yatırım teorisinde de, neo-klâsik okul ile davranışçı oku-
lun bir bölümü olduğuna değindiğimiz, büyüme oranının maksimize edil-
mesi üzerinde duran, bunun açıklayıcı olduğu görüşünü savunan okul ara-
sında sürekli bir tartışma görülür. Bir başka deyişle, yatırım teorisi de 
iki değişik okul tarafından  incelenir. 

Yatırımlar iki biçimde, iki yönüyle incelenebilir. Bunlardan birincisi 
reel yatırım-malî yatırım (portföy  yatırımı) ayrımıdır. Yatırımlar bir de 
yurtiçinde yapılan yatırımlar ve uluslararası yatırımlar olarak ayrılmak-
ta ve her ikisini etkileyen etkenler ayrı ayrı incelenmektedir. Burada ko-
numuz uluslararası yatırımların, uluslararası özel sermaye hareketlerinin 
hangi koşullar altında yer aldığının, hangi faktörler  tarafından  etkilendi-
ğinin irdelenmesidir. Soruya yatırım konusundaki tartışmalar içinde ce-
vap ararken, belirttiğimiz birinci ayırımın gözden uzak tutulmaması ge-
reklidir. Çünkü günümüzde uluslararası portföy  yatırımları önemli yer 
tutmakta ve uluslararası sermaye piyasasının gelişmesine, yatırılabilir 
fonları  ülke içi yatırım olanaklarına oranla daha hızlı artan ülkelerin de 
fonlarına  uluslararası pazarda kullanım alanı aramalarına bağlı olarak, 
bu gelişme hızının yükselmesine tanık olunmaktadır. 

Yatırım teorisi alanındaki tartışmalar D. Jorgenson tarafından  etraflı 
biçimde incelenmiştir.20 Günümüzdeki şekliyle teori neo-klâsik özelliklere 

20 Teorinin yakın zamana kadarki gelişmesinin bir özet sunuluşu için bkz.: 
Jorgensen, D., Economic Studies of  Investment Behavior: A Survey J.E.L., Cilt: 9, 
1971, S. 1111-47 . 
Dunning, J.H., The Determinants of  International Production, O.E.P., Cilt: 25. 
N o : 3, NOT. , 1973, s . 298 -305 . 
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sahiptir. Firmanın yatırım politikası faktör  fiyatlarına,  mal fiyatlarına : 
faiz  oranına, kârları etkilediği için vergi miktarına göre değişir, bu iliş-
kilerden etkilenir. Neo-klâsik yatırım teorisinin doğrudan doğruya ulus-
lararası iktisat teorisiyle ilişkisine değinmekte yarar vardır. Şöyle ki, 
Heckscher-Ohlin-Samuelson neo-klâsik uluslararası iktisat teorisinde be-
lirleyici etken olan faktör  yoğunluğu yaklaşımı, önceki cümlede belirtil-
miş şekliyle faktör  fiyatlarının  yatırım kararım etkileme özelliğine ben-
zer bir etki yapar. 

Neo-klâsik yatırım teorisinin en gözle görülür, somutlaşmış örneğine 
portföy  yatırımlarına bağlı uluslararası sermaye hareketlerinde rastlan-
maktadır. Bu teori temelinde faiz  oranlarındaki farklılıklara  dayanmak-
tadır. Faiz oranlarındaki farklara  dayalı sermaye hareketleri ile kâr mak-
simizasyonu ilkesinden hareket eden yatırım teorisi bir ve aynı şey de-
ğildir. Kâr maksimizasyonu ilkesi ile yatırımları açıklamağa çalışan teo-
riye göre reel ya da malî sermaye akımı-hareketi, fiilî  sermaye stoku ile 
arzulanan sermaye stokunun birbirinden farklı  olmasından ileri gelir. Bu 
farkın  ülkelerarası faiz  oranındaki farklar  tarafından  yansıtıldığını, gös-
terildiğini söylemek genellikle yeterli değildir. 

Kâr maksimizasyonu yatırım teorisine göre uluslararası yatırım tar-
tışıldığında yine yatırımın kârlılığı söz konusu olacak ve bu kârlılığın 
yatırımcının bulunduğu ülkedeki yatırımın kârlılığına hiç değilse eşit ol-
ması, asgarî koşul olarak tanımlanacaktır. Bir diğer ülkeye yatırım yapıl-
makta olduğu için yatırımcı bu asgariye ek olarak bazı çıkarlar, üstün-
lükler de arayabilecektir. 

Uluslararası özel sermaye hareketlerini incelerken, genellikle yatırı-
mı (hele reel yatırım) yapanların, çeşitli ülkelerde açılıp genişleyen böy-
lece çokuluslu olma niteliğini kazanan ya da güçlenen şirketlerden oluş-
tuğuna dikkat edilmelidir. Soruna böyle bakıldığında, yatırım kararları-
nın açıklanmasında ayrı ayrı kâr maksimizasyonu veya büyüme maksi-
mizasyonu yaklaşımları yetersiz kalabilecektir. Yatırımcı firma  bir yan-
dan toplam yatırım faktörü  içinde bir tahsis kararı alacak, bir yabancı ül-
keye yatırım yapmaya karar verecek, bir yandan da doğrudan doğruya 
o yatırımın olurluğunu araştırarak mikro düzeyde tek bir yatırımı ilgi-
lendiren bir karar verecektir. Bunların her ikisini aynı firmanın  tek ya-
tırım kararı olarak. toplamak ve tek bir karar olarak düşünmek yanlış 
olur. 

Firma belli bir yabancı ülkede belli bir yatırım kararı verirken bu ya-
tırımın getiriyi maksimize edip etmediğini araştıracaktır. Tek başına bu 
yatırımdan dolayı firmanın  ölçütü kâr maksimizasyonu olabilir; ama ba-
zen ters durumlarla karşılaşılabilir. Örneğin firma  yabancı bir ülkede 
kâr maksimizasyonu sağlamak bakımından yeterli olmayan bir yatırımı 
yine de yapabilir. Bu, firmanın  tüm yatırım, üretim, genişleme ve diğer 
kararları sonucu söz konusu olabilir. Bu tür istisnaları da davranışçı okul 
çerçevesinde cevaplandırmak mümkündür. Firma potansiyel bir pazarı 
elden kaçırmamak, kârdan daha > önemli çıkarlar sağlamak üzere ham-
madde kaynaklarına yakın olmak için ve hatta olanak bulursa bu ham-
madde kaynaklarını doğrudan doğruya denetim altına almak için yaban-
cı ülkelerde yatırım yapabilir. 
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4. Uluslararası Yatırım Modelleri : 

Uluslararası özel sermaye hareketlerini açıklamağa yönelen girişim-
cileri başlıca üç başlık altında inceleme olanağı vardır. Bunlar: firma  teo-
risindekine benzer biçimde, kâr maksimizasyonu teorisi, davranışçı teori 
ve pazarın örgütleniş biçimini açıklayıcı etken olarak inceleyen oligopol 
ve tekelci rekabet yaklaşımıdır. Bazı iktisatçılar büyüme ile kâr maksi-
mizasyonunu, belirsizliğin bulunduğu kâr maksimizasyonu modelini, risk'-
in minimize edildiği kâr maksimizasyonu modelini ve pazar payı ile bü-
yümeyi birlikte kullanan modelleri geliştirmiş ve incelemişlerdir. Bun-
lardan sonuncuyu yani pazar payı ile büyümeyi birlikte inceleyen yak-
laşımı bu bölümde göreceğimiz oligopol modeli çerçevesinde düşünmek 
mümkündür. Diğerleri ise esasta kâr maksimizasyonu modelinin türleri 
ve risk-belirsizlik etkenlerini hesaba kattıkları ölçüde de bu modeli dav-
ranışçı modele yaklaştırma çabalarıdır.21 

A — Uluslararası Yatırımlarzn Açıklanmasında Neo-Klâsik Model 

Bu başlık altında uluslararası özel sermaye hareketlerinin neo-klâsik 
teori ışığında, onun kavram ve aletleriyle nasıl incelendiğini ele alacağız. 
Günümüz yatırım kuramcılarının tartışma çerçevesini oluşturan neo-klâ-
sik modelin de içinde yer aldığı "standart yatırım modelleri", uluslararası 
özel sermaye hareketlerini açıklamakta neo-klâsik yaklaşımın bir kesimi-
ni oluştururlar. Diğer kesimde ise yine neo-klâsik çözümleme teknikleri 
açısından değerlendirilebilecek olan moneter (paracı) yaklaşımı görmek-
teyiz. 

Çokuluslu şirketlerin yatırımları denildiğinde iki aşama söz konusu 
olur. Yatırımın yatırımcı şirketin yatırım portföyü  açısından değerlendir-
mesi yapılır. Buna ek olarak, yatırımın, mikro düzeyde olurluğu araştı-
rılırken, maliyet kâr çözümlemesi yapılırken, bu yatırım fizik  anlamda 
da değerlendirmeye tabi tutulur. Yatırım teorileri tartışılırken bu özelli-
ğin gözden kaçırılmaması gerektiğine değinmiştik. Örneğin, çokuluslu şir-
ketlerin diğer ülkelere yaptıkları fabrika  ve donatım harcamalarının açık-
lanmasında neo-klâsik okul yaklaşımı başarılı olmuştur.2 2 Dikkat edilirse, 
burada neo-klâsik teorinin neyi açıkladığı doğrudan doğruya ve mikro bi-
çimde belirlenmiş, saptanmıştır. 

Başka bir grup çalışmada yurtiçi mikro ekonomik değişkenlerle ya-
ni firmaların  satış, kârlılık yurtiçi yatırım gibi değişkenleriyle, yabancı 
ülkelerdeki yatırımları arasında nasıl bir ilişki bulunduğu araştırılmıştır. 
Bulgular yurtiçi kârlılık ve yıpranma payı akımları ile diğer ülkelerdeki 
fabrika  ve donatım harcamaları arasında bir fonksiyonel  ilişki bulundu-
ğunu göstermiştir. Yani yurtiçi kârlılık arttıkça yurtdışı yatırımlarda da 
yükselme görülmüştür. 

21 Tüm bu çalışmaların özetlendiği bir tablo için bkz,: 
Stevens, Guy V.G., The Determinants of  Investment, Economic Analysis and The 
Multinational Corporation, der.: J.H. Dunning, George Ailen and Unwin, Londra 
1974, s. 56-59. 

22 Stevens, Guy V.G., 1974, s. 70. 
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Yurtiçi ve yurtdışı ekonomik faaliyetlerin  birbirleriyle olan ilişkile-
riyle ilgili bir diğer örnek, yabancı ülkelerde üretimde bulunan yavru 
şirketlerin ana ülkede üretilen yarı mamûl girdileri kullanmaları duru-
munda ortaya çıkmaktadır. Yurtdışı talep artışı, yurtdışı yatırımlar ya-
nında, sözkonusu yarı mamûl girdilerin üretimini de arttırmaktadır. Bu 
çerçevede ilginç bir sonuç, yurtdışı talebin yarı mamûllerin de yurtdışın-
da üretilmesini haklı gösterecek ölçüde artması halidir. Bu durumda yurt-
dışı yatırım, yurtiçi yatırım pahasına artacaktır. Yani yurtiçi yatırımda 
nisbî olarak azalma gözlenecektir. Nitekim, neo-klâsik teoriye göre üre-
timin yurtiçinde mi, yoksa diğer bir ülkede mi yapılacağı, belirli düzey-
de üretimin alternatif  maliyetlerinin karşılaştırılması sonucu kararlaştı-
rılacaktır. Üretim fonksiyonu  veri olduğunda yurtdışında yapılan optimal 
yatırım miktarı, yerli üretim maliyeti ile, taşıma maliyeti ile, yabancı ül-
kede ithalâta uygulanan gümrükler ile doğrudan ilişkili, yurtdışı üretim 
maliyetleriyle de tersine ilişkilidir. Bu yargı ve böylece neo-klâsik teori-
nin tam uygulanışı, tabiî, mutlak veya önemli ölçüde bölünebilirlik ha-
linde geçerli olacaktır. Bölünmezlik arttıkça firma,  bu ve bunun bera-
berinde getirdiği diğer bazı etkenlerin sınırlayıcı etkilerini de hesaba kat-
tığı yeni bir süreçle karar alacaktır. Durum bu olduğunda ise, neo :klâsik 
teoriden geriye ne kaldığı, gerçekte uygulananın ne ölçüde neo-klâsik teo-
ri ile bağdaştığı yerinde bir soru olmaktadır. 

Çok kısa olarak değindiğimiz neo-klâsik yatırım modellerinin uzan-
tıları, uluslararası yatırım sorununa açıklama getirme çabası ile işlenmiş-
tir. Doğrudan doğruya uluslararası yatırım sorununu moneter (paracı) 
açıdan tartışan yaklaşımı kısaca incelemekte yarar vardır.2 3 

Parasal etkenlerin esas alındığı hipotezi iki bölümde ele almak müm-
kün. Esasta bu yaklaşımda uluslararası yatırım olayı, yeryüzünde farklı 
değere sahip birden fazla  para biriminin bulunduğu bir ortam içinde açık-
lanıyor. Hipotezin bir bölümü, yatırımcıların farklı  paralarla değerlen-
dirilmiş hisse senetlerine değişik kambiyo risk pirimi atfettikleri  nokta-
sında toplanıyor. Hipotezin ikinci bölümü ise, yatırım yapılan ülkedeki 
gelir akımına, yatırımdan elde edilen gelir yatırımcı ülke tarafından  ka-
zanıldığında daha yüksek, ev sahibi ülke tarafından  kazanıldığında ise 
daha düşük kapitalizasyon oranının uygulandığıdır. 

Söz konusu modelin önemli yanı, çok paralı bir sistemin uluslararası 
yatırım kararını nasıl etkilediğinin incelendiği kısımdır. Yalnız burada 
da yatırım ile basit spekülâsyon arasındaki çizgiyi dikkatle çizmek ge-
reklidir. 

Modelin bu açıdan temel ilişkisi şudur : yatırımcı ülke ile yatırımın 
yapıldığı ülke arasında kapitalizasyon oranları farklıdır.  Bu fark  kambiyo 
riskinin yatırımcılar açısından değeri ile ifade  edilir. Kambiyo riski bu-

23 Aliber, E.Z., The Multinational Enterprise in a Multiple Currency World, The 
Multinational Enterprise, der.: J.H. Dunning George Ailen and Unwin, Londra 
1971, s. 49-57. 
Aliber, R.Z.(, A Theory of  Direct Investment, The International Corporation, der.: 
C.P. Kindleberger, The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1970, s. 17-35. O.E.P., s. 
315-17. 
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lunduğu için, ifade  edildikleri para birimi dışında hiçbir farklılıkları  ol-
mayan varlıklar (assets) değişik getirilere sahip olurlar. 

Getiri farkı  iki nedenle açıklanmaktadır. Bunlardan birincisi kambi-
yo oranında beklenen değişmelerdir. Diğeri de kambiyo oranındaki de-
ğişmelere ilişkin belirsizliktir. İşte bu iki etken kambiyo oranına ilişkin 
riski oluşturmaktadır. Örneğin, sterlin ile ifade  edilen varlıkların getirişi 
ile A.B.D. doları ile ifade  edilen getiri arasında bu belirsizlikten ileri ge-
len bir fark  vardır. Bazı araştırmalardan elde edilen bilgiye göre bu fark, 
sterlin'in dolar cinsinden değer kaybetmesinden daha büyük olmuştur. 
Bu fark  kambiyo oranındaki belirsizliğe karşılık yatırımcının talep ettiği 
bir fark  olabilir. Yatırımcı böyle bir 'risk'i gözönüne alması karşılığında 
bir ayrıcalık talep edebilir. 

Uluslararası bir tahvil pazarının varlığı ise. diğer bir ülke parası cin-
sinden tahvil çıkartan firmaların,  ödünç veren (tahvil satın alan) firma-
lar-kişilerce kambiyo riskinin olduğundan fazla  değerde ifade  edilmesine 
inanmaları sonucudur. Tahvil pazarı böyle bir ortamda oluşur. Tahvil çı-
kartan firmalar  kambiyo riskinin karşılığını ödemeğe hazırlardır. Çünkü 
bir başka ülkede daha düşük maliyetle tahvil çıkartmanın (ödünç alma-
nın) sağladığı kazanç, bu ek riskten daha fazla  olabilir. Kambiyo riskinin 
bulunmadığı bir ortamda ülkeler arası faiz  oranlarındaki farklılık,  kam-
biyo oranlarında beklenen değişmeleri yansıtacağı için, tahvil çıkartan ta-
raf  yabancı bir para cinsinden tahvil çıkartmanın maliyetini üstlenecek-
tir. 

Böylece özetlenen modelde iki olguya birden değinilmektedir. Birin-
cisi, yatırımcılar açısından para değerinin değişmesi olasılığı yüksek olan 
ülkeden daha fazla  risk primi elde etme olanağıdır. Böyle bir risk olası-
lığı bulunduğu için, yatırımcı ülkenin kapitalizasyon oranı yatırımın ya-
pıldığı ülkede geçerli kapitalizasyon oranından büyük olacak ve bu fark 
yatırımın nedenini oluşturacaktır. 

İkinci olarak, bir ülke firmasının  diğer bir ülkede tahvil çıkartmak 
yoluyla üstünlük sağlaması tartışılmaktadır. Örneğin bir Kanada firması 
A.B.D.'de tahvil çıkartarak daha ucuza ödünç toplayabilecek, fakat  kar-
şılığında risk faktörünü  dengeleyici bir ek ödeme yapacaktır. 

Yatırım yapan firmanın  yatırım yapılan ülkede elde ettiği gelire, ay-
nı geliri elde eden o ülke yatırımcısından daha yüksek bir kapitalizasyon 
oranı uygulanmasının nedenleri ise şöyle sıralanabilmektedir. Yatırımcı 
firma  kambiyo riskine karşı daha tedbirli, güvenceli olabilir. Yatırımcı 
firma  tasarruf  sahiplerine çeşitlendirilmiş, toplam riski azaltılmış bir ya-
tırım portföyü  sunabilir. Nihayet tasarruf  sahipleri, yatırımcı firmanın 
yabancı kaynaklardan elde ettiği kazancı bilmeyebilirler, firmanın  ka-
zançlarının önemli bir bölümü dış kaynaklardan gelmiyorsa, yatırımcı fir-
manın ülkesindeki kapitalizasyon oranını, firmanın  kazançlarına uygula-
yabilirler.24 

24 Aliber, R.Z.. The Multinational Enterprise in a Multiple Currency World, The 
Multinational Enterprise, der.: J_H. Dunning, George Ailen and Unwin, Londra 
1971, S. 53. 
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Uluslararası özel sermaye hareketlerini açıklamada böyle bir yakla-
şımı benimseyenler, bu modeli tekelci görüşlerden hareket eden model ile 
karşılaştırmaktadırlar.  Karşılaştırmada özellikle moneter modelin tahmin 
etme, öngörme gücü, diğer modelin ise bu konudaki zaafı  ileriye sürül-
mektedir. Bir taraftan  da geleneksel modelin (tekelci görüşlerden hare-
ket eden modele bu ad verilmekte) "neden ihracat yerine doğrudan ya-
t ır ım" sorusunu cevaplandırmadığı iddia edilmektedir. 

1965-70 döneminde sermaye hareketlerini göstermek üzere bazı örnek-
lere değinebiliriz. 1965-1970 döneminde Gulden, Belçika Frank' ı ve İtalyan 
Liret'i büyük baskı altında iken, Sterlin, Mark ve Fransız Frank'ı değer 
değişikliğine uğradı. Sterlin'den kaçış 3-5 milyar dolar civarında oldu. 
1968 öğrenci hareketleri ve 1969 devalüasyonu Fransa'da da rezerv azal-
masına sebeb oldu. 1969 yılında değer kazanması beklenen Alman Mark'ı-
na doğru 5 milyar doların üstünde hücum oldu. 

Bu örnekler neyi göstermektedir? 'Paracı' yaklaşıma göre buradan 
öğrenilmesi gereken, kambiyo oranındaki değişmelere bağlı olarak yer 
değiştiren fonların  miktarının önemli ve artmakta olduğudur. Söz konu-
su yaklaşımda bu gözlemle yetinilmekte, fakat  rastlanan modellerde kam-
biyo oranındaki değişmelere ilişkin bekleyişler uluslararası özel sermaye 
hareketlerini açıklamakta kullanılmaktadır. 

Bu örnekler çeşitli yorumlara olanak verir. Herşeyden önce Alman 
Mark'ına doğru önemli bir akımın saptanması önemli ölçüde spekülâtif-
tir. Alman Mark'ı talep edenler kısa dönemde önemli kazançlar sağlama-
yı amaçlamaktadır. 

Sterlin'den kaçış ise adı üstünde bir kaçıştır. İngiliz ticaret bilânçosu 
sürekli açıklar vermekteyken yani İngiliz sanayii tam anlamıyla sağlıksız 
bir görünüme sahipken, ellerinde Sterlin bulunduranlar hızla daha gü-
venilir bir paraya doğru kaçmak üzere Sterlin fonlarını  elden çıkartmış-
lardır. Bir daha güvenilir para birimi de Alman Mark'ı olmuştur. Yani 
süreç bir yönü ile spekülâsyon, diğer yönü ile de güvenilirlik arama olmuş 
ikinci birinciyi pekiştirmiştir. 

'Paracı' yaklaşımın tahvil piyasasına ilişkin görüşü ile ilgili olarak 
da kuşku belirtmek yerinde olur. Çünkü, örneğin ticaret bilânçosu ciddî 
ölçüde açık verdiği için parası sürekli olarak değer yitiren İngiltere'deki 
bir girişimcinin, örneğin Almanya'da tahvil çıkartarak ödünç toplaması 
şansı herhalde epeyce tartışmalıdır. Bu ancak söz konusu girişimcinin ya-
pacağı yatırımın kendi kârlılığının yüksek olması halinde mümkün ola-
bilir. Yatırım o denli kârlı olmalıdır ki, ödenmesi gereken kambiyo risk 
primini karşılayabilsin. 

Modelin tüm tekelci rekabet modelinden üstün olma iddialarına kar-
şın, J.H. Dunning böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını ve bu yakla-
şımın tekelci rekabet modelinin bir türü olarak nitelendirilebileceğini be-
lirtmektedir.2 5 Parasal modelin özelliği, değişik güce sahip paraların fark-

25 Dunning J. H., Comment on the Chapter by Professor  Aliber, The Multinational 
Enterprise, der.: J.H. Dunning, George Ailen and Unwin, Londra 1971, s. 57. 
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lı değere sahip olması ile, risk ve kapitalizasyon oranlarının çeşitli piya-
salarda farklı  olmasının, sermaye piyasası üzerinde aksaklık yönünde et-
kiler yaratabileceğini vurgulamasıdır. ihmal edilmemesi gereken bir nok-
ta, paracı modelin esas alınmasıyla reel ilişkilerin gözden kaçırılmaması, 
spekülâsyon dışında kalan para hareketlerinin temelinde, reel ekonomik 
yapının etken olarak incelenmesi gereğidir. 

B. Davranışçı Yaklaşım Açısından Uluslararası Özel Sermaye 
Hareketleri 

Neo-klâsik teoriye göre asgari üretim fonksiyonu  koşullan gerçekleş-
tiğinde, yani üretimin girdileriyle çıktıları arasındaki ilişki yatırım yapı-
lacak ülkede belirli bir kârlılığı sağladığında uluslararası yatırımın ya-
pılması gerekir. Şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yurtdışı kâr oranı 
yurtiçi kâr oranından yüksek, fakat  her ikisi de firma  için sermayenin 
alternatif  maliyetlerinden düşük olabilir. Böyle bir durumda neo-klâsik 
teori, yatırımın hiç yapılmamasını önerir. Oysa uluslararası yatırımı salt 
ülkeler arası faiz  farklılığı  ile açıklayan teori diğer ülkede yatırım yapıl-
masını öğütler. Böylece ortaya çıkan çelişki ilginçtir. Faiz oranlarının 
farklı  olması doğrudan doğruya neo-klâsik hesaplamanın bir öğesi iken, 
faiz  oranındaki farklılıklar  ile neo-klâsik teori uygulaması ters sonuç ver-
mektedir. Bunun nedeni her iki yaklaşımın amaçlarındaki farklılıktır. 

Davranışçı yaklaşımın ilkelerini, karar alış biçimlerini daha önce fir-
ma teorilerini tartışırken incelemiştik. Bu yaklaşımın uluslararası yatı-
rım kararlarında uygulanmasına oldukça eski bir tarihte, 1960'ların ba-
şında yapılmış bir çalışmada rastlanmaktadır. Yair Aharoni, Harvard Üni-
versitesinde doktora tezi olarak sunduğu çalışmasının amacını şöyle ifa-
de etmekte : 

"Az gelişmiş ülkelerin A.B.D. imalât sanayii yatırımlarını ülkelerine çekmek-
te neden başarısız kaldıkları sorusunu cevaplamak ve böylece az gelişmiş ül-
kelerin gereksinmeleriyle A.B.D. imalât sanayiinde yer alan firmaların  talep-
lerinin neden birbirini karşılamadığını açıklamak istedim."26 

A.B.D.'deki yatırımcılarla yapılan mülâkatlara dayalı olarak yaban-
cı yatırımların ardındaki güçler bu çalışmada şöyle sıralanabiliyor: 

i) Üretimin yarı mamûl girdileri için ve diğer ürünler için pazar 
yaratmak. Bu ilişkiyi biraz önce de başka bir kapsam içinde yine gör-
müştük. Bu gözlem bir girişimcinin şu cevabı ile örneklendirilebilir: 

"Polystrene yaptığımızda monomeri yabancı ülkeye satmaya devam ederiz. 
Aspirin üretimine geçtiğimizde salisilik asit, onun için de fenol  ihtiyacımız 
olacaktır. Üstünlüğümüz, bütünleşmiş olduğumuz için ana girdileri imalât 
başladıktan sonra satabilmemizden ileri gelmektedir."27 

Diğer ürünlerin satış olanaklarının artmasına da şu örnek verilebilir: 

2® Aharoni, Y„ The Foreign Investment Decision Process, Division of  Research, Har-
vard Business School, Boston, 1966, s. VII. 

2 7 Aharoni, Y„ 1966, s. 71. 
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"Aynı zamanda bir zincirleme etki söz konusudur. Hindistan'da X ürününü 
yaparız. Adımız görülür, duyulur ve Y ile Z ürünlerimize de talep gelişir. On-
ları da A.B.D.'den ihraç ederiz."28 

ii) Kullanılmış makinelerin üretime sokulması. Yatırımcı ülke ba-
zı makineleri kendi üretim süreci içinden eskimiş oldukları için çıkarta-
bilir. 

Bu eskime muhasebe (amortisman) anlamında veya teknolojik anlam-
da olabilir. Yani, yeni bir teknik, üretimin o ülkede artık daha başka özel-
liklere sahip makinelerle yapılmasını gerektirebilir. Öte yandan az ge-
lişmiş bir ülkede hangi özellikte olursa olsun, sermaye mallarına karşı 
ülke içinde karşılanamayan talep vardır. Bu durumda yatırımcı firma  ya-
pacağı uluslararası yatırımda bu tür, artık kendisinin kullanmadığı maki-
neleri istihdam ederek hem alternatif  maliyeti sıfır  olan sermaye malla-
rını yatırımın bir bölümü olarak kullanacak, böylece külfetsiz  bir kapa-
site artışı sağlamış olacak, hem de bu makineleri yeniden devreye soktu-
ğu için yıpranma payı düşerek vergi kazancı elde edecektir. 

iii) Know-how'un kapitalize edilmesi ve sabit maliyetlerin dağıtıl-
ması. 

Uluslararası yatırım yolu ile yatırımcı ülkeden diğerine bir teknoloji 
transferinin  olacağı açıktır. (Transfer  edilen teknolojinin ülkenin ekono-
mik ve sınaî kalkınma amaçlarına uygun olup olmadığı her transferde  ay-
rıca incelenmelidir.) Böyle bir transfer,  ve bu transfere  ekli olarak sağ-
lanan know-how, teknik yardım vesaire karşılığında yatırımcı firma  te-
mettü, üretim veya satıştan pay (royalty) veya lisans bedeli olarak gelir 
elde edecektir. Yatırımcı ülkenin çıkarı bununla da kalmayacak, diğer ül-
kedeki yavru şirket know-how karşılığı yaptığı ödemelerine de yıpranma 
uygulayarak vergi kazancı sağlayacaktır. 

Daha önce bölünmezlik kavramı ile ifade  ettiğimiz gibi, yatırımcı fir-
ma, yaptığı uluslararası yatırımla sabit maliyetlerini daha fazla  birim 
arasında dağıtabilecektir. 

iv) Yatırımcı ülkenin eskiden ihracat yaptığı bazı ülkeler, dış tica-
ret politikaları uyarınca ithalâtı kısıtlamış veya durdurmuş olabilir. İşte 
böyle durumlarda yatırımcı ülke yatırım yaparak yitirilmiş pazarlara 
yeniden dönebilir. 

Firmanın neyi, ne zaman, nasıl, ne kadar ve kimin için üreteceğine 
karar vermesi olayında olduğu gibi yatırım kararı alınırken de bu karar 
bazı unsurlardan oluşur. Bu unsurlar başlıca beşe ayrılabilir : 2 9 

a) Örgüt ve çevre. Yatırım kararı belli bir firma  tarafından  alına-
cak ve ilk olarak o firmayı  etkileyecektir. Diğer yanı ile yatırım kararı üç 
çevreyi etkileyecektir. Bunlar ana firmanın  bulunduğu, faaliyet  göster-
diği çevre, yatırım yapacağı ülkedeki siyasal ve toplumsal çevre ve ni-
hayet eğer pazarda tam rekabet koşulları geçerli değilse, diğer rakip fir-
malarla ilişki ve etkileşmelerdir, ki buna da pazar çevresi denilebilir. 

28 Aharoni, Y„ 1966, s. 71. 
29 Aharoni, Y„ 1963, s. 32-41. 
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Nitekim uluslararası yatırım sorunu pazar koşulları gözönüne alına-
rak incelendiğinde iki özellik saptamak olanaklıdır. Bunlar : 

1) Uluslararası düzeyde faaliyette  bulunan firmalar,  örneğin bu ni-
telikteki A.B.D. kaynaklı firmalar,  oligopolcü yapıya sahip endüstrilerden 
gelmektedir. 

2) Oligopol koşulları altında uluslararası düzeyde faaliyette  bulunan 
firmalar  incelendiğinde, bunların birbirlerinin yatırımını taklit ettikleri 
görülmektedir.30 

b) Yatırım kararının ikinci unsuru zaman boyutudur. Yatırım ka-
rarı etkilerini anlık olarak değil, bir zaman boyutu içinde gösterecektir. 
Bu zaman boyutu içinde firmanın  yeni yatırımı ile organik ilişkileri geli-
şecek ve bu süreç içinde bir takım diğer kararlar alınacaktır. 

c) Bir üçüncü unsur olarak belirsizlikten söz edilebilir. 
Belirsizlik pazarda bilgi tam ve mükemmel yayılmadığı, bazı kimse 

veya firmalarda  toplandığı için ortaya çıkar. Bir başka deyişle bazı kim-
seler, firmalar  kendi edindikleri ya da yarattıkları bilgiyi başkalarına yay-
madıkları, yayılmasını engelledikleri, denetledikleri için ayrıcalıklı duru-
ma geçerler, tekel gücü kazanırlar. 

Belirsizlik nedeniyle karar birimleri karar alırken beirli oranda ris-
ki hesaba katmak zorundadır. Burada değinilmesi uygun olabilecek bir 
husus, risk ile belirsizlik arasındaki kurumsal farktır.  Bu ayrım ilk kez 
1921 yılında Frank H. Knight tarafından  yapılmıştır. Buna göre risk al-
ternatif  sonuçların olasılığının bilindiği durumdur. Yani karar birimleri 
riski nicel olarak hesaba katabilirler. Oysa aynı şey belirsizlik için söy-
lenemez, belirsizlik ölçülebilir değildir. Öte yandan soruna özel olarak 
yaklaşıldığında risk ile belirsizlik arasındaki fark  önemini yitirmektedir. 
Nitekim Bayes'çi istatistik teorisinde tahminde bulunurken bir takım 
"prior" (öncül olasılık) lardan hareket edilmesi, belirsizliği ve giderek 
risk payını saptama çabasını ifade  etmektedir. Teknolojik gelişmenin 
tahmin edilmesi olayını tartışırken bunun üzerinde daha ayrıntılı ola-
rak durabileceğiz. Bu aşamada saptanması gereken, yatırımcı firmanın 
uluslararası yatırım kararı verirken belli oranda riski hesaba katmak 
durumunda olduğudur. 

Yatırımcı firmanın  içinde bulunacağı belirsizlik üç kaynaktan ileri-
ye gelecektir. Bun la r : yatırım yapılacak ülkenin özellikleri ve geçireceği 
yapısal, toplumsal, ekonomik değişmeler, yatırım sürecinin beraberinde 
getirmesi olağan emek-hammadde giderlerine ve doğrudan doğruya üre-
tim sürecine ilişkin belirsizlik ve yukarıda da değindiğimiz gibi, aynı pa-
zarda veya aynı pazar için üretim yapan ya da hammadde, yarı mamûl 
alışverişinde bulunulduğu sürece karşılıklı etkileşen diğer firmaların  ka-
rarlarına ilişkin belirsizliklerdir. 

d) Amaçlar. Yatırımcı firma  örgütü, çevreyi zaman boyutu içinde 
değerlendirip belirsizlik payını da hesaba katarak amaçlarını saptamak 

30 Stevens, Guy V.G., The Determinants of  Investment, Economic Analysis and the 
Multinational Enterprise, der.: J.H. Dunning, Goorge Ailen and Unwin, Londra 
1974, S. 62. 
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zorunda ve nihayet beşinci olarak yatırım kararını, üretim süreci ile si-
yasal toplumsal çevreye ilişkin sınırlamaları da gözönünde bulundurduk-
tan sonra almak durumundadır. 

Görülmektedir ki bu yaklaşım Cyert ile March tarafından  önerilen 
modele çok benzemektedir. Hattâ böyle bir yaklaşımın belirsizlik halin-
de kâr maksimizasyonu modelini kanıtlayıcı yanları bulunduğu da be-
lirtilmektedir. Stevens'ın eklediği bir gözlem de bu hali ile tartıştığımız 
yaklaşımın uluslararası ilişkilere özgü olmadığıdır. Aslında bu haksız bir 
gözlemdir. Çünkü davranışçı teori esasta yurtiçi-yurtdışı ayırımı göze-
tilmeksizin firma  davranışlarını açıklamak amacına yöneliktir. Oysa yu-
karki paragraflarda  incelediğimiz yaklaşımın çabası, neo-klâsik teorinin 
yetersiz kaldığı uluslararası yatırım olgusunu açıklamaktır. İşte bu açı-
dan, uluslararası yatırımı açıklamakta davranışsal yaklaşım önemlidir. 

Uluslararası düzeye uygulanmadığı sürece, ilk sunulduğu şekli ile dav-
ranışçı teoride, örneğin firmada  fiyatlama  olgusu vurgulanmıştır. Oysa 
incelenen yaklaşımda sorun bu değil, örneğin A.B.D. firmalarının  az ge-
lişmiş ülkelere yatırım yapmakta neden neo-klâsik teoride öngörüldüğü 
gibi davranmayabildiklerinin incelenmesidir. 

Aslında bu yaklaşımın eleştirilebilecek bir tarafı  soruna dinamik açı-
dan yaklaşmamasıdır. Daha açık bir deyimle, salt yatırım kararı ince-
lenmektedir. Sorun bundan ibaret görülmektedir. Genişleme yatırımları 
dahi modele alınmamıştır. Oysa en az yatırım kararının alınması kadar 
önemli olan ve hattâ yatırım kararlarını etkileyebilen bir husus, ürünü 
ve süreci etkileyen teknolojik gelişmenin etkileridir. 

Bu eleştiriyi karşılayabilecek bir yaklaşım olarak kaba şekli ile ürün 
devreleri hipotezi ve daha titiz bir model olarak ta firma  teorilerini tar-
tışırken değindiğimiz oluşumcu model hatıra gelmektedir.31 Gerek ürün 
devreleri hipotezinde, gerek oluşumcu modelde, üretim teknolojisinde ge-
nellikle mala ve bazen de sürece ilişkin gelişmelerin bir noktadan itiba-
ren azalmaya başladığı ve bir yerde durduğu öngörülür. İşte bu süreç için-
de teknolojik gelişme için istihdam edilenlerin, araştırma-geliştirme per-
sonelinin alternatif  maliyeti yükselir. Durum böyle olduğunda, kârını aza-
mileştirmek isteyen üretici, ilerlemesi durmuş olan teknolojinin uygulan-
masını başka bir ülkeye aktaracaktır .3 2 Bu aktarma işini yaparken eğer 
teknolojik önderliği elinde tutmak istiyorsa, teknolojinin aktarıldığı ül-
kede de yatırım ve üretimi yine aynı şirket yapar. Teknolojideki ilerle-
me eski teknolojinin değerini sıfıra  indirmişse ve eski teknoloji ile ilgi-
li tüm bilgiyi başkalarına devretmek, yeni teknolojinin de taklit edilebil-
mesine olanak hazırlamıyorsa, aktarma tam anlamıyla yapılabilir. Tek-
nolojiyi devreden firma  eski teknikle ilişkisini tümüyle kesebilir. Yoksa, 

31 Ürün devreleri hipotez kavramı ile ilgili olarak bkz.: 
Kurdoğlu, Ç„ Dış Ticaret ve Teknik Seçimi, S.B.F. Ankara 1975, s. 197. 

32 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz.: 
Nelson, R.R.-V. Norman, Technology Change and Factor Mix Över the Product 
Cycle : A Model of  Dynamic Comparative Advantage, Norwegian School of  Eco-
nomics and Business Administration, Institute of  Economics, Discussion Paper. 
No: 05/73. 
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yani firma  bu teknolojideki üstünlüğü nedeniyle pazarın tümü veya bir 
bölümü üzerinde denetim kurmuşsa, teknoloji transferini  kısıtlı olarak 
yapacak, tekniğin kullanımı için gerekli bilginin bir bölümünü alakoya-
caktır. 

C. Pazar Tapısı, Rekabet Koşulları ve Biçimi Uluslararası Yatırımı 
Etkilemekte midir? 

Neo-klâsik okul ve ardından da davranışçı okul uluslararası yatırı-
mın nedenlerini, hangi koşulların özel uluslararası yatırım için gerekli 
olduğunu tartışmışlardır. Neo-klâsik okul bakımından tam rekabet ko-
şullan analitik açıdan önemli idi ve bu koşullar bulunmadığı zaman, ör-
neğin belirsizlik halinde ya da belirsizlik sonucu veya başka nedenlerle 
pazara giriş engellendiğinde ne olacağı, hangi etkilerin nasıl sonuçlar do-
ğuracağı, yeni varsayımlar, ek değişkenler ve çözümleme aletleri yardı-
mıyla cevaplanmağa çalışılıyordu. Örneğin oligopolcü bir ortamda fi-
yatlama sorunu, nasıl bir stratejinin saptanıp izleneceği oyun teorisi ile 
incelenip çözülüyordu.33 

Davranışçı okulda sisteme getirilen yenilik, salt kâr maksimizasyo-
nunun amaç fonksiyon  olarak tanımlanmasıyla yetinilmemesi, bir kara-
ra taraf  olanların karşılıklı davranış biçimlerinin de ayrıntılı bir biçim-
de hesaba katılmasının gerektiği idi. Sorun bu açıdan ele alındığında, kâr 
maksimizasyonu için çalışan firmanın  oyun teorisinden yararlanarak ay-
nı sonucu elde edip edemiyeceği akla gelmektedir. Sanınz bunun ceva-
bı, neo-klâsik teoride amacın kâr maksimizasyonu oluşuna karşılık, dav-
ranışçı teoride böyle bir sınırlamanın bulunmayışı, örneğin firmanın  üre-
tici birim düzeyinde çıktı maksimizasyonu, büyümenin maksimizasyonu, 
satışların maksimizasyonu amaçlarından bir tanesi üzerinde karar ver-
mesinin mümkün olmasıdır. Kâr maksimizasyonu ile büyüme maksimi-
zasyonunun, kârın hissedarlar arasında dağıtılmasına ilişkin olarak çeliş-
kili sonuçlar verebileceğine daha önce değinilmişti. 

Firmanın doğal tercihi büyüme hızını azamileştirmek şeklinde ifade 
edilebilir. Hızla büyüyen bir firma  diğer firmalar  bakımından çekicidir. 
Yani diğer firmalar  böyle başarılı biçimde gelişen bir varlığı kendi bün-
yelerine sokmak isteyebilirler. Böylece başarılı firma  satın alınma baskı-
sı altına girebilir. Bu baskı firmayı,  diğer firmalar  tarafından  satın alın-
mak kaygısı yüzünden, gerçekleştirebileceğinden daha düşük bir büyü-

3 3 Bu konuda bkz.: ; 
Scherer, F.M., Industrial Market Structure and Economic Performance,  Rand 
Mc Nally and Co„ 1973, Bölüm : 5-8, 11, 19. 
von Neumann, J.-O. Morgenstern, Theory of  Games and Economic Behavior, 
Princeton University Press, Princeton, 1944. 
Rapoport, A., Fights, Games and Debates, University of  Michigan Press, Ann 
Arbor, 1960, S. 105-242. 
Luce, R.D.-H. Raiffa,  Games and Decisions, J. WÜey and Sons, Inc. New York 
1957. 
Shubik, M., Strategy and Market Structure, J. Wiley and Sons, Inc., New York, 
1959. 
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me hızı ile yetinmeye zorlayabilir, firma  böyle bir davranışı yeğ tutabi-
lir. Örneğin firmanın  borsa fiyatı  ile, primlerinin tahminî gerçek değer-
lerine bakılarak hesaplanan değeri birbirinden farklı  olabilir. Aşağıdaki 
tabloda bunun somut bir örneği görülmektedir. 

(TABLO : I) 
Presler'in En Düşük Değerlendirilmiş 6 Opsiyonu 

Primlerinin tahminî 
Firma Borsa fiyatı Biçilen fiyatı Primleri gerçek değeri 

Allied Chemical 32.13$ 35$ 0.94$ 1.31$ 
Exxon 87.88 90 2.25 3.13 
Mobil 47.00 50 1.63 2.31 
Schlumberger 76.75 80 3.75 5.19 
Warner-Lambert 36.38 40 0.88 1.25 
Weyerhauser 36.75 40 1.50 2.19 

Kaynak : Martin Presler of  Loed, Rhoades and Co.'den aktaran Business 
Week, Jan., 12, 1976. 

Tabloda değinilen sorun şirketlerin hisse senetlerine ilişkin opsiyon-
lardır. Böyle bir durumda bulunan ve diğer firma  veya firmalar  tara-
fından  satın alınması mümkün olan firmaların  stratejileri eğer satın 
alınmak istemiyorlarsa, ki firmanın  amacı herhalde diğer koşullar de-
ğişmediği sürece satın alınmak değildir, belirli bir azamî durağan denge 
hızında büyümek olacaktır. Firma sürekli olarak daha yüksek bir hızda 
büyümeyi gerçekleştirebilecek yetenekte olacağı için bu büyüme hızının 
bir diğer özelliği de asimtotik olmasıdır.34 

Böylece firma  davranışlarını, firmanın  ne zaman, hangi amaçlar için, 
nasıl karar vereceğini araştırırken zaman zaman, yer yer birbiriyle ça-
tışan, çelişen iki modeli inceledik. Davranışçı okulun bize sağladığı yeni-
lik, firmanın  kâr maksimizasyonunun sınırları içinde düşünülmemesi ge-
rektiğidir. Nitekim oluşumcu model temelde geniş anlamda davranışçı 
okulun ilkelerine dayanan, esnek bir yaklaşım geliştirmiştir. 

Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi uluslararası yatırımı açıkla-
mada belli aşamada kâr maksimizasyonu amaç olmakta, fakat  firmanın 
daha genel startejisi içinde bu yetmemektedir. 1960 yılında yapılan bir 
çalışmada, uluslararası yatırım olgusunu açıklamakta tekelci olguların, 
"tekel üstünlüğü"nün etkileri incelenmiştir.35 

Sözü edilen çalışmada ulusal şirketlerin uluslararası faaliyetleri  ile 
ilgilenilmiştir. İncelemenin hareket noktası bir başka ülkede faaliyet  gös-

34 Williamson, J.H., Profit,  Growth and Sales Maximization, The Theory of  the Firm, 
der.: G.C. Archibald, Penguin, Londra 1971, s. 341-42, 349. 

35 Hymer, S.A., The International Operation of  National Firms; A Study of  Direct 
Foreign Investment, basılmamış doktora tezi, Massachusets Institute of  Tech-
nology, 1960. 
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termenin daima belirli engelleri, güçlükleri de beraberinde getireceği ol-
muştur. Firma yabancı bir ülkede yatırım yaparken yerel ve kendisinin 
yabancısı olduğu bazı sorunlarla karşılaşacak, bu sorunlar en azından fir-
manın yatırım kararı bakımından, daha sonra da üretim maliyetinin he-
saplanmasında etkili olacaklardır. Bu ek maliyetlerin üstesinden gelebil-
mek için firmanın  yerel firmalara  oranla üstünlüğünün bulunması gere-
kecektir. îşte bu üstünlük "tekel üstünlüğü" olarak nitelenmektedir. Bu 
yaklaşıma göre doğrudan yatırım uluslararası sermaye hareketlerinden 
çok sınaî örgütlenme teorisinin inceleme alanına girmektedir. 

Yatırımcı firmanın  yabancı ülkede elde ettiği getiri kendi ülkesinde 
elde ettiği getiriden daha büyük olabilir. Yukarıda değindiğimiz ek ma-
liyetin üstesinden gelebilmesi için bunun böyle olması gereklidir de. C.P. 
Kindleberger bu konuda şöyle demekte : "Yabancı getiri oranının yerli ge-
tiri oranından daha yüksek olması yeterli değildir. Yabancı getiri oranı 
aynı zamanda yatırımın yapıldığı ülkedeki yerli firmaların  getiri oranın-
dan da yüksek olmalıdır. Çünkü aksi halde o firmalar  yerli firma  olma-
nın verdiği üstünlükten yararlanarak, yabancı firmayı  pazardan atabile-
ceklerdir."36 Böyle derken yatırım yapılan ülkelerdeki yerli firmaların 
teknolojik bilgi, yönetim teknolojisi gibi açılardan yatırımcı yabancı fir-
malardan geri bulunmadığı da varsayılmış olmaktadır. Yani yerli ve ya-
bancı firmalar  eşit bilgi düzeyinde faaliyet  göstermekte, daha doğrusu 
bilgi yayılması sorun olmamakta, ekonomide ve hattâ uluslararası ekono-
mide bilgi herkes tarafından  karşılıksız elde edilebilir nitelikte bulun-
maktadır. Nitekim Hymer tekel olgusunu, az sayıda firmanın  pazarın 
önemli oranını denetlemesi açısından ele almaktadır. 

"Başlıca A.B.D. yabancı yatırımlarının yüzde 44'ünün ait olduğu en-
düstrilerde 4 firmanın  satışların dörtte üçünü yaptığı, oysa bu dört fir-
manın toplam Birleşik Devletler sınaî üretiminin yüzde 8'inden sorumlu 
olduğu görülür. Öte yandan en büyük 4 firmanın  satışlarının dörtte bi-
rinden azını yaptığı sanayilerde, başlıca dış yatırımcı olarak nitelenen 72 
firmadan  ancak bir tanesi faaliyet  göstermektedir."37 

Burada görülen, soruna pazarda, üretim alanında geniş anlamda, ya-
ni bilgi yayılması olgusunu da içermek üzere tekelci ya da oligopolcü ko-
şulları yaratan veya onların varlığından etkilenen bir etkileşim süreci 
açısından değil, salt üretimin ne kadarının kaç firma  tarafından  denet-
lendiğini araştıran statik tekel-oligopol kavramları açısından yaklaşıldı-
ğıdır. Tekelci-oligopolcü gelişim ile pazar yapısı, farklılaşma,  üretimin çe-
şitlendirilmesi ve teknik-teknolojik gelişme arasındaki etkileşmelerden 
ne anladığımız tartışma konusu olacaktır. 

Pazar biçimleri ile uluslararası yatırım arasındaki ilişkileri inceler-
ken, uluslararası şirketleri, yabancı yatırımları sanayi iktisadı çerçeve-

3 6 Kindleberger, C.P., American Business Abroad, Yale University Press, New Ha-
ven, 1969, s. 11-12. 
Hymer, S.A., Direct Foreign Investment and International Oligopoly, aktaran-
Knickerbocker, F.T., Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise, Grad-
uate School of  Business Administration, Harvard University, Boston, 1973, s. 46. 
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sinde ele alan bir görüşe yer vermek uygun olur.38 Bu görüşe göre ulus-
lararası yatırım olayının altındaki temel ilke, böyle bir olaya olanak sağ-
layan mekanizma, oligopolcü pazar yapısıdır. Bir firmanın  yeni pazarla-
ra doğru genişlemesi üç biçimde olabilir: yatay genişleme, dikey geniş-
leme veya firmanın  üretimin çeşitlenmesiyle birlikte ve hattâ böyle bir 
çeşitlenmeyi etkileyici biçimde, hem ekonomik hem örgütsel büyümesi, 
"conglomerate" çeşitlenme. Yatay genişleme aynı ya da benzer türden üre-
timin diğer ülkelerde de sürdürülmesidir. Dikey genişleme, üretimin ör-
neğin geriye, hammadde kaynağına doğru veya ileriye pazara doğru ge-
nişlemesi şeklinde olmaktadır. Bunların her ikisinde de, yani hammadde 
kaynağına ve özellikle pazara doğru genişlemede, önemli sermaye yatı-
rımı gerekmemektedir. 

Yatay yatırımları üç açıdan yaklaşarak açıklamak mümkündür : i) 
Yalnızca yurt dışında üretilerek firmaya  azamî kâr sağlayabilecek pa-
tentli bir buluş veya yurtdışı pazarlar için farklılaştırılmış  bir mal, yatı-
rımcı firma  için önemli bir varlık oluşturabilir, ii) Yatırım yapılan ülke-
lerin ithalâtı kısıtlayıcı ticaret politikaları uygulamaları ihracatçı ülke-
leri doğrudan yatırım yapmağa itebilir; iii) Firmalar karar ufuklarını  ge-
nişletebilmek için uluslararası düzeyde daha hareketli olmak için yur t 
dışında yatırım yapabilirler.39 

Yatay yatırımlar tartışılırken ortaya çıkan bir kavram mal farklılaş-
tırılmasıdır. Mal farklılaştırılması  bilinen tanım ve özelliklerine ek ola-
rak doğrudan yatırım yapılan endüstrilerde karşılaşılan bir olaydır. Fark-
lılaştırma, üreticisine rant sağlayan ürün türlerinde, marka nedeniyle, 
taklit maliyetinin yüksek oluşu gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Dik-
kat edilirse, sorunun özünde ya pazara girişin serbest olmayışı ya da tam 
ve serbest bilgi yayılmasının bulunmayışı yatmaktadır. Farklılaştırmada 
girişimcilerin ölçülebilir varlıkları üzerinden elde ettikleri kâr oranı ay-
nı olmayacak ve aşırı kârlar da dış rekabetten hiç değilse kısmen masun 
kalacaktır. Uyguladığı farklılaştırma  sonucu belirli ölçüde bilginin yara-
tılışını ve akışını denetleyebilen firma,  bu üstünlüğünü doğrudan yatırım 
yolu ile diğer ülke pazarlarına da kaydırabilir. Firmanın bilgi üzerindeki 
denetimi ana firma-yavru  firma  ilişkisi için de söz konusudur. Uluslarara-
sı şirketlerin temel araştırma faaliyetleriyle  bu faaliyetlerin  ürünlerini 
merkezde toplayıp alakoydukları, yavru şirketlerdeki araştırma faaliyet-
lerinin ise yalnızca yerel koşullara uyma amacına yönelik olduğu araştır-
macılarca saptanmış bir olgudur.40 

A.B.D. için yapılmış olan bir çalışmada, mal farklılaştırmasının  yay-
gınlık derecesi ile, öteki ülkelerde yavru şirketleri bulunan firmalar  ara-

3 8 Caves, R.E., International Corporations: The Industrial Economics of  Foreign 
Investment, J.P.E., 1971, Cilt: XXXIII, No: 149, s. 1-28. 

39 Caves, R.E., 1971, s. 4. 
Sınai örgütlenme ile pazar yapısı arasındaki ilişkiler için bkz.: 
Dunning, J.H., The Determinants of  International Production, O.E.P., Nov. 1973, 
s. 312-13. 
Brash, DX, American Investment in Australian Industry, Canberra, 1966, Bö-
lüm : 6. 
Safarian,  A.E., Foreign Ownership of  Canadian Industries, Toronto 1966, s. 183-86. 
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sında yüksek değerde sıra bağıntısı saptanmıştır. Listenin ilk sıralama-
sında otomobil, diğer dayanıklı tüketim malları, bilimsel aygıtlar, kimya 
ürünleri ve lâstik; listenin alt sıralarında ise ilkel metaller, demir, keres-
te, kâğıtve dokuma ürünleri bulunmaktadır.4 1 

Firmaların dikey, yatay veya ürün dallarını çeşitlendirerek ekono-
mik ve örgütsel büyümeleri, kendi başlarına ne ölçüde açıklayıcıdır? Bir 
başka deyişle, bu olgular firmaların  içsel etkenlere ve/veya talep deği-
şikliklerine bakarak karar vermeleriyle mi gerçekleşmektedir? Yoksa pa-
zar yapısının sahip olduğu özelliklerin de etkisi var mıdır? Daha önce 
davranışçı okulun soruna nasıl baktığını incelerken de değindiğimiz gibi, 
pazar çevresi firmaların  ne yönde karar alacaklarını etkileyen önemli et-
kenlerdendir. Bu özellikle tartışmalarda "mürekkep damlası stratejisi" 
(ink-blot strategy) ve oligopolcü tepki stratejisi olarak anılmaktadır.4 2 

Uluslararası yatırım ya da üretimin uluslararasılaşması, kurutma kâğıdı 
üzerine mürekkep damlatıldığında damlanın hızla yayılmasına benzetil-
mektedir. Bir firma  yeni bir yatırım yaptığında ve özellikle bu yat ır ım 
bir yabancı ülkede yapıldığında, rakip firmalar  bu hamleyi hemen izle-
mektedir. 

Bu tür oligopolcü tepkilerin ne ölçüde gerçekten varolduğu araştırıl-
dığında, 187 A.B.D. kaynaklı şirket içinden 1948-67 döneminde faaliyete 
geçen yabancı imalât sanayii yavru şirketlerin hemen hemen yarısının 
endüstriye girişlerinin üç yıllık süre içinde toplandığı görülmüştür. Bir 
başka deyişle, 187 şirketin yarısı rakip firmanın  genişlemesine üç yıl için-
de tepki göstermiştir. Aynı 187 firmanın  dörtte üçünün tepki göstermesi 
de yedi yıl içinde olmuştur. 

Bu oligopolcü tepkinin nedenleri araştırıldığında; iki haneli endüst-
riler içinde endüstriye giriş yığılmasının, satış faaliyetinin  cironun reka-
bette başarı göstergesi olarak düşünüldüğü üç haneli endüstrilerde çok 
yoğun olduğu görülmüştür.43 , 4 4 Bu bulgunun bir yorumlanış biçimi, firma-
ların cironun önemli olduğu endüstrilerde savunmacı olarak niteleyebile-
ceğimiz bir stratejiyi, cironun o kadar yüksek olmadığı endüstrilerdekine 
oranla daha ciddî bir biçimde benimseyebilecekleridir. Giriş yığılma en-
deksi yüksek olan endüstrilere örnek olarak konserve gıda alanında H.J. 
Heinz ve bisküit, şekerleme gibi gıda ürünleri alanında da National Bis-
cuit and General Mills verilmiştir. Bu endüstrilerin uluslararası yatırım 
konusunda çok faal  oldukları saptanmıştır. 

«i Caves, R.E., 1971, s. 8. 
42 Murray, R. The Internationalization of  Capital and the Nation State, Internatio-

nal Firms and Modern Imperialism, der.: H. Radice, Penguin, Londra 1975, s. 124. 
Knickerbocker, F.T., Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise, Grad-
uate School of  Business Administration, Harvard University, Boston, 1971. 

43 'Giriş yığılma' endeksi şöyle tanımlanmaktadır: "Giriş yığılma endeksi bir en-
düstrideki oligopolcü tepkinin ölçüsüdür. Belli bir süre içinde A.B.D. kaynaklı 
şirketlerin diğer ülkelerde kurdukları yavru şirket sayısı, incelenen endüstri-
deki oligopolcü tepki derecesi olarak düşünülmektedir." Kavram, ölçülme yön-
temi ve örnekler için bkz.: 
Knickerbocker, F.T., 1971, s. 34. 

« Knickerbocker, F.T., 1971, s. 64. 
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Soruna oligopolcü tepki açısından bakıldığında firmaların  gerçekleş-
tirdikleri ciro yanında başka etkenlerin de bu tepkiyi etkilemesi bekle-
nir. Bu etkenler firmanın  savunmacı veya saldırgan oluşunu da etkiler. 
Şöyle ki, üretim alanı, uğraşı alanı dar olan firmaların,  rakiplerinin yap-
tıkları yatırımlara tepki göstermesi olasılığı üretim alanı geniş olan fir-
malara oranla daha yüksektir. Bunun iki nedeni vardır. Üretim alanı ge-
niş olan firmaların  uluslararası pazarlardan kazanç elde etme olanakları 
yüksektir. İkinci olarak da firmaların  uğraşı alanları ne kadar geniş olur-
sa, çıkarlarının diğer, rakip firmaların  faaliyet  alanlarıyla kesişmesi ola-
sılığı o kadar yüksektir. 

Oligopolcü tepkiyi etkileyen bir başka etken firmaların  lider veya 
izleyici niteliklerinden hangisine sahip olduklarıdır. Endüstri liderleri 
uluslararası yatırım yaparken ölçek sorunlarıyla ilgilenmemektedir. İz-
leyiciler bakımından ise, rakiplerinin yatırımına 5 ve 7 yıl içinde tepki 
gösteren firmalarda,  giriş yığılma endeksi ile üretim ölçeği arasında ters 
ilişki saptanmıştır.45 

Uluslararası doğrudan yatırımları pazar biçimi ile ilişkili olarak açık-
lamağa çalışan bir başka yaklaşımda, A.B.D. sanayilerinin araştırma yo-
ğunluğu ile Batı Avrupa'da kurdukları yavru şirketler arasındaki ilişki 
saptanmağa çalışılmaktadır. Sinai araştırmaların önemli bir bölümünün 
yeni mal geliştirmeye yönelik olduğu varsayılarak, doğrudan yabancı ya-
tırımların öncelikle yeni bilgi yaratılmasına dönük araştırma harcamaları-
nın yüksek olduğu endüstriler için söz konusu olacağı belirtilmektedir. 
Böylece firmalar  araştırma faaliyeti  nedeniyle üstünlük sağladıkları en-
düstrileri diğer ülkelere de kaydıracak ve hem orada da üstünlük sahibi 
olarak Hymer tezi paralelinde tekelci durumuna gelecekler, hem de bil-
gi yaratmadan doğan bir üstünlüğü daha geniş bir alanda uygulamaya 
koyacaklardır. Böylece yeniliklerin kullanılma kapasiteleri de arttırılmış 
olacaktır. Hatırlanacağı gibi bu konuda davranışçı okul kullanılmış ser-
maye mallarının yabancı yatırımları uyaracağını ileriye sürerek ters yön-
de bir örnek verebilmekteydi. Ayrıca bu ürün devreleri hipotezine de ters 
düşmektedir. 

Bu görüş açısından dikey doğrudan yatırımlar başlıca iki nedenle söz 
konusu olmaktadır. Bunlardan birincisi oligopol koşullarının varlığı ha-
linde ortaya çıkan belirsizliktir. Hammadde alıcı ve satıcılarının sayısı 
sınırlıdır. Alıcı ve satıcılar tarafından  yapılan yatırımların kârlılığı uzun 
dönemde geçerli olacağı beklenen fiyatlara  bağlıdır. Bu yatırımlar için 
önemli miktarda sermaye gerekince ve işlenecek hammaddenin alternatif 
kullanım alanı ve ikame maddesi bulunmazsa, üretimin dikey olarak bir-
birine bağlı iki aşamasını bir merkezden denetlemek gerekli olacak, bu 
da belirsizliği önemli ölçüde azaltacaktır. 

İkinci olarak ise dikey doğrudan yatırım, girişleri denetlemek ama-
cı ile kullanılabilecektir. Bir imalât sanayiinde göreli olarak az sayıda 
üretici faaliyette  ise, girdi kaynaklarının bu firmalar  tarafından  denet-
lenmesi, pazara yeni firmalar  girmesini önleyecektir.46 

« Knickerbocker, F.T., 1971, s. 131-34. 
46 pazara girişin engellenmesi konusunda bkz.: 

Bain, J.S., Barriers to New Competition, Harvard University Press, Mass.* 1956. 
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P a z a r koşu l l a r ın ı gözönünde b u l u n d u r a n s a v ı n başl ıca iki k a v r a m üze-
r ine k u r u l u o l d u ğ u n u böylece g ö r m e ğ e çal ış t ık . B u k a v r a m l a r d a n b i r t a -
nes i oligopol v e b u p a z a r b i ç i m i n i n p a z a r a gi r iş çıkışı nas ı l dene t led iğ i , 
ö teki ise o l igopolün fa rk l ı l a ş t ı rma  olayı ü z e r i n d e k i e tk i le r id i r . U l u s l a r a r a -
sı d o ğ r u d a n y a t ı r ı m ı n p a z a r a gir iş i engel leyic i e tkis i aç ık t ı r , ko lay l ık la 
anlaş ı l ı r . D i ğ e r e tki , y a n i f a rk l ı l a ş t ı rma  ile d o ğ r u d a n y a t ı r ı m l a r a ras ın -
dak i i l işki ise t a r t ı ş m a gerek t i r i r . 

B u n o k t a d a başl ıca iki g ö r ü ş ü k a r ş ı l a ş t ı r m a k i lginç o lu r . 4 7 R.E. Caves 
f a rk l ı l a ş t ı rmadan  söz e d e r k e n h a r e k e t nok tas ı o larak , S. H y m e r ' ı n 196Ö 
t ez inde yap t ı ğ ı gibi, f a rk l ı l a ş t ı rman ın  b u n u y a p a n f i rma la r ın  oligo-
polcü özel l ikler i sonucu o l d u ğ u n u be l i r t i r . A.B.D. ile B a t ı A v r u p a a ras ın -
dak i i l işki lere, y a n i A.B.D. y a t ı r ı m c ı l a r ı n ı n A v r u p a ' d a k i y a t ı r ı m l a r ı n a de-
ğ i n i r k e n de, d o ğ r u d a n y a t ı r ı m l a r l a a r a ş t ı r m a h a r c a m a l a r ı a r a s ı n d a k i y ü k -
sek s ı ra b a ğ ı n t ı s ı n d a n söz eder . 

Ö t e y a n d a n R. V e r n o n u lus l a r a r a s ı t i ca re t i a ç ık l a rken y e n i bu luş la -
r ı n bell i b i r " o l g u n l u ğ a " e r i ş t i k t en sonra d iğe r ü l k e l e r d e ü r e t i l m e ğ e baş-
l anacağ ın ı i l e r iye s ü r m e k t e d i r . R. V e r n o n ' u n b u tez i d a h a önce değindiğ i -
m i z R.R. Nelson-V. N o r m a n ' ı n 1973 y ı l ında ve rd ik l e r i b i r t eb l iğde t i t iz 
b i r b i ç imde i nce l enmiş t i r . 4 8 

« Posner, M.V., International Trade and Technical Change, O.E.P. Oct. 1961, s. 
323-41. 
Dunning, J.M. The Determinants of  International Production, OEP, Cilt: 25, 
N o . 3, N o v . 1973, S. 304-308. 
Ürün devreleri hipotezine ilişkin olarak ve yeni ürününün standartlaşması kav-
ramı üzerine yapılmış bir tartışma için bkz.: 
Slome, B„ Standardization and Vernon's Product Cycle, The Engineering Eco-
nomist, Cilt: 20, No: 4, Summer 1975, S. 269-81. 

4 8 T. Horst uluslararası yatırım kararlarını nelerin etkilediğini araştırdığı ampirik 
.alışmasında şu bulgulara ulaşmıştır: 

"Endüstriler arası farklılıklar  söz konusu edilmeksizin önemli tek etken fir-
ma büyüklüğü olmuştur. Birleşik Devletler'de firma  büyüklüğünü teşvik 
eden ölçek tasarrufları,  orta büyüklükte firmaların  uluslararası yatırım yap-
malarını güçleştirmektedir. Büyük olmaktan doğan tasarrufların  önemli 
olduğu endüstrilerde yabancı pazarın daha büyük bir bölümü, daha az sa-
yıda uluslararası yatırımcının denetimi altındadır. 
... Birleşik Devletler yatırımcılarının uluslararası yatırım kararını etkileyen 
etkenlerin önemli bir bölümü açıklanamamıştır. Benzer özelliklere sahip 
pekçok firma  yatırım konusunda ters kararlara varmışlardır. 
... Bu çözümlemenin ana kusuru dinamik olmayışıdır. Firmanın sahip ol-
duğu özellikleri nasıl kazandığı açıklanmamış, bir uluslararası yatırım ka-
rarının firmanın  geçirdiği değişmelere nasıl 'uygulandığı incelenmemiştir. 
... Dengesizlik durumunun araştırılması güçtür. Toplanması gereken veri 
hacminin büyüklüğüne ek olarak, bireysel firmaların  değişikliğe karşı tu-
tumları ve değişebilme yetenekleri daha iyi bilinmelidir. Eğer uluslararası 
yatırım sürecinin karmaşıklığı anlaşılacaksa firmanın  dinamik davranışla-
rı kesinlikle incelenmelidir." 

Bkz.: Horst, T., Firm and Industry Determinants of  the Decision to Invest Ab-
road: An Empirical Study, B.E. Stat., Cilt: LIV, No: 3, Aug. 1973, s. 258-67. 
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Görülmektedir ki doğrudan yatırım konusunda, pazar yapısı hipote-
zi ile ürün devreleri hipotezi arasında, endüstrinin teknolojik özellikleri, 
yıpranma hızı bakımından önemli bir fark  vardır. R.E. Caves, salt doğ-
rudan yatırımların açıklamasını yaparken, sayısı giderek artan bir grup 
iktisatçı, yeni bir uluslararası ticaret teorisi geliştirmeye yönelik çalış-
malar yapmakta ve hiç değilse yeni ve gerçekçi bir teori geliştirme ola-
sılığı artmaktadır. R.E. Caves'in yaklaşımını A.B.D.-Batı Avrupa iliş-
kilerini yani benzer ülkeler arası ilişkileri açıklamakla sınırlasak dahi 
model bu hali ile yeterli olmamaktadır. 

Burada amacımız uluslararası özel sermaye hareketlerini incelerken, 
oligopolcü yaklaşımın ne ölçüde yeterli olabileceğini tartışmaktı. Bundan 
sonraki bölümlerde, soruna teknolojinin dinamizmini tartışarak nasıl yak-
laşılabileceğini incelemeğe çalışacağız. 
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BÖLÜM II 

ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

1. Uluslararası Ticaretin Finansmanında Dış Yardım 

Uluslararası ticaretin temel konusunu ülkelerin birbirleriyle yaptık-
ları mal alış verişi oluşturur. Böylece bir yandan ülkelerde yurtiçi üreti-
min karşılayamadığı tüketim talepleri karşılanırken, bir yandan da yurti-
çi talebin yeterli olmadığı üretim dalları dışsatım olanağını elde etmek-
tedir. Ülkeler farklı  toplumsal ve ekonomik yapılara, özelliklere sahip ol-
dukları için, uluslararası ticaret tüketicilerin yeni mal demetleri ile kar-
şı karşıya gelmelerine, yeni malları talep etmelerine ve böylece daha yük-
sek bir tatmin ve refah  düzeyine ulaşmalarına yol açabilecektir. Üreti-
ciler ise evvelce sadece yurtiçi taleple sınırlı olarak muhtemelen optimal 
kapasitenin altında üretmekte iken, bu kez optimal kapasitede ve böyle-
ce daha düşük maliyetlerle üretim yapabilecekler, verimlilik düzeyini art-
tırabileceklerdir. Bu şekilde uluslararası işbölümü sonucu ülkeler önce-
kine oranla daha yüksek refah  düzeylerini gerçekleştirebileceklerdir. Sö-
zü edilen refah  artışının anlatılan biçimde doğrudan doğruya olması ya-
nında dolaylı ilişkiler yoluyla da gerçekleşmesi mümkündür. Nihayet, üre-
tim ölçeklerinin genişlemesi, tüketim kalıplarının çeşit ve miktar bakı-
mından gelişme göstermesi, üretim teknolojisinde de gelişmeler, yeni üre-
tim teknikleri uyarabilecektir, ki bu da önemli bir refah  arttırıcı etken-
dir. 

Uluslararası ticaret serbest bir biçimde yapıldığında ve ülkelerin üre-
tim kalıpları karşılaştırmalı üstünlüklerine uygun biçimde oluştuğunda, 
bu ülkelerin ticaret bilânçoları açık vermeyecek, birbirlerine yapacakla-
rı ödemeler denk olacaktır. Ülkelerin ithalâtı ihracatı tarafından  karşıla-
nabilecektir. Ancak bu, ülkelerin uluslararası ticaretten doğan refahtan 
mutlak olarak eşit pay almaları sonucunu sağlamaz. Çünkü ülkelerin han-
gi malları dışa satıp hangi malları dıştan alçakları, karşılaştırmalı üstün-
lüklerine göre belirlenecektir. Farklı malların içerdikleri değer ise birbi-
rine eşit değildir. Şu halde bazı malların satın alma gücü daha fazla  ola-
cak, öteki malların satın alma gücü ise daha az olacaktır. Ekonomik geliş-
mişlik düzeyleri birbirine yakın olan ülkeler, uluslararası ticaretten daha 
fazla  pay alabilecek, farklı  gelişme düzeyinde bulunan ülkeler arasındaki 
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ticarette ise çeşitli ülkeler çeşitli kazançlar elde edeceklerdir.1 Gözden 
kaçmaması gereken bir husus, bu paragrafta  söylenenlerin statik çözüm-
lemede anlamlı ve doğru olduğu, uzun dönem bakımından ise farklı  bir 
yaklaşımın geliştirilmesinin, bir yandan ekonomik kalkınma bir yandan 
da üretim teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle ekonomik yapı değişik-
liklerini hesaba katan bir çözümleme ve bunun için gerekli aletlerin ge-
liştirilmesinin gerekliliğidir. 

Uygulamada ülkelerin ticaret bilânçosunun denk, yani dışalım değe-
rinin dışsatım değerine eşit olması, adeta rastlantı olarak karşılaşılabile-
cek bir durumdur ve önemli de değildir. Her ülkenin ekonomik dengele-
ri, denge durumu civarında dolaşmakta, bazen dış dengesizlikten doğan 
ve iç denge üzerinde olumsuz etkiler oluşturan gelişmeler olmakta, bazen 
de iç dengesizlik dış dengenin de bozulmasına yol açmaktadır. Örneğin 
bazı gelişmiş ülkeler dışsatım fazlası  vermekte, bu ülkelerin paralarına 
karşı talep arttıkça bu paraların uluslararası piyasadaki değeri yüksel-
mekte, denge sağlamaya yönelik politikalar ise sözkonusu ülkenin doğ-
rudan çıkarları ile çatışmaktadır; çünkü bir ülkenin parasının pahalan-
ması, dışsatım olanaklarını sınırlayıcı etkileri uyarmaktadır. Öte yandan 
daha çok az gelişmiş ülkelerde, genellikle iç dengesizlikten kaynaklanan 
dış açığın kapatılması için alman önlemlerin bu ülkelerin kalkınmasını 
yavaşlatıcı etkileri uyardığı, böyle bir olumsuz sonucu önlemeyi gözönün-
de tutan politikaların ise, iç açık-dış açık etkileşiminin sürüp gitmesini 
adeta düzenlediği durumlarla karşılaşılmaktadır. Birinci türden politika-
lar önceki paragrafta  statik özelliğine dikkat çektiğimiz tablo ile sonuç-
lanma özelliğine sahiptir. İkinci türden politikaların başarısı, özellikle dış 
açıkların finansmanını  yapacak olan ülkelerin amacına, niyetine bağlıdır. 
Şöyle ki, dışsatım endüstrilerini ayakta tutmak, hattâ geliştirmek isteyen 
ülkeler kendilerine karşı dış açık veren ülkelerin dışalımını çeşitli biçim-
lerde finanse  edebilirler. Böylece dış açık veren ülkenin bu açıkları gi-
derek büyümekte, buna karşılık dışalıma dayalı endüstrileri ve dolayısıy-
la tüm ekonomileri işleyebilmekte, hattâ gelişebilmektedir. Öte yandan 
dış fazla  veren ülke dışsatım endüstrilerinin ayakta kalmasını sağlamak 
için doğrudan doğruya kredili dışsatım yapmak, dış açık veren ülkelere 
parasal yardımda bulunmak, bu ülkelerde yatırım yapmak gibi, şekli ne 
olursa olsun dış açık veren ülkelere kaynak aktaran politikaları uygula-
yabilmektedir. 

ı 
ı Uluslararası ticaretle "eşit olmayan büyüme" ve "eşdeğer olmayan mübadele" 

kavramları arasındaki ilişkiler özellikle son on yıl içinde artan bir yoğunluk-
la incelemelere konu olmuştur. Bu konuda bkz.: 
Emmanuel, A., Unequal Exchange A Study of  the Imperialism of  Trade, 
Monthly Review Press, New York, 1972. 
Hymer, S.A.-S.A, Resnick, International Trade and Uneven Development; Trade, 
Balance of  Payments and Growth, Der. J.N. Bhagwati, North-Holland Publishing 
Company, 1971, Amsterdam içinde, s. 473-95. 
Samuelson, P.A., Deadweight Loss in International Trade from  the Profit  Motive; 
Leading Issues in Economic Policy, der. C.F. Bergsten-W.G. Tyler, 1973, içinde 
s. 149-55. 
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Bu politikalardan hangisinin uygulanabileceği, dışsatıma ülkelerin 
ekonomik ve siyasal politikaları yanında dünya konjonktürüne de bağ-
lıdır. Örneğin uzunca bir süredir kapitalist dünyanın içinde bulunduğu 
'durgunluk içinde enflâsyon',  yukarıda belirtilmiş olan ikinci tür politi-
kaların değil, birinci tür politikaların daha çok taraftar  toplamasına ne-
den olmuştur. 

Dış açık veren ülkelerin dışalımının dış fazla  veren ülkeler tarafından 
karşılanması olayının ikinci dünya savaşından sonra yaygınlık kazandı-
ğını söylemek yanlış olmaz. Nitekim uluslararası likidite sorunlarının or-
taya çıkışı da bu tarihlere kadar geriye gitmektedir. Dünya ekonomisi 
İkinci Dünya Savaşı ve sonra da Kore Savaşı ardından durgunluktan ge-
nişleyen bir ekonomik ortama geçerken, dışsat ıma ülkeler uluslararası 
pazarın olanak ölçüsünde önemli bir bölümünü ele geçirmek istiyordu. 
Bu durumdaki ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri gelmek-
teydi. A.B.D.'nin bir özelliği, A.B.D. Doları'nın rezerv para olma niteliği 
olmuştur. A.B.D. bu sayede uluslararası likidite ile dilediği ölçüde oyna-
ma olanağını elinde bulundurmuştur. Bu üstünlük A.B.D.'ne önemli bir 
güç sağlarken, uluslararası parasal sorunların neredeyse içinden çıkılmaz 
bir kargaşa içine itilmesine neden olmuştur. A.B.D. kendi dışsatım-dışa-
lım dengesini kuramazken, 1960'lı yıllarda bazı ileri sanayi ülkeleri dış-
satım fazlası  vermiş, gelişmekte olan ülkeler ise artan ölçüde dışalım faz-
lası yani ticaret bilânçosu açığı vermiştir. İşte bu ikinci grup ülkelerin ti-
caret bilânçosu açığı vermelerine karşın dışalımı sürdürebilmeleri, önem-
li ölçülere varan dış yardımlarla..mümkün olabilmiştir. 

1950'li yılların başlarında Avrupa ülkeleri sınai ve ekonomik geliş-
mişlik bakımından A.B.D.'nin gerisindeydi. Bu fark  A.B.D. özel serma-
yesinin Avrupa ülkelerinde ne düzey ne de nitelik bakımından 1960'lı yıl-
larda ulaştığı boyutta yatırım yapmasını engelliyordu. 

Şu halde uluslararası ticaretin, daha doğrusu A.B.D.-A.B.D. dışı tica-
retin sürdürülmesi için, A.B.D. dışında kalan ülkelerin A.B.D 'den yapa-
cakları ithalâtın bir şekilde finanse  edilmesi gerekliydi. Bu finansman 
ekonomik yardım adı altında sağlandı ve ilk örneği de Marshall plânı ol-
du. Marshall plânı gelişme düzeylerine bakılarak ülkeler ayırdedilmeksi-
zin işleildi. Marshall plânını izleyerek bu tür uluslararası sermaye hare-
ketlerini düzenlemek amacıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
geliştirildi. 

Tablo l 'de 1950-65 döneminde A.B.D. ve İngiliz Sermaye Stoku Yatı 
rımlarının Avrupa ülkelerindeki dağılışı ve yüzde artış hızı görülmekte-
dir. 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'na oranla, daha çok gelişmiş 
Avrupa ülkelerinin uluslararası ödeme sorunlarını çözmeye yönelik bir 
başka kuruluş olarak Avrupa Ödemeler Birliği (E.P.M.) örgütlendi. Da-
ha sonra iktisaden az gelişmiş ülkelere inhisar etmek üzere daha özel 
amaçlı, fakat  ilke olarak yukarda belirttiğimiz batılı ülkeler arası tica-
reti artt ırmayı hedef  alan kurumlar geliştirildi. Bu kurumların başlıcası 
A.B.D.'ce kurulmuş olan 'Uluslararası Kalkınma Ajansı'dır. (A.I.D.) 
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(TABLO : 1) 
AVRUPA'DA A3.D. VE İNGİLİZ DOĞRUDAN SERMAYE STOKU YATIRIMI 

1950-65 m $ 

A.B.D. Doğrudan Yüzde İngiliz Doğrudan Yüzde 
Yatırımı Büyüme Yatırımı Büyüme 

1950 1958 1965 1950/58 59/65 1958 1965 1960/f 
Avrupa 1.585 4.362 13.986 275 320 836 1.537 184 
AET (Toplam) 592 1.794 6.304 303 351 610 1.098 180 
Belçika-
Lüksemburg 50 200 596 400 298 143 100 133 
Fransa 201 505 1.609 251 319 190 329 173 
Almanya 199 624 2.431 330 389 118 310 263 
İtalya 50 266 983 520 369 100 111 111 
Hollanda 71 199 686 280 345 58 158 272 
Danimarka 31 46 200 148 435 23 46 209 
Norveç 23 52 152 226 292 18 29 161 
İspanya 29 46 275 159 598 58 101 174 
İsveç 55 108 315 196 292 17 48 282 
İsviçre 24 76 1.120 316 1.370 13 75 577 
İngiltere 788 2.061 5.123 261 248 
Kaynak : Dunning, J.H.,, Studies in International Investment, George Ailen and 

Unwin Ltd., 1970, s. 273. 

Tab lo 2 'de 1946-64 d ö n e m i n d e y e r a l an özel v e r e smi s e r m a y e akış la r ı 
ve bağ ı ş l a r g ö r ü l m e k t e d i r . 

Z a m a n iç inde d e v l e t t e n dev le t e y a r d ı m g ide rek gelişt i . U lus l a r a ra s ı 
özel s e r m a y e h a r e k e t l e r i n i n öngereğ i o l a r ak t a n ı m l a n a b i l e c e k b i r a sgar i 
dışa aç ı lmay ı s a ğ l a m a k ü z e r e bel i r l i m e k a n i z m a l a r ı n ge l i ş t i r i lmes in in öne-
m i a r t t ı . P a z a r m e k a n i z m a s ı n ı n kend i l i ğ inden gerçek leş t i receğ i s e rbes t 

(TABLO : 2) 

UZUN DÖNEMLİ NET SERMAYE AKIŞLARI VE RESMÎ BAĞIŞLAR 
1946-64 m $ 

Resmi (sermaye 
Özel ve bağış) Toplam 

Yıl Toplam Yıllık Toplam Yıllık Toplam Yıllık 

1946-50 9.145 1.829 
1951-55 9.675 1.935 12.970 2.594 22.645 4.529 
1956-59 14.760 3.690 16/116 4.104 31.176 7.794 
1960-61 6.213 3.106 11.174 5.583 17.377 8.689 
1961-64 5.310 1.770 17.427 5.809 22.737 7.579 
1946-64 45.103 2.374 
1951-64 35.958 2.568 57.977 4.141 93.935 6.710 

Kaynak : Dunning J.H., Studies in International Investment, George Ailen and 
Unwin Ltd., 1970, s. 24. 

36 



uluslararası ticaret koşullarına uygun ve onun yararlarını doğurabilecek 
özel sermaye hareketleri, ancak böyle bir "müdahaleden" sonra gelişebi-
lecekti. Bu müdahale bazı uygulanış biçimlerinde özel sermaye ile sıkı 
bir işbirliği şeklinde oluyordu. Nitekim bağlı yardım olarak adlandırılan 
dış yardım türünde bu özellik daha ağır basıyordu. Devletten devlete ser-
maye hareketlerinin bir diğer örgütleniş biçimi olan "Konsorsiyum" yar-
dımlarında böyle bir özellikle daha az karşılaşılıyordu. 

İktisat politikasında müdahale denildiğinde akla ilk gelen, ülkelerin 
kendi ekonomilerini dış rekabetten korumak için veya ödemeler dengesi 
açığı sorunlarını çözme girişiminde ekonominin içsel etkenlerinin, belir-
leyici öğelerinin hiç ya da yeterli ölçüde sağlayamadığı sonuçları, kamu 
müdahalesiyle gerçekleştirmek amacı ile girişilen eylemler olmaktadır. Oy-
sa uluslararası ekonomik yapıya daha yukarıdan bakıldığında, birden faz-
la ülkeyi ilgilendiren sorunların bulunduğu, serbest ticaret mekanizma-
sının beklenen etkinlikle işlemediği görülmektedir. Serbest ticaret meka-
nizmasının aksaklıklar göstermesi ülkelerin ekonomi politikaları sonucu 
olabileceği gibi, büyük üretici - ileri sanayi ülkelerinin şu veya bu ne-
denle yaşadıkları krizlerden de ileri gelebilir. Ayrıca serbest ticaret etkin 
işlemediği zaman, uluslararası ticarette önemli yeri olan ve böylece önem-
li çıkarlar elde eden ülkenin veya ülkelerin bazı önlemler geliştirdikleri 
veya tam tersine serbest ticaretten zarar görecek ülkenin telâfi  mekaniz-
malarını işlettikleri görülmektedir. 

Yukarıda işleyiş mekanizmalarına bazı örneklerle değindiğimiz ulus-
lararası sermaye akımları, işte böyle durumlarda devletten devlete ak-
maktadır. Çünkü, örneğin Marshall Plânı uygulamasında sermayeyi ka-
bul eden ülke, savaş nedeniyle ekonomisi sarsılmış ve uluslararası eko-
nomik ilişkilerini, daha doğrusu dış ticaretini ancak müdahale politikası 
benimseyerek yürütmek zorunda kalmıştır. Diğer, yani sermaye transfe-
rini yapan ülke bakımından ise sorun, serbest uluslararası ticaretin ku-
ramsal etkinliğini savunmak, pazarın serbest ticaret koşulları altında iş-
lemesini yalnızca bu koşulların, Pareto optimalitesinin fazileti  açısından 
gerçekleştirmeğe çalışmak değildir. Sorun, serır aye verecek ekonomik gü-
ce, üretim yapısına sahip olan ülkenin, kendisinden ithalât yapacak olan 
ülkeye bu ithalâtı finanse  etme olanağını sağlamaktır. Sermaye kabul eden 
ülke ithalâtını karşılayacak ölçüde ihracat yapamadığına göre bu finans-
manı yukarıda da değindiğimiz gibi sermaye hareketiyle sağlayacaktır. 

2. Üretici Firma-Ülke İlişkileri ve Uluslararası Ticaret 

Uluslararası ticareti açıklamakta ülkelerin makro verilerini, statik, 
yapısal parametrelerini esas alarak yapılan girişimler, varsayımlarının 
sınırlayıcı niteliği de gözönüne alınırsa, mikro düzeyde, çeşitli üretim 
birimlerinin karşı karşıya gelmelerinin kısa, orta ve uzun dönem sonuç-
larını doyurucu bir biçimde açıklayamamaktadır. Başlıca bu nedenden 
dolayı ve özellikle uluslararası ticaretin yönünü açıklayabilmek için, so-
runu firmalar  arası mal alış verişi açısından inceleyip değerlendirmek 
yararlı ve hattâ gereklidir. 

Heckscher-Ohlin-Samuelson uluslararası ticaret teorisi neo-klâsik ik-
tisat kuramının kavramsal çerçevesinden türemiştir. Aslında Ricardo'cu 
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uluslararası ticaret teorisi ile H-O-S teorisi, uluslararası ticareti açıklar-
ken, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları endüstri ürünleri-
ni ihraç ettikleri görüşünden hareket etmektedir. Yani temelde yaklaşım 
bakımından iki grup arasında fark  yoktur. Ancak karşılaştırmalı üstün-
lüklerin nasıl hesaplanacağı, nasıl açıklanacağı, bir ülkenin bir endüstri-
de karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmak için ne yapması gerektiği gibi 
sorulara cevap ararken, sözü edilen iki grup arasında önemli farklar  bu-
lunduğu saptanmaktadır. 

H-O-S yaklaşımında ülkeler arasında neden karşılaştırmalı üstünlük-
lerin farklı  dağıldığı, neden alternatif  maliyet farkları  bulunduğu soru-
suna, üretim fonksiyonu-faktör  maliyetleri çerçevesinde cevap aranmak-
tadır. Üretim teknolojisinin değişmediği, mal ve faktör  piyasalarında tam 
rekabet koşullarının geçerli olduğu bir ortamda, her ülke nisbeten bol 
miktarda bulunan faktörün  nisbeten yoğun kullanıldığı endüstride kar-
şılaştırmalı üstünlüğe sahip olacaktır. Faktör miktarlarındaki değişmeler 
sonucu karşılaştırmalı üstünlüklerin yönü ve derecesi de değişecek, ulus-
lararası ticaret hadleri bu değişikliklerden etkilenecektir.2 Keza, gümrük 
vergisi gibi nedenlerle ithalâta rakip olarak üretilen malların fiyatının 
yükselmesi de, bu malların üretiminde kullanılan faktörlerin  getirilerini 
marj inal katkılarına bağlı olarak etkileyecektir.3 işte böylece neo-klâsik 
teorinin basit, kolay anlaşılır şeması karşımıza çıkmaktadır. Fakat, üre-
tim teknolojisine, pazar biçimine (rekabet koşullarına) bölüşüme ilişkin 
olarak yapılan varsayımlar bu teorinin geçerlilik derecesini etkilediği gi-
bi, dinamik koşullarda karşılaştırmalı üstünlüklerin nasıl değişebildiği so-
rusu da cevapsız kalmaktadır. 

Ricardo'cu yaklaşımda ise uluslararası ticaretin yönünü belirleyen 
yine karşılaştırmalı üstünlüklerdir. Fakat karşılaştırmalı üstünlükleri be-
lirleyen, Ricardo'nun 'üretim iklimindeki farklılıklar'  adını verdiği bir 
grup etmendir ve bunların başında teknoloji farklılıkları  gelmektedir. Ri-
cardo iktisadı dinamik çözümlemeye elverişlidir, böyle bir çözümlemenin 
gerektirdiği kavramsal çerçeveye ve aletlere sahiptir. Burada soruna mik-
ro düzeyde, yani üretimi yapan, teknolojiyi geliştiren veya kullanan fir-
ma düzeyinde bakmak olanaklıdır. 

Sorun, üretim birimlerinin ulusal sınırları geçerek birbirleriyle alış 
veriş yapmalarından doğmaktadır. Uluslararası ticareti inceleyen iktisat 
dalının özelliği, incelediği olayın kahramanlarının farklı  ulusal karar or-
ganlarının, ulusal birimlerin etkilediği, biçimlendirdiği üretim birimleri 
olmasıdır. Benzer ekonomik yapıya sahip ülkelerin, örneğin Federal Al-
manya ile Belçika veya İsveç'in birbirleriyle yaptıkları ticaretin önemli 
sorunlar yarattıkları söylenemez. Oysa Türkiye, Yunanistan, Arjant in 
ya da Şili'nin bu ülkelerle yaptıkları ticaret, dışsatımları dışalımlarını kar-
şılamaya yetmeyen birinci grup ülkeler bakımından sorun yaratmakta-
dır. 

2 Rybczyinski, T.M., Factor Endowment and Relative Commodity Prices, Econo-
mica, cilt XXII, No. 84, (Nov. 1955), s. 332-41. 

3 Stolper-Samuelson teoremi; bkz. Samuelson, P.A.-Stolper, W.F. Protection and 
Real Wages, R.E.S. cilt 9 (1941) s. 58-73. 
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Geleneksel uluslararası ticaret teorisi ile bu bakış açısı arasında 
önemli bir farklılık  bulunmaktadır. Teoride, bir ülkenin ticaret bilânço-
su açık veriyorsa bu belirli ekonomi politikası aletleri kullanılarak halli 
gereken bir sorun yaratır ve ülkelerin isimleri önemli değildir. Çünkü, 
ülkeler üretim faktörlerinin  nisbi yoğunluğuna bakılarak gruplara ayrıl-
maktadır. Ülkelerin uluslararası ticarette başarılı olabilmeleri, iktisat teo-
risinin (neo-klâsik teorinin) salık vereceği biçimde kaynak tahsis karar-
ları almalarıyla mümkündür .4 Neo-klâsik teorinin şık çerçevesi içinde dü-
şünüldüğünde, piyasa mutlak olarak etkin kaynak tahsis kararlarını ala-
cak ve her birim (uluslararası ticarette her ülke), diğer birimlerin durum-
larını kötüleştirmeden daha iyi bir duruma geçemeyeceği düzeye erişe-
cektir, yani Pareto optimal durum gerçekleşecektir. 

Dikkat edildiğinde görülecektir ki, yukarki paragrafta  neo-klâsik teo-
riye değinilirken ülke birim olarak alınmış, buna karşılık daha önceki pa-
ragrafta  ticarete sebep olanların hattâ ticareti yapanların üretici birim-
ler olduğu vurgulanmıştır. Bu fark  hayli ciddidir ve ciddiliği salt neo-klâ-
sik teorinin bazı varsayımlarının tartışılabilirliğinden ileri gelmemekte-
dir. Neo klâsik teorinin bazı varsayımları yaklaşımımızla uyuşmazlık ha-
lindedir. Diğer bazı varsayımlar ise ancak gevşetilmeleri halinde yaklaşı-
mımızla bağdaşabilir. 

Uluslararası ticaretin taraflarını  ülkeler değil de üretim birimleri ola-
rak düşündüğümüzde önemli bir değişiklik önermiş olmaktayız. Çünkü 
bu durumda ülke için global üretim tekniği ya da faktör  yoğunluğu ta-
nımlamaları veya saptamaları yapılmayacaktır. Herbir üretim birimi ih-
racatçı ve kendi girdilerinin ithalâtçısı olarak anlamlı bir biçimde ulus-
lararası piyasada iş yapıp yapamayacağına bakacak, uluslararası piyasa-
da başarılı iş yapmanın koşullarını araştıracaktır. Eğer üretici birimin 
koşulları uluslararası pazarda faaliyet  göstermesine, ihracat yapmasına,, 
başarılı olmasına elvermiyorsa, bu birim için o anda ve belli bir süre ile 
uluslararası ticaret söz konusu olmayacaktır. Böylece önerilen, yatırım, 
üretim kararları verilirken yapılan proje değerlendirmesinde uluslarara-
sı etkinlik ölçütünün gözönünde tutulmasıdır. Bir firma  veya belirli bir 
üretim faaliyeti  uluslararası piyasaya göre etkin değilse, bu husus söz-
konusu firmanın  alacağı kararlarda olumsuz bir etmen olarak hesaba ka-
tılmalıdır. 

Ülke Sınırlamasının Firma Üzerindeki Etkileri 
Üretim biriminin koşulları nelerdir, ulusal sorunlar bu koşulları ne 

ölçüde etkileyebilmektedir? Üretim biriminin koşulları: ülkedeki serma-
ye stoku, sermaye arzı, menkul sermaye piyasasının özellikleri, uluslar-
arası ekonominin içinde bulunduğu konjonktür, faaliyette  bulunulacak 
üretim dalının teknolojik dinamizmi ve bu üretim dalının ürün devrele-
ri hipotezine göre bulunduğu düzey, üretim dalında bilgi-teknik gelişme 
yaygınlığının, yayılma olanağının ne denli yüksek olduğu, iş gücü ve do-
ğal faktör  bakımından bulunulan ülkenin ne ölçüde sınırlamalar getir-
> 

4 Bu konuda ayrıntılı bir tartışma için bkz.: Kurdoğlu, Ç., Dış Ticaret ve Teknik 
Seçimi, S.B.F., 1975, Ankara. 
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diği, yurtiçi talep düzeyi, bulunulan ülkenin izlediği döviz kuru politi-
kası gibi koşullardan oluşur. 

Bu koşullardan ülkeye has, ulusal sınırlar içinde belirlenir nitelikte 
olanları yalnızca son üçüdür. Hat tâ yurtiçi talep düzeyinin, üretilecek 
mal veya mallara karşı talep esnekliğinin dahi, salt ulusal sınırlar için-
de kalan etkenler tarafından  belirlenmediği, tıpkı ülke içinde farklı  ge-
lir gruplarının birbirlerinin (daha doğrusu üst gelir gruplarının, alt ge-
lir gruplarının) talep kalıplarını ve düzeylerini etkilemeleri gibi, diğer 
ulusların üretim ve tüketim kalıplarından etkilendiği söylenebilir. Dövii 
kuru politikası ise tabiî büyük ölçüde o ülke yöneticilerinin kararma, ter-
cihlerine ülkenin ekonomik durumuna ve kısmen de ülkenin dahil oldu-
ğu uluslararası örgüt ve/veya anlaşmalara bağlıdır. 

Bu bakış açısı alışılagelmiş (neo-klâsik) teorinin üretim faktörleri-
nin yer değiştirmezliği ve üretim teknolojisinin ülkeler arasında aynı ola-
cağı varsayımlarına ters düşmektedir. Bunlardan üretim teknolojisinin 
yaygmlığı-yayılabilmesi. ya da bir başka deyişle bilginin yayılması olayı-
na ileride değineceğiz. Üretim faktörlerinin  yer değiştirmeyeceği, mal ve 
faktör  fiyatlarının  uluslararası ticaret yolu ile ülkeler arasında eşitlenece-
ği görüşüne karşılık ise iki örnek vermekle yetineceğiz. îşgücü faktörünün 
ülkeler arasında pazar koşullarına uygun olarak yer değiştirmesi olayına 
ayrıca bir süredir tanık olmakta, ülke olarak nimetlerinden önemli ölçüde 
yararlanmakta, aniden karşımıza çıkabilecek sonuçlarından da kaygı duy-
maktayız. 

Çağımız dünyasında sermaye faktörünün  yer değiştirmesi de ilginç bir 
gelişme göstererek yeni bir görünüm almaya yönelmiştir. Uluslararası ti-
caret teorisi sermaye faktörünün  yer değiştirmeyeceğini öngörür. Biz bu-
nu salt sermaye mallarının yer değiştirememesi şeklinde değil, doğru-
dan doğruya yatırıma yönelik sermayenin de yer değiştirmemesi şeklin-
de yorumlama eğilimindeyiz. Oysa uzunca bir süredir gelişmiş batılı ül-
keler arasında gözlenen ve bir süredir ülkemizi de kapsamına almış olan 
bir gelişme, ülkelerin sermaye stoku ve faiz  oranlarıyla, gerek yatırımlar 
gerek yatırımlarda kullanılan teknik arasındaki ilişkileri zayıflatmış  ve 
hattâ ortadan kaldırmıştır. 1973 yılında petrol fiyatlarının  yükselmesin-
den sonra yoğunlaşan Avrupa Dolar-Petro-Dolar piyasası uluslararası 
ödünç alıp verme müessesesine de önem kazandırmıştır. Daha önce de-
ğindiğimiz uluslararası etkinlik ölçütü sözü edilen piyasalarda, ödünç ara-
yan projelerin değerlendirilmesi aşamasında hesaba katılmıştır. Burada 
bir parantez açarak, Türkiye bakımından dövize çevrilebilir mevduat uy-
gulamasının, uluslararası etkinlik ölçütüne bakılmaksızın ülkelemize ödünç 
fon  akımı sağladığına işaret edelim. Nitekim bu özellik dövize çevrilebi-
lir mevduat müessesesinin olumsuz yönleri arasında sayılmak gerekir. 

Uluslararası ticarete firma  açısından baktığımızda, ülke kavramı işin 
içine nerede girmektedir? Yoksa anlamını, önemini tümüyle yitirmekte 
midir? Ticarete konu olan mallar ve hizmetlerdir. Mallarla hizmetlerin 
ticarette ne ölçüde başarılı olacaklarını, diğer mallar cinsinden satın al-
ma güçlerinin ne kadar yüksek olacağını etkileyen, kararlaştıran da üre-
tici birimlerdir. 

Ancak uluslararası ticaret olayı tartışılırken, üreticilerin üretim faa-
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liyetinde bulundukları coğrafi  bölge, bu bölgenin ulusal, ülkesel bağı, 
bağımlılığı, üretimde bulunurken ve sonra da üretimlerini uluslararası 
pazara sunarken bu coğrafi  bölge insanlarını ve aynı bölge de faaliyette 
bulunan diğer birimleri ilgilendiren, etkileyen bazı sorunlar yaratmala-
rı söz konusu olur. İşte bu aşamada ülke-devlet kavramları, olguları işin 
içine girmektedir. 

Salt kuramsal düzeyde üretici firmalar,  hattâ üretim faaliyetleri  ara-
sında yer aldığını söylediğimiz uluslararası ticarette devlet olgusunun, ül-
ke kavramının işin içine girmesi, bu üretici firmalardan  bağımsız olarak, 
makro politika ya da dış etkenlerin doğurduğu serbest ticaret dışı koşul-
lar sonucu söz konusu olabilir. Devletin, serbest ticaret koşullarının bu-
lunmaması üzerine, "ikinci en iyi durumu" sağlama amacı yanında ken-
diliğinden yaptığı müdahalelerle ve ilk aşamada ikinci en iyi durumu-
nu sağlamaya da yönelmeyen girişimleri olabilir. Bu ikinci tür müdaha-
lelerle gerçek hayatta sıkça karşılaşılmakta, buna karşılık serbest ticaret 
koşullarının etkinlik doğurucu yararlarının gerçekleşmemesinden yakı-
nan kişi ve kurumların bu tür müdahaleleri önlemek, hiç değilse azalt-
mak için yaptıkları girişimlerin yoğunluğu artmaktadır.5 

Öte yandan uluslararası ticarete müdahalenin, belirli koşullar gerçek-
leştiğinde, yalnız bir ülkenin değil aynı zamanda diğer ülkelerin de el-
birliği ile yapılmasının önörüldüğü bir örneğe A.E.T.'nu kuran Roma an-
laşmasının 266. maddesinde rastlanmaktadır. 

Devlet (ülke)-üretici birim (firma)  ayırımını yaparken amacımız, 
uluslararası ticareti açıklarken taraf  olarak ülkeleri esas almamız halin-
de, yanlış sonuçlara ulaşacağımızı vurgulamaktır. Ticaretten doğan ka-
zançlar, herbir ülke içinde belirli malların üretiminde sahip olunan kar-
şılaştırmalı üstünlüğün farklı  olmasından ileri gelmektedir. Yoksa ül-
kelerarası bir mutlak karşılaştırmadan değil.6 

3. Uluslararası Ticaret Teorisi-Tekelci Rekabet-Oligopol 

Uluslararası ticaret teorisi yakın geçmişe kadar iktisat teorisinin tü-
mü içinde bağımsız bir yere sahipmişçesine değerlendirilmiş ve başlıba-
şma bir uzmanlık alanı olarak belirlenmiş, incelenmiştir. Bu yaklaşım 
çerçevesinde genel denge kuramı içinde incelemelere konu olmuştur. Böy-

5 Bu tür müdahaleleri milliyetçilik teması altında inceleyen, tartışan çalışmalar 
için bkz.: 
Johnson, H.G., A Theoretical Model of  Economic Nationalism in New and De-
veloping States; The Multinational Enterprise in Transition, der. A. Kapoor-P.D. 
Grub, The Darwin Press Inc., Princeton, New Jersey, 1972 içinde s. 325-39. 
Fayervveather, J„ Nationalism and the Multinational Firm, aynı derleme içinde, 
s 339-54. 
Downs, A., An Economic Theory of  Politicai Action in a Democracy, J.P.E, 
LXVI, 1951, s. 135-50. 
Breton, A., The Economics of  Nationalism, J.P.E., LXXII, 1964, s. 376-86. 

6 Robinson, J„ Reflections  on the Theory of  International Trade, Manchester Uni-
versity Press, 1974, s. 4. 
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lece uluslararası ticaretle uğraşanlar genel denge kuramının varsayımları 
ve araçları ile sınırlı kalmışlardır. 

Öte yandan 1930'lardan başlamak üzere, iktisat teorisinin öngördüğü 
tam rekabet mekanizmasının işlemediği ciddi olarak ileri sürülmeye baş-
lanmış ve E.H. Chamberlin, J. Robinson ve daha birçok iktisatçının kat-
kılarıyla aksak rekabet, tekelci rekabet kavramları geliştirilmiştir. 

Tam rekabetin aksamasının uluslararası iktisat bakımından ne gibi 
sonuçlar doğuracağı üzerinde 1950'lere kadar hemen hiç durulmamıştır. 
P.A. Samuelson bu soruna şöyle değinmiştir : 

"Tekelci ve aksak rekabetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri 
hayatidir ve örneğin nakliye giderlerinin etkilerinden daha önemli ola-
bilir. Tartışmamızda bu nokta üzerinde durmadık ve bu sorun derinle-
mesine araştırılmalıdır.'"7 

Uluslararası iktisat konusunda yapılan tartışmalar uzun süre kesin-
likle ve halâ da yoğunlukla, uluslararası ticaretin refah  etkileri, uluslara-
rası ticaretin faktör  fiyatlarını  eşitleyici etkisi gibi konulara inhisar et-
miştir. Uluslararası ticaret teorisi üzerinde çalışanlar başlıca iki kuram-
sal sorunla uğraşmışlardır.8 Bu sorunlardan bir tanesi serbest ticaretin 
refahı  maksimize edici koşullarının belirlenmesi, tartışılması olmuştur. 
Uluslararası ticaret rekabetçi koşullar altında yapıldığında, Pareto opti-
malitesine ilişkin tartışmalar kendi mantığı içinde anlamlı olabilmekte-
dir. İkinci olarak ise Heckscher-Ohlin modelinin ileri sürülmesi, uluslar-
arası ticaretin genel denge bağlamında ele alınması için kuramsal ortam 
hazırlamıştır. Böyle bir modelde doğal olarak tam rekabet ve ölçeğe göre 
sabit getiri varsayımları yapılmaktadır.9 

Dikkate değer olan husus, uluslararası ticareti açıklarken teknoloji, 
pazar yapısı ve üretim teorisi gibi, iktisadın diğer önemli sorunlarına bu 
kadar az ilgi duyulmuş olmasıdır. Bizim anlayışımıza göre uluslararası 
iktisat konusuyla uğraşanların amacı, salt konunun teorik yönlerini in-

7 Samuelson, P.A., The Transfer  Problem and Trensport Costs: The Terms of 
Trade When Impediments are Absent, EJ., LXII, 1952, s. 292 dn. 

8 Johnson, H.G., International Trade and Monopolistic Competition Theory; Mono-
polistic Competition Theory: Studies in Impact, der. R.EH Kuenne, John Wiley 
and Sons Inc., New York 1967, s. 203-19. 

9 Uluslararası iktisat teorisindeki belli başlı uğraşı alanlarını göstermek üzere 
şöyle bir örnek ilginç olabilir: İlgi alanı uluslararası iktisat olan Journal of 
International Economics adlı dergide bu dergi yayınlanmağa başlandıktan 1871 
yılma kadar çıkan yazılara bir göz attığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşmak-
tayız. Yayınlanan toplam 93 yazıdan 27 tanesi uluslararası ticaretin faktör  fi-
yatlarını eşitleyici etkisi ya da buna benzer fakat  esas olarak salt ortodoks ku-
ramsal konularda, 5 tanesi ticaret ve ekonomik büyüme, 6 tanesi ticaretten elde 
edilen kazançlar, 5 tanesi ticaret ve refah,  3 tanesi teknoloji ve ticaret, iki tanesi 
ticaret hadleri, 20 tanesi parasal sorunlar, 1 tanesi pazar yapısı, 3 tanesi ulus-
lararası sermaye hareketleri, 7 tanesi ampirik, bir tanesi ölçekten elde edilen 
tasarruflar,  2 tanesi üretim teorisi, 10 tanesi koruma ve bir tanesi de ekonomik 
birleşme (entegrasyon) konularında yazılmıştır. 
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celemek değil, uluslararası iktisadın iktisat kuramının bir parçası oldu-
ğunu gözönünde bulundurarak ve iktisat kuramında yakın zamanlarda 
yapıldığı gibi 'dinamik nitelikteki süreçleri' açıklamaya yönelmek olma-
lıdır. 

Uluslararası ticaret teorisi üzerinde yapılan çalışmaların, tartışmala-
rın genel çerçevesini, Heckscher-Ohlin-Samuelson modeli oluşturmakta-
dır. Çabaların önemli bölümü, modelin varsayımları, sonuçlan üzerinde 
ve geçerliğini sınamak amacına yönelik olmuştur. 1970 yılında yapılan 
bir çalışmada, uygulamaya dönük kişiler açısından uluslararası ticaretin 
yönünü belirleyenin, faktör  donatımlarmdaki uluslararası farklılaşmalar 
değil, üstün teknoloji, hüner, yönetim ve satış tekniği ya da ucuz üretim 
faktörü  gibi üstünlüklere dayalı olarak tekelci bir ortamda rekabet eden 
şirketler olduğu belirtilmiştir.11 

Tam rekabet koşulları altında serbest uluslararası ticaretin amacı, 
kaynak tahsislerinde uluslararası düzeyde etkinlik sağlamaktır. Pazar me-
kanizması kurallarına göre yapılabildiğinde ülke içi ticaret, üretim fak-
törlerinin alternatif  maliyetlerinin gözönünde bulundurulması sonucu 
kaynakların optimal dağılışını sağlar. Ülkede otarşik, dış ekonomik iliş-
kilere kapalı, ya da gümrük ve benzeri müdahalelerin uygulandığı bir po-
litika izlendiğinde, kaynakların alternatif  maliyeti yüksek sektör ya da 
endüstrilere tahsis edilmesi olasılığı vardır. 

Uluslararası Serbest Ticaret Koşullarına Müdahale Edilmesi 
ve Sonuçları 
Uluslararası ticarete şu veya bu biçimde kısıtlayıcı ya da uyarıcı mü-

dahaleler yapılmadığında, ticaret kaynak tahsislerini etkinlik yönünde et-
kileyecektir. Kapalı rekabetçi modelde marj inal teknik ikame oranı fak-
törlerin marj inal verimleri oranına eşitlenince etkinlik sağlanmaktadır. 
Rekabetçi açık ekonomide ise yurtiçi marj inal teknik ikame oranı, ulus-
lararası marj inal teknik ikame oranına eşitlenmektedir. Böylece uluslar-
arası düzeyde etkinlik sağlanmaktadır. Bu rekabetçi modelin özelliklerini 
yitirmesi iki şekilde olabilir. Uluslararası ticaret tekelci veya oligopolcü 
uygulamalara konu olabilir; veya yerli endüstrileri korumak ya da ihra-
catçı endüstrileri desteklemek amacıyla kamu serbest dış ticarete karışa-
bilir. 

Uluslararası ticaret ile tekelci rekabet olgusu arasındaki ilişkilere, 
uluslararası ticarette serbest ticaret koşulları gerçekleşmediğinde tekel-
ci gelişmelerin nasıl ve ne yönde olacağına ilişkin çalışmaların sayısı pek 
azdır.12 1942 yılında, üretim faktörlerinin  uluslararasında hareket edebi-

10 Johnson, H.G., Theory in Relation to Empirical Analysis; The Technology Factor 
in International Trade, der. R. Vernon, National Bureau of  Economic Research, 
Columbia University Press, New York, 1970, s. 18. 

ıı Uluslararası rekabet sözcüğü fiyat  ve ürün rekabeti kavramlarının her ikisini 
birden içermektedir. 

12 Johnson, H.G., International Trade and Monopolistic Competition; Monopolistic 
Competition Theory: Studies in Impact, der. R.E. Kuenne, John Wiley and Sons 
Inc., New York, 1967, s. 203-19. 
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lirliğine ilişkin varsayım üzerinde durulduğuna rastlanmaktadır.1 3 Orto-
doks uluslararası ticaret tartışmaları, üretim faktörlerinin  ülke içinde 
yer değiştirebilmesi, uluslararasında ise böyle bir olanağın bulunmama-
sı varsayımına dayanır. Üretim faktörlerinin  yer değiştirmesi iki tür en-
gelle açıklanmaktadır. Bunlardan birincisi ölçek tasarruflarına  bağlıdır 
ve belli bir maliyete katlanırsa üstesinden gelinebilir. Bu, tekelci reka-
bet olgusunun doğal, mantıki uğraşı alanına girer. İkinci tür engel ise 
kuramsal kısıtlamalardan ileri gelmektedir ve uluslararası ticaret teori-
sinin sorunları içine girer. 

Uluslararası ticarette tekelci olgunun bulunmasına bir başka açıdan 
daha değinilmiştir. Ekonomide tekelci rekabetin bulunması halinde, ti-
caretin serbest ticarete oranla daha az olacağı ileri sürülmüştür.1 4 Bu gö-
rüş, tekel ile buluşlar ve teknik gelişme arasındaki ilişki üzerine yapılan 
tartışmaları hatırlatmaktadır. Tekelci olguların teknik gelişme üzerinde 
olumsuz etki yaptığı savı günümüze değin kanıtlanmamış ve hattâ ters 
yönde bir ilişkinin bulunduğu iddia edilmiştir. Tekelci olguların uluslar-
arası ticareti kısıtlayacağı iddiası ise çok daha fazla  tartışmaya açıktır. 
Günümüzde çokuluslu şirketlerin uluslararası ticaretin önemli bölümü-
nü ellerinde tuttukları gözlemi bu iddiayı sarsmak bakımından önemli-
dir. 

Uluslararası ticarette tam rekabet koşullarını zorlayan, zaman za-
man ortadan kaldıran ikinci grup neden ise kamunun yaptığı müdahale-
lerden ileriye gelmektedir ve o da üçe ayrılabilir : 

a. Uluslararası ticarete gümrük, destekleme ve kotalarla müdahale 
edilmesi. Örneğin ithalât miktarı, ithalâta ödenen döviz miktarı, i thalât 
üzerine konulacak gümrük vergileriyle kısıtlanabilir. Böylece yerli en-
düstrileri korumak ya da ödemeler dengesi açığını denetlemek üzere ko-
nulan gümrük vergileri, yerli üretim ve yatırımların alternatif  maliyeti-
ni etkileyecektir. Üluslararası ticaretin kaynak tahsislerinde etkinlik sağ-
lamaya, toplam refah  düzeyini maksimize etmeye yönelik etkileri ger-
çekleşemeyecektir. 

İthalât kotaları da ithal edilen mal miktarını kısıtlayarak, yurtiçi ta-
lep esnekliğinin değerine göre bu malların fiyatlarını  yükseltecek, böy-
lece yurtiçi ithalâta rakip endüstrilerin alternatif  maliyetini etkileyecek-
tir. İthalât yasaklamalarının etkileri de benzer biçimde kendisini göste-
recektir. 

Nihayet ihracatın prim, vergi iadesi gibi yollarla uyarılması, teşvik 
edilmesi, biraz önce değindiğimiz yurtiçi marj inal teknik ikame oranı, 
uluslararası marjinal teknik ikame oranı eşitliğini etkileyerek uluslarara-
sı serbest ticaretin kaynak tahsislerinde etkinlik sağlamasını engelleye-
cektir. 

13 Marsh, D.B., The Scope of  the Theory of  International Trade Under Monopo-
listic Competition, Q.J.E., LVI, 1942, s. 475-86. 

ı* Beach, W.E., Some Aspects of  International Trade Uunder Monopolistic Com-
petition, Explorations in Economics, Notes and Esrays Contributed in Honor of 
F.W. Taussig, McGraw-Hill, New York, 1936, s. 102-108. 
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b. ikinci tür müdahale para politikası sonucu olabilir. Ülkeler ulu-
sal paralarının dış değerini gerçekte olduğundan daha yukarı veya da-
ha alt düzeyde belirleyebilirler. Genellikle karşılaşılan birinci durumdur. 
Az gelişmiş ülkeler şu veya bu nedenle devalüasyon yapmaktan kaçın-
dıklarında, ulusal paralarının değerini gerçek satın alma gücünün üstün-
de belirlediklerinde, yurtiçi üretimin maliyetini de uluslararası açıdan, 
gerçekte olduğundan daha düşük göstermektedir. Bunun sonucu ise ya-
tırım maliyetlerinin gerçekte olduğundan daha düşük gösterilmesi ne-
deniyle yatırımların "yanlış" endüstrilerde yapılması ve ülkenin gerçek-
çi bir döviz haddinden yapabileceği ihracatın yapılmamasıdır. 

c. Nihayet üçüncü olarak, gümrük vergisi ile eş etkili vergiler ko-
nularak yurtiçi yatırımların bazısı diğerleri lehine ürkütülebilir, pazar 
mekanizmasının etkileri böylece denetim altına alınabilir. 

Bu her üç tür etkinin, etkin kaynak tahsisini önleyici yönlerini gi-
dermek, plânlı bir ekonomide gölge fiyatların  hesaplanıp maliyetlere esas 
alınmasıyla mümkün olabilir. 

Uluslararası ticaretin tam ve serbest rekabet koşullarından ya da 
ortodoks teoride öngörülenden değişik bir ortamda yer almasının diğer 
bir nedeni, kanımızca doğrudan doğruya uluslararası ticaretin nitelikle-
rinden, zaman içinde gösterdiği gelişmeden ileriye gelmektedir. Bu bö-
lüm içinde yeri geldikçe değindiğimiz gibi, firmalar  önce ürünlerini ih-
raç etmekte, ithalâtçı ülke ödeme zorluklarıyla karşılaşınca ihracatçı fir-
manın bulunduğu ülke ekonomik yardım mekanizması ile firmanın  ih-
racatını finanse  etmekte, sonra firma  doğrudan doğruya yatırım meka-
nizması yoluyla bu kez üretim aşamasını evvelce ihracat yaptığı ülkeye 
ve öteki ülkelere kaydırmaktadır. 

Bu olayı ürün devreleri hipotezine benzer bir biçimde açıklamak da 
mümkündür ve bu örneğe J.J. Servan-Schreiber'den sonra çoğalan tar-
tışmalarda da rastlanmaktadır. Firmalar dışa ihracatla açılmakta ve bu 
ihracat önceleri benzer gelişme düzeyinde ve daha alt gelir düzeyinde bu-
lunan ülkelere yönelmektedir. Örneğin Avrupa ülkeleri önce birbirlerine 
ve az gelişmiş pazarlara ihracat yapmaktadır. Daha sonra birbirlerinin 
ülkelerinde ve az gelişmiş ülkelerde yatırım yapmağa başlarken, A.B.D.'-
ne de ihracat yapmaktadır. Ancak belirli bir ekonomik güce eriştikten 
sonra doğrudan doğruya A.B.D.'de yatırım yapılması söz konusu olmak-
tadır. Daha az gelişmiş ülkelerde yatırım yapılmasını ise bir yandan mal-
ların niteliği, yeni veya olgunlaşmış olması, bir yandan da bu ülkelerin 
sosyo-ekonomik yapıları ve gelişme dereceleri belirlemektedir. 

İster salt yatırım yapmak amacıyla, ister kendi ihracatını finanse  et-
mek amacıyla olsun, gelişmiş batılı sanayi ülkelerinden benzer ülkelere 
ve daha az gelişmiş ülkelere doğru yer alan sermaye ve mal akımlarının 
giderek artan bir yoğunlukla büyük şirketler tarafından  örgütlendiği, bu 
şirketlerin üretiminden kaynaklandığı bir süredir gözlenen bir olgudur. Bu 
şirketler bir yandan yeryüzündeki mamûl mal ticaretini denetlerken, bir 
yandan da monopson benzeri durumlardan yararlanarak, hammadde ve 
tarımsal ürün ticaretini denetim altında bulundurmaktadır. 

Mamûl mal ticaretinin çokuluslu veya öteki şirketler tarafından  de-
netlenmesine bir örnek, lisans sözleşmelerinde lisans alan firmaya,  ülke-
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ye çeşitli biçimlerde ihracat kısıtlamaları konulmasıdır. Tarımsal ürün 
ve hammadde ticareti ise hemen tamamen gelişmiş ülke kaynaklı ticaret 
şirketleri tarafından  örgütlenmektedir. Bu ise gerek fiyatların,  gerek ti-
caret hacminin nihaî tüketiciler tarafından  denetlenmesi sonucu, ulus-
lararası ticaret hadlerinin tarımsal ürün ve hammadde aleyhine gelişme-
sini etkilemiştir. Petrol bu olgunun dışında kalmıştır. 1973 yılından beri 
dünya petrol fiyatları,  petrol üreticisi ülkeler örgütü (OPEC) tarafından 
belirlenmektedir. Sözü edilen ticaret şirketlerinin bir özelliği de çeşitli 
finans  kurumlarıyla, bankalarla yakın ilişkileri sayesinde, peşin ödeme 
yapmak durumunda olmayan dışalımcı ülkelerin dışalımlarını borçlana-
rak bu şirketlerden yapmak zorunda kalmalarıdır. Örneğin Türkiye ma-
den ihraç ederken, Avrupa'nın ortasında bulunan ve çokuluslu bir şirke-
tin yavru şirketlerinden biri olan bir ticaret şirketi araya girmektedir. Öte 
yandan Tükiye'nin dışardan satın almak zorunda kaldığı yapay gübre-
nin önemli bölümü, finansman  ve örgüt gücü yüksek olan bir Japon ti-
caret şirketi tarafından  sağlanmaktadır. Her iki örnekte de Türkiye ek 
giderlere katlanmak veya bazı gelirden yoksun kalmak gibi kayıplara 
ek olarak, uluslararası üretim, ticaret ve tüketime ilişkin fevkalâde  önem-
li bilgiye de sahip olamamaktadır. Bu kayıplar, sözünü ettiğimiz ticaret 
şirketlerinin kazançlarıdır. 

Şirketlerin yabancı doğrudan yatırım yapmayı yeğlemelerinin ne-
denleri arasında bölünebilirliğin artmasını gösterebiliriz. Üretim süreci 
içinde bir de bilgi üretimi ve teknik gelişme söz konusudur. Diğer ülke-
lerde doğrudan yatırım yapan birim hem o ülkelerdeki teknik gelişmenin 
etkilerinden saçılma-yayılma (spill-over) etkisi yolu ile dolaylı olarak 
yararlanmakta, hem de yatırım yaptığı ülkenin-ülkelerin özelliklerine 
bağlı olarak, nisbî daha gelişmiş bir ülkede rantabilitesi azalmış, tek-
nolojik-ekonomik ömrü tükenmiş olan tekniği daha az gelişmiş olan ül-
keye kaydırabilmekte, bu ülkede istihdam etmektedir. 

4. Uluslararası Özel Sermaye Hareketleri (Çokuluslu Şirketler) 

Bölümün başında uluslararası sermaye hareketlerinden söz ederken, 
pazar mekanizmasının uyardığı sermaye hareketlerinin sermayenin gel-
diği ülke bakımından bazı ekonomik koşullar gerçekleştikten sonra yer 
aldığını belirtmiş, daha önceleri bu koşulların gerçekleşmesini sağlaya-
cak devletten devlete sermaye hareketleriyle karşılaşıldığına değinmiş 
ve bazı örnekler vermiştik. Biraz önce, firmanın  ödünç alma kararı ve 
uygulaması ile uluslararası sermaye hareketleri arasındaki ilişkiye de-
ğindik. Uluslararası özel sermaye hareketlerinin önemli bir bölümü, uzun-
ca bir süredir çok uluslu şirketler adı verilen birimler tarafından  gerçek-
leştirilmektedir. 

Hernen değinelim ki bu biçimde düşünülen, aklımızdan geçen sınai 
yatırımlara, sanayi üretimine yönelik sermaye hareketleridir. Yoksa ham-
madde kaynağına, özellikle maden çıkartma faaliyetine  yönelik özel ser-
maye hareketlerinin geçmişi daha eskiye uzanmaktadır. Bu amaca dö-
nük özel uluslararası sermaye hareketlerine, çok daha önceki tarihlerden 
beri rastlanması olağandır. Ya da bir başka deyişle, amaç madencilik sek-
töründe faaliyette  bulunmak olduğunda, sermayenin geldiği ülkenin bel-
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li bir ekonomik yapıya kavuşması koşulu aranmamaktadır. Örneğin kal-
kınmamış ülkelerde bulunan Ç.U.Ş. yatırımlarının tahminen yarısı ma-
den çıkartma endüstrilerindedir. İmalât sanayiindeki yatırımlar ise toplam 
yatırımların dörtte biri kadardır. Gelişmiş pazar ekonomilerinde ise ya-
tırımların yarısı imalât sanayiinde, üçte birinden daha az bir bölümü 
maden çıkartma endüstrilerinde yapılmış bulunmaktadır .1 5 

Çokuluslu şirket olgusu hemen hemen son on yıldır yalnızca iktisat-
çıların ilgisini çekmekle kalmayıp, politikacılar, uluslararası ilişkiler üze-
rine çalışanlar ve nihayet uluslararası kuruluşlarca da üzerinde durulan, 
tartışılan bir konu ve hattâ bir sorun haline gelmiştir. Nitekim bu konu 
Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine alınmış ve 1973 Eylül toplan-
tılarında incelenmiştir. Hat tâ bu olgunun B.M.'ce geliştirilecek bir eyle-
me konu olması dahi önerilmiştir.16 Halen B.M. de çokuluslu şirketlerin 
davranışlarını düzenlemeye yönelik bir kod üzerinde çalışılmaktadır. 

Çokuluslu şirketler bir yandan da bir grup iktisatçı, sosyal bilimci 
tarafından  emperyalizmin ta kendisi olarak değerlendirilmiştir.17 

Çokuluslu şirketler türlü açılardan incelenebilirler. Bu ekonomik bi-
rimler gerek ait oldukları ülkeleri, gerek gittikleri, sermaye götürdükleri 
ülkeyi türlü biçim ve derecelerde etkileyebilirler. Bunlardan bazıları şöy-
le sıralanabilir. 

— Doğrudan doğruya sermaye hareketleri, yatırımlar üzerinde et-
kiler; 

— teknoloji aktarılması üzerindeki etkiler; 

— ödemeler dengesi üzerindeki etkiler; 

— tüketim yapısı-tüketim teknolojisi üzerindeki etkiler. 

Bu etkilerin bazıları üzerinde ayrıntılı bir biçimde duracağız. Fakat 
bundan önce ilerki tartışmaları ve yaklaşımımızı aydınlığa kavuşturmak 
üzere, çokuluslu şirketlerin tanımlanması üzerinde durmamızda yarar 
vardır. 

1 5 Multinational Corporations iıı World Development, U.N., ST/ECA/190, New York 
1973, S. 11. 

1 6 Ibid, s. vii. B.M. organlarının çokuluslu şirketlere ilişkin karar ve temennileri 
için bkz., s. 106-118. 

17 Bir örnek olarak bkz.: Radice, H„ International Firms and Modern Imperialism, 
Penguin Books, 1975. 
Magdoff,  H„ The Age of  Imperialism, Monthly Review Press, New York, 1969. 
Hymer, S.A.-R. Rowthorn, Multinational Corporation and International Oligopoly: 
The Non-American Challenge, The International Corporation, der. C.P. Kindle-
berger, The M.I.T. Press, Boston, Boston 1970 içinde, s. 57-95. 
Hymer, S., The Multinational Corporation and the Law of  Uneven Development; 
International Firms and Modern Imperialism, der. H. Radice içinde, s. 37-63. Ya-
zarın aynı başlık altında bir başka yazısı için bkz.: Economics and the WorId 
Order From the 1970's to the 1990's, der. J.N. Bhagwati, Collier-MacMillan, 1972, 
s. 113-40. 
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Çokuluslu Şirket Nasıl Bir Olgudur? 

Tanımları başlıca ikiye ayırmak mümkündür. Konuyu inceleyenlerin 
bir kısmı sorunun finansman  yanı üzerinde durarak, hisse senetlerinin 
birden çok ülkede sahiplerinin bulunması öğesini vurgulamışlardır. Diğer 
bir bölük araştırıcı ise, şirketlerin çokuluslu şirket niteliğine sahip olma-
sı için, üretimin birden fazla  ülkeye dağılmış olması gereği üzerinde dur-
muştur. 

B.M.'ce benimsenen bir tanıma göre en geniş anlamda, belirli alan-
larda faaliyette  bulunan, bir veya daha fazla  yabancı şube veya filvali 
olan herhangi bir şirket çokuluslu şirket olarak nitelenebilir.18-19 Yöne-
limlerine göre ise şirketler etnosentrik (geldiği —ana— ülke yönelimli), 
polisentrik (gittiği-ev sahibi ülke yönelimli) veya geosentrik (dünya yö-
nelimli) olarak ayrılabilir.20 

Bu tanımların ortak özelliği, çok uluslu şirketlerin, yabancı doğru-
dan yatırımların sorumlusu olduğunu vurgulamasıdır ki, bu da bizim ön-
ceki yaklaşımımızdan ayrılmamaktadır. 

Bir başka tanıma göre "uluslararası ya da çokuluslu üretici girişim, 
birden fazla  ülkede üretim sürecine (fabrika,  maden, rafineri,  dağıtım, 
büro, v.s.) sahip olan ve onu denetleyen girişimdir."21 Bu tanımın özelli-
ği ise üretim olayını vurgulaması ve yalnızca uluslararası ticaret yapan 
veya mülkiyeti birden fazla  ülke arasında dağılmış olan firmalarla  sınır-
lı kalmamasıdır. 

Diğer bir grup araştırıcı çokuluslu şirketleri şöyle tanımlamaktadır. 
"Mülkiyeti veya denetimi birden fazla  ülke arasında ve mümkün merte-
be eşit olarak payedilmiş, dağılmış olan şirketlere çokuluslu şirket adı 
verilir."22 Bu tanım İngiltere'de, Bath Üniversitesi'nde çokuluslu şirket-
lerle ilgilenen araştırmacılar tarafından  benimsenmiştir. Bu tanımı ya-
parken M. Whitehead'in tartıştığı örneği oluşturan olay, iki ülkeden gelen 
iki girişimci birimin belirli bir çerçeve içinde birleşerek teknik, finans-
man, pazarlama gibi sorunlarını çözebilmeleri ve diğer ülkelerle dünya 
pazarlarında daha elverişli koşullar altında, daha güçlü rekabet edebil-
meleridir. Bu tür şirketlerde geliştirilen yapı sayesinde, sınırlararası bir-
leşmelerin brçok yasal, malî ve vergi sorunlarının üstesinden gelinmekte 
ve birleşme sonucu ortaya çıkan şirket de bir ulusal kişilik kazanmak-
tadır.2 3 M. Whitehead'in incelediği örnek Alman Agfa  şirketi ile Belçika 
Gevaert şirketinin birleşmeleridir. M. Whitehead'in verdiği tanım ile yu-
karıda değindiğimiz bir tanım arasında bir benzeşme ve aynı zamanda 

ıs Filyal, şubeden farklı  olarak bir ortaklık anlayışını da beraberinde getirmek-
tedir. 

w Multinational Corporations and the World Deve-Iopment, U.N. 1973, s. 5. 
20 Perlmutter, Columbia Journal of  World Business, Jan.-Feb. 1969. 
21 Dunning, J.H., The Multinational Enterprise: The Eackground; The Multinationa. 

Enterprise, der, J.H. Dunning, George Allen-Unwin 1971 Londra içinde, bkz., s. 16. 
22 VVhitehead, M., The Multinationally Owned Company: A Case Study, The Mul-

tinational Enterprise; der. J.H. Dunning, 1971 içinde, s. 313. 
23 Ibid., s. 313. 

48 



önemli bir fark  vardır. Yukarıda yaptığımız bir tanımda filyal  sözcüğü-
nü kullandık. Filyalleri bulunan bir çokuluslu şirket ile, Bath anlamında 
bir çokuluslu şirket arasındaki ortak özellik, her ikisinde de ortaklık kavra-
mının bulunmasıdır. Ayrıldıkları nokta ise filyalin  toplam paylarını ve 
giderek denetimin oldukça az bir bölümüne (% 10 civarında) sahip ol-
ması, Bath tanımında ise payların ve denetimin 50-50 dağılmasıdır. 

Çokuluslu şirketlerin faaliyetlerini  hangi örgütsel yöntemle, filyaller 
oluşturarak mı, yoksa gidilen ülkede mevcut bulunan bir şirketi satın 
alarak mı, yaygınlaştırdıkları Tablo 3'te görülmektedir. 

Genel eğilim, satın almaların toplam içindeki yüzde payının artmak-
ta olduğudur. Bu, Japonya dışındaki ülke ve bölgeler ve özellikle Kana-
da ile Güney yarı küre için böyledir. Japonya'da çokuluslu şirketlerin sa-
tın alma yolu ile yayılmaları 1946-57 döneminde artmış, 1958-67 dönemin-
de ise, 1946 öncesinin altına düşmüştür. Bunun bir nedeni Japonya'nın 
yabancı sermayeye karşı tutumu, diğer ve daha önemli nedeni ise 1958 
sonrası yıllarda Japon endüstrisinin ve böylece Japon firmalarının  gide-
rek güçlenmiş olması, yabancı çokuluslu şirketlere çekici gelen endüstri-
leri kendi aralarında, Japonya içinde kendilerine maletmiş olmalarıdır. 

Kalkınan ülkeler grubunda da satın almaların artmakla birlikte önem-
li yer tutmadığı görülmektedir. Bunun nedeni de batı yarı küresinde ol-
sun, Asya ve Afrika'da  olsun yerli, satın alınabilecek şirket bulunmaması 
veya bunların çok az sayıda olmalarıdır. Kanada ile güney yarı küresi 
grubu benzer niteliklere sahiptir. Güney yarı küresi grubu Avustralya, 
Yeni Zelânda, Güney Afrika  Cumhuriyeti ve Rodezya'dan oluşmaktadır. 
Bu ülkelerdeki üretim yapısı, dış ekonomik ve teknolojik bağımlılık, Ka-
nada'daki ile benzeşmektedir. 

Buraya kadar verdiğimiz çokuluslu şirket tanımlarının paylaştığımız 
yanlarını belirttik. Az gelişmiş ve sanayileşmekte olan pazar ekonomileri 
bakımından özellikle önemli olduğuna inandığımız bazı öğeler bu tanım-
larda yer almamaktadır. Bu öğeler şunlardır. Çokuluslu şirketlere bu ni-
teliği veren ya da onların doğal sonuçları, ki bu açıdan varlık nedenleri 
de olabilir, bu şirketlerin gittikleri ülkelerde faaliyet  gösterdikleri en-
düstrilerde hakim, belirleyici rol oynamaları, bu endüstrilerde üretimin 
tümünü veya çok önemli bir bölümünü denetleyebilmeleridir. Çokuluslu 
şirketlerin diğer bir özelliği de, gittikleri ülkelerde esasen daha gelmeden 
önce ihracat yaparak, tüketim teknolojisini ve giderek kaynak tahsisle-
rini etkilemeleridir. Çokuluslu şirketler tanımlanırken değerlendirilirken, 
bu nitelikleri de hesaba katılmalıdır. 

Uluslararası özel sermaye hareketlerinin bir organı, aleti olan çok 
uluslu şirketler, 1973 yılı itibariyle merkezi plânlı ekonomiler dışında ka-
lan dünya üretiminin 1/5'inden sorumludur. Büyüme hızları, dünyadaki 
ürün satış hızının iki katı kadar, yani yılda % 10'dur. 1971 yılında dün-
yanın en büyük 613 şirketinden 437 tanesi, toplam satışların 4/5'ünü ya-
pıyordu ve üç veya daha fazla  yabancı, yani diğer bir ülkede bulunan 
filyale  sahipti. Yine 1971 yılı itibariyle ülkeler gayri-safi-milli  hasılala-
rına göre, çokuluslu şirketler de gayrî-safî  satışlarına göre sıralandığın-
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(TABLO : 3) 

187 A.B.D. KAYNAKLI ÇOKULUSLU ŞİRKETİN YAYILMA YÖNTEMİ 

(Filyal sayısı ve yüzdesi) 

Kalkınmış Pazar 
Ekonomileri 

Toplam Filyaller 

1948 Öncesi 1946-57 1958-67 

Satın almalar 

1946 öncesi 

Toplamın yüzdesi olarak satın almalar 

1946-57 1958-67 1946 öncesi 1946-57 1958-67 

Kanada 537 414 639 158 187 370 29.4 45.2 57.9 
Batı Avrupa 1.105 693 2.754 256 194 1.193 23.2 28.0 43.3 
Güney yan küre 162 185 511 30 57 240 1S.7 30.fi 47,0 
Japonya 17 43 198 5 17 53 29.4 39.5 26.8 

Kalkman ülkeler 
Batı yan küre 508 735 1.309 110 157 477 21.7 21.4 36.4 
Asya ve Afrika 103 176 491 17 23 109 16.5 13.1 22.2 

Toplam 2.422 2.246 5.898 576 635 2.442 23.8 28.3 41.4 

Kaynak : Multinational Corporations in World Development, U.N., ST/ECA/190, New York, 1973, s, 186, Tablo: 36. 



da, 99 en büyük ülke veya firma  arasında 39 firma  ile 60 ülkenin bulun-
duğu görülür.24 

Çokuluslu Şirketlerin Etkileri-Üretimin Uluslararasılaşması 
Önceki alt bölümde ülke-uluslararası ticaret ilişkilerinden söz ettik 

ve uluslararası ticaretin gerçek belirleyici birimi olan 'firma'nm  ve onun 
uluslararası ticaretteki yerinin ihmal edilmesinin sakıncalı olacağını tar-
tıştık. Çokuluslu şirket olgusunun çeşitli açılardan tanımlarını verdikten 
sonra, yeryüzündeki bazı gelişmelerin ülke-devlet kavramını nasıl etki-
leyeceğini incelememiz gerekmektedir. Çünkü, çokuluslu şirketler çalış-
mamızın sonraki bölümlerinde tartışacağımız ve deterministik denilebile-
cek modelin öğeleri olmakla ve yalnızca dar anlamda ekonomik etkileriy-
le kalmamakta, aynı zamanda siyasal olmaktan ötede, bazı yerleşmiş ku-
rumsal olguları da etkilemektedir. 

Çokuluslu şirket ılımlı bir yorumla çağın gereklerini sağlamak üze-
re geliştirilmiş modern bir kavram olarak nitelenebilmektedir.25 Fakat 
daha keskin bir yaklaşımda, çokuluslu şirket olgusuyla ortaya çıkan ça-
tışmanın etnosentrik ulusçuluk ile geosentrik teknoloji arasında olduğu 
da ileri sürülmüştür.2 6 Hat tâ çokuluslu şirket olgusu karşısında ulus dev-
letinin, ekonomik birim olarak çağının tamamlanmak üzere olduğu savı 
da 1960'ların sonlarında tartışmaya sunulmuştur.2 7 

Çokuluslu şirketlerin sayıca olduğu kadar büyüklük (istihdam, satış, 
varlık, ürün çeşitlendirme şeklinde ölçülebilen) açısından da önemli bir 
bölümü A.B.D. kaynaklıdır. Nitekim bunun böyle olması 1960'larda Av-
rupa ülkelerinde kaygılar uyarmıştır. Bu dönemde A.B.D. firmaları  ve bu 
firmaların  faaliyetleri,  A.B.D. dışında kalan ülkeler için tehlikeli bir gö-
rünüm almağa başlamışlardır. A.B.D. firmalarının  genişlemeleri, pazarın 
giderek artan bir bölümünü uluslararası ticaret ya da doğrudan doğruya 
üretimin uluslararasılaştırılması (yabancı ülkelerde doğrudan yatırım, ya-
bancı firmalarla  ortaklık, teknolojik gelişmenin patent ve lisans müesse-
seleriyle kontrollü bir biçimde yayılması) yoluyla etkilemeğe başlamıştır. 
Bu olgu salt ekonomik etkinlik, uluslararası işbirliği ve iş bölümü gibi 
kavramlar açısından değerlendirilebilir; ancak inisyatifin  önemli ölçüde 
A.B.D. yatırımcılarının eline geçmesi ve diğer ülkeler, örneğin Avrupa ül-
keleri girişimcilerinin ikinci sınıf  girişimciler, sürekli olarak A.B.D. yatı-
rımcılarından açık veya dolaylı talimat bekleyen girişimciler haline dö-
nüşmesi olayın niteliğini değiştirmektedir. 

Böyle bir gelişme örneğin Avrupa ülkelerinin siyasal etkinliğini de, 
ekonomik sonuçlarının gücü oranında etkileyecektir. Biraz önce firma, 

24 Dunning, J.H., Nature of  the Multinational Enterprise; Economic Analysis and 
the Multinational Enterprise, der. J.H. Dunning, George Allen-Unwin, Londra 
1974, s. 13. 

25 Ball, G., The Promise of  the Multinational Corporation, Fortune, Cilt: 75, No: 6, 
June 1967, s. 80. 

26 Rolfe,  S., Updating Adam Smith, Interplay, Cilt • 2, 1868, s. 15-19. 
27 Kindleberger, C.P., American Business Abroad: Six Lectures on Direct Invest 

ment, New Haven, Yale University Press, 1969, s. 207. 
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ülke, uluslararası ticaret ilişkilerini incelerken devletin, siyasal olgunun 
birden çok durumda ve belli ekonomik, toplumsal, siyasal amaçlara yö-
nelik müdahalelerde bulunabileceğine değindik. Ekonomik yapıyı belirle-
yen etkenlerin gücü ne kadar fazla  olursa, bu tür müdahalelerin gerekli-
liği o kadar azalabileceği gibi, başarı şansı da sözü edilen etkenlerin gücü 
ile ters orantılı olabilecektir. Soruna bu açıdan bakıldığında, çoğunluğu-
nu A.B.D. kaynaklı firmaların  oluşturduğu çokuluslu şirketlerin öncelik-
le Avrupa ülkelerindeki faaliyeti  kaygı uyandırmıştır. 

Değindiğimiz kaygıların ardında yatan düşünceyi üç noktada özetle-
mek olanaklıdır : 2 8 

1. Yeryüzünde ve özellikle gelişmiş batı toplumlarında modern tek-
noloji üretimine giderek hakim olmaktadır. Üretici birimlerin başarılı ol-
malarının ön koşulu modern teknoloji düzeyinde çalışmalarıdır. Modern 
teknoloji ise kavramsal olarak teknolojik gelişmeyi içermektedir. Şu hal-
de bir üretici birimin bir kez modern teknolojiyi uyguladıktan sonra tüm 
engelleri, zorlukları aştığını varsayarak üretimi sürdürmesi olanaksızdır. 
Üretici birim uyguladığı tekniğin gelişmesini en az yakından izlemek ve 
hattâ doğrudan doğruya onun geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu yol-
da çalışmak zorundadır. Bütün bunlar ise üretici birimin, firmanın,  şir-
ketin en az belli büyüklükte olmasını gerektirir. Nitekim 1960'larda Av-
rupa'yı kaygılandıran A.B.D. kaynaklı firmalar  bu koşula uygundur. 

2. Bir ülke kendisi çokuluslu şirketlere sahip değilse koloni haline 
dönüşecektir. Bir kıtanın tümü bu durumda ise, bütün bir kıta öncelikle 
teknolojik, ekonomik ve giderek siyasal, toplumsal ve kültürel açılardan 
kolonileşecektir. 

3. Durum bu olduğunda iki türlü tavır takınılması söz konusu ola-
bilir. Söz konusu ülke böyle bir sonucu beraberinde getiren olayı baştan 
beri denetler, yasaklar. Örneğin Japonya'ya yabancı sermayenin sokul-
maması bu tür bir önlemdir. Böyle yapıldığında ülke ya yine sürekli ola-
rak ikinci sınıf  olma niteliğini kabul etmiş fakat  siyasal, toplumsal ve kül-
türel kolonileşmeyi önlemiştir, ya da daha baştan kendi çabası ile mo-
dern teknoloji düzeyine gelmeye ve hattâ teknolojik gelişmeye katkıda 
bulunmağa karar vermiştir. Çağımız dünyasında birinci seçeneğin başa-
rılı olması olanağı herhalde yoktur. Yani bir ülkenin sürekli olarak ikin-
ci sınıf  ülke durumunda kalması, siyasal, toplumsal ve kültürel bakımlar-
dan da kolonileşmesi sonucuna yol açar. İkinci seçenek ise önemli ölçüde 
sermaye, bilgi, teknoloji, hüner birikimini gerektirir. Nitekim Japonya 
bu seçeneği seçmiş ve başarılı olmuş bir ülkedir. 

İzlenebilecek bir başka strateji ise tehlike olarak değerlendirilen du-
ruma aynı biçimde karşı koymaktır. Yani, A.B.D. çokuluslu şirketleriyle 
çekişebilecek, boy ölçüşebilecek büyüklükte ve yetenekte Avrupa şirket-
lerinin örgütlenmesidir. Bu birimler büyük ölçeklerinin verdiği güç ve 
onun ardındaki finansmanın  sağladığı olanaklarla, A.B.D. kaynaklı rakip-
lerinin dayandıkları, yönetim ve araştırma-geliştirmeyi de kapsamak üze-
re geniş anlamda üretime ilişkin teknolojiyi geliştirebileceklerdir. 

28 Servan-Schreiber, J.J., The American Challenge, Atheneum, New York, 1968. 
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1960'larm Avrupa'sında bu konularla ilgilenenlerin tartışma ortamı-
nı işte bu çerçeve oluşturmaktaydı. Üretim ölçeğinin büyük olması ile ve-
rimlilik, üretimde etkinlik arasında oldukça önemli bir ilişki olduğu, bü-
yük üretim ölçeğinin en yüksek verimlilik artışlarını beraberinde geti-
receği, sözü edilen tartışmalarda sık sık ileriye sürülmektedir. Bu konu-
da hayli ihtiyatlı davranüması gerektiği kanısındayız. Çünkü üretim öl-
çeği ile verimlilik arasında, her zaman ve her endüstride aynı yönde bir 
ilişkiden söz etmek olanaksızdır.29 Öte yandan üretim ölçeği, firmanın  fi-
nansman olanakları ve kısmen onun da sonucu olan ürün çeşitlendirme 
derecesi ile, buluş yapma, teknolojik gelişmede etkili olma arasında doğ-
ru yönde bir ilişki vardır. Nitekim bunu üçüncü ve özellikle dördüncü 
bölümlerde tartışma konusu yapacağız. 

Üretimin ve sermayenin uluslararasılaşmasmı ve bu gelişme içinde 
çokuluslu şirketlerin yerini ve önemini tartışmakta ve bu olayı A.B.D.-Av-
rupa çekişmesi açısından ele almaktayız. Avrupa'lı ülkelerin bu çekişme-
ye ilişkin olarak aldıkları tavrı, salt A.B.D. kaynaklı firmaların  genişle-
mesi karşısında önlem almak gereksinmesi sonucu olarak yorumlamamak 
gerekmektedir. Soruna Avrupa'lı ülkelerin güçlerini birleştirerek, A.B.D. 
kaynaklı firmalarla  çekişebilecek ölçek ve finansman  yeteneğine sahip 
birimler kurma gereksinmesi açısından bakılması, böyle bir birleşmenin 
tüm siyasal etki ve sonuçlarının ihmal edilmesi demek olur. Nitekim Batı 
Avrupayı ilgilendiren ekonomik-kurumsal gelişime kronolojik açıdan bak-
tığımızda, örneğin Avrupa Birleşik Devletleri fikrinin  1946 yılında, Mars-
hall Plânı 'mn yönetilmesiyle görevlendirilen Avrupa Ekonomik İşbir-
liği Örgütü (OEEC)'nün 1948 yılında ortaya çıktığı görülmektedir.30 Dik-
kat edilirse bu dönem Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşından sonraki to-
parlanma dönemidir. Yani sonuçta Avrupa Ekonomik Topluluğu fikrine 
varan gelişme, A.B.D.-Avrupa çekişmesinden ve onun farkedilmesinden 
çok önce başlamıştır. 

Batı Avrupa ülkelerinde A.B.D. kaynaklı firmalara  rakip, büyük öl-
çekli dinamik firmalar  örgütlenmesine yönelik eğilimlerinden söz ettik-
ten sonra, bu eğilimlerin kurumsallaşmasını sağlayıcı bir etken olarak 
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu da anmak gerekir. Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun, Agfa-Gevaert  örneğinde görüldüğü gibi, farklı  Batı Av-
rupa ülkelerinden kaynaklanan firmaların  şu veya bu şekilde birleşerek 
pazarın daha büyük bir oranını denetim altına almalarını kolaylaştıra-
cağı açıktır, kuşkusuzdur. Uluslararası sermaye hareketleri tartışıldığın-
da, yabancı yatırımları ürküten etkenler arasında ortamın farklılığı  da 
sayılır. Ortam tüm ekonomik, toplumsal, siyasal ve kurumsal etkenlerden 
oluşmaktadır. A.E.T. örneğinde olduğu gibi 9 ülkenin bir ekonomik bir-
lik kurmak üzere bir araya gelmeleri, bu tür etkenlerin birörnekleştiril-
mesi amacını da içermektedir. Şu halde A.E.T. olgusu, Batı Avrupa'da fir-

29 Örnek için bkz.: Hymer, S.R.-R. Rowthorn, Multinational Corporations and Inter-
national Oligopoly; The Non-American Challenge; The International Corpo-
ration, der. C.P. Kindleberger, The M.I.T. Press, Boston 1970 içinde, s. 66-71. 

3" Değinilen türden bir kronolojik listenin tümü için bkz.: Avrupa Topluluğu Ne-
dir?, Avrupa Topluluğu Yayınları, Doğuş Matbaası, Ankara, 1975, s. 211-12. 
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maların birleşerek sonuçta çokuluslu şirket niteliğini kazanmalarını ko-
laylaştıracak, teşvik edecek bir olgudur. 

Firmaların birleşerek malî güçlerini ve giderek yabancı yatırım yap-
ma yeteneklerini arttıracağını söylemiştik. A.B.D.-Batı Avrupa çekişme-
sinde alınan ders bu idi. Bu tür bir ilişkiyi şöyle örneklendirmek olanak-
lıdır. 1957 yılında denizaşırı yatırım yapan 1,547 firmadan  15 tanesi, top-
lam A.B.D. yabancı imalât sanayii yatırımlarının yüzde 35'ini oluştur-
muştur. Bu 15 firmanın  her birinin yabancı yatırımı 100 milyon doların 
üzerinde idi. Bu firmalar  her biri 25 milyon dolardan fazla  yatırım yap-
mış olan 64 diğer firma  ile birlikte incelendiğinde ise toplam A.B.D. ima-
lât sanayii, yabancı yatırımlarının yüzde 69'undan sorumlu oldukları gö-
rülür. İngiltere'de ise 46 firma  denizaşırı yatırımların yüzde 21'inden so-
rumludur .3 1 

Böylece firma  büyüklüğü, firmanın  sermaye miktarı ile yabancı yatı-
rımlar arasında doğru yönde bir ilişki gözlenmektedir. Bu olayı, ölçek 
büyüklüğü ile teknolojik gelişme arasındaki ilişki açısından "riskin da-
ğıtılması" amacı ile birlikte değerlendirerek anlamak olanaklıdır. Üretim 
alanları çeşitli yatırım sermayeleri büyük olan firmalar  daha yaygın araş-
tırma-geliştirme faaliyetinde  bulunabileceklerdir. Çünkü araştırma-geliş-
tirmenin başarısız kalması halinde maliyetler çeşitli üretim alanları ara-
sında dağılacak; araştırma-geliştirmeden başarılı sonuçlar elde edildiği 
zaman işe bu buluşlardan birden fazla  üretim alanı yararlanabilecektir. 

Çokuluslulaşmanm sağladığı kazançlar nelerdir? A.B.D. kaynaklı çok-
uluslu şirketlerden sonra, Batı Avrupa kaynaklı çokuluslu şirketlerin de 
kısmen birincilerle daha olumlu koşullarda rekabet edebilmek, kısmen 
de siyasal nedenlerle, nasıl bir ortamda, ne tür görüş ve amaçlarla orta-
ya çıktığını özetle görmeğe çalıştık. Avrupa'lı yeni çokuluslu şirketlerin 
yatırım ve pazarlama stratejilerini şöyle özetlemek yanlış olmaz : 

1. Firmalar önceden kendi pazarlarında ve gümrük duvarını aşarak, 
sonra birbirlerinin pazarına ihraç ettikleri ürünlerini, bu kez yeni ve top-
lam olarak daha geniş pazarlarda ve üstelik gümrük koruması altında 
satışa sunabilecektir. 

2. Birleşmekle ortaya çıkan ya da birleşmeden güç kazanan uğraşı 
alanlarının çeşitlendirilmesi firmaların  çokulusl ulaşma yeteneklerini ve 
şanslarını arttıracaktır. Bu ise firmalara  üçüncü ülkelere doğru daha ge-
niş bir kapsamda ve daha elverişli koşullarda genişleme olanağını vere-
cektir. İşte bu aşamada diğer tüm çokuluslu şirketlerle rekabete girilme-
si söz konusudur. 

3. Firmaların çokuluslulaşma süreci içinde varacakları diğer önem-
li aşama, teknolojik önderliğe sahip oldukları üretim alanlarında başka 
ülkelerde yatırım yapmağa başlamalarıdır. Bunu dördüncü bölümde ay-
rıntılı olarak tartışacağımız için burada değinmekle yetineceğiz. 

3 1 Hymer, S.A.-R. Rowthorn, Multinational Corporations and International Oligo-
poly; The Non-American Challenge; The International Corporation, der. C.P. 
Kindleberger, The M.IT. Press, Boston 1970 içinde, s. 75-76. 
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Avrupa ülkelerinin ve bu ülkelerden kaynaklanan şirketlerin, 1960'lı 
yıllarda başlayarak A.B.D. kaynaklı şirketlerin öncelikle Avrupa'daki var-
lığından kaygı duymalarının bir nedeni de, bu iki grup ekonomik varlı-
ğın büyüme hızlarındaki farklılık  olabilir mi? Acaba bu tür farklılıklar 
çokuluslulaşma süreci, büyüme sürecinin çeşitli aşamaları arasındaki iliş-
ki ve etkileşmeler, ana şirket-yavru şirket ilişkileri bakımından ne ifade 
eder? Bir araştırmada A.B.D. şirketlerinin Avrupa'lı ve Japon rakipleri-
ne oranla daha yüksek bir hızla büyümedikleri saptanmıştır .3 2 Buna kar-
şın 1960'larm özellikle ikinci yarısında yaygınlaşan A.B.D. korkusunun 
neden ortaya çıktığı araştırılmış ve bunun kısmen kısa görüşlülükten, 
kısmen de izafîlik  kavramının dikkate alınmamasından ileri geldiği öne-
rilmiştir. 

Ana A.B.D. firmasını  ve onun büyüme hızını (Gp) , yavru şirketleri 
ve onların büyüme hızını (Gs) ve nihayet A.B.D. dışı kaynaklı firmalarla 
onların büyüme hızını (G E ) ele aldığımızda, 1957-67 döneminde durumun 
şöyle olduğu saptanmışt ı r : 

G s > G e s^Gp 

Yani yavru şirketlerin büyüme hızı, A.B.D. dışı kaynaklı firmaların 
büyüme hızından daha yüksektir. İşte Avrupa'lı firmaları  kaygılandıran 
olay budur. A.B.D. kaynaklı firmalar  Avrupa'nın gümrük duvarlarını et-
kisiz bıraktıkları gibi, bu duvarlar içinde faaliyete  geçen yavru şirketler, 
yerli şirketlere oranla daha büyük bir hızla büyümektedir. Büyüme hız-
ları arasındaki bu fark,  yavru şirketlerin arkalarını üretim ölçeği, üre-
timde bulunan süre ve teknolojik dinamizm bakımından Avrupa'lı şirket-
lerle karşılaştırılmayacak kadar güçlü ve olanaklı A.B.D. şirketlerine da-
yamalarıyla, yavru şirket olmanın verdiği ölçek değiştirme esnekliği, 
teknoloji ve bilgi aktarma konularındaki üstünlüklerden yararlanmakta 
olmalarıyla açıklanabilir.33 

Yerli şirketin büyüme hızı ile A.B.D.'de bulunan esas şirketin büyü-
me hızı arasındaki farkın  veya eşitliğin nedeni, yerli şirketin en az bel-
li bir bilgi birikiminden yararlanabilecek durumda bulunmasıdır. Yani 
yerli şirket ilgili endüstri kolunda faaliyete  geçtiğinde, ki faaliyete  geçe-
bilme pazara girişin serbest olduğu ve giderek bilginin kolaylıkla yayıla-
bildiği varsayımlarını getirmektedir, teknoloji piyasasının şeffaflığı  öl-
çüsünde A.B.D. kayaklı esas şirket ile aynı teknolojik düzeye çıkmakta, 
aynı bilgi birikiminden yararlanma durumuna gelmektedir. Bu özellik 
gelişmekte olan ülkelere teknoloji aktarılmasına ilişkin tartışmalarda söz 
konusu edilmiş ve gelişmekte olan ülkelerin böylece bir üstünlüğe sahip 
olacağı belirtilmiştir. 

32 Hymer, S.A.-Rowthorn, Multinational Corporations and International Oligopoly • 
The Non-American Challenge; The International Corporation, der. C.P. Kindle-
berger, The M.I.T. Press, Boston 1970 s. 71-72. 

33 Üretim ölçeğinden amaçladığımız, ana şirketin şubelere sağlayacağı seçenekle-
ridir. Bir başka deyişle şube şirket bakımından üretim sürecinin bölünebilirliği 
(divisibility) yüksektir. Yerli şirketin karşısında ise bölünebilirlik zaman zaman 
ciddî bir sorun halini alabilmektedir, 
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Avrupa'lı girişimcilerin, A.B.D. yatırımlarına ve A.B.D. kaynaklı gi-
rişimcilerin Avrupa'daki genişlemesine karşı önlemler geliştirme çabası-
na girişmelerinin bir nedeninin kısa görüşlülük olduğunu vurgulamıştık. 
Avrupa'lı girişimcilerin birçoğu için özellikle önemli olan, kendi iç pazar-
larını ve Batı Avrupa sınırları içindeki pazarları, başkalarına ve bu ara-
da özellikle A.B.D. kaynaklı girişimcilere kaptırmamaktadır. Böyle bir 
kaygının I.C.I., Phillips, Royal Dutch-Shell, Nestle gibi, kendileri birer 
çokuluslu şirket haline gelmiş olan birimler bakımından geçerli olmaya-
cağı açıktır. Önemli olan öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarları ve 
sonra da diğer Batı Avrupa ülklerindeki pazarları elde tutmaktır. Nite-
kim, göreli olarak daha fazla  sayıda yerli çokuluslu şirketin bulundu-
ğu, üreticilerin 'dünya pazarı' boyutlarında düşünme alışkanlığını kazan-
dığı ülkelerde, örneğin İngiltere'de veya Hollanda ve İsviçre'de yabanc. 
çokuluslu şirketlere karşı duyulan kaygı çok d£.ha azdır. Oysa İngiltere'de 
diğer Batı Avrupa ülkelerine oranla çok daha fazla  miktarda A.B D. ser-
mayesi bulunmaktadır .3 4 Hollanda ve İsviçre ise, kendileri çok önemli 
çokuluslu şirketlerin ana ülkeleridir. 

Uluslararası Piyasada Oligopolcü bir Yapıdan Söz Edilebilir mi, 
Böyle Bir Piyasada Çokuluslu Şirketlerin Yeri Nedir? 

Uluslararası yatırım olayının bölüşüme ilişkin, değer kuramına iliş-
kin yönleri, sermayenin uluslararasılaşması başlığı altında çeşitli yazar-
lar tarafından  incelenmiştir.35 Bizim üretimin uluslararasılaşması adı al-
tında irdelediğimiz sorun, çeşitli ülkelerin özellikle mamûl mal üretimi-
ne ve daha sonra da ticaretine girmeleri için karşılamaları gereken koşul-
lar, bu süreç içinde karşılaşacakları engeller ve bu engellerin oluşma di-
namiği ile ilgilidir. Uluslararası mamûl ticaretine girebilmek için giri-
şim engellenip engellenmediğini, engellerin türünü, niteliğini incelemek 
gerekir. Bu ise bizi uluslararası oligopol olayını tartışmaya getirmekte-
dir.3 6 

S.A. Hymer ve R. Rowthorn çokuluslu şirketleri şöyle bir modelde in-
celemişlerdir : 

S, : a M Yı+aı 2 Y2 
S2: a2ıY, +22Y2 

Yeri gelmişken, ekonomik durumu 1960'ların ikinci yansından beri ciddi ölçü-
de tehlikeli bir görünüme sahip olan İngiltere'de, I.C.I. ve benzeri büyüklükte 
çokuluslu mal ve hizmet üreticisi şirketin varlığına karşın, menkul sermaye pi-
yasasındaki gelişmelerin, ülke-çokuluslu şirket-uluslararası ticaret tartışmasına 
olan ilgisi bakımından incelenmeğe muhtaç bir konu olduğuna değinelim. 

3 5 Tartışmaları kısaca özetleyen bir çalışma için bkz.: Palloix, C. The Internatio-
nalization of  Capital and the Circuit of  Social Capital, der. Radice, H. Inter-
national Firms and Modern Imperialism 1925, Penguin Books, Hammondsvvorth, 
Middlesex, İngiltere içinde. 

38 Hymer, S.A.- Rowthorn, R., Multinational Corporations and International Oli-
gopoly: The Non-American Challenge; The International Corporation, der, C.P. 
Kindleberger, The M.LT. Press, Boston, 1970, s. 82. 
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Burada, S,: önemli A.B.D. şirketlerinin toplam satış miktarını, 
S2 : önemli A.B.D. dışı şirketlerin toplam satış miktarını, 
Y,: A.B.D. pazarının büyüklüğünü, 
Y2: A.B.D. dışı pazarın büyüklüğünü, 
a^: i ülkesi firmasının  j ülkesindeki pazar payını göstermek-

tedir. 

îlk bakışta bu modelin öncelikle firmaların  pazarın ne kadarına sa-
hip olduklarını araştırdığı görülmektedir. Günümüz dünyasında Avrupa 
firmalarının  A.B.D.'deki pazar payı, yani a2, çok küçüktür. Bu nedenle 
Y2, Y,'den daha hızlı büyürse, A.B.D. dışı şirketlerin büyüme hızı A.B.D. 
şirketlerinin büyüme hızından daha yüksek olacaktır. 

1957-67 döneminde a,2 'nin artması ve Y2 'nin büyüme hızının azalma-
sı, Avrupa kaynaklı şirketleri korkutmuş ve onları a2ı'i art t ırmağa teşvik 
etmiştir. Bu süreç içinde ilginç bir gelişme, A.B.D. ve Avrupa şirketle-
rinin satışlarının yeryüzündeki dağılışının giderek birbirine yaklaşması 
olmuştur. an/aı2 , a 2 ! / a 2 2 ' y e yaklaştıkça, S,/S2 , Y, ve Y2 'nin büyüme hızla-
rından giderek daha az etkilenecektir. Bir başka deyişle, Avrupa ve 
A.B.D.'nin büyüme hızlarından bağımsız olarak, şirketler birbirine yakın 
oranlarda büyüyeceklerdir. Böylece, Stolper-Samuelson teoreminde ulus-
lararası ticaretin faktör  fiyatlarını  eşitleyici etkisi ancak belli koşulların 
varlığı altında gerçekleşirken, sermaye, yönetim gibi girdilerin çokulus-
lu şirketler bünyesinde bir ülkeden diğerine gitmesiyle, kâr oranları da 
eşitlenme yönünde değişecektir. 

Uluslararası iktisat'la uğraşanlar, uluslararası sermaye hareketlerini 
biraz önce değindiğimiz anlamıyla sermayenin uluslararasılaşması, yaban-
cı yatırımlar açısından değerlendirmiş, üretim ölçeğindeki değişmeler, tek-
noloji aktarılması gibi sorunlar ile daha az ilgilenmiş oligopolcü sonuçlar 
üzerinde ise hemen hiç durmamışlardır. 

Bu oligopolcü gelişmenin mal buluşları, teknolojik gelişme gibi sonuç-
ları itibariyle, uluslararası ticaretin yönünü ve uluslararası ticaretten do-
ğanç kazançların paylaşılmasını nasıl etkileyeceği soruları da, hemen hiç-
bir iktistçı tarafından  gündeme getirilmemiştir. 
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BÖLÜM III 

TEKELCİ REKABET KOŞULLARININ 
ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

1. Giriş 

Yeri geldikçe tekrarladığımız gibi bu çalışmanın amacı, uluslararası 
ticareti oluşturan birimlerin kimler olduklarını, nitelik ve özelliklerini, 
nasıl karar aldıklarını sağlıklı bir biçimde incelemektir. Böylece araştır-
dığımız, tartışma konusu yaptığımız olgular geleneksel uluslararası tica-
ret teorisindekinden farklı  olarak, global-makro düzeyde ülkeler değil 
mikro düzeyde birimlerdir. Bu birimler, faaliyette  bulunurken yatırım ka-
rarı, üretim, pazarlama ve bunlara ilişkin istihdam, üretim yeri seçimi ve 
diğer kararları alan, böylece hem ait oldukları hem de (eğer birinciden 
farklı  ise) faaliyette  bulundukları ülkede etkiler, sonuçlar yaratan fir-
malardan oluşmaktadır. 

Bu açıdan 'firmaların'  sözü edilen kararları alırken nasıl davranacak-
larını, hangi kurallara göre ne ölçüde değişik stratejiler izleyebileceklerini 
ikinci bölümde kısaca incelemeğe çalıştık. Firmaların salt kâr maksimi-
zasyonu amacına göre, bu amacı sağlayacak biçimde ve yönde karar al-
malarının, diğer ve uzun dönemde en az kâr maksimizasyonu kadar 
önemli olabilecek amaçlarla çatışabileceğim göstermeğe çalıştık. 

Üretim süreci ile uluslararası ticaret-ülke-firma  ilişkilerini tartışır-
ken, uluslararası ticarette gerçekte karşı karşıya gelenin, değişik coğrafî 
bölgelerde bulunan 'üretim yapıları' olduğunu belirtmiştik. Kuşkusuz bu 
üretim yapılarını meydana getiren karar birimleri, karar sürecinde bu-
lundukları bölgenin makro özelliklerinden etkilenmektedir. Ülkenin ulus-
lararası ticarete kapalılığı ölçüsünde bu makro özelliklerin önemi art-
makta, ülkenin uluslararası ticarete açık olduğu ölçüde ise azalmakta-
dır. Bir başka deyişle, ülke uluslararası ticarete ne kadar açık olursa o 
ülkede belli bir yatırımın yapılması, belli bir endüstri dalında üretime 
geçilip geçilmemesi konusunda verilecek karar, ülkenin faktör  yoğunlu-
ğundan o ölçüde bağımsız olacak, üretim sürecinin gerektirdiği hammad-
de, yarı-mamûl girdilerle yönetime ilişkin diğer beşerî girdiler bakımın-
dan ülkenin faktör  donatımı tarafından  bir sınır getirilmesi söz konusu 
olmayacaktır. Japonya bu savın en güzel örneğini oluşturmaktadır. 
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Böyle bir yaklaşım benimsendiğinde, uluslararası ticaretin serbest 
koşullar altında yapılması halinde Heckscher-Ohlin-Samuelson modeli 
gerçeği yansıtmaktan hayli uzaklaşmış olacaktır. Soruna klâsik uluslar-
arası ticaret teorisi açısından bakıldığında ise karşımıza çıkan, en genel 
anlamı ile teknolojik etkinlik farklarının  üretici birimlerin karşılaştırma-
lı üstünlüğünü etkilemesidir. Yani uluslararası ticaretin yönünü üretici 
birimlerin teknolojik etkinliği belirleyecektir. Uluslararası mal ve tek-
noloji piyasasında şeffaflık  serbest ve ticaret kuralları bulunabildiği öl-
çüde, ülkelerarası düzeyde etkin kaynak dağılışı da sağlanmış olacaktır. 
Yoksa anılan etkin durumdan giderek uzaklaşılması söz konusu olacak-
tır. Etkinlik kavramının yeniden tanımlanması da karşılaşılabilecek bir 
başka sorundur. 

Görüldüğü gibi temel fikir  serbest uluslararası ticarettir. Burada kul-
landığımız serbest sözcüğü, uluslararası ticarete gümrük, kota ve benze-
ri aletlerle müdahale edilmemesi anlamındadır. Yoksa, göreceğimiz gibi 
gerçekte ticaretin yönünün nasıl belirlendiği irdelenirken, pazara giriş 
anlamında bir serbestlik söz konusu değildir. Çalışmamızın temelinde ya-
tan da, böyle bir serbestliğin bulunmadığı ortamlarda uluslararası tica-
retin yönünü, ya da bir başka deyişle üretimin yeryüzündeki dağılışını, 
yayılmasını etkileyen etkenlerin araştırılması amacıdır. 

Bu bölümde üzerinde duracağımız konular başlıca üçe ayrılabilir. Ön-
ce firmanın  büyüme sürecini inceleyeceğiz. Büyüme firmanın  uzun dönem 
amacını oluşturmaktadır. Firma uzun dönemde ayakta kalabilmek, pay 
sahiplerinin yatırımlarını kârlı kılabilmek için büyümek zorundadır. Bun-
ları tartıştıktan sonra büyümenin hem araçlarından hem de amaçların-
dan biri olan ve bir bakıma da bir ölçülme biçimini oluşturan "çeşitlen-
me" (diversification)  olayını inceleyecek; çeşitlenmenin kısa ve uzun dö-
nemde firmaya,  ulusal ve uluslararası düzeyde ve ifade  ettiğini, hangi 
açılardan incelendiğinde ne gibi sonuçları yaratacağını görmeğe çalışa-
cağız. 

ikinci olarak bu bölümde tartışacağımız konu, pazara-uluslararası pa-
zara girme olanaklarını kısıtlayıcı, pazara girişi engelleyici ve aynı za-
manda tüketici rantını da firmaya  mal edici; daha da önemli olarak fir-
maya tekelci özellik kazandırıcı veya zaten bulunan bu özelliğini pekiştirici 
etkileri ile 'farklılaştırma'  stratejisidir. Firmaların farklılaştırma  ve ar-
dından çeşitlenme ile özellikle uluslararası ticarette nasıl bir güce sahip 
olacaklarını görmeye çalışacağız. 

Kuramsal düzeyde ele alınış biçimiyle gerek firma  düzeyinde, gerek 
ulusal ya da uluslararası düzeyde yatırım, üretim ve benzeri ekonomik 
kararların alındığı ortamda 'bilgi tam ve mükemmeldir. ' Bu kavrama da-
ha önce birkaç kez değindik. Gerek çeşitlenme, gerek farklılaşma  yolu 
ile büyüme olgusu, bilginin tam ve mükemmel olmadığı ortamlarda söz 
konusudur. Bu bölümde son olarak bu sorun ile ilgilenecek, uluslararası 
ticarette bilginin tam ve mükemmel olmamasının ne gibi sonuçlar do-
ğuracağı, ne gibi gelişmeleri etkileyeceği üzerinde duracağız. Bunu ya-
parken tam ve mükemmel bilgi modelini, kısıtlı bilgi olgusunu ve niha-
yet uluslararası anlam ve önemini vurgulayarak patent kurumunu tar-
tışacağız. 
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2. Firmanın Büyümesi 

Firma tıpkı bir ülke gibi, ekonomik etkili kararların alındığı bir bü-
tündür. Ülkeden farkı  hem alınan kararların, hem de bu kararların so-
nuçlarının, etkilerinin dolaylı değil doğrudan doğruya ortaya çıkması, 
görülmesidir. Aynı benzetmeye devam ederek, firma  da bir ülke gibi bel-
li ekonomik değişme özellikleri gösterebilir. Büyüyebilir, durgun halde 
kalabilir, ya da zayıflayabilir,  gerileyebilir. Firmanın ülkeye benzeme-
diği bir nokta burada ortaya çıkmaktadır; firma  zayıflama,  gerileme so-
nunda iflâs  etmek pazardan çekilmek durumunda kalabilir; ülke ekono-
misi için böyle bir sorun yoktur. 

Bir ülke ekonomisinin büyümesi en genel biçimde gayr-ı safi  ulusal 
hasıladaki artışla ölçülebilir. Daha hassas bir ölçü kullanılmak istendiğin-
de kişinin değerlerine, önceliklerine, özel koşullara bağlı olarak, sınai ve/ 
veya tarımsal üretim artış hızı, işgücünün sektörler arasındaki dağılımın-
daki değişmeler, ithalât ikamesi hızı, ihracatın ve/veya ithalâtın sektörel 
içeriği, ve benzer ayrıntıda diğer göstergeler söz konusu olabilir. 

Buna paralel olarak bir firmanın  büyümesi de değişik biçimlerde de-
ğerlendirilebilir, ölçülebilir. Firmanın büyümesinin alışılagelmiş bir gös-
tergesi, pay sahiplerine dağıtılan temettü miktarının pay bedeline ora-
nıdır. Gerçekte de kısa dönemde, pay sahipleri ve giderek firmanın  bor-
sa değeri bakımından önemli olan bu oranın değeri ve gösterdiği değiş-
melerdir. Firmanın büyümesini pazarda gösterdiği başarı ile ölçmek de 
olanaklıdır. Firmanın denetimi altında tut tuğu pazar payının nisbî bü-
yüklüğü, firmanın  rakip firmalara  göre ne kadar başarılı olduğunu gös-
terir. Burada dikkat edilmesi gereken, bu niteliği, kapsamı ile pazar payı-
nın ve bundaki değişmelerin, pazarda tekelci bir yapının bulunmaması ha-
linde firmanın  reel başarısını göstereceğidir. Pazarda tekelci bir oluşum 
bulunduğunda yapılacak tanımlar, karşılaştırmalar ve değerlendirmeler 
nitelikçe farklı  olacaktır. Örneğin tekelci olguların bulunduğu bir pazar-
da firmanın  başarısı, gücü tekel derecesi ile ölçülebilecektir. Ekonomide 
bulunan kaynaklar tam kullanılmadığında, kâr marj lar ı tekelci ya da 
yarı tekelci etkenler tarafından  belirlenecektir. M. Kalecki buna tekel 
derecesi adını vermiştir.1 Pazar payı kavramı ile tekel derecesi arasın-
daki benzeşme, bir firmanın  pazar payını art t ırarak tekelci niteliğini ka-
zanması halinde söz konusu olacaktır. Oysa aralarındaki temel fark,  te-
kel derecesinde normal - tam rekabet kârından farklı  bir kâr marj ının 
(mark-up) söz konusu olmasıdır. 

Bu çalışmada tartışılan çerçevede önemli olan büyüme süreci ise, 
firmanın  zaman içinde teknolojik üstünlükleriyle, bulunduğu ülkede ve 
gerek ihracat, gerek doğrudan uluslararası yatırımların sonucu diğer ül-
kelerde denetlediği nisbî pazar payını artırmasıdır. Böylece başlıca iki 
olgu ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi firmanın  satışlarını ve 
dolayısıyla kazancını artırması, ikinci ve uzun dönemde daha önemli olan, 
tüm üretken kapasitesinden yararlanmasıdır. Burada üretken kapasite 

ı Kalecki, M., Selected Essays on the Dynamics of  the Capitalist Economy, 
Cambridge University Press, Londra, 1971, s. 168. 
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sözcüğü tüm statik ve dinamik kazançları içermek üzere geniş anlam-
da kullanılmıştır. Nitekim önceki bölümlerde değindiğimiz ürün devre-
leri hipotezi hatırlanacak olursa, çağımızda ve özellikle imalât sanayi 
ürünlerine ilişkin uluslararası ticareti, ülkelerarası teknolojik açık (tech-
nology gap) kavramıyla açıklama olanağı vardır. 

Burada bir adım daha ilerleyerek, uluslararası mamûl ticaretinde söz 
sahibi olan firmaların  hem ürünlerinin ihracatını, hem de diğer ülkeler-
deki girişimlerini saptarken ana ülkede üretim ve ihracat, üçüncü ülke-
lerde yatırım ve orada üretim, lisans anlaşması know-how anlaşması gibi 
yollarla tüm teknolojik kapasitelerini kullandıklarını söyleyebiliriz. Gü-
nümüzde çokuluslu şirket olayı böyle bir gelişmeye olanak sağlamakta-
dır ve biz bu soruna daha önce, firmanın  üretim süreci boyunca bölün-
mezliklerden yararlanması olarak değinmiştik. 

Böylece belirtmek istediğimiz düşünce şudur : üretim faaliyetini  yal-
nız ihracat-ithalât yollarıyla değil, buna ek olarak doğrudan doğruya ya-
tırım yoluyla ülkeler arasında yapan, genişleten firmalar,  bunu yapar-
larken kendi teknolojik olanaklarını-kapasitelerinin tümünü değerlendi-
rebilmekte, kullanabilmekte, ilişkide bulundukları diğer ülkelerin pazar-
larını ve giderek bu ülkelerin üretim yapılarını etkileyebilmekte hattâ 
belirleyebilmektedir. Bu düşünceyi aşağıdaki tablolar ışığında kanıtlamak 
mümkündür. (Tablo : 5, 6, 7). 

Bu olayı dördüncü bölümde ayrıntılı olarak ve üzerinde durduğumuz 
'firmaların,  büyümelerini etkileyen içsel dinamik etkenleri' de vurgula-
yarak inceleyeceğiz. Hattâ daha da ileri giderek, kendi firmaları  bura-
da söz konusu ettiğimiz firmalar  kadar güçlü olmayan veya güçlü olup 
ta, belli endüstrilerde yeterince, değindiğimiz içsel dinamiği harekete ge-
çirecek kadar uzmanlaşmamış olan ülkelerin, uzun dönemde halen ön-
der olan firmaların  etki alanı dışına çıkıp çıkamayacaklarını ve çıkabil-
melerini etkileyen koşulların neler olabileceğini araştıracağız. Bir başka 
biçimde ifade  edecek olursak, araştırmamız imalât sanayii pazarlarına 
girişin nasıl, ne türden engellerle çevrili olduğunun incelenmesi ve bu 
engellerin aşılabilmesi için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği doğrul-
tusundadır. Sorun böyle ifade  edildiğinde, J.-J. Servan-Shreiber'in daha 
önce özetlediğimiz sorunu ile bazı noktalarda paralel ve tümü itibariyle 
ondan daha genel niteliktedir. 

Bu bölümde ilk sorunumuz firmaların  büyümesi olayının tartışılma-
sı idi. Büyümenin nasıl tanımlanacağını ve ölçüleceğini incelerken, so-
runun dinamiğine yönelen ve firma-uluslararası  ticaret ilişkisini vurgu-
layan bir yaklaşım tartıştık. Firmanın büyümesi ile ilgili bazı kavramsal 
açıklamalardan sonra büyüme sürecinin nasıl gerçekleştiğine değinecek, 
bu çerçevede Gibrat yasasından söz edeceğiz. 

Firmanın olağan, doğal büyümesi en dar anlamda üretim miktarının 
artması şeklinde olur ve firmanın  kârını maksimize edeceği düşünülür-
se, sonuçta toplam kâr yükselir. Üretim miktarındaki artış ise, en basit 
biçimiyle yeni yatırımlar sonucu üretim ölçeğinin genişlemesi ile olur. 
Firma düzeyinde ve ürün artışı şeklindeki büyüme, verimlilikteki değiş-
meler sonucu ortaya çıkmış da olabilir. 
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(TABLO = 5) 

KALKINMIŞ PAZAR EKONOMİSİ KAYNAKLI ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN 
ŞUBE SAYILARI İTİBARİYLE DAĞILIŞI (1968-69) 

Toplam Ana Ana şirketlerin ülke sayıları itibariyle 
Şirket sahip oldukları şubeler Şube 

Kaynak Ülke Sayı Yüzde 1 ülkede 2-9 10-19 20 ve üstü Sayısı Yüzdesi 

A.B.D. 2.468 33.9 1.228 949 2ie 75 9.691 35.5 
İngiltere 1.692 23.3 725 809 108 50 7.116 26.1 

Batı Almanya 954 13.1 448 452 43 11 2.916 10.7 

Fransa 538 7.4 211 275 42 10 2.023 7.4 

İsviçre 447 6.1 213 202 26 6 1.456 5*3 

Hollanda 268 3.7 92 149 20 7 1.118 4.1 

İsveç 255 3.5 93 129 24 9 1.159 4.2 

Belçika 235 3.2 137 88 8 2 594 2.2 

Danimarka 128 1.8 54 69 4 1 354 1.3 

İtalya 120 1.7 57 54 3 6 459 1.7 

Norveç 94 1.3 54 36 4 — 220 0.8 

Avusturya 39 0.5 21 16 2 — 105 0.4 

Lüksemburg 18 0.2 10 7 1 — 55 0.2 

İspanya 15 0.2 11 4 — — 26 0.1 

Portekiz 5 0.1 3 2 — — 8 — 

TOPLAM 7.276 100.0 3.357 3.241 501 177 27.300 100.0 

Kaynak : Multinational Corporations in World Development, U.N., ST/ECA/190, 
New York, 1973, s. 138. 

Tabloda görülen ilginç bir özellik şudur. Ana şirketlerin toplam içindeki payı 
ile bunlara bağlı şube şirketlerin şube şirketler toplamı içindeki payı birbirine çok 
yakındır. Örneğin, örneğe alman A.B.D. kaynaklı çokuluslu şirketler toplam içinde 
% 33.9'luk bir paya sahip iken, bu çokuluslu şirketlerin şubelerinin şubeler topla-
mı içindeki yüzde oranı da % 35.5 olmuştur. Arada görülen küçük fakat  güçlü dev-
let kaynaklı çokuluslu şirket lehine fark,  şube sayısı arttıkça fazlalaşmaktadır. 
Şöyle ki, A.B.D. kaynaklı çokuluslu şirketlerden örneğe alınanların bir ülkede sa-
hip oldukları şube sayısı, bir ülkede sahip olunan tüm şube sayılarının yüzde 36'sı-
nı oluştururken (A.B.D. kaynaklı ana şirketlerin tüm ana şirketlere yüzde oranı 
33.9 idi), örneğin Avusturya için bu oranlar sırasıyla % 0.0062 ve % 0.5 olarak he-
saplanmaktadır. 20 ve daha fazla  ülkede sahip olunan şube sayısına gelince fark 
daha da artmaktadır. Örneğin yine A.B.D. kaynaklı çokuluslu şirketler için bu 
oran % 42.3, Belçika için 0.011, İtalya için 0.033 olarak hesaplanmaktadır. 
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(TABLO : 6) 
A.B.D. VE İNGİLTERE'NİN PATENT HAKKI KARŞILIĞI ROYALTY VE ÜCRET, GELİR VE ÖDEMELERİ 1966, 1968, 1970, 1971 

(milyon dolar olarak) 

Ortak Şirketler i , Ortak Olmayan 
(Doğrudan yatırım) Şirketler Toplam 

A.B.D. 
1966 1968 1970 1971 1966 1968 1970 1971 1966 1968 1970 1971 

Gelirler 1.030 1.246 1.620 1.874 358 461 600 695 1.383 1.707 2.220 2.569 
ödemeler 64 80 111 91 76 107 119 125 140 187 230 216 
Kalan 966 1.166 1.509 1.783 277 354 481 579 1.243 1.520 1.990 2.353 

İngiltere 
Gelirler 54 63 86 — 101 110 133 155 172 218 

(12) (12) (20) (27) (36) (40) (38) (48) (60) 
ödemeler 73 99 136 51 59 68 124 156 205 

(56) (78) (111) (31) (30) 135) (87) (108) (145) 
Kalan - 1 9 - 3 6 - 5 0 50 51 65 31 16 13 

Parantez içindeki rakkamlar İngiltere'nin A.B.D. ile arasındaki ödemeleri göstermektedir. 
Kaynak : Multinational Corporations in World Development, U.N. ST/ECA/190, New York 1973 s. 188. 

Tablodan A.B.D.'nin, teknoloji aktarılmasının dar anlamda ölçülmesi olarak ta tanımlanabilecek olan royalty ve ücret 
ödemelerinde sürekli alacaklı olduğu, net teknoloji ihracatçısı durumunda bulunduğu görülmektedir. Bu A.B.D. bakımından 
filyal  ilişkilerin bulunduğu şirketler bakımından, hem de böyle ilişkilerin bulunmadığı bağımsız şirketler bakımından böyle 
olmaktadır 

Tablodan elde edilen diğer ilginç sonuç, İngiltere'nin durumuna ilişkindir. İngiltere'nin filyal  şirketler yoluyla A.BD.'-
ne yaptığı ödemeler, gelirlerinin dört buçuk katı ile altı buçuk katına kadar çıkmaktadır. Nitekim ortaklık ilişkisi bulunan 
şirketler içinden A.B.D. ile royalty ve ücret iilşkisi bulunanları çıkarttığımızda, İngiltere'nin teknoloji aktarılması ile ilgili 
ödemeler bilânçosu fazla  verecektir. Oysa A.B.D. ile ilişkili şirketler hesaba katıldığında açık söz konusu olmaktadır. Fil-
yal ilişkilerinde bulunulmayan şirketler bakımından ise İngiltere'nin royalty ve ücret gelirlerinin giderlerinden sürekli ola-
rak fazla  olduğu görülmektedir. 



(TABLO : 7) 

BAZI KALKINAN ÜLKELERİN ROYALTY VE ÜCRET ÖDEMELERİ VE BU 
ÖDEMELERİN GAYR-I SAFİ ULUSAL ÜRETİMLERİ İÇİNDEKİ YERİ 

(milyon dolar ve yüzde olarak) 
Royalty ve Ücret Ödemelerin Oram 

Ülke Yıl Ödemeleri GSUÜ'e İhracata 

Arjantin 1969 127.7 0.72 7.9 
Brezilya 1966-68 59.6 0.26 3.4 
Kolombiya 1966 26.7 0.50 5.3 
Meksika 1968 200.0 0.76 15.9 
Nijerya 1965 33.8 0.78 4.2 
Sri Lanka 1970 9.3 0.51 2.9 

TOPLAM 457.1 0.51 7.3 
Türkiye (*) 1968 0.0004 1.09 

Kaynak : Multinational Corporations in World Development, U.N. ST/ECA/190, 
New York 1973, s. 190. 

(*) Türkiye için royalty ve ücret ödemelerini tek bir rakkamda elde edemedik 
6224 sayılı Kanun ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesin-
de yapılan gayr-ı maddî hak transferlerini  toplayıp gayr-ı safi  ulusal üretime 
oranladığımızda 1968 yılı için tabloda görülen rakkamları elde ettik. 

Tabloda örnek alınmış olan altı kalkınan ülkenin özellikle ilk dört tanesi, yo-
ğun ithal ikame-montaj endüstrileri kurma sürecine girmiş olan ülkelerdir. Bu 
Lâtin Amerika ülkelerinin royalty ve ücret ödemesi olarak yaptıkları harcamalar, 
Arjantin ile Meksika'da yüzde 16 ve yüzde 8'e kadar çıkmaktadır. Hemen bu nok-
tada değinilmesi gereken önemli bir nokta, çokuluslu şirketlerin üzerinde durdu-
ğumuz etkilerinin yansıtılmasında bu tabloda verilen bilgilerin yeterli olmadığı-
dır. Artık kamuoyunda yaygın bir biçimde bilinen bir gerçek, bu şirkelerin şu-
beden merkeze doğru yaptıkları parasal aktarmaların yalnızca royalty, ücret ve 
benzeri kalemler içinde bulunamayacağı, ana şirketin şube şirkete yaptığı ham-
madde ve yan mamûl satışlarının yüksek fatura  edilmesiyle de önemli ölçülere 
varan aktarmaların yapılmakta olduğudur. Bununla ilgili olarak ilâç sanayiinden 
bazı önemli örnekleri bu bölümün sonunda patent kurumunu tartışırken verece-
ğiz. 

Y e n i y a t ı r ı m l a r ise başl ıca üç şeki lde gerçekleşebi l i r . B u n l a r f i rma-
n ın s e r m a y e a r t t ı r m a k iç in p a z a r a yen i hisse sene t l e r in i sü rmes i , t a h v i l 
yo lu ile b o r ç l a n m a s ı v e n i h a y e t dağ ı tmad ığ ı , f i rma  b ü n y e s i n d e a lakoy-
d u ğ u k â r l a r ı r ee l y a t ı r ı m a çev i rmes id i r . 

B ü y ü m e ve Gibrat Yasası 

F i r m a l a r ı n b ü y ü m e s i ile ilgili v e f i rmala r ın  ölçek b ü y ü k l ü ğ ü n e iliş-
k in o l a r ak i l e r iye s ü r ü l m ü ş b i r ' y a s a y a ' d e ğ i n m e k , t a r t ı ş t ı ğ ımız çe rçeve 
iç inde y a r a r l ı olabi l i r . G i b r a t yasas ı f i rma la r ın  ölçek dağ ı l ımı i le ilgili-
dir . B u y a s a y a göre, be l i r l i b i r d ö n e m d e ölçekte ve r i o r ansa l değ i şme ola-
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siliği, veri endüstride her firma  için aynıdır. Firmaların dönem başın-
daki büyüklükleri bu olasılığı etkilemez. 

Bu yasa firmaların  büyüklük itibariyle dağılışlarını açıklamaya yö-
nelen birçok modelde kullanılmaktadır ve endüstrideki yığılma (temer-
küz) miktarının belirlenmesinde etkilidir. E. Mansfield  üç endüstride bu 
yasanın sınamasını yapmıştır. Bu endüstriler çelik, petrol ve lâstik teker-
lek endüstrileridir. Gibrat yasası üç ayrı biçimde sınanmıştır. Bunlar ve 
sonuçları kısaca şöyledir.2 

İlk sınamada yasanın veri dönem içinde endüstriden ayrılan firma-
lar da dahil olmak üzere, tüm firmalar  için geçerli olduğu postüle edil-
miştir. Bu sınama sonucunda yasanın her firma  için geçerli olmadığı or-
taya çıkmıştır. Bir firmanın  pazardan çekilme olasılığı firmanın  ölçek 
büyüklüğünden bağımsız değildir. Küçük firmaların  işi bırakmaları ola-
sılığı her endüstride ve her zaman, büyük endüstrilere oranla daha bü-
yüktür. 

İkinci olarak, yasanın endüstriden ayrılanlar dışında kalan firmalar 
için geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Bu yaklaşımın sınanmasından 
çıkan sonuç ta, küçük firmaların  büyüme hızlarının büyük firmalara 
oranla daha çeşitli (variable) ve daha yüksek olduğudur. Görüldüğü gi-
bi bu sonuç da Gibrat yasasında öngörülene ters düşmektedir. 

Üçüncü olarak, yasanın yalnızca belli bir asgari etkin ölçeğin üzerin-
de kalan firmalar  için geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Bu defa  elde 
edilen sonuçlar Gibrat yasası tarafından  öngöıülene uymuştur. Yani be-
lirli bir ölçeğin üzerinde kalan firmalar  konu alındığında, belirli oranda 
büyüme olasılığı bu firmaların  herbiri için aynıdır. Belirli ölçek ise, al-
tına inildiğinde birim maliyetlerin hızla yükseldiği ve üzerine çıkıldığın-
da birim maliyetlerdeki değişmenin pek az olduğu ölçek düzeyidir. Böyle 
bir tanımlama yapıldığında, zaten büyüme şansı hemen hemen eşit olan 
firmalar  bir araya toplanmış olmaktadır. 

Firma adı altında incelediğimiz karar biriminin büyümesini çağdaş 
özelliklerine uyan bir biçimde incelemek te olanaklıdır. Firmanın çağdaş 
özelliklerinden amaçladığımız, firmalar  arası birleşme, bir firmanın  di-
ğerini satın alması, iki firmanın  kendi bağımsızlıklarını sürdürürken or-
taklaşa bir üçüncü firma  kurmaları ve firmanın  üretim faaliyetini  doğ-
rudan doğruya yada kurduğu gölge-şube-filyal  firmalar  aracılığı ile bir-
den fazla  birbiriyle ilgili veya ilgisiz endüstriler arasında çeşitlendirmesi-
dir. 

2 Bu yasa ile ilgili olarak bkz.: 
Gibrat, R., Les inegalites economiques, Paris, 1934. 
Hart, P.-S. Prais The Analysis of  Business Concentration: A Statistical Approach, 
Journal of  Royal Statistical Society, Series : A, Cilt: 19, s. 150-81. 
Simon, H.-C. Bonini, The Size Distribution of  Business Firms, A.E.R., Cilt: 48, 
s. 607-17. 
Mansfield,  E., Entry, Exit and Growth of  Firms, Economics of  Industrial Structure, 
der.: B. Yamey, Penguin, Londra, 1973, s. 92-97. 
Scherer, F.M., Industrial Market Structure and Economic Performance,  Rand 

McNally, 1973, New York, s. 125-30, 343, 374. 
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Firmaların Özelliklerine Göre Ayrımı Ve İzleyebilecekleri Stratejiler 

Büyümelerini ister birleşme, ister satın alma, ister çeşitlendirme yo-
luna giderek sağlasınlar, firmaların  bu süreç içindeki tavrını ikiye ayır-
mak olanaklıdır. Firmalar ilke olarak daha yüksek oranlarda temettü da-
ğıtmayı isterler. Önemli olan bunu nasıl gerçekleştirecekleridir.  Bu ama-
ca yönelik olarak takınılacak tavır defansif-savunucu,  ya da ofansif-sal-
dırgan olabilir. Savunucu tavır takınmanın, böyle bir strateji çerçeve-
sinde karar almanın iki amacı vardır. Firma bir yandan ürettiği ürün-
lerle pazarda ayakta kalmağa çalışırken, bir yandan da parasal sermaye 
gereksinmesini karşılayabilmek için sermayesine katkıda bulunanları mu-
hafaza  etmeye ve hattâ bunların sayısını art t ırmaya çalışacaktır. Bu ikin-
ci amaç firmanın  kapitalize değeri ile borsa değeri arasında en az eşit-
lik bulunmasını gerektirir. 

Böyle bir firmanın  dinamik olduğu söylenemez. Araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerine  firma  ya hiç yer vermemektedir, ya da tam tersine 
firmanın  temel uğraşısı araştırma olabilir; ancak, finansman  olanakları, 
kapasitesi, araştırma faaliyetini  çeşitlendirmeğe ve dinamik bir süreç 
içinde değerlendirmeğe olanak vermemektedir. Bu ise araştırmanın kapsa-
mını, boyutlarını sınırlı tutmayı gerektirir. Oysa, dördüncü bölümde gö-
receğimiz gibi, araştırma ve geliştirme ile firmanın  faaliyet  alanlarının 
ne ölçüde çeşitlenmiş olduğu arasında önemli ölçüde ilişki vardır. 

Oransif-saldırgan  firma  ise Schumpeter tanımına uygun olarak "ya-
ratıcı yıkıcılık" niteliğine sahip olacaktır. Bu firma  bir yandan sürekli 
olarak yeni uğraşı alanları, yeni buluşlar arar ve pazar payım hem kısa 
hem de uzun dönemde azamileştirmek isterken, bir yandan da kendisine 
rakip olan veya olabilecek firmaların  ayakta kalma olanaklarını azaltmak 
için türlü girişimlerde bulunur. Amacı sürekli genişlemek olan bu firma-
nın izleyeceği yöntem, ileride ITT örneğinde görüleceği gibi birbirleriyle 
ilgili olsun olmasın kârlı gördüğü her üretim dalında genişlemek olabi-
lir.3 Bir başka yöntem ise, firmanın  bir teknolojik birikiminin olduğu en-
düstri veya endüstrilerde genişlemesidir. I.B.M. bu ikinci tür genişleme-
ye örnektir. I.B.M. elektronik endüstrisinde ve büro hizmetlerine dönük 
olarak hemen hemen uzmanlaşmıştır. Buna karşılık, örneğin son yıllar-
larda neredeyse köşe başında yapılır hale gelen hesap makineleri alanına 
girmemektedir. Bu, firmanın  kendisinden çok, endüstri dalının özelliğin-
den ileri gelmektedir. Nitekim ne denli yaygın bir strateji uyguladığını 
gördüğümüz I.T.T. şirketi de, elektronik endüstrisi alanına girmekten sü-
rekli ve bilinçli olarak kaçınmıştır. 

Şimdi bu üç özelliği, yani birleşme, satın alma ve çeşitlendirmeyi sı-
rayla ve kısaca görelim. 

3 I.T.T.'nin tümüyle birbiriyle hiç ilgisi bulunmayan dallara yayıldığını söylemek 
te haksızlık olur. Çünkü, örneğin Avis Otomobil Kiralama Şirketi satın alınır-
ken, 400.000 civarında I.T.T.'de çalışan insandan oluşan bir tüketici kitlesi gö-
zönünde tutulmuştur, Otelcilik ve gıda endüsrtisi alanlarındaki girişimler için 
de aynı şey söylenebilir. 
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A. Birleşme 

Firmalar arası birleşme olayına özellikle 19. yüzyılın sonlarından 
beri rastlanmaktadır.4 İlk örnekler 1883 buhranının sona ermesiyle birlik-
te görülmeğe başlanmış ve 1904 krizine kadar sürmüştür.5 Yirminci yüz-
yıl başlarında imalât sanayiinde faaliyette  bulunan birimlerde, toplam 
işgücünün % 15'inin çalıştıkları firmalar  birleşmelere konu olmuşlardır. 
Birleşmelerin bu dönemde yoğunlaşması, ulaştırma-haberleşme alanın-
daki ilerlemeye, imalât teknolojisindeki gelişmeye ve rekabete tepki bi-
çiminde oluşmuştur. 

Bu dönemdeki birleşmelerin ünlü bir örneği Standard Oil şirketidir. 
1870 yılında kurulan Standard Oil Şirketi 1872 yılma kadar Cleveland 
bölgesindeki 25 rafineriden  20 adedini bir araya toplamıştır. 1890'lara ka-
dar ise A.B.D. petrol rafinerisi  kapasitesinin % 90'ı Standard Oil deneti-
mine girmiştir. Bir başka örnek United States Steel Corporation'dur. Bu 
şirket 1900'lerin başında 785 üretim birimini bir araya getirmiştir. 

Birleşme olayı 1916-1929 döneminde yeniden canlanmış, fakat  savaş 
ve izleyen durgunluk birleşmelerin hızlanmasına olanak vermemiştir. Ni-
hayet 1967-1968'den itibaren bu olay yeniden hız kazanmaya başlamış, 
fakat  kanımızca dayanakları nitelik değişikliğine uğramıştır. Birleşmeler 
üç açıdan incelenebilir. Firmalar birleşirken 19. yüzyıl sonlarında verilen 
örneklerde belirtildiği gibi ulaştırma, haberleşme kolaylıklarına yakın ol-
mak isteğiyle, ya da rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla hareket edebi-
lirler. Nitekim, 1895-1904 dönemi incelendiğinde birleşmelerin birim de-
ğer başına nakliye giderlerinin yüksek olduğu endüstrilerde toplandığı 
saptanmıştır.6 İkinci olarak, birleşmeler borsadaki değişmelerle daha doğ-
rusu ekonomik devrenin yüksek noktalarıyla birlikte hız kazanmaktadır. 
Böylece birleşmelerle ekonomik konjonktür arasında bir ilişki saptanmış-
tır. 

Üçüncü olarak birleşme sonucu firmaların  tekelci güce sahip olmaları-
nı önlemek için yasal önlem almak yoluna gidilmiştir. Firmaların birle-
şerek tekel durumuna gelmeleri halinde rekabetin ortadan kalkacağı dü-
şüncesi ciddi kaygılara sebep olmuştur. Bu konu çalışmamızın doğrudan 
ilgi alanına girmediği için yalnızca Thomas Edison'un bir sözünü aktar-
makla yetineceğiz. 

"Son zamanlarda Thomson-Houston ile Edison General Electric arasında cid-
di rekabet olmuştur. Bu rekabet sonucu fiyatlar  indirilmiş ve hiç kimse elek-
trik makineleri yapımından doğru dürüst kâr elde edememiştir. Bu firma-
ların bir araya gelmesi ürünlerin değerini adi hırdavat değerine düşürmüş 
olan rekabeti ortadan kaldıracaktır."7 

4 İki firmanın  ortaklaşa bir üçüncü firma  kurmalarına örnekolarak, bkz.: 
Whitehead, M., The Multinationally-owned Company; A Case Sudy, The Multi-
national Enterprise, der.: J.H. Dunning, George Ailen and Unwin, Londra, 
1971, S. 307-32. 

5 Scherer, F.M., 1973, s. 103-22. 
e Scherer, F.M., 1973, s. 106. 
7 Aktaran; Scherer, F.M., 1973, s< 113. 
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Birleşme olayı günümüzde rekabeti ortadan kaldırma, kartelleşme et-
kisine ek olarak ve daha yararlı bir yönü ile değerlendirilebilir. Aynı ya 
da benzer endüstrilerde faaliyette  bulunan firmaların  birleşmeleri, ken-
diliğinden, özelliklerini ve sonuçlarını biraz aşağıda tartışacağımız "çeşit-
lenme" olgusunu meydana getirecektir. Firmalar birleşerek daha çeşitli 
endüstrilere, ürünlere, projelere ait bir portföy  geliştirmek yanında, araş-
t ırma ve geliştirme yapabilme kapasitelerini de arttırmış olacaklardır. 

Firmaların birleşmeleri tıpkı çokuluslu şirketlerin faaliyetlerinde  ol-
duğu gibi yatay ya da dikey nitelikte olabilmektedir. Yatay birleşmeler-
de aynı uğraşı alanındaki firmaların  birleşmesi söz konusu olmakta ve 
birleşmelerle firmalar  hem rekabeti azaltmakta ya da ortadan kaldırmak-
ta, hem de araştırma- geliştirme çabalarını birleştirebilmektedirler. Dikey 
birleşmelerde ise daha çok tamamlayıcılık söz konusudur. Bu tür birleş-
me aşağı doğru olduğunda, hammadde veya yarı mamûl kaynağını doğ-
rudan ya da yakından denetim altına alma olanağını vermektedir. Yuka-
rıya dikey birleşme ise, genellikle pazarlamanın kârını firmaya  mal et-
me amacına yöneliktir. Çokuluslu şirketleri tartışırken belirttiğimiz gibi, 
dikey birleşmelerin bir özelliği de bölünmezliği azaltmaları ya da orta-
dan kaldırmalarıdır. Bununla neyi amaçladığımızı daha önce tartıştığı-
mız için burada tekrarlamayacağız. 

B. Satın Alma 

Bir firmanın  diğerini satın alması da firmaların  büyüme, genişleme 
süreci içinde olağan yere sahip bir olaydır. Bunun firmaların  birleşmesin-
den farkı,  bir firmanın  diğerlerinin denetimi altına girmesidir. Aslında 
bu konuda yapılan çalışmalarda birleşme örneği olarak verilen ve bizim 
de yukarıda değindiğimiz Standard Oil şirketi ve benzeri olayların bu 
başlık altında incelenmesi gerekeceği düşünülebilir. Ayrıca firmaların  el 
değiştirmesini, bir firmanın  diğerini satın alması olayını daha dinamik 
bir çerçeve içinde ve kendimizi, ortaya çıkan tekel olgusunun statik özel-
lik ve sonuçlarına kaptırmaksızın ayrı bir başlık altında incelemek yan-
lış olmayabilir. Bu noktayı saptarken düşündüğümüz gelişme, küçük öl-
çekli, sermayesi, üretim ve pazarlama olanakları sınırlı, araştırma kapa-
sitesi yüksek kimse ya da grupların elde ettikleri buluşların, varlıklı, yer-
leşmiş, üretimini çeşitlendirmiş şirketlere satılmasıdır. 

Burada söz konusu olan, çeşitli yerleşmiş endüstrilerde faaliyette  bu-
lunan firmanın  yeni bir buluşu satın almasıdır. Satın alınan yalnızca bu-
luş olabileceği gibi, buluşun ortaya çıktığı ve temel uğraşısı araştırma 
olan firma  da olabilir. 

Satın almaya bir başka örnek; firmanın  büyüme hızını saptarken, Öte-
ki firmaların  kendisini satın alması ihtimalini gözönünde bulundurması 
ve bu nedenle büyüme hızını belli bir değerin altında tutmasıdır. Bura-
da söz konusu olan, satın alınan firmanın  buluş yapıp yapmaması değil, 
fiilî  borsa değeri ile, potansiyel ya da kapitalize edilmiş değeri arasında 
ikinci lehine fark  bulunmasıdır. Satın alan firma  bakımından doğrudan 
doğruya ve yalnızca bir plâsman söz konusudur. Satın alan firma  yeni fir-
manın araştırma-buluş potansiyelinden yararlanabileceği yeni hamleleri 
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yaptığında, yeni iş alanlarına girdiğinde, satın alma olayı nitelik değişik-
liğine uğramış olacaktır. 

Her iki örnekte de ortak bir sonuç vardır. Bu sonuç, satın alan firma-
nın başlangıçtaki amacı ne olursa olsun, giderek üretimini, faaliyet  alan-
larını çeşitlendirmesi, bir büyük bütün, bir ' imparatorluk' kurmasıdır. Ör-
neğin satışları itibariyle sekizinci en büyük Amerikan şirketi olan, 400.000 
kişi istihdam eden ve çokulusluluk niteliği tartışmasız olan I.T.T. Şirke-
ti 'nin uğraşı alanına şu birimler girmektedir. "Hartford  Yangm-Sigorta 
Şirketi, Sheraton Otelleri, Continental Fırıncılık, Rasonier, Cannon Elek-
trik, Federal Elektrik, AFCOA ve Hizmet Endüstrileri, Dünya Rehber-
leri, Guinnell : Yangın Söndürücüler, Levi t t : Emlâk, Canteen : Yiyecek 
Hizmetleri, Avis : Otomobil Kiralama."8 

Görüldüğü gibi son yıllarda ekonomik çıkarlarına önemli siyasal en-
trikaları da eklemiş olan I.T.T. çokuluslu şirketinin faaliyet  alanı, sigorta-
cılıktan kimya sanayine, fırıncılıktan  elektrik sanayine, emlâk komisyon-
culuğuna ve otomobil kiralamaya kadar gitmektedir. Avrupa'daki çıkar-
ları da otelcilik, sigortacılık, gıda sanayii gibi dallar yanında şu teleko-
münikasyon şirketlerini içermektedir. (Parantez içindeki rakkamlar, anı-
lan şirketlerde çalışanların sayısıdır.) 

Almanya : Standart Elektrik Lorenz (37.073 kişi) 
İngiltere : Standart Telephones and Cables (22.189 kişi) 
Fransa : CGCT ve LMT (15.363 kişi) 
İtalya : FACE Telekomünikasyon (6.522 kişi) 
İsapnya : Standart Electrica ÇİTE ve Marconi (23.182 kişi) 
İsveç : Standart Radio (1.633 kişi) 
Belçika : Bell Telephone (13.666 kişi) 
Norveç : Standart Telephone (3.814 kişi) 

C. Çeşitlendirme 

Firmaların büyümesini kavramsal açıdan tartıştıktan sonra bu sü-
recin nasıl başlatılabileceğine ilişkin bazı yöntemler üzerinde durduk. 
Bunu yaparken sık sık üretimin çeşitlendirilmesinden söz ettik. Üretimin 
çeşitlendirilmesi (diversification)  doğrudan doğruya firmaların  büyümesi 
olayı içinde yer alır ve üretimin çağdaş örgütleniş biçimi içinde yatay 
olduğu kadar dikey uzantıları ile ve özellikle teknik gelişmenin yarattı-
ğı dikey ve yatay etkileşme açısından önemlidir.9 

8 Sampson, A., The Sovereign State, Hodder and Stoughton, Londra 1973, s. 13. 
9 Üretimin çeşitlendirilmesiyle ilgili olarak bkz.: 

Ansoff,  H.I., Corporate Strategy, Pelican, Londra, 1968, s. 98, 108-121, 128, 130. 
Berry, C.H., Corporate Growth and Diversification,  Economics of  Industrial 
Structure, der.: B. Yamey, Penguin, Londra 1973, s. 328-41. 
Eatwell, J.H., Growth, Profitability  and Size; The Empirical Evidence, The Cor-
porate Economy, der.: R. Marris-A. Wood, MacMillan, Londra 1973, s. 389-422. 
Marris, R., The Economic Theory of  Managerial Capitalism, The Free Press of 
Glencoe, 1963, s. 133-200. 
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Firmanın büyümesi dar anlamda tartışıldığında, veri üretim dalların-
da daha fazla  üretilmesi anlaşılmaktadır. Oysa, firmanın  üretimin çeşit-
lendirilmesiyle büyümesi, uğraşı alanına giren endüstrilerin sayısının art-
ması demektir. Üretim alanının çeşitlendirilmesi de dikey ve yatay bi-
çimde olabilmektedir. 

Yatay çeşitlendirmenin özelliği firmanın  ekonomik ortamı içindeki 
hareketlerden oluşmasıdır. Bu nedenle yatay çeşitlenme özelliğine sahip 
endüstrilerde değişebilirlik zayıf  olacaktır. Bu endüstrilerde ortaya çıka-
cak yatay çeşitlenme özellikleri, faaliyette  bulunan firmalarda  istikrar 
sağlamak yönünde fazlaca  etkili olamayacaktır.10 

Dikey çeşitlenme özellikle teknik gelişme çerçevesinde anlamlı ve 
önemli olacaktır. Endüstriler gerek geriye doğru, gerek ileriye yani üre-
timin daha sonraki aşamalarına, ya da pazarlamaya doğru üretim alan-
larını çeşitlendirdiklerinde, araştırma-geliştirme çabalarının saçılma et-
kilerinden yararlanma olanaklarını da arttırmış olacaklardır. Saçılma et-
kilerinin ne olduğunu dördüncü bölümde tartışacağız. Burada üzerinde 
durmak istediğimiz husus, dikey çeşitlenmenin firmanın  mal ve süreç 
buluşları ile pazarın daha da büyük bir bölümünü ele geçirme olasılıkla-
rını arttırması, buna karşılık araştırma-geliştirme faaliyetlerinin  sonuç-
suz kalması riskini de azaltmasıdır. 

Üretimin çeşitlendirilmesi firmanın  niteliğinde de bir değişiklik ya-
ratacaktır. Firma artık tek ya da tamamlayıcı birkaç mal üretmeyecek, 
firmanın  olanakları elverdiği ölçüde pazarın giderek artan bir bölümünü 
ele geçirmeye çalışacaktır. Nitekim I.T.T.'nin uğraşı alanlarını sıralarken 
de böyle olduğunu gördük. Aslında bu olgu karşımıza terminolojiye iliş-
kin bir zorluk ta çıkarmaktadır. Bu zorluk çokuluslu şirketlerin tartışıldı-
ğı andan itibaren varolmuştur ve üretimin çeşitlenmesini incelemeye gel-
diğimizde kendisini daha fazla  duyurmaktadır. 

Üretimini çeşitlendiren, alışılmışa oranla sınırları önemli ölçüde da-
ha geniş bir pazarla karşı karşıya bulunan bir birim söz konusudur. Ni-
tekim bu kavramların, olguların geliştiği ülkelerde de böyle birimler ar-
tık düz 'firma'  'şirket' sözcükleriyle ifade  edilememektedir. Karşımıza eko-
nomik ve ona ilişkin yönetim kararlarıyla kendisi kadar pazarı, diğer bi-
rimleri ve nihayet ülkeleri de etkileyen dev-şirketler çıkmaktadır ki, bun-
lar 'conglomerate' olarak adlandırılmaktadır. 

Marris, R., Theories of  Corporate Growth, The Corporate Economy, der.: R. 
Marris-A. Wood, MacMillan, Londra 1973, s. 6-11. 
Merhav, M., Technological Dependence, Monopoly and Growth, Pergamon Press, 
Londra, 1969, s., 79-105. 
Penrose, E.T., The Theory of  the Growth of  the Firm, John Wiley and Sons, 
Inc., New York, 1959, s. 104-53. 
Wood, A., Economic Analysis of  the Corporate Economy, The Corporate Economy, 
der.: R. Marris-A. Wood, MacMillan, Londra, 1973, s. 50-51, 62-63. 

lû Ansoff,  H.I., 1968, s. 116, 
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Çeşitlendirmenin Nedenleri-Türleri 

Çeşitlendirmenin nedenleri şöyle sıralanabilir : u 

1) Firmalar, genişlemenin ifade  ettiği pazar genişliği amaçlarını kar-
şılamaya yetmediği zaman çeşitlendirme yoluna giderler. Böylece diğer 
endüstri dallarını da kendi pazarlarına eklemiş olurlar. 

2) Alakonulan parasal olanaklar genişlemenin gerektirdiği mikta-
rın üzerine çıktığında, yani bir finansman  fazlası  söz konusu olduğunda 
firma  çeşitlendirmeye gidebilir. 

3) Çeşitlendirmenin vadettiği olanaklar genişlemenin sağlayacağı 
olanaklardan daha büyük olduğunda çeşitlendirme söz konusu olur. 

4) Eldeki bilgi genişleme ile çeşitlendirmenin anlamlı karşılaştırma-
sına yetmediği zaman, çeşitlendirme olanaklarının araştırılması söz ko-
nusu olabilir. 

Çeşitlendirme olayını değişik açılardan değerlendirmek, tartışmak 
olanaklıdır. Örneğin aynı uzmanlık alanında çeşitlendirme aynı teknolo-
jiye dayalı daha fazla  miktarda üretim yapmayı ifade  eder. Bu tanımda 
üretilen malların firmanın  mevcut pazarlarında satılması söz konusudur. 
Çeşitlendirme üç değişik durumda bu yola giden firmaların  mevcut uz-
manlık alanlarından çekilmesi sonucunu doğurabilir. 

1) Yeni pazarlara, yeni ürünlerle ve aynı üretim tabanına-yapısına 
dayanarak girmek. 

2) Farklı bir teknolojiye dayalı yeni ürünlerle aynı pazar içinde ge-
nişlemek. 

3) Farklı bir teknolojiye dayalı yeni ürünlerle yeni pazarlara gir-
mek.1 2 

Bu ayrımda kullanılan kavramlar üzerinde ve özellikle farklı  tekno-
loji, yeni ürün kavramları üzerinde kısaca durmamız yerinde olur. Bu-
radaki tartışma çerçevemiz içinde birden fazla  teknoloji ve birden fazla 
ürün vardır. Ancak önemli olan yeni pazarlarla yeni ürünlerdir. Önceki 
bölümlerde de üzerinde durduğumuz gibi, ürün devreleri hipotezi ulus-
lararası ticaret teorisinde önemli yer tutmaktadır. Bu hipotezi çeşitlen-
dirme olgusu ile birlikte değerlendirme olanağı vardır. Ürün devreleri 
hipotezine göre, malların olgunlaşma döneminde giderek daha az geliş-
miş ülkelerde üretilmeye başlanması, buluşçu firmaya  çeşitlendirmeye gi-
derek teknoloji kapasitesini tümüyle kullanma olanağını vermektedir. Bu 
yol sözü edilen sürecin lisans verilerek işletilmesi halinde daha fazla  ge-
çerlik kazanmaktadır. Bu olguyu teknolojik ilerleme çerçevesinde dikey 
çeşitlendirme olarak nitelendirmek de olanaklıdır. 

Çeşitlendirmenin yöneldiği amaçlardan bir tanesi firmanın  risk pa-
yını azaltmasıdır. Firma bir teknolojik alanda ya da ürün alanında uz-
manlaştığı, tüm olanaklarını, çabalarını bu alanda yoğunlaştırdığı zaman 

" Ansoff,  H.I., 1988, s. 113-14. 
12 Penrose, E.T., 1959, s. 110. 
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önemli oranda risk üstlenmektedir. Oysa, riski değişik üretim alanları 
ve değişik teknoloji ya da teknolojik gelişme almaşıkları arasında dağıt-
tığı zaman, ciddi ölçülerde azaltmış, başarı şansını ise arttırmış olacak-
tır. 

Öte yandan, büyük firmalar  arasında kâr farklılaşmasının  küçük fir-
malara oranla daha az olduğu söylenebilir. (Nitekim yukarıda gördüğü-
müz Gibrat yasası da, bir başka şekilde, ayni şeyi söylemektedir.) Bunu 
sağlayan, büyük firmaların  ürün ya da coğrafi  pazarlara ilişkin çeşitlen-
dirmelerinin önemli ölçülerde olmasıdır. Bir araştırmanın sonuçlarına gö-
re, büyüme hızı yüksek olan firmaların  çoğunluğu temelde farklı  olan 
alanlara doğru çeşitlenmişlerdir. Yavaş büyüyen firmaların  ise ancak üç-
te biri için aynı şey söylenebilir.13 Sözü edilen bu çeşitlendirme, firma-
nın kâr oranındaki değişebilirlik unsurunu azaltacak ve böylece firmaya 
kârlılık açısından belirlilik sağlayacaktır. 

Çeşitlendirme-Uzmanlaşma 

Burada değinilmesi gereken bir konu, çeşitlendirmenin yararlarına 
karşılık üretimin belli sanayi alanlarında ya da bir tek sanayide toplan-
masının, yoğunlaşmasının verimlilik arttırıcı etkileridir. Uzmanlaşma, ya-
ni tüm kaynakların en az sayıda endüstride kullanılması, verimliliği, et-
kinliği arttıracaktır. Üretimin çeşitlendirilmesi ise bunun tersi etkiyi ya-
ratacaktır. Yani kârlar azalacak, kaynaklar daha az etkin kullanılmış ola-
caktır. N. Kaldor 1935 yılında bu soruna şöyle değinmiştir. 

"... üretimin yayılmasının maliyeti vardır. Üretilecek farklı  malların sayısı 
arttıkça, belirli miktardaki kaynakların fizik  verimi azalacaktır. Bu olgu, en-
düstrilerde büyüme sürecinin uzmanlaşma olgusunu da beraberinde getir-
mesinde görülmektedir,"14 

Firmanın büyümesi statik açıdan ele alınırsa ve yalnızca üretim 
miktarının genişlemesi; veri teknoloji sınırları içinde yaparak öğrenme, 
ölçek tasarrufları  gibi etkenlerle verim artışı amaçlanırsa, tüm çaba-
ların, fizik  ve beşeri sermayenin konu alınan endüstride yoğunlaşması 
olağandır. Oysa firmanın  büyümesi yalnız bu kapsamla ele alınamaz. 
Teknoloji veri alınmayıp, teknik gelişme hem pasif  hem de aktif  anlam-
da gözönüne alındığında, kaynakların yığılma yerine çeşitli kullanım 
alanlarına dağıtılması birçok endüstride uzun dönemde daha yüksek et-
kinlik ifade  edecektir. Üretken ve araştırıcı çabaların çeşitli alanlara ya-
yılması, teknolojik gelişmeyi gerçekleştirmek bakımından bu çabaların 
en az tek bir alanda zaman içindeki birikimi kadar etkili olacaktır. Araş-
tırma harcamalarına getiri, bu harcamaların amorti edilmesi düşünüldü-
ğünde ise, çeşitlendirme risk payını azaltarak daha büyük ölçüde olumlu 
etki yapacaktır. 

13 Wood, A., Diversification,  Merger and Research Expenditures, The Corporate 
Economy, der.: R. Marris-A. Wood, MacMillan, 1973, s. 447. 

1 4 Kaldor, N„ Market Imperfection  and Excess Capacity, Economica, Cilt: II, (New 
Series), 1935, s. 48. 
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Çeşitlendirme-Talep 

Soruna talep açısından bakmak da olanaklıdır. Firmanın büyümesi 
satışlarının artmasına bağlıdır. Üretken kapasite büyürken satışlar art-
mazsa kapasite kullanımı düşecektir. Bunu ise ortalama getirinin ve gi-
derek büyüme hızının azalması izleyecektir. Satışlar, fiyatların  düşürül-
mesi, kârlılığın azalması yoluyla arttırıldığında ise büyüme sürdürüle-
meyecektir. işte bu noktada karşımıza çağdaş anlamı ve 'büyük olma' 
niteliği ile firmanın  talep eğrisini bir şekilde etkilemesi zorunluluğu çı-
kacaktır. Firma bunu iki şekilde yapabilir. Bir yol reklâmlar yolu ile top-
lam talebin daha büyük bir bölümünü kendisine çekmektir. Diğer yol ise 
firmanın  çeşitlendirmeye giderek diğer malların talep eğrilerine ortak 
olmasıdır. (Firma bu yola gittiğinde talep eğrisi tek mal talep eğrisi ol-
mak yerine, firmanın  tüm ürünlerine talebi gösteren talep eğrisi niteli-
ğini kazanacaktır.) Firma böylece bir ürüne karşı talep eğrisi üzerindeki 
yerini belirlemek, ya da firmaya  karşı talep eğrisinin yerini değiştirmek 
seçenekleriyle karşı karşıya bulunacaktır. Kısa dönemde bu iki yol ara-
sında önemli fark  yoktur. Uzun dönemde teknolojik değişmelerin gerçek-
leşmesi etkileri hesaba katıldığında ise, çeşitlendirmenin firmaya  tekel 
ya da tekel benzeri özellik kazandırması ve böylece teknolojik gelişmenin 
yatay yayılma özelliği sonucu toplam endüstriye katkısı daha fazla  ola-
caktır. 

Çeşitlendirme-Araştırma ve Geliştirme 
Ürün farklılaştırma  ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkilere daha 

önce değinilmişti. Bu nokta ile ilgili olarak, araştırma çabalarıyla çeşit-
lendirme arasındaki ilişkiye de değinebiliriz. Firmanın araştırma yoğun-
luğunun açıklanmasında hangi etkenlerin anlamlı olduğu araştırılmış ve 
patentli üretimin bir önceki dönemdeki 'bilimsel işgücü' girdisine oranı 
ile elde edilen 'araştırma verimliliği' değişkeni, satışların yüzdesi olarak 
iç finansman  miktarından oluşan değişken ve ürün çeşitlendirme indeksi 
önemli bulunmuştur .1 5 Kimyasal ürünler, ilaç ve petrol ile ilgili olarak 
yapılan regresyon hesaplamasında, tek bir etkenin yalnız başına belirle-
yici nitelikte olmadığı, bu etkenlerin herbirinin ayrı ayrı anlamlı sonuç-
lar verdiği saptanmıştır. En zayıf  sonuçlar petrol endüstrisinde ortaya 
çıkmıştır. Bunun nedeni olarak da : 

1) Petrol türetilmesi sürecinde araştırma-geliştirme çabalarının sü-
reç buluşlarına yönelik olmasına karşıılk regresyon denklemindeki iki de-
ğişkenin mal buluşlarına ilişkin olması; 

2) Bu endüstride bütünleşmenin birörnek (uniform),  dışa dönük çe-
şitlenmenin ise pek az oluşu; 

3) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin  çok küçük yer tutması 
ileri sürülmüştür.1 6 

Grabowski, H.G., The Determinant^ öf  R-D in Three Industries, Economics of 
Industrial Structure, der.: B. Yamey, Penguin, 1973, s. 346-55. 
Grabowski, H.G., 1973, s. 348. 
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Çeşitlendirme İle İlgili Bazı Sayısal Örnekler 

Çeşitlendirme ile ilgili tartışmalarımızı bitirirken Amerikan kaynak-
lı bazı firmalara  ilişkin istatistiklere göz atmak aydınlatıcı olacaktır. 1962 
yılında en büyük 1.000 sanayi şirketinin incelenmesinde şunlar saptan-
mıştır : 15 şirket 1.000 uğraşı alanı içinde 50'den fazla  (beş haneli) en-
düstri dalında faaliyet  göstermiştir. 236 şirket 16-50 arası endüstri dalın-
da, 477 şirket 6-15 endüstri dalında, 235 şirket 2-5 endüstri dalında ve 49 
şirket de bir tek dalda faaliyet  göstermiştir.17 

1971 yılında satışları 9.429 milyon doları bulan ve 52 ülkede faaliyet 
gösteren General Electric Şirketi, 1954 yılında 430 (dört haneli) ürün da-
lından 74 tanesini üretirken en çok çeşitlenmiş şirket durumunda idi.18 

General Electric'in faaliyet  gösterdiği bu 74 ürün dalından 57 tanesi elek-
trik donatımı dışında kalıyordu. 

Çeşitlendirme itibariyle General Electric'i izleyenler 56 ürün dalı ile 
United States Rubber, 54 ürün dalı ile Westinghouse (1971 yılı toplam sa-
t ış lar ı : 4.630 milyon dolar), 41 ürün dalı ile General Motors (1971 yılı 
toplam satışları 28.264 milyon dolar, şubesi bulunan ülke sayısı: 21), 40 
ürün dalı ile Olin Mathiesan Chemical Group'tur. | ^ 

1954 yılında kurulmuş olan Litton Industries şirketi'nin 1966 yılında 
54 sınai ve sınai olmayan kategori içinden 18'inde faaliyette  bulunarak 
başa geçtiği saptanmıştır. (Bu saptamaya dayanak olan endüstri tanım-
larının çok genişletilmiş olduğunu belirtelim.)1 9 

3. Farklılaştırma ve Oligopol 

Bu alt bölümde üzerinde durmak istediğimiz şekli ile farklılaştırma 
(differentiation)  kavramı, hem alışılagelmiş farklılaştırma  anlamını hem 
de geniş anlamda endüstriye girişi etkileyici-engelleyici niteliği ile birey-
sel endüstriler arası tüm farkları  içermektedir. Alışılageldiği şekli ile 
farklılaştırma,  pazara girişi denetleyen engellerden bir tanesidir. Bizim 
tartıştığımız farklılaştırmanın  içeriği ise daha geniştir; teknolojik geliş-
me ile etkileşerek, sözü edilen engellerin uzun dönemde kazanacakları ni-
telikleri ve bu engellerin sonuçlarını firmada  yığılma (temerküz) olgu-
sunu, araştırma-geliştirme çabalarında endüstri itibariyle rastlanacak özel-
likleri de kapsar. 

Mal farklılaştırması  kavramı aksak rekabetin bir görünüş şekli ola-
rak ilk kez 1933 yılında E. Chamberlin tarafından  ortaya atılmıştır. Cham-
berlin'in ortaya koyduğu şekli ile tam rekabete ilişkin öğelerle tekelci 
öğeler iki şekilde bir araya gelebilmektedir. Bu ya satıcıların sayısıyla iliş-
kili olmakta, satıcı sayısı bir, iki veya birçok olduğunda tekel, düopol, 
oligopol durumları ortaya çıkmakta; ya da satılan malların niteliği ile 

17 Scherer, F.M., 1973, s. 67. 
1 3 Scherer, F.M., 1973, s. 67 ve Multinational Corporations in World Development, 

U.N„ ST/ECA/190, New York 1973, s. 130, Tablo 3, 
19 Bu konuda diğer örnekler için, bkz.: 

Scherer, F.M., 1973, s. 67-71. 
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ilgili olmaktadır. Satılan mallar aynı olabilecekleri gibi az veya çok fark-
lı olabilir. Böylece mal farklılaştırması  ile karşılaşılmaktadır.20 

Farklılaştırma kavramı 1930'lardaki vurgulamaya uygun olarak, yal-
nızca tam rekabet ve sonuçları ile karşılaştırmalı olarak incelenebilir ve 
etkileri öyle bir çerçeve içinde araştırılabilir. Bizim yapmak istediğimiz 
ise, farklılaştırmanın  uzun dönemde ve dinamik bir çerçevede pazara gi-
rişi engelleyici etkisini tartışmaktır. Fikir kısaca şudur : mal farklılaştır-
ması firmaya  tekelci bir üstünlük kazandırmaktadır. Bu üstünlük tekel-
ci olduğu, fiyat  saptanırken tüketici rantını en kısa dönemde firmaya 
aktarmayı başardığı kadar; pazara girişi engelleyerek firmanın  pazarın 
uzun dönemde belirleyicisi, denetleyicisi olmasını da sağlamaktadır. Ya-
ni farklılaştırma  kümülâtif  bir süreci başlatmakta, firma  bir malı üre-
tir iken, giderek pazardaki tüm tüketim ve uzun dönemde üretim kalıbı-
nı belirlemektedir. 

Pazarda tekelci olgudan söz ederken, alışılmış tanımlardan farklı  na-
sıl bir tekelleşmeyi gözönünde bulundurmağa çalıştığımız böylece orta-
ya çıkmaktadır. Düşüncemizi biraz daha açacak olursak: pazara girişi 
engelleyici etkenler başlıca üç tanedir. 

1. Yasal tekelleşme, 

2. Doğal tekelleşme, 

3. Firmanın ya da firmaların  etkisiyle sistemin içinde gelişen tekel-
leşme. İşte çağımızda önemli olan bu üçüncü tekelleşme türüdür ve bu-
nun yol açtığı gelişmelerin uluslararası ticaretin yönünü ve niteliğini be-
lirlemekte ne ölçüde etkili olduğunu araştırmaktayız. Farklılaştırma ko-
nusu üzerinde bu nedenle ve ancak böyle bir olguya ışık tutmak için ge-
rekli olan ayrıntıda duracağız. Pazara girişin engellenmesi ve bunun oli-
gopolleşme ve oligopol içi ilişkiler üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar-
dan bu ölçüde yararlanacağız.21 

Farklılaştırma Türleri 

Farklılaştırma olgusunu kaynakları açısından üçe ayırmak olanaklı-
dır. Bunlardan birincisi dar anlamda mal farklılaştırmasından  oluşur. Te-
kelci rekabetin temel etkenlerinden biri olarak mal farklılaştırması  üze-
rinde durmayacak, yalnızca reklâm aracılığı ile tüketici tercihlerini, tü-
ketim teknolojisini etkileyebileceğine değinmekle yetineceğiz. İkinci ola-
rak sözünü edeceğimiz, endüstrilerin özelliklerinden ileri gelen farklılaş-
madır. Çalışmamızın genel kapsamı içinde önemli olan da budur. Bu açı-

2 0 Chamberlin, E., The Theory of  Monopolistic Competition, Harvard University 
Press, Cambridge, 1966, s. 8, 9, 56-70, 100-104. 

21 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Bain, J.S.,Barriers to New Competition, Harvard University Press, Mass., 1956. 
Penrose, E.T., The Theory of  the Growth of  the Firm, John Wiley and Sons, Inc., 
S. 168-72, 230-38, 145-60. 
Sylos-Labini, P., Oligopoly and Technical Progress, Harvard Universiy Press, 
Mass., 1969, s. 8-11, 53-55. 
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dan farklılaşma  birkaç başlık altında tartışılebilir. Bunlardan bir tane-
si yığılma -temerküz- ile pazara girmenin engellendiği, böylece pazara 
giren birimlerin farklılaştırma  sürecine de girmiş olduğu durumdur 
Yığılma başlıca iki nedenden ileri gelebilir. Ya bir endüstrinin ürünle-
rine karşı talep yoğundur, yatırılacak fonu  olan birimler (kişi ya da 
firmalar)  bu endüstriye akın ederler; ya da endüstri etkin asgari öl-
çek büyüklüğü ve dolayısıyla gerekli asgarî sermaye miktarı koşulunu 
beraberinde getirir. Örneğin bir bakır arıtma tesisi, bir demirçelik fab-
rikası, bir petrol rafinerisi  belli en az sermaye girdisini gerektirir. Oy-
sa örneğin bir ayakkabı fabrikası,  bir tüketim malları paketleme endüst-
risi, bu açıdan üstesinden gelinemez sermaye gereği öngörmezler. 

Bu son örnekle ilgili olarak şu hususu gözden kaçırmamak gerekir. 
Bir ülkede örneğin kibrit endüstrisine giren bir firma,  yabancı bir firma 
ile yaptığı anlaşmalarla sağladığı maliyet üstünlüğü sayesinde bulun-
duğu ülkede kibrit endüstrisini denetleyebilir.23 Bu durumda endüstri-
ye girmek isteyen yeni firmalar  yalnızca veri teknik koşullarda etkin ol-
makla yetinemeyecekler, halen endüstriyi denetlemekte olan firmamn 
fiyatlarının  da altına inmek zorunda kalacaklardır. Bu önemli bir olgu-
dur ve bundan sonraki bölümde başlıca tartışma konularımızdan bir ta-
nesini oluşturacaktır. 

Pazara girişi engelleyebilen ve bu çalışmada derinlemesine tartışaca-
ğımız bir başka etken, söz konusu endüstrilerin teknolojik özellikleri, bu 
endüstri dallarına girmek isteyen firmaların  teknolojik düzeyleri, bu açı-
dan önder, taklitçi ya da yeni buluşlardan haberdar olup olmadıklarıdır. 
Bu soruna şu anda değinmekle yetineceğiz, ve daha ileride, bir yönü ile 
bilgi kavramı, patent koruması tartışılırken bir yönü ile de doğrudan doğ-
ruya teknolojik gelişme olgusunu incelerken daha ayrıntılı olarak ele ala-
cağız. 

Mal farklılaştırması  yolu ile ortaya çıkacak 'farklılaştırılmış-oligopol' 
olgusunu da endüstrilerarası ilişkiler çerçevesinde değerlendirmek ola-
naklıdır. Endüstrilerarası ilişkilerde ana mallarda, temel girdi niteliğin-
deki mallarda, kavramın alışılagelmiş anlamı çerçevesinde mal farklı-
laştırmasına gidilmesi söz konusu olmaz. Böyle mallarda karşılaşılabile-
cek durum : örneğin belli bir marka çimentonun ya da tuğlanın, inşaat 
sektörünün diğer çimento ve tuğlalar tarafından  karşılanan gereksinme-

2 2 Tüketici teorisindeki bu yöndeki gelişmeler için bkz.: 
Lancaster, K.J., A New Approach to Consumer Theory, J.P.E., LXXIV, April 1966, 
s. 132-59. 
Lancaster, K.J., Change and Innovation in the Technology of  Consumption, 
A.E.R. Supplement, LVI, May 1966, s, 14-23. 
Lancaster, K.J., Consumer Demand: A New Approach, Columbia University 
Press, New York 1971. 
Archibald, G.C., Rosenbluth, G., The "New" Theory of  Consumer Demand and 
Monopolistic Competition, Q.J.E., Cilt: LXXXIX, Nov., 1975, s. 569-91. 

23 Bu örneğe ingiltere'de rastlanmıştır, bkz.: 
Utton, M.AJ, Industrial Concentration, Penguin, Londra, 1970, s. 30. 
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lerine ek bazı gereksinmelerini karşılaması olabilir. Böyle bir durumda 
zaten diğer tuğla ve çimentolar göreli olarak eskimiştir.24 

Farklılaştırılmış oligopole özgü olmayan bir başka farklılaştırma  ör-
neği, satış sonrası hizmet, malın değişen sürelerle garanti edilmesi ve ni-
hayet tüketicilerin bazı markaları alışkanlık, şartlanma gibi duygusal 
nedenlerle, ya da malın diğer ve göreli olarak reel nedenlerle yeğ tutu-
lan mallarla tamamlayıcılık ilişkisi içinde bulunması sonucu ortaya çıka-
bilmesidir. 

J.B. Bain mal farklılaştırmasının  endüstriler arası rekabet üzerindeki 
etkilerini araştırırken, üretim malları endüstrileri ve tüketim malları en-
düstrileri şeklinde bir ayrım yapmıştır. Üretim malları endüstrilerinden 
bakır, reyon ve çimentoda farklılaştırma  ihmal edilecek kadar az bulun-
muştur. Çelik endüstrisinde ise çok küçük ölçüde farklılaştırma  görül-
müş ve buna neden olarak da satış sürecindeki beşeri öğelerin önemi 
saptanmıştır. 

Tüketim malları endüstrilerinde ise et paketleme endüstrisinde vs 
özellikle işlenmiş et gıdalarında az miktarda farklılaştırma  gözlenmiştir. 
Bu, inceleme konusu mallardaki nitelik farklarıyla  kanıtlanmıştır. Petrol 
endüstrisinde orta önemde farklılık  saptanmış ve bu da reklâm, peraken-
decilerin idame hizmetleri ve desteklemelerle elde tutulması ile kanıtlan-
mıştır. Sabun, içki, sigara ve otomobil endüstrilerinde ise, başlıca reklâm 
ve kısmen de model-çizim farkına  dayalı farklılaştırma  saptanmıştır.2 5 

Pazara Girişi Engelleyici Nitelikleriyle Farklılaştırma 
Farklılaştırma sonucu ortaya çıkan pazar engellerinin incelenmesin-

den şu sonuç elde edilmektedir. Engellerin çok az olduğu endüstriler ba-
kır, çelik, reyon, çimento, konserve meyva ve sebze, un, et paketleme, ta-
rım aletleri, kadın ve ucuz erkek ayakkabılarıdır. Bu endüstrilerde fark-
lılaştırmanın temel nedeni ya da etkeni, tüketici tercihleri, marka ünü 
ve reklâmdır. 

İkinci grupta yer alan endüstrilere girmek ise biraz daha güçtür. 
Bu endüstr i ler : bazı konserve meyve-sebze türleri (çorbalar ve ananas 
gibi) pahalı erkek ayakkabıları, metal kaplar (container), lâstik teker-
lekler, petrol rafinerileri,  sabunlar. Bu endüstrilerin özelliği ise, marka 
ünü, reklâm, metal kaplar endüstrisinde patent ve ölçek sınırlaması ola-
rak saptanmıştır. 

Nihayet pazara girişin güç, engellerin önemli olduğu endüstriler ola-
rak şunlar saptanmıştır. Traktör, büyük ve karmaşık tarım aletleri, yazı 
makineleri, sigara, içki, dolma kalem ve otomobil. Burada da endüstriye 
girmek isteyecek olan firmaların  karşılaşacağı engeller : tüketicilerin mar-
ka tercihi, sürekli reklâm, içki endüstrisinde alışkanlık ve örneğin oto-
mobil endüstrisinde kullanılmış otomobillerin satış değerlerini uzun süre 
korumaları gibi faktörlerden  oluşacaktır.26 

24 Böyle bir yaklaşım her tüketici teorisi açısından, hem de hasad yatırımları açı-
sından anlamlıdır., bkz.: 
Kurdoğlu, Ç„ Dış Ticaret ve Teknik Seçimi, S.B.F., Ankara, 1975. 

25 Bain, J.S., 1956, s. 123-24, Tablo: 10. 
26 Bain, J.S., 1956, s. 127, 128, 129, Tablo: 11. 
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Sözü ed i l en enge l le r i a r a ş t ı r m a y a yöne l ik iki ç a l ı şman ın sonuç la r ı 
a şağ ıdak i t a b l o d a g ö r ü l m e k t e d i r . T a b l o 8 'de gö rü l en r a k k a m l a r ı n an l amı , 
r a k k a m l a r b ü y ü d ü k ç e , p a z a r a gir iş enge l l e r in in ö n e m i n i n a r t t ığ ıd ı r . 

(TABLO : 8) 

Ölçek tasarrufu Mal farklı- Mutlak Sermaye 
Engeli laştırması Maliyet Gereği 

Endüstri: (a) 
Otomobil III III I III 
Konserve gıda I III I I 
Çimento II I I II 
Sigara I m I in 
Bakır be I III be 
Tarım Makineleri II I-III I be 
Un II III I çok az-I 
Dolma Kalem be I-III I I 
Metal Kap be I III I 
Petrol Rafinerisi II III I n 
Alçı Ürünleri be I I çok az-I 
İçki I II I I 
Et Paketleme I II I III 
Reyon II I I II 
Ayakkabı II III I çok az 
Sabun II II I II 
Çelik II I III III 
Iç-dış lastik I II I II 
Traktör III III I III 
Yazı Makinesi III III I be 
Kükürt (b) be II III II 
Nikel be II III be 
İlâç I III be II 
Cam III I be II 
Sakız be III II II 
Aluminyum tasfiyesi II I II I 
Ayakkabı makinesi I I III be 
Bisküit I II be I 
Cam kap I I I be 
Fırıncılık I-III I-III I I 
Bitümlü kömür I I II II 
Bira I I be be 
Dokuma ürünleri I I I I 

be: bilgi edinilememiştir. 

a — Bain, J.S., 1956, s. 169, Tablo: 14. 
b — Marnı, H.M„ Entry Barries in Thirteen Industries, Economics of  Industrial 

Structure, B. Yamey, Penguin, Londra 1973, s. 68, Tablo: 1. 
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Tabloda görüldüğü gibi otomobil, traktör, yazı makinesi, cam, fırın-
cılık endüstrilerinde gerekli en az ölçek büyüklüğü her girişimcinin en-
düstriye girmesine olanak vermemektedir. Mal farklılaştırmasının  böyle 
bir işlev gördüğü endüstrilerin sayısı daha fazladır.  Bunlar : otomobil, 
sigara, tarım makineleri, un, dolma kalem, içki, traktör, yazı makinesi, 
ilâç, sakız, fırıncılıktır.  Mutlak maliyetler daha az sayıda endüstride en-
gelleyici nitelikte ortaya çıkmaktadır. Bu endüstriler, bakır, alçı ürün-
leri, çelik, kükürt, nikel, ayakkabı makineleridir.27 Nihayet sermaye gir-
disi miktarının girişleri engelleyebildiği endüstriler otomobil, sigara, pet-
rol rafinerisi,  çelik, traktör endüstrileridir. 

Endüstrilerin tüm engeller bir arada gözönüne alındığında değerlen-
dirilmesi ise şöyle yapılabilir : 

Girişin çok önemli engellerle karşılaştığı endüstriler şunlardır : Oto-
mobil, sigara, petrol rafinerisi,  çelik, traktör, kükürt, nikel, ilâç, cam, sa-
kız. (Bu gruplamada dikey bütünleşmeyi ifade  eden sermaye girdisi en-
gelince öncelik verilmiştir.) Girişin önemli engellerle karşılaştığı endüs-
triler ise şunlardır : içki, reyon, aluminyum, ayakkabı makinesi, bisküit, 
iç ve dış tekerlek lâstiği. Giriş engellerinin orta veya daha az önemde ol-
duğu endüstr i ler : çimento, alçı ürünleri, cam kaplar, fırıncılık,  bitümlü 
kömür, bira, dokuma. 

Dikkat edilirse bizim yukarıda önemine değindiğimiz teknolojik de-
ğişiklik, teknolojik belirsizlik ölçütü, yukarki tablonun hazırlanmasında 
herhangi bir şekilde uygulanmamıştır ve bildiğimiz kadarı ile böyle bir 
araştırmanın yapılması için gerekli olan "endüstriler itibariyle teknolojik 
dinamizm" göstergesi de şu anda mevcut değildir. Bu türden bir endeksin 
her bir endüstri için hesaplanması gerekmektedir ve biz bu sorunu dör-
düncü bölümde tartışma konusu yapacağız. 

4. Bilgi 

Bu başlık altında incelenebilecek olan sorun ikiye ayrılır. Bunlardan 
bir tanesi doğru-doğruya bilgiye, bilgi yaratılmasına, bilginin yayılma-
sına ilişkindir. Diğeri ise iletişim (haber) başlığı altında incelenen olgu-
dur.2 8 Bunların arasındaki fark  iletişimin belli bir fiyat  ödenerek edini-
lebilmesi olanağının bulunması, buna karşılık bilginin daha nesnel bir 
olgu olması, bulunmadığı zaman yaratılmasının gerekmesi ve bunun da 
pazar kuralları dışında etkenlerin etkisi altında olmasıdır. 

iktisatta bilgi genel olarak sorun edinilmemiştir. Bunun nedeni tam 
ve mükemmel rekabet varsayımı sonucu bilginin her zaman, her yerde, 
herkes için elde edilebilir nitelikte olmasıdır. Örneğin Pareto optimali-
tesinden söz edildiğinde bilginin tam ve mükemmel olduğu varsayımı sak-
lıdır. Bilgi tam ve mükemmel olmadığında bir kişinin refahında  sağla-
nan artışın, diğerlerinin refahında  azalma ile ortaya çıkması da söz ko-

27 Mutlak maliyet engelleri konusunda bkz.: 
Bain, J.S., 1958, s. 144-67. 

28 Bilgi, knowledge, iletişim (haber) ise information  karşılığı kullanılmaktadır. 
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nusu olmayacaktır. Çünkü böyle bir olgu, muhtemelen yalnızca refahı 
artan kişinin bilgisinde bulunacaktır. 

İktisat Kuramında 'Bilgi'nin Yeri 
Bilgi sorunu tüketiciler açısından, aksak rekabet-oligopol koşulları 

altında çalışan firmaların  fiyat  belirlemeleri açısından, firmaların  mal 
ve üretim tekniği seçmeleri açısından ve daha genel düzeyde ekonomi-
de dengenin sağlanması sözkonusu olduğunda önem kazanır.29 İktisatta 
denge kavramına ilişkin olarak tartışma konusu olmuş, bilginin tam ve 
mükemmel olmadığı durum gözönüne alınmıştır. Walras'ta bulunan te-
mel kavram, pazarda arz ve talebin birbirini karşılaması 'pazarın tasfi-
ye olması'dır. Gerçek dünyada hiç kimse pazarı tasfiye  edebilecek fiyat-
ları önceden bilemediği için, herkesin sözleşme bölgesinde bir noktaya 
doğru el yordamı ile ilerlemesini ifade  eden ' tâtonnement süreci' öneril-
miştir.30 Bu sürecin özelliği bir arabulucunun (mezatçınm) varlığı ve pa-
zarı tasfiye  edici fiyatların  yinelemeli (iterative) yöntemle saptanması-
dır. Yani hiç kimse bilgiye tam ve mutlak olarak sahip değildir. Pazarın 
durumuna göre bir tepki gösterilmekte, bir fiyat  önerilmekte, bu fiyat 
denge sağlamaya yetmezse, arabulucunun işaretine göre taraflar  yeni 
fiyatlar  önermektedir. 

Aynı sürece Oscar Lange - Abba Lerner tâtonnement süreciyle plân-
lama düzeyinde de rastlanmaktadır. Temel ilke Walras'tan farksızdır.  So-
run ülke düzeyinde endüstrilerarası ilişkiler itibariyle dengeyi kurmak-
tır. Bu defa  plâncı Walras'ın arabulucusunun yerini almakta, herbir en-
düstri pazarla ilişkilerini plânlama aracılığı ile kurmaktadır. 

Böylece bilginin tam ve mükemmel olmayışı, belirsizlik ile bir açı-
dan eş anlamlı olmakta, aynı sonuçları doğurmaktadır. Nitekim Keynes 
iktisadında da temelde yatan sorun : belirlenen, tahmin edilen sonuçlar-
la gerçekleşen durum arasında fark  bulunmasıdır. Belirsizlik nedeniyle 
ex-ante tahminler ex-post durumdan farklı  olmaktadır. Girişimci elinde 
bulunan bilginin verdiği olanakların sınırları içinde bekleyişler oluştura-

29 Bilgi konusunda genel çerçeve için bkz.: 
Boulding, K.E., The Economics of  Knowledge and the Knowledge of  Economics, 
Economics of  Information  and Knowledge, der.: D.M. Lamberton, Penguin, 1971, 
s. 21-37. 
Marschak, J., Economics of  Enquiring, Communicating, Deciding, D.M. Lamber-
ton, 1971, s. 37-59. 
Stigler, GJ., D.M. Lamberton, 1971, s. 61-83. 

30 Walras'gil 'tâtonnement' süreci ile ilgili olarak bkz.: 
Walras, L„ Elements of  Pure Economics, W, JaffĞ  çevirisi, Richard D. Irvvin, 
Homewood-Illinois, 1954. 
JaffĞ,  W., Walras' Theory of  Tâtonnement: A Critique of  Recent Interpretations, 
J.P.E., Feb., 1967. 
Chipmann, J.S,, The Nature and Meaning of  Equilibrium in Economic Theory, 
Functionalism in the Social Sciences, der. -. D. Martingale, Philadelphia, 1965, 
$. 53-59. 
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cak, tahminde bulunacaktır.3 1 Keynes'gil çözümlemeye göre talep bir ke-
re azaldığında denge yeniden hemen kurulamaz. Çünkü hiç kimse yeni 
denge fiyatını  bilmemektedir. İşçiler kendilerine evvelce elde ettikleri üc-
reti sağlayacak işleri ararlar. Bu sırada gelirleri ve tüketimleri azalma-
ğa devam eder, talep düşer. Bu, yukarıda değindiğimiz biçimde, yinele-
meli bir süreç ile yeni denge kuruluncaya kadar sürecektir. 

Teklif  eğrileriyle yapılan uluslararası ticaret çözümlemelerinde de 
aynı kavram ve kurallar geçerlidir. Uluslararası denge ticaret haddinin 
belirlenmesinde önemli olan teklif  eğrilerinin esneklikleri, bu kez ülke-
lerin uluslararası piyasayı tasfiye  edecek fiyatı  bulmalarını etkiler. 

Böyle bir nihaî denge noktasının bulunacağı da tartışmalıdır. Tıpkı 
Walras'gil çözümlemeyi tek maldan "n" sayıda mala, endüstrilerarası iliş-
kilerin ve belirli aksak rekabet koşullarının bulunduğu ortama genişlet-
tiğimizde karşılaşılacak durumun, dengeden hayli uzak olabileceği gibi. 
Nitekim Keynes'ci öğüt : iktisatta temel araştırma alanlarının statik ve 
dinamik iktisat olduğu, dinamik iktisadın uğraşı alanının da bilgi ve ile-
tişimden oluştuğudur.3 2 

Üretici birimlerin, firmaların  karar süreci içinde karşılaştıkları bil-
gi sorunları ise iki tanedir. Geleneksel yaklaşımda öngörülen rekabetçi 
piyasada firma,  rakip firmaların  fiyatına  ve oluşacak denge fiyatına  iliş-
kin bir belirsizlikle karşı karşıyadır. Tam rekabetin gerekli koşulu her-
hangi bir firmanın  üretiminin fiyatını  denetleyememesi, etkileyememesi 
şeklinde vurgulanmıştır. Nitekim ancak böyle bir durumda Walras'gil 
yinelemeli süreç başarıya ulaşabilir.33 Oysa, firmaların  yeni ürünlerin ge-
liştirdiği ortamı etkileyip etkilememeleri de en az denge fiyatının  etki-
lenmesi kadar önemlidir.34 Yeni ürün geliştirilmesinin tüketim teknolojisi 
üzerindeki etkileri hesaba katıldığı zaman bu önem daha da artar. Bu 
son ifade  tartışmamızı önemli bir noktaya getirmektedir. Bilimsel geliş-
meler mülkiyet konusu olduğunda, bilginin yayılması bir firma  tarafın-
dan denetlendiğinde bu diğer firmalar  bakımından ne demektir, tekno-
lojik ilerlemeyi etkiler mi? 

Kapitalizmin temel ilkesi kişisel mülkiyete dayalı olmasıdır ve kapi-
talist sistemde bilimsel-teknolojik gelişmeler de mülkiyet konusu ola-

sı Cari üretim ile ilgili kararlar ile bekleyişler arasındaki ilişki üzerine, bkz.: 
Keynes, J.M., The General Theory of  Employment, Interest and Money, Mac-
Millan, 1961, bölüm: 5, s. 46-66, 

32 Keynes'ci çözümleme ile bilgi arasındaki ilişkiler için bkz.: 
Leijonhufvud,  A., On Keynesian Economics and the Economis of  Keynes, Oxford 
University Press, Londra 1968, s. 68-81. 

33 Düşündüğümüz şekliyle tâtonnement sürecinde, herbir tepki firmanın,  diğer 
firmaların  muhtemel tepkilerinin de hesaba katılmasıyla gözden geçirilmiş stra-
tejisi ışığında oluşturulur. Böylece kuramının gereklerine de uyulmuş olur. 

34Jenner, R.A., An Information  Version of  Pure Competition, Economics of  In-
formation  and Knowledge, der.: D.M. Lamberton, Penguin, Londra, 1973, s. 4. 
Bu model yukarıda dipnot 22'de değindiğimiz kayr aklarda önerilen tüketici ku-
ramının bir başka geliştirilme biçimi olduğu için özellikle ilginçtir. 
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çaktır. Bilimsel-teknolojik gelişmelerin böylece bireysel mülkiyet altında 
tutulmasının, kazandıracakları ve kaybettirecekleri ile bu gelişmelerin 
serbestçe yayılmasının kazandıracakları ve kaybettirecekleri karşılaştı-
rılmalı ve bilim ve teknoloji politikasının kuramsal-yasal çerçevesi bu-
na göre oluşturulmalıdır. 

Bilimsel-teknolojik gelişme bir üretim sürecinin ürünleridir. Bu üre-
tim sürecini, basit girdi-çıktı ilişkilerinden oluşan br süreç olarak dü-
şünmek, tanımlamak ise doğru değildir. Çünkü bu sürecin girdileri ara-
sında bir yanda bilimsel faaliyet,  araştırma-geliştirme harcamaları, bir 
yanda bilimsel ve uygulamalı bilgi ve deneyim birikimi vardır. Üçüncü 
olarak da çeşitli bilimsel ve sınai faaliyet  alanları arasındaki etkileşme-
nin (bu olaya saçılma —spill över— etkileri adı verilmekte) önemli kat-
kıları bilimsel ve teknolojik gelişmeyi üretmektedir. Bu denli karmaşık 
bir üretim sürecinin ne zaman, nasıl sonuç vereceğini bilmek ise çok güç-
tür, çünkü çok önemli bir belirsizlik faktörü  bulunmaktadır. Belirsizlik 
arttığı ölçüde saydığımız girdilerin getirişinin yükselmesi, bir yandan da 
elde edilecek ürünlerin yani teknolojik gelişmenin kime ait olacağının 
ve bu mülkiyet ilişkisinin ne kadar bir süre ile sürdürüleceğinin tayin 
edilmesi önem kazanmaktadır. 

Böylece hayli karmaşık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Mademki tek-
nolojik gelişme sürecinde çok önemli belirsizlikler vardır, o halde tekno-
lojik gelişmenin özendirilmesi için bu sürece katkı yapanların korunma-
sı gerekir. Bu da buluşçular patent müessesesiyle korunarak sağlanmak-
tadır. Ama bu müessese patent sahibine tekelci gücünü vermektedir. 
Üstelik bu kez tekelcinin kazancı yalnızca tekel kârından ibaret kalma-
makta, tekelci bulunduğu piyasaya girişleri ve nihayet bu ve doğrudan 
ya da dolaylı ilişkili olan öteki piyasaları öncelikle ve özellikle teknolojik 
gelişme bakımından etkileyebilmektedir, denetleyebilmektedir. 

Tekelcinin amaçları (kâr maksimizasyonu) ile toplumun amaçları 
(toplum refahının  maksimizasyonu) çatışmadığı sürece bu tür etkileşme-
ler zarar doğurmayabilecektir. Adetâ A. Smith'in görünmez eli etkisini 
gösterecektir. Tekelcinin teknolojik gelişme-buluş üretme potansiyeli pa-
tentle korundukça, araştırma-geliştirme faaliyetlerine  ayıracağı fon  mik-
tarı da artacaktır. Fakat gerçekte tekelcinin amaçları ile toplumun amaç-
ları birbirini pekiştirmemekte, genellikle birbiriyle çatışmakta ve top-
lum refahını  korumak veya sağlamak için, tekelciye çeşitli alanlarda, çe-
şitli biçimlerde kısıtlamalar getirilmektedir. Gerçekten araştırma-geliştir-
me çok pahalı bir faaliyet  türüdür. Fakat yaygın ve mutlak bir patent 
koruması, bilgi piyasasının şeffaflığını  ortadan kaldıracak, teknolojik ge-
lişmenin saçılma etkisini zayıflatacak  veya tümüyle giderecektir. 

Patent müessesesi son yıllarda sık sık tartışma gündemine gelmek-
tedir. Çünkü teknolojik gelişme ile oligopolcü veya tekelci olguların iliş-
kisi, etkileşmesi günümüzde kendisini daha belirgin biçimlerde göster-
mektedir. Bu nedenle patent müessesesi üzerinde biraz duracağız. 

Patent Koruması 
Patent koruması basit biçimiyle ve karmaşık sorunlarına değinmek-

83 



sizin ele alındığında anlamlı ve haklı bir kurum görünümündedir.3 5 Bir 
buluş yaratmak üzere çoğu kez meslekî-bilimsel çaba ve ek olarak para-
sal olanaklarını harcamış kişi ve/veya kişiler, bu buluşlarını açıklamak 
için asgari bir güvence isterler. Çünkü böyle bir güvence olmadığında, bu-
luş açıklandığı an bilgi stokuna bir katkı olacak ve dileyen herkes bu 
stoktan karşılıksız olarak yararlanacak, buluşu uygulayarak çıkar elde 
edecektir. Şu halde buluştan yararlanmanın buluşçunun denetimine ta-
sarrufuna  bırakılması gerekebilir. Hattâ bazı durumlarda buluşçunun ko-
runması için patent kurumu yetmeyebilir. Örneğin buluşun uygulamaya 
konulması belli sermaye stokunu ya da belli nitelikte işgücünü gerekti-
rebilir. Böyle bir durumda buluşçunun bir monopson ile karşılaşması ola-
sılığı hayli yüksektir. 

Patent kurumu bir yönü ile buluştan yararlanmayı, onu uygulamaya 
koymayı buluşçunun tasarrufunda  bırakırken bir yandan da doğrudan 
doğruya patentleme olayı, buluşun belirli ölçüde açıklanması sorununu 
doğurabilir. Bir mal buluşunun malın üretilip pazara sunulmasıyla tak-
lit edilebilir hale geldiği açıktır. Buluşun patentlenmesi ile gerek mal 
gerek süreç buluşunun ayrıntılı tanımı dahi açıklanabilmektedir. Bazı 
firmalar  belli yöntemler uygulayarak süreçde ya da malın üretiminde kul-
lanılan bir yöntem veya hammadde, yarı mamûl girdinin tescilli mar-
kasını belirtmekle yetinmekte, böylece taklit olanağını önemli ölçüde or-
tadan kaldırmaktadır. 

Uluslararası Patent Sözleşmeleri ve Sorunları 

Patent haklarını düzenleyen çabalar Roma Hukuku'na kadar geriye 
gitmektedir. Bilinen ilk bu türden ayrıcalık hakları 1331 yılında İngilte-
re'de dokuma alanında verilmiştir. İlk patent yasası ise 1474 yılında Ve-
nedik Senatosu tarafından  geliştirilmiştir. 

Patent konusu zamanla uluslararası sözleşmelere de konu olmuştur. 
Bu sözleşmelerin ilki 1883 tarihli Paris Sözleşmesidir. Osmanlı İmpara-
torluğu'nun da katıldığı Paris Patent Sözleşmesi 1900-67 yılları arasında 
6 kez değişkliğe uğramıştır. Uluslararası patent sözleşmelerinin önemli il-
kelerinden ikisi uyrukluk ve öncelik ilkeleridir. Uyrukluk ilkesine göre 
Paris sözleşmesine üye ülkelerin buluşçuları, bir diğerinin ülkesindeki pa-
tent korumasından o ülkenin uyruğu imişçesine yararlanır. Öncelik ilke-
sine göre ise, örneğin bir Alman buluşçu buluşu yapıp ülkesinde patent 
koruması için başvurduğu andan itibaren, 12 ay içinde Türkiye'de aynı 
buluş için başvuracak bir Türk vatandaşına göre önceliğe sahiptir. 

Patent süreci gelişmekte olan ülkeler bakımından şöyle sonuçlar ver-
mektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ve uluslararası özel sermaye hare-
ketlerine alabildiğin açık olan ülkelerde yabancı patentlemeler yerli pa-
tentlere oranla çok yüksektir. Örneğin toplam patentler içinde yabancı 

35 Patent konusunda, kurumu ve getirdiği sorunları özetlemekle yetineceğiz. Ay-
rıntılı tartışma ve bazı tablolar için bkz.: Kurdoğlu, Ç., Ekonomik Etkileri Açı-
sından Patent Müessesesi ve Sanayileşen Ülkeler Bakımından Önemi, Türkiye'de 
Sanayileşme ve Sorunları Semineri, S.B.F. Yayınları, Ankara, 1975, s. 939-78. 
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patentlerin oranı Kanada'da % 94, Hindistan'da % 89, irlanda'da % 96, 
Türkiye'de ise % 91'dir. Bu oranın küçük olduğu ülkeler ise şunlardır : 
S.S.C.B. % 0.007, Çekoslovakya % 12, A.B.D. % 16, Çin % 23, Japonya 
% 34, Polonya % 38, Batı Almanya % 37, ingiltere % 47'dir.36 

Türkiye'de yabancı patent faaliyeti  özellikle kimya endüstrisinde yo-
ğundur. Yasal olarak yurdumuzda ilâç endüstrisi patentlenebilir nitelik-
te değildir. Ancak bu endüstri de dolaylı yollardan patent korumasından 
kısmen yararlanabilmektedir. A.B.D. kaynaklı patentlerin hemen yarısı 
bu alandadır. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki kayıtlar 
üzerinde yaptığımız araştırmada, yerli patent faaliyetinin  motor, maki-
ne sektöründe yoğunlaştığı görülmüştür.37 

Bu araştırmada elde edilen sonuç, yabancı patentlerin yurt kalkın-
masına katkıda bulunacak biçimde teknoloji aktarmak yerine, yurtiçi pa-
zardan yararlanmak amacına dönük olduklarıdır. Şili ile ilgili bir araş-
tırmada benzer bulgular elde edilmiştir.38 

Patent konusunun neden haklı, anlamlı bir kurum olduğunu tartı-
şırken buluşçu özel kişilerin korunması, desteklenmesi gerektiğinden söz 
etmiştik. Oysa zamanımızda gözlenen, buluşçu faaliyetin  özel kişilerden 
büyük şirketlere doğru kaymasıdır. Bunun nedenlerinden bir tanesi bu-
luş maliyetinin yükselmiş olmasıdır. Reel patent maliyeti 1960:100 itiba-
riyle 1964 yılında 248 olmuştur.3 9 Başka bir neden de özel kişilerin buluş-
larını uygulamaya koyma şansları çok az olduğundan ya başlangıçtan iti-
baren, ya da buluş gerçekleşir gerçekleşmez büyük şirketlerin patentle-
necek buluşu satın alması veya buluşçuyu kendi kadrosuna almasıdır. 

Patent kurumu ile teknolojik gelişme arasında ne ölçüde olumlu bir 
ilişki olduğu saptanamamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, teknolojik 
gelişme birçok çabanın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma ve 
geliştirme harcamaları, araştırma ve geliştirme faaliyetinde  nitelikli iş-
gücü sayısı ile teknolojik gelişme arasında bazı anlamlı ilişkiler bulun-
muştur. Fakat patentleme yoluyla buluşların ne ölçüde teşvik edildiğini 
kanıtlama olanağı bulunamamıştır. Bunun başlıca nedeni patentlerin, 
buluşların ve böylece sağlanan teknolojik gelişmenin önemini anlamlı, 
sağlıklı bir biçimde ortaya koyamamasıdır. Patent serileri teknolojik ge-
lişmenin sağlıklı ölçüsü olamamaktadır. Teknolojik gelişmenin aksak re-
kabetçi piyasalara yol açtığına sık sık değindik. Böyle olunca, doğrudan 
doğruya patentleme olayı da aksak rekabet stratejisi içinde bir başka 
alet, bir başka unsur olarak değerlendirilebilir. Patent başvurusunda bu-
lunup bulunmamak, buluşçu firma  bakımından öteki firmaların  ne za-
man ve nasıl bir başka buluşu patentleyebileceklerinin tahmin edilmesi-
ni gerektirir. Çünkü eninde sonunda amaç pazar payını korumak ve hat-
tâ mümkün olduğu sürece arttırmaktır. 

36 Kurdoğlu, Ç„ 1975, S. 947, Tablo : 1. 
37 Kurdoğlu, Ç„ 1975, Tablo: III ve Tablo IV. 
38 KurdoğlU, Ç„ 1975, S. 949, 951. 
3 9 Kurdoğlu, Ç„ 1975, s. 956. 
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Patent Kurumu İle Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişkiler 

Patent koruması ülkelerin ihracatları ile ithalâtları üzerinde belirli 
etkiler yapabilmektedir. Patentin ifade  ettiği olay, buluşun patenttendi -
ği ülkede artık patentleyen firma,  kişi tarafından  doğrudan doğruya ve-
ya lisans vermek yolu ile üretilecek olmasıdır. Böylece ilk bakışta ye-
ni bir tekniğin, bu tekniğin gelişmesine herhangi bir katkı yapmamış 
bir ülkede uygulanması olanağı, yani adeta ayrıcalıklı bir durum doğ-
maktadır. Hele buluş ortaya çıktığı ilk zamanlarda böyle bir uygulama-
ya olanak sağlarsa ülkenin ihrcatında bir artış olacağı da düşünülebilir. 

Ancak, buluşun patentlendiği ülkede doğrudan doğruya ya da lisans 
yolu ile uygulamaya konulması, yani patentlenen tekniğin kullanılması 
kendiliğinden olmaz, buluşçu firmanın  uzun dönem stratejisi tarafından 
belirlenir. Gelişmekte olan ülkelerde bunun ancak buluşun olgunlaşma 
(eskime) döneminde olabileceği tartışması yaygın bir kabul bulmakta-
dır. 

Patent sahibi firma  sözkonusu patenti bir başka ülkede bizzat kul-
lanmayabilir, o ülkedeki bir şahıs veya firmanın  bu patenti kullanmasına 
izin (lisans) verebilir. Ama lisans sözleşmesi, lisansiye firmanın  üretimi-
nin ancak belli bir bölümünü belli ülkelere ihraç edebileceğini öngöre-
bilir. ya da böyle bir olanağı tümüyle ortadan kaldırabilir.40 Bu durumda 
da ülkenin anlamlı düzeyde ihracat yapması olanağı çok azdır. Yani pa-
tentten beklenen yararlar tamamen gerçekleşmemiştir. 

Patent kurumu ülkenin ithalâtı üzerinde de ciddî etki yapabilir. Şöy-
le ki bir anlamda patent, sahibi olan firmaya  o ülkede üretim ve giderek 
ana ülkeden ithalât yapma izni vermiş olur. Çünkü söz konusu buluşun 
uygulanması hakkı, patent ile buluşçu yabancı firmaya  verilmiştir. Şu 
halde firma  söz konusu dalda, hele söz konusu olan mal buluşu ise, tekel 
durumuna gelmiştir. Üretimin ülke içinde elde edilemeyen girdilerini it-
hâl etmek durumundadır. Bu olgu özellikle çokuluslu şirketlerle ilgili 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim patent koruması ile tekel duru-
mu yaratıldıktan sonra, diğer yerli ya da çokuluslu şirketlerin pazara gir-
mesi olanağı sınırlanmış olacak ve böylece patent koruması rekabeti ku-
rutacaktır. 

Patent korunmasının bir başka sorunu tescil edilmiş patentlerin uy-
gulamaya konulmamasıdır. Bunun en önemli sonucu, bir yabancı firma-
nın uğraşı alanına giren bir süreci ya da üretim dalını patentledikteıı 
sonra patenti uygulamaya koymayarak, hem o üretim dalında ortalama 
15 vıl süreli tekele sahip olması hem de bu ayııcalığı elde etmek için her-
hangi bir çaba harcamamış ve yatırım yapmamış olmasıdır. Firma böy-
lece, örneğin Paris sözleşmesinin 'uyrukluk' ilkesi sayesinde, bir ülkede 
patent korunmasından yararlanmakta ve aynı zamanda herhangi bir üre-
tim yapmadan o üretim dalını başkalarına kapalı tutabilmektedir. 

Bu sorunun üstesinden gelmek amacı ile zorunlu lisans kurumu ge-
tirilmiştir. Buna göre patent sahibi firma  patenti belli süre içinde uygu-
4 0 Belgesel örnekler için bkz.: 

Kurdoğlu, ç„ 1975, s. 970-71. 
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lamaya koymadığı takdirde, lisans vermeğe zorlanabilmektedir. Bu ola-
nak henüz yaygın bir uygulamaya kavuşmamıştır. Halen devam etmekte 
olan Paris Sözleşmesi'ni gözden geçirme müzakerelerinde bu konu, çok 
miktarda patent sahibi olan ileri sanayi ülkeleriyle, teknolojik gelişme-

(TABLO : 9) 

Ürün Adı 

F.O.B. % 
Fiyatlarla Aşırı 

İthalât Fiyatlama Ürün Adı 

F.O.B. % 
Fiyatlarla Aşırı 

İthalât Fiyatlama 

Terramycin anfotera  46.000 300 

Terramycin 
chlorhydrate 

Tetracyline base 

Dexametasor.e 
phosphatisodic 
Hexyliesorcinol 
Hydrochorotiazide 

Indomethacin 
Hydroxocobalamine 

Cyanocobalamine 

Erythromicin 
ethylsuccinate 

Erythromicin 
ethylsuccinate 

Erythromicin estolate 
Metimazol 
Ampicillin oral 

Ampicillin sodiciny 

271.000 
278.120 

30.000 
15.675 
14.000 

80.000 
20.445 

12.140 
15.400 

970.000 

176.000 
982.019 
220.448 

3.311 
170.940 
98.000 
20.000 

N. Pinolidine 
Metilletracycline 224.412 

D. Pantetenate of 
calcium 1.387 

Sübstance of  valium 66.500 

257 
80 

435 
117 

1.400 

417 
78 

17 
36 

140 

100 
42 

176 
3.460 

158 
70 

101.3 

287 
6.585 

Tetracyline 
metaphosphate 28.750 

Neoymcin sulphate 
base 5.300 

Dexametasone alcohol 74.250 
9.980 

57.750 

62.625 
20.480 

6.850 
2.800 
9.000 

26.760 
37.980 
54.690 
14.250 

30.000 

140.000 

Chlorpropamide 10.620 
Guanethidine sulphate 57.500 
Methyl dopa 92.000 

Chlordiasepoxide 
Dehydroemetine Hel 
Prometazine 

Ethionamide 
Chlorpromazine 

Metronidazol 

Proclorperazine 
dimaleate 

Ciproheptadine 
chlorhydrate 

Chlortetracy eline 62.250 
Declonicine Hel. 116.000 
Chloramfenicol 
lego giro 58.125 
Chloramfenicol 

succinate 40.200 
Medroxyprogesterone 101.660 
Frusemide 102.442 
Tolbutamide 46.200 
Dipirone 148.155 

998 

40 
293 
43 

400 

5.647 
55 

452 
636 
875 
733 
404 
521 
160 

400 

260 

200 
360 
333 

400 
74 

300 

50 
130 

1.075 
600 
141 

Kaynak : Vaitsos, C. 'Patents Revisited: Their--Functions in Developing Countries', 
Science, Techology and Development, Der. Cooper, C„ Frank Cass: 
Londra, 1973, s. 86. 

67 



ye koruma ve böylece tekel gücü sağlamasına karşın bunun toplum için 
beklenen uygulama sonuçlarından yararlanamayan az gelişmiş ülkeler 
arasındaki önemli anlaşmazlık noktasını oluşturmaktadır. 

Patent korumasının çokuluslu şirketlere transfer  fiyatları  yolu ile 
yüksek çıkarlar sağlama olanağını vermekte olduğunun somut önekleri-
ne özellikle ilâç endüstrisinde rastlanmaktadır. Örneğin bir ilâç patent 
konusu olmuşsa patentli ana maddesi veya yarı mamûl girdisi genellikle 
ana ülkeden ithâl edilmektedir. Bu yolla ana ülkeye akıl almaz yüksek-
likte kâr aktarmaları yapılabilmektedir. Örneğin Lâtin Amerika ülkeleri 
için yapılan bir araştırmada, ilaç girdilerinin ilâç endüstrisinde patente 
izin verilmeyen italya'dan ithâl edilmesi halinde ödenecek dövizle, pa-
tent sahibi yabancı firmanın  aynı girdinin ithâli için ülke dışına aktar-
dığı döviz miktarı karşılaştırılmış ve şöyle aşırı fiyatlandırmalar  saptan-
mıştır. (Tablo: 9). 

Bu özet incelemeden kontrolsuz bırakıldığı zaman patent kurumunun 
gelişmekte olan ülkelere yarardan çok zarar getirebileceği sonucu elde 
edilmektedir. Amaç, bilginin tam ve mükemmel koşullara yakın bir bi-
çimde oluşmasını, yayılmasını sağlamak olmalıdır. Aynı zamanda örne-
ğin zorunlu lisans yolunun alabildiğine ciddi bir biçimde işletilmesi, bilgi 
yayılmasını sağlayacak önemli etkenlerden biridir. Arrow yaklaşımında 
tekel olgusunun buluşçu yatırımlara girişmekte fazlaca  hevesli olmadığı 
ortaya konulmaktadır.4 1 Oysa, daha önce dinamik bir süreç çerçevesinde 
değindiğimiz 'tekelleşme', tekel gücünün artması, bu kez patentleme yolu 
ile söz konusu olmaktadır. Zorunlu lisans yolunun işletilmesi ise tekelci 
olguları daha ciddi bir biçimde harekete geçirebilecektir. Çünkü buluşu-
nu patentlemiş fakat  uygulamaya koymamış olan girişimci, zorunlu li-
sans tehdidi karşısında buluşu uygulamaya başlayacaktır. 

K.J. Arrow, buluş öncesi ve buluş sonrası kârları, buluşçunun doğ-
rudan getirişi olan royalty ödemesini gözönüne alan karşılaştırmalardan 
sonra, tekel durumunun buluşları özendirmek yerine engellediğini ileri 
sürmektedir.4 2 

4 1 Arrow, K.J., 'Economic Welfare  and the Allocation of  Resources for  Invention'. 
Eccnomics of  Information  and Knowledge, der.: Lamberton, DM., Penguin, 
Londra, 1971, s. 149. 

4 2 Bu hesaplama için bkz.: 
Arrov/, KJ., Economic Welfare  and the Allocation of  Resources for  Invention, 
D.M. Lamberton, 1971, s. 153-55. Aynı olayın geometrik sunuluşu için bkz.: 
Demsetz, H., Information  and Efficiency:  Another Viev/point, D.M. Lamberton, 
1971, s. 176-78. 
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BÖLÜM IV 

TEKNİK GELİŞMENİN OLUŞUMU VE 
FİRMA STRATEJİLERİ 

1. Giriş: 

Ürün devreleri hipotezi teknolojik gelişme ile uluslararası ticaret ara-
sındaki ilişkileri oldukça açık bir biçimde ortaya koyabilmektedir. Bir 
ürünün yaşamındaki çeşitli safhaların  önce yurtiçi üretime, sonra da sı-
rasıyla ihracat ve yabancı ülkede yatırıma yol açtığını görmüş bulunu-
yoruz. Teknolojik gelişmenin etkileri bundan ibaret kalmamaktadır. Üre-
timin teknik özellikleri, pazara girişleri denetlemekte etkili olmaktadır. 
Üstelik bu kapalı pazarlarda olduğu kadar uluslararası pazarlarda da 
geçerli bir olgudur. Örneğin yeni bir tekniğin bilgi, sermaye veya ölçek 
gerekleri, isteyen her firmanın  bu tekniği kullanmasına olanak verme-
mektedir. Böyle olunca her malı, isteyen her firmanın  üretip ihraç et-
mesi de mümkün olamayabilmektedir. 

Böyle olunca uluslararası işbölümünü inceleyip değerlendirebilmek 
için teknolojik gelişmeyi etkileyenin ne ya da neler olduğunu saptamak 
gerekir. Bu konuda başlıca iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan bir ta-
nesine göre teknolojik gelişmeyi uyaran etken pazardır. Teknolojik ge-
lişmeye, buluşlara talep oldukça gelişme gerçekleşecektir. Diğer görüş ise 
belirli bir buluş potansiyelinin varlığını ve bu potansiyel içinde buluş-
ların yapılabileceğini savunur. Özet bir biçimde bu tartışmayı inceledik-
ten sonra teknik gelişmenin yıpranması ve ölçülmesi gibi sorunlarla il-
gileneceğiz. Teknik gelişmenin yıpranmasından amaçlanan fizik  yıpran-
ma değildir. Bu bir deyişle, ürün devrelerinin birinden diğerine geçiş so-
nucu tekniklerin ekonomik değerlerini yitirmelerini ifade  eder. Yani bir 
endüstride yıpranma hızının yüksek olması o endüstrinin ne kadar di-
namik olduğunu ifade  etmektedir. 

Teknolojik gelişmenin ölçülmesi sorunu, buluşların öncelikle endüst-
riler arasında homojen olmayışından kaynaklanır. Örneğin atomun par-
çalanması da, tükenmez kalemin bulunması da birer buluştur. Fakat hem 
dikey, hem de yatay etkileri açısından bu iki buluş toplanamazlar. Ayrıca 
endüstrilerin teknolojik dinamizmlerinin farklı  oluşu da, teknolojik ge-
lişmenin ölçülmesinde heteroj enlik sorununu etkiler. Bu sorunu tartışır-
ken patentlerin teknik gelişmenin göstergesi olarak kabul edilip edileme-
yeceği tartışmasına geri gelecek ve buluşların patentlenmesi ile oligopol-
cü strateji arasında nasıl ilişkiler bulunabileceğini araştıracağız. 
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Firma büyüklüğü konusu, firmanın  üretimi hangi ölçekte yaptığı, ve-
rimlilik değişmeleri, farkları  incelenirken araştırılmakta, tartışma konu-
su olmaktadır. Acaba firma  büyüklüğü firmanın  buluşçu niteliğini nasıl 
ve ne yönde etkiler? Bir başka deyişle, firmanın  buluşçu niteliğini etki-
leyebilecek ölçek büyüklüğü niteliksel ve niceliksel bakımdan nasıl ta-
nımlanabilir? Bu konuya değindikten hemen sonra yapılması gereken 
tartışma, firmada  yığılma (temerküz-concentration) ve çeşitlenme olgu-
larıyla teknik gelişme arasındaki ilişkidir. 

Firmaların yeni yatırımlarla genişleme, ölçek değiştirme, birleşme, 
patentleme, tekelleşme gibi özellikler göstermeleri, bu tür glişmelerle en 
sık karşılaşılan A.B.D.'de kaygı ile değerlendirilmiş ve bu tür gelişmeler 
yargı organlarına kadar intikal etmiş, bu nedenle tröst engelleyici yasa-
lar çıkartılmıştır. Yığılma, büyük ölçekte üretim yapma gibi olgular da 
benzer kaygı ile bilimsel araştırma konusu olmuştur. Oysa aynı kavram-
ların, firmaların  teknolojik gelişme süreci içinde hangi koşullar altında 
nasıl davranacakları bakımından incelenmesi gerekir. Bir başka deyişle, 
teknik gelişme ile tekel veya tekelci rekabet arasında sürekli ilişkiler ola-
bilir. Bu ilişkiler uluslararası ticaret düzeyinde değerlendirildiğinde, ka-
palı ekonomiye oranla değişik sonuçlar elde edilebilir. 

Çalışmamızın bu bölümünde teknik gelişme ile tekel ya da tekelci 
rekabet, oligopol olguları arasındaki ilişkiler incelenerek, bunların bir-
birinden ne ölçüde bağımsız, ne ölçüde birbirlerini etkiler özellikte ol-
dukları araştırılacaktır. Cevaplandırılması gereken soru, tekelci rekabet 
ve özellikle oligopol olgularının, oyunun kötü unsurları olarak mı, yok-
sa ekonomik sürecin doğal aşaması olarak mı değerlendirilmeleri gerek-
tiğidir. Bir başka deyişle, günümüzde ilginçliği giderek artan olayı, 'çok-
uluslu şirketler'in gelişmesi denetlenebilir mi ya da denetlenmeli mi; yok-
sa bu birimler özellikle teknik gelişme açısından kaçınılmaz ve hattâ 
olumlu ilerlemeler midir? 

Nihayet, teknik gelişme-aksak veya oligopolcü rekabet ilişkilerinin 
tüketici refahı  üzerindeki etkileri ne olmaktadır? Eğer tekelci rekabet-oli-
gopol ortamı teknolojik gelişme için kaçınılmaz veya önemli ortamı oluş-
turuyorsa, tüketici refahı  üzerinde olumsuz etki söz konusu olmayabilir. 
Eğer alternatif  ortam tam anlamı ile tam rekabet ortamı ise, yani üret-
ken yapıya ve bilginin üretimine ve yayılmasına ilişkin tam rekabet var-
sayımları geçerli ise, zaten pazarda etkinlik sağlanmış, giderek tüketici 
refahı  en üst düzeye erişmiş olacaktır. Bu sorun da, tüketim teorisindeki 
son gelişmelerin ışığı altında bu bölümün bir kesimini oluşturacaktır. 

2. Pazar Genişliğinin ve Yatırımların Teknik Gelişme Üzerindeki 
Etkileri 

Salt ekonomik argümanlarla hareket edildiğinde, değişik endüstriler-
de gözlenen teknik gelişmenin ekonomideki yatırım dalgalarını izlediği 
düşünülebilir. Yani yatırımlar arttıkça teknik gelişme de hızlanmakta-
dır. Ancak buradaki ilişkinin yönününe dikkat edilmesi gerekir. Teknik 
gelişme genellikle patent başvurularının sayısı ile ölçülmektedir. Yani 
bir endüstride ne kadar fazla,  patent başvurusu yapılırsa, o endüstrideki 
teknik gelişmenin o kadar hızlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Öte yan-
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dan uygulanan patentler bakımından yatırım ile patent başvurusu he-
men hemen bir ve aynı şey olmaktadır. Yani buluşunu patentleten bir 
firma  söz konusu buluşu uygulamaya geçtiğinde yatırım da yapmış ola-
caktır. Ayrıca patent başvurusu buluş sahibinin buluşunu açıklaması de-
mek olduğuna göre, bu açıklama, her ne kadar buluşun uygulanması bu-
luş sahibinin tekelinde ise de, rakip üreticilerin en az endüstrideki geliş-
me çizgisine ilişkin bilgiye sahip olmalarını sağlayacaktır. 

Teknik gelişmenin yatırım dalgalarını izlemesi herhangi bir paten-
tin uygulanması anında yatırım yapılmasından farklı  bir olaydır. Ekono-
mik konjonktürün yükselme döneminde patent başvuruları da artabilir. 
Teknik gelişme ile yatırımlar arasında bir bağıntının bulunup bulunma-
dığının araştırılması sırasında birlikte bağıntı ile karşılaşılması olasılığı 
yüksektir. Bu durumda ise gerek yatırımları, gerek teknik gelişmeyi et-
kileyen bir başka etkenin, etkenler grubunun varlığı söz konusu olabi-
lir. -

Bir firmanın  buluşunu patentlemesinin, bu firmanın  ilgili üretim da-
lında ulaştığı teknolojik aşamayı açıklaması demek olduğuna değindik. 
Firma bu patenti uygulamaya koyduğu zaman yeni bir yatırım, bir ge-
nişleme yatırımı söz konusu olabilir. Patent ister süreç buluşunu, ister 
mal buluşunu yansıtsın, bu mümkündür. Böyle olduğu zaman ise, patent-
lerle yatırımlar arasında ilişki arayan bağıntı çözümlemeleri, birlikte ba-
ğıntı kusurunu taşır ve buna dikkat etmek gerekir.1 

Burada patent başvurusunun, patent verilmesiyle sonuçlandığı var-
sayılmaktadır. Yatırımların artması ekonomik hayatta bir canlanmayı 
ifade  eder. Yatırımlarda rastlanan artış ile mevcut iş hacmi genişleyeceği 
gibi, yeni iş alanları da çekicilik kazanacaktır. Bu durumda firmaların 
ölçek genişletmek yoluna mı gidecekleri, yoksa yeni buluşlar mı patent-
leyip üretmeye başlayacakları, firmanın  olanaklarına ve ilgili endüstride 
yeni buluş olup olmamasına bağlıdır. Eğer firma  buluş-teknik gelişme 
alanında etkili ise, pazardaki gelişmeden, genişlemeden yararlanmak is-
teyecek ve bunu pazar payını eski payına oranla arttırması beklenen 
orandan daha fazla  artt ırarak yapacaktır. Örneğin pazarda yüzde 15 ora-
nında bir büyüme söz konusu olduğunda, incelediğimiz firma  toplam üre-
timini yüzde 15 ten daha fazla  arttırabilecektir. Çünkü, firma  pazarın 
yeni bölümlerine girecek ve evvelce başka üreticiler tarafından  karşıla-
nan talebi bu kez kendisi karşılayacaktır.2 

1 Buna benzer bir soruna Nestor E. Terleckyj dikkati çekmektedir. Bkz.: Terleckyj, 
Neston E., "What Do R&D Numbers Teli Us about Technological Change?" Ame-
rican Economic Review, Papers and Proceedings, May 1980, s. 59-60. 

2 Bu görüş yeni tüketim teorisi ışığında daha kolay anlaşılabilir, bkz.: 
Lancester, K.J., A New Approach to Cansumer Theory, J.E.P., LXXXIV, April 
1966, s. 132-59. 
Lancaster, K.J., Change and Innovation in the Technology of  Consumption, 
A.E.R., Suppl LVI, May 1966, s. 14-23. 
Lancaster, K.J., Consumer Demand, A New Approach, Columbia University 
Press, New York 1971, 
Archiböld, G.C.-Rosenbluth, G„ The New Theory of  Consumer Demand and 
Monopolistic Competition, Q.J.E., LXXXIX, Nov. 1975, s; 569-91. 
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Böylece karşılaşılan ilişki yatırım-buluş (patentleme) yönünde değil, 
büyüme-pazar genişlemesi-buluş yönünde bir ilişkidir. Talepte ya genel 
bir artış olacaktır (verdiğimiz örnek bu yöndedir), ya da belirli bir mala 
veya hizmete, ya da bu mal veya hizmetin taşıdığı özelliği karşı talep 
gelişecektir. İkinci olguya tersinden bakarsak, bir mala karşı talebin azal-
masıyla o malın buluş olma özelliğini, değerini, yeni buluşlara, araştır-
ma çabalarına zemin oluşturma niteliğini yitirmesi de düşünülebilir. Böy-
le bir olguya örnek olarak at nalı üretimi verilmektedir.3 

Madeni at nalları Milât'tan ikiyüz yıl önce ortaya çıkmıştır. Doğal 
bekleyiş bu at nallarının, hiç değilse gelişmiş ülkelerde 19. yüzyılda or-
tadan kalkması yönünde iken, at nalı konusunda yapılan patent başvur-
malarının 19. yüzyıl sonuna kadar arttığı ve ancak 1910'dan sonra düş-
meğe başladığı görülmüştür.4 Bunun nedeni olarak, tarımsal faaliyetin 
19. yüzyıl boyunca A.B.D.'nin batısına doğru genişlemesiyle, tarıma açı-
lan arazi miktarının ve giderek at gücüne ihtiyacın artması gösterilmek-
tedir. Yani at nalı genel ekonomik gelişim içinde bir tamamlayıcı mal 
olmuştur. Ekonomideki toplam talep artışı, bu malın özelliklerinde de 
gelişme gerektirmiştir. Örneğin yolların kalitesinin yükselmesi sonucu 
atların kaymalarını önlemek üzere at nalları üzerinde değişiklik yapıl-
ması, at nallarının geliştirilmesini gerektirmiştir. 

Teknik gelişme, buluş otonom bir olgu olarak tanımlanınca, ekono-
mik koşullarla teknik gelişme arasında birinciden ikinciye doğru bir iliş-
ki kurmak olanaksızdır. Teknik gelişme sisteme dışardan sokulmaktadır. 
Aslında böyle bir durumda teknik gelişme yatırımları etkileyecektir. Ör-
neğin otonom bilimsel »gelişmenin ürünü olarak ortaya çıkan bir buluş, 
halen uygulanmakta olan bir süreci ya da üretilmekte olan bir malı etkin 
olmayan, talep edilmeyen süreç veya mal durumuna getirir. Böylece bu-
luş mevcut süreç veya malların ekonomik yıpranma oranlarını yüksel-
tir, ya da ekonomik değerlerini sıfıra  indirirse, yeni tekniği uygulayan 
yatırımların yapılması söz konusu olacaktır. Yani karşımıza çıkan ilişki 
bu kez teknik gelişmenin yatırımları teşvik etmesidir ve talepte herhan-
gi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu olayla özellikle oligopolcü bir 
model içinde, rakiplerin çekişmesi sürecinde karşılaşılır. Biraz sonra bu 
soruya döneceğiz. 

3. Ekonomik Konjonktür-Buluş İlişkisi 

Teknik gelişme, buluş kavramlarıyla ilk kez önemli ölçüde ayrıntıya 
girerek ilgilenen iktisatçı J. Schmookler olmuştur. Bu iktisatçıya göre 
buluşçu faaliyet  sistemin içindedir. Pazara sunulan buluş miktarı, veri 
bilgi düzeyi ve yaratıcı üstünlüklere sahip iş gücü tarafından  belirlenir. 
Buluş talebini etkileyen ise yatırım malları talebi ve ekonomik nisbi kâr-
lılık düzeyidir. Patentleme sayısı ile ölçülen teknik gelişme ile ekonomik 
koşullar arasındaki ilişki araştırılırken, A.B.D.'de demiryolu endüstrisi 
incelenmiştir. İncelenen dönemin özellikle ilk yarısında ve hattâ üçte iki-

3 Schmookler, J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press, 
Cambridge: Mass., 1966, s. 91-94. 

* Schmookler, J., 1966, s. 92. 
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sinde, önemli teknik gelişmelere sahne olan demiryolu endüstrisinin, in-
celemenin yapıldığı A.B.D.'de az sayıda büyük şirketin denetimi altında 
bulunduğu hatırlanmalıdır. 

(TABLO 10) 

DEMİRYOLU DONATIMI ÜRETİM VE PATENTLENMESİNDEKİ BELLİ BAŞLI 
GERİLEME DÖNEMLERE 

Demir Yolu Yolcu Vagonu Yük Vagonu 
Ürün Patent Ürün Patent Ürün Patent 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

1861 1863 
1874-77 1880 1878 1878 1876 1878 
1885 — 1885 1885 1885 1886 
1894 1894 1895 1896-1900 1894 1898 

1908 1911 
1914 1918 1919 1918 1921 1918 
1932 1932 1933 1932 1933 1935 
1938 1943 1940 1942 1938 1943 

(TABLO : 11) 

DEMİRYOLU DONATLMI ÜRETİM VE PATENTLEMESİNDE BELLİ BAŞLI 
SIÇRAMA DÖNEMLERİ® 

Demir Yolu Yolcu Vagonu Yük Vagonu 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 
Ürün Patent Ürün Patent Ürün Patent 

1872 1869-73 1876 1876 
1881 1883 1882 1881 1880 
1887 1890 1892 1890 1840 1889 
1906 1911 1907 1908 1907 1907 

1910 1912 
1926 1921 1926 1929 1923 1939 
1937 1935 1937 1934 1937 1937 
1944 1946 1946 1948 1948 1949 

Demiryolu endüstrisinde patentleme ile ürün miktarlarındaki artış 
veya azalışların ne ölçüde birlikte olduğu şu iki tabloda görülmektedir. 

Tablolardan görüldüğü gibi ürünün ve patentlemenin düşük nokta-
larında ilk hareket genellikle üretimde olmakta, yani önce üretim azal-
makta, patentlemedeki azalma onu izlemektedir. Sıçrama durumunda 
ise, hem demiryolu hem de vagon patentlemesindeki değişmelerin üre-
timdeki değişmelerin önünde gitmesi ile sıkça karşılaşılmaktadır. 

5 Schmookler, J.K., 1966. s. 123. 
6 Schmookler, J., 1966, s. 123. 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Ekonomi tümü itiba-
riyle bir alt noktaya doğru gittiğinde patentleme sürecinin, teknik geliş-
menin bunu durdurması bu gidişi yavaşlatması olanaksızdır. Herşeyden 
önce teknik gelişme risk payı hayli yüksek olan bir olaydır. Bir ekono-
mide araştırma-geliştirme harcamaları yapılabilmesi için ekonominin, tüm 
harcamaların boşa gitmesi riskini karşılayabilecek kadar sağlıklı olması 
gerekir. Örneğin A.B:D. ekonomisinin, son birkaç yıldır diğer sanayi ül-
keleri ile birlikte içine girdiği krizin ilk etkilerinden biri araştırma-ge-
liştirme faaliyetlerinin  kısıtlanması olmuştur. Böyle bir durumda alter-
natifin  doğrudan doğruya üretken endüstrilerin desteklenmesi olduğu dü-
şünülürse, Schmookler'in düşüş süresine ilişkin bulguları yerindedir. 

Ekonominin tırmanma aşamasına ilişkin bulguların ise dikkatle ele 
alınmaları gereklidir. Herşeyden önce patentleme sürecinin toplam 7 kez 
öne geçtiği, yani 7 kez üretim artışının patentlemeyi beş yıl ile bir yıl 
arasında geriden izlediği görülmektedir. 

Demiryolu patentleriyle demiryolu hisse senedi fiyatları  (S), demir-
yolu yatırımı (IR) ve üretici dayanıklı donatım yatırımları (IE) arasın-
daki bağıntı katsayısının hesaplanmasından, şu sonuçlar elde edilmiştir.7 

Bağımsız Değişken r 

St . 0.751 
St-1 . 0.764 
St-2 0.724 
IR-1 0.602 
IR-2 0.532 
IEt 0.462 
IEt-1 0.477 
IEt-2 0.463 

Elde edilen bağıntı katsayılarının hiç biri istatistiksel açıdan önemli 
değildir. Böylece patent başvurmalarını yatırım, hisse senedi fiyatındaki 
değişmeler gibi bağımsız değişkenlerle açıklamak mümkün olmamıştır. 

Ekonomideki toplam gayr-ı safi  sermaye birikimi ile demiryolu sek-
töründe gayr-ı safi  sermaye birikimi ve patentleme arasındaki ilişkinin 
incelenmesinden, yatırımlarla patent sayısı arasında bir uyum olduğu 
saptanmıştır.8 Ekonominin içinde bulunduğu konjonktürün özelliklerinin 
tüm endüstrileri etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim bina yapı faaliyetle-
riyle yapı endüstrisinde patentleme arasındaki ilşkinin araştırılmasından, 
demiryolları örneğindekine benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu saptamayı 
gösteren tablo aşağıdadır.9 

Demiryolu örneğinde, düşüş döneminde yatırımlarla patentleme faa-
liyetlerinin aynı zamanda ya da yakın zamanlarda aynı gidişi gösterdik-
leri saptanmıştı. Yapı endüstrisinin incelenmesinden de aynı sonuç elde 

7 Schmookler, J„ 1966, s. 127. 
8 Schmookler, J., 1966, s. 128-29. 
9 Schmookler, J„ 1966, s. 133. 

94 



edilmektedir. Bir yıl, 1933 yılında patentleme de, yapı faaliyetleri  de dü-
şük bir dönemi yaşamışlardır. Onun dışında 1950 yılında 8 yıl olmak üze-
re, patentleme ile yapı faaliyetinin  düşük noktaları beş kez bir veya 2 
yıl ara ile olmuştur. 

(TABLO : 12) 

YAPI FAALİYETLERİYLE BULUŞLAR ARASINDAKİ ZAMAN UYUMLARI -
7 YILLIK HAREKETLİ ORTALAMALARIN 17 YILLIK HAREKETLİ 

ORTALAMALARDAN YÜZDE SAPMALARI 

Devre Patent Yapı Faaliyetleri 

Düşüş 1850 1842 
Zirve 1857 1854 
Düşüş 1862 1863 
Zirve 1870 1870 
Düşüş 1879 1878 
Zirve 1887 1889 
Düşüş 1897 1899 
Zirve 1906 1913 
Düşüş 1920 1918 
Zirve 1928 1926 
Düşüş 1933 İ933 
Zirve 1938 1938 

Tırmanış dönemlerinde ise, 1852 ve 1928 yıllarında patentlemenin 
artışı, üç ve iki yıl geriden gelmiştir. Buna karşılık patentleme 1887'de iki, 
1906 da dokuz yıl gibi sürelerle önde gitmiştir. 

Fabrika ve donatım yatırımlarıyla, başarılı patent başvurmaları sa-
yısı arasında yapılan regresyon araştırması da ilginç sonuçlar vermiştir. 
Özetle elde edilen denklem şu olmuştur.1 0 

log p„4o_42=1.174+0.927 log I „3 , ; r2 =0.918 
(0.080) (0.070) 

Böylece 1940-42 yıllarındaki patentlemeyi açıklamakta, 1939 yılında 
yapılmış olan yatırımların gösterdiği ilişki sağlıklı, istatistik açısından 
anlamlı ve önemli olmaktadır. 1948-50 dönemi için de benzer sonuçlar el-
de edilmektedir. 

log P I94S-50— 0.598+0.940 log I 1947, r2=0.905 
(0.116) (0.070) 

Varılan sonuç şöyle özetlenebilmektedir. "Sermaye malları itibariyle 
buluşçu faaliyetin  endüstriler arasındaki dağılışı, yatırımın dağılışı ile 
oranlıdır."11 Hattâ daha da ileri gidilerek, yatırımda yüzde bir oranında 

ıo Schmookler, J., 1966, s. 144. 
ıı Schmookler, J„ 1966, s. 144. 
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bir artışın, sermaye malları buluşlarında da yüzde bir artışa sebep olacağı 
iddiası ifade  edilmektedir. Kanımızca böyle bir nedensellik ilişkisi sap-
tamak olanaksızdır. Hat tâ her ne kadar yatırım-buluş ilişkisinin, yatırım-
dan buluşa doğru olduğu iddia ediliyorsa da, buna katılmak, endüstri dü-
zeyinde böyle bir ilişkinin bulunduğunu kabul etmek güçtür. 

Bu konuda şöyle bir görüşü aktarmak yararlı olabilir : 

" yakın geçmişte daha fazla  sermaye malı buluşu elde etmiş olan 
endüstrilerin elinde bulunan yeni makinelerin, eskilere oranla üstünlük mar-
jı diğer endüstrilere oranla daha fazla  olacaktır. Bu endüstriler kısa dönem-
de diğer endüstrilere oranla daha fazla  yenileme yatırımı yapacaklardır. Böy-
lece, hem yatırım hem de buluşlar yakın geçmişteki buluşlarla bağıntılı ola-
caklardır."12 

Bu ifadenin  önemli yanı, patent in yat ır ıma zaman itibariyle önceli-
ğinden çok, endüstride teknik gelişme sonrası yenileme yatır ımı yapılma-
sını vurgulamasıdır. Böylece söz konusu olan, endüstride mevcut serma-
ye mallarının teknolojik yıpranma hızının yüksekliğidir. Aktarılan ifade-
de endüstri sözcüğünü firma  sözcüğü ile değiştirirsek, çözümlemeyi etki-
lemeden firmalar  arası çekişmenin teknolojik gelişme halinde nasıl bir 
duruma geldiğini görebiliriz. 

Patent ler ile yatır ım arasındaki regresyon katsayısının yüksekliğinin, 
bir üçüncü etkenin her ikisini birden etkilemesinden ileri gelebileceği ve 
bu üçüncü etkenin endüstrinin büyüklüğü olabileceği de düşünülmüştür. 
Ancak büyüklük göstergesi olarak, endüstrideki işçi sayısı esas alınmış 
ve herhangi bir anlamlı sonuç elde edilememiştir. Böyle bir yaklaşım ol-
sa olsa, yeni tekniklerin otomasyon yolu ile endüstride istihdamı etkileyip 
etkilemediğini araşt ı rmakta olumlu sonuç verebilirdi. O zaman da ya-
pılması gereken bir kesit çalışması değil, gerektiği gibi ölçülmüş yatır ım 
serileriyle yapılmış bir zaman serisi çalışması olurdu.1 3 

Bu konuda kayda değer bir başka regresyon denemesi, önceki patent-
leme faaliyetinin  de işin içine katılmasıyla yapılan hesaplama olmuştur. 
Bu regresyonun sakıncalı tarafı  belirli bir endüstri için değil, toplam ve-
riler kullanılarak yapılmış olmasıdır. Böyle bir regresyon endüstri iti-
bariyle yapılmış olsaydı, endüstrinin teknolojik dinamizmini yansıtmak-
ta yararlı olabilirdi. Sözü edilen denemede şu sonuç elde edilmiştir. 

log P,,40.42=0.190+0.741 log P l w . „ + 0 . 2 7 0 log I „„ ; R2=0.981 
(0.132) (0.095) (0.090) 

Savaş sonrası dönem için ise 

log P,„,.BO=0.217+0.615 log P „ 4 5 . 4 7 + (0.380) log I„ 4 7 ; R2=0.953 
(0.120) (0.139) (0.136) 

Böylece, her ne kadar patentleme faaliyetinin,  farklı  dönemler için de 
olsa, hem açıklayıcı, hem açıklanmak istenen olarak kullanılması otoko-

12 Schmookler, J„ 1966, s. 146. 
13 Bu konuda daha geniş bir tartışma için bkz.: 

Kurdoğlu, Ç., Dış Ticaret ve Teknik Seçimi, S.B.F. Ankara, 1975. 
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relasyona neden oluyorsa da, yatırım katsayısının halâ önemli oluşu bu 
regresyon denemesi hesabına sevindiricidir. 

Teknik gelişmeyi pazar mekanizmasının talep, yatırım gibi değişken-
lerinin etkisiyle açıklama eğilimindeki bazı iktisatçılar, sipariş üzerine 
buluş geliştirmenin dahi mümkün olduğunu savunmuşlardır. Bu yakla-
şımın genel düzeyde geçerli olduğu örnekler kuşkusuz bulunmaktadır. 
Önemli olan 'araştırma'nın ne olduğunu iyi saptamaktır. Yoksa, buluş so-
nucu ortaya çıkan malın üretilip üretilmeyeceği, diğer bazı etkenler ya-
nında bu mala karşı talep bulunup bulunmadığına da bağlı olacaktır. 
Gerçekten kapitalist süreç talep uyarma yeteneğine sahiptir. Fakat bu-
nu mutlak, veri kabul etmek sorunu sağlıklı bir biçimde cevaplandırmak 
bakımından doğru olmayabilir. 

Burada buluşları mal buluşu-süreç buluşu şeklinde ayırmadık. Çünkü 
talebin etkisi tartışıldığında, bu talep ister at nalı talebi, ister elektronik 
aygıt talebi olsun, teknik gelişmenin anlamlı olan türü mal buluşudur. 
Buluşların süreç buluşu açısından incelenmesi, ister mevcut bir malın 
üretilmesinde yeni bir sürecin uygulanmasına ilişkin olsun, ister yeni bir 
süreç ile yeni bir malın üretilmesi söz konusu olsun, bilgi düzeyinin ge-
tirdiği kısıtlamalara, 'teknolojik olanaklar'a ağırlık veren yaklaşıma yol 
açacaktır. 

4. Teknik Gelişme Patent Başvurmalarının Sayısı İle Ölçülebilir mi? 

Bu yaklaşımı tartışmaya geçmeden önce, Schmookler'in teknolojik 
gelişmenin göstergesi olarak tanımladığı, kullandığı 'başarılı patent baş-
vuru lar ın ın teknik gelişmeyi ölçme gücüne sahip olup olmadıklarının 
tartışılmasının gerektiği kanısındayız. Üçüncü bölümün sonunda patent 
kurumundan söz ederken, üç husus üzerinde durduk. Bunlar patentlerin 
buluşçuların hakkını koruma görevini gördükleri, patentlerin ülkelerara-
sı teknoloji aktarılmasındaki önemi ve patent sonucu ortaya çıkan tekel-
leşme olgusu idi. Kısacası patentleri kurumsal açıdan inceleyip tartıştık. 
Şimdi yapmak istediğimiz ise, patentlerin teknik gelişmeyi ne denli öl-
çebilecekleri sorununu ve buna ilişkin olarak hem patent-buluşların he-
terojenliğini, hem de buluşçu firmaların  patentleme stratejisini tartışmak-
tır. Böylece hem biraz önce tartıştığımız araştırmaların izlediği yöntemi 
inceleyip eleştirmeğe, hem de biraz ilerde tartışacağımız teknik gelişme-
de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde  toplama (aggregation) soru-
nuna ışık tutmaya çalışacağız. 

A. Bazı Tanımlar : fpPSBffiS^'^' 
Bu tartışmayı sağlıklı bir biçimde yapabilmek için bazı kavramları 

tanımlamak yararlı olabilir. Teknoloji fizik,  yaşam ve davranış bilimle-
rinin belirli amaçlarla uygulanan tüm içeriğinden oluşur. Bu şekli ile kav-
ram, tüm teknik fikrini,  tıp tarım, yönetim ve diğer gerek mekanik (hard-
ware), gerek bu mekanik öğelerin kullanımı aşamasında ortaya çıkan 
(software)  içeriğini ifade  eder.14 Böylece dikkat edilmesi gereken teknik 
kavramının, teknolojinin içeriğini oluşturduğudur. 
1 4 Jantsch. E., Technological Forecasting in Perspective, O.E.C.D., Paris, 1967, s. 15. 
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Bu kavramlara paralel olarak temel araştırma, bilim ve teknolojinin 
temellerine, esaslarına yönelik araştırmadır. Araştırma alabildiğine ku-
ramsal, temel bilim alanlarında veya belli uygulamalı amaca ya da amaç-
lara yöneltilmiş olarak yapılabilir, ya da bu iki türün arasında bir nite-
lik taşıyabilir. Yani alabildiğine uygulamaya dönük, üretimin neredey-
se güncel sorunları üzerinde olabileceği gibi, uygulamadan tamamen uzak 
veya kısmen temel, kısmen uygulamalı olabilir. 

Bilimsel buluşlarda uygulanabilirlik, kullanışlılık gibi sorunlar yok-
tur. Bilimsel bir bulgu potansiyel olarak yararlıdır. Ayrıca bilimsel bu-
luşların pek çoğu ortaya konulduğu anda yararsızdır. Çünkü bilim ada-
mının buluşlarının uygulanabilirliğini sağlamak gibi bir kaygısı genel-
likle yoktur. Bilimsel buluşların bir başka özelliği de genel nitelikte ol-
malarıdır. Teknik buluşları şöyle tanımlamak araştırma sorununu ince-
lememizde yardımcı o lur : teknik buluşlar üretimde uygulanmak üzere 
veri bilgiden elde edilen bileşimlerdir.15 

Teknik buluşların ikinci özelliği, tekniğin üretim süreci boyunca ge-
liştirilmesinden farkı,  düşünsel içeriğinin daha fazla  olmasıdır. Bu özel-
likten söz edince bir diğer kavramsal sorundan daha söz etmek kaçınıl-
maz olur. Teknik gelişmeye, buluşlara ilişkin kavramlar başlıca üç tane-
dir. Bunlar keşif  (discovery), temel buluş (invention) ve buluş (inno-
vation)tur. Bir keşif,  temel buluş için gerekli bilgi kaynağının, bilimsel 
olanakların geliştirilmesini ifade  eder. Bu kaynağa dayalı olarak temel 
buluşlar ve oradan da uygulanabilirlik özelliği taşıyan buluşlar elde edi-
lebilir. Bu paragrafta  teknik gelişmeye ilişkin olarak yapılan ayrım, te-
mel buluş-buluş ya da süreç buluşu niteliğindedir. Teknik buluşların üçün-
cü özelliği, ya üretim maliyetini azaltıcı süreçler geliştirerek ya da yeni 
mal üreterek yarar sağlamasıdır. Aslında bu özellik temel-bilimsel bu-
luşlarla teknik buluşlar arasındaki farkı  belirler. Bir temel-bilimsel bu-
luş ekonomik anlamda yararlı olduğu zaman, pazar mekanizması tarafın-
dan bir buluş haline getirilir. 

B. Patent Başvurmasının Zamanlanması 
Böylece bazı tanımlamaları yaptıktan sonra, patent başvurmalarının 

teknik gelişmeyi ölçmede ne denli başarılı olabileceklerini tartışmaya dö-
nebiliriz. Üçüncü bölümün sonunda yaptığımız tartışmayı hatırlarsak, pa-
tentin esas varlık nedeni, buluşçu kişinin buluşun sağlayacağı nimetler-
den yararlanması, bu kimsenin buluş üzerindeki haklarının korunması-
dır. Aslında en dar anlamı ile patent, kişiye bir mülkiyet hakkı vermek-
tedir. Oysa buluşlarını patentletmek için başvuranların giderek daha az 
sayıda kişiden, daha fazla  sayıda şirketten oluştuğuna daha önce değin-
miştik. Buluşçu kişilerin patent başvuruları aslında, bu kişiler doğrudan 
doğruya üretici olmadıkları sürece, mal ya da süreç buluşlarına girdi ni-
teliğindedir. 

!5 Kuznets, S., Inventive Activity: Problems of  Measurement and Definition,  The 
Rate and Direction of  Inventive Activity, der.: R.R. Nelson, Princeton-Hall, 1962, 
s. 21. 
Patent istatistikleri konusunda bkz.: 
Schmookler, J., 1966, s. 18-57. 
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Kişi buluşunu bir an önce patentlemek ister. Çünkü buluşu yapması 
ile patentlemesi arasında, bir başkası aynı dalda patent başvurusunda 
bulunabilir. Şirketler bakımından ise durum biraz değişiktir. Birden faz-
la strateji söz konusu olabilir. Şirketin nasıl davranacağı herşeyden önce 
gücüne, büyüklüğüne, pazarın ne kadarını denetim altında bulundurdu-
ğuna bağlıdır. Şirket küçük ise, pazarda ancak marj inal yere sahipse bu-
luşu patentlemek konusunda buluşçu kişi gibi davranabilir, yani bir an 
önce patent başvurusu yapar. Böyle bir şirketin zaten büyük ölçekte çe-
şitlendirilmiş araştırma-geliştirme çabalarına girişmesi beklenemez. Bu 
tür şirketler genellikle yöneticilerinin, sahiplerinin buluşçu özelliklerin-
den yararlanarak buluş elde ederler.16 Elde ettikleri buluşları da hemen 
patentlemek, bir başka deyişle buluş üzerindeki haklarını hemen tescil 
ett irmek isterler. 

Büyük şirketler bakımından ise durum biraz farklıdır.  Bunlar paza-
rın önemli bir bölümünü teknolojik üstünlükleri, çeşitlendirmeden doğan 
üstünlükleri, örgütlenme üstünlükleri ve benzeri organik üstünlüklerin-
den dolayı ellerinde tutarlar. Bünyelerinde geliştirdikleri veya özel kişi-
ler tarafından  henüz geliştirilmiş ve kendi şirketlerine maletmiş olduk-
ları yenilikleri, buluşları hemen patentlemek gibi bir zorunlulukla kar-
şı karşıya değillerdir. Tersine buluşu patentlemekte gecikmeyi yeğ tuta-
bilirler. Çünkü, patentleme süreci buluşun açıklanması yolunda ciddî bir 
adımdır. Patent bürosu yayınlarını izleyen herkes böyle bir buluş yapıl-
dığından haberdar olur. Her ne kadar buluşun potentlenmiş olması baş-
kaları tarafından  kullanılmasına olanak vermezse de, diğer araştırıcı bi-
rimler, firmalar  söz konusu üretim dalındaki gelişme çizgisi, teknolojik 
düzey hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu ise buluşçu firmanın  isteyeceği bir 
şey değildir. Çünkü bu firmanın  çekiştiği diğer birimler, patent ile yeni 
tekniğin açıklanması sonucu patent konusu tekniği kullanamasalar da, 
buluşçu firma  ile aynı teknolojik bilgi düzeyine çıkarlar. 

Bu durumda patentleme stratejisi kavramı ile karşılaşırız. Firma bir 
buluşu ne zaman patentleyecektir? Firma buna karar verirken bir yan-
dan buluşu pazarlayarak elde edeceği rant gelirini azamîleştirecek, aynı 
zamanda kendi araştırma, geliştirme ve teknik gelişme düzeyi ile rakiple-
ri arasındaki farkı  korumasına, sürdürmesine olanak sağlayacak zamanı 
seçecektir. Bu seçimi etkileyen bir etken de, firmanın  buluşunu patent-
leyerek pazar payının diğer firmaların  eline geçmesini önlemek istem-
sidir. 

Bu iki etkeni birer örnekle açıklamak yararlı olabilir. A firması  araş-
tırma-geliştirme faaliyetleri  yapmakta, yaptırmakta ve bunun sonucu 
olarak belli bir teknolojik bilgi düzeyine gelmektedir. Bu düzeye gelme-
sini sağlayan giriştiği araştırma-geliştirme faaliyeti,  bundan elde ettiği 
yarar ise yeni buluşlar yapmasının mümkün hale gelmesidir. Firma öyle 
bir teknolojik düzeye gelmiştir ki, yeterli talep koşulu ile karşılaştığın-
da yeni bir mal üreterek kendi pazar payını genişletebilecektir. Bu du-

A.B.D.'de Boston şehri çevresindeki Route 128 adlı yol bu tür şirketlerle dolu-
dur ve bu özelliğini ülkenin önemli bir kültür merkezine yakm oluşuna borçlu 
olduğu söylenir. 
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ramdaki A firması  buluşunu patentlediği anda erişmiş olduğu teknolojik 
bilgi düzeyini de açıklamış olacaktır. 

A firması  pazarın belli bir oranını denetlemektedir. Aynı zamanda 
araştırma geliştirme faaliyetleri  yapmakta-yaptırmakta ve buluş elde et-
mektedir. A firmasının  başlıca rakipleri B ve C firmalarıdır.  A firması 
buluşlarını hemen patentlemektedir. B ve C firmalarının  davranışlarını 
izleyerek patent başvurusunu, onların pazarın daha büyük bir bölümünü 
ele geçirmelerini sağlayacak bir girişimde bulunduklarını saptadığı za-
man yapmaktadır. Hatırlatalım ki yasalar yeni mal ya da sürecin uygu-
lamaya konulmasından başlayarak belli bir süre patent başvurmasında 
öncelik hakkı tanımaktadır. 

Böylece ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz olay aslında neden 
buluşların patentlenmeyebileceği, buluşçuların böyle bir korumadan ya-
rarlanmayı hangi nedenlerle erteleyebilecekleri idi. Bir başka deyişle, pa-
tent başvuruları istatistik olarak, başvuran kimse ya da başvurulan en-
düstride veya ortamda erişilmiş olan teknolojik bilgi düzeyi, teknik ge-
lişme potansiyeli hakkında sağlıklı fikir  vermeyebilir. Hat tâ vermemesi 
olasılığı hayli yüksektir. Ayrıca değindiğimiz firma  davranış özellikleri 
gözönüne alındığında yatırım, talep gibi etkenlerin önemi de hayli azal-
mış olmaktadır. Ekonomideki talep düzeyi ne olursa olsun, eğer firma 
değindiğimiz ikinci durumla karşı karşıya değilse, aslında gerçekleştirdiği 
bir buluşu patentlemeyip kendi 'buluş portföyünde'  saklayabilecektir. Bu-
luşların patentlenmeyebileceğine ilişkin bir başka örnek te şudur. Uçak 
yapımcıları ve diğer savunma sanayii uzmanları pek ender olarak patent 
başvurusunda bulunurlar. Çünkü başlıca müşterileri devlet olduğunda, 
ya özel ayrıcalıklar karşılığında ya da karşılıksız lisans vererek teknolo-
jik buluşlarını işverenleri, müşterileri durumundaki devlet veya onun bir 
organı ile paylaşmak zorunda kalırlar. 

Bir başka sorun buluşçu sürecin uzunluğu ve patent başvurusu ile 
patentin verilmesi arasında bürokratik nedenlerle geçen sürenin, endüst-
riler ve ülkeler arasında ne derecede homojen olduğu, yatırım, talep gibi 
değişkenlerle buluşlar arasında ilişki aranırken kaç yıllık gecikme (lag) 
kullanılacağıdır. Kuşkusuz, bir buluş elde edilmesi için çalışılması gere-
ken süre herbir buluşun niteliğine, önemine bağlı olarak farklılık  göste-
receği gibi, endüstriler arasında da önemli farklılıklar  bulunacaktır. Ör-
neğin bir önemli buluş beş yıllık bir çabanın ürünü olabilir. Ama aynı 
buluş diğer birçok buluşun hemen uygulamaya konulmasına olanak sağ-
layabilir. Bu özellikler nasıl bağdaştırılacak, patentleme ile değindiğimiz 
ekonomik değişkenler arasındaki ilişki nasıl saptanacaktır? Yakın zaman-
larda yapılan çalışmalarda A.B.D.'de patent başvurusu ile patentin ve-
rilmesi arasında dört yıl geçtiği için, dört yıllık bir gecikmenin uygulan-
ması anlamlı görülmüştür. 

Burada sözü edilen süreler yukarıda tartıştığımız türden ya da baş-
ka herhangi bir gecikmenin söz konusu olmaması halinde geçerli olacak-
tır. Oysa firmaların  temel buluş yapmakla 'buluş'u uygulamak arasında 
geçirdikleri sürenin ortalama 14 yılı bulduğu saptanmıştır .1 7 

" Kennedy, C..-A.P. Thirwall, Technical Progress: A Survey, E.J. Cilt: 82, March 
1972, s. 58. 
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Böylece değinilen sorun aslında bir toplama (aggregation) sorunu-
dur. Patent istatistikleri tek bir rakkamla ifade  edildiğinde, tüm buluşla-
rın aynı önemde olduğu benzer nitelikler taşıdığı varsayılmış olacaktır. 
Oysa patentler değil endüstriler itibariyle, aynı endüstri içinde dahi çok 
değişik değerde buluşları simgeleyebilmektedir. Tükenmez kalemle tran-
sistor arasındaki fark  çok açıktır. Tükenmez kalemin bilyasma ya da mü-
rekkebine ilişkin buluşla plâstik kılıfına  ilişkin buluş arasında, bir alu-
minyum redüktörü ile aynı aluminyum fabrikasmdaki  elektrik şalterine 
ilişkin buluşlar arasında çok önemli farklar  bulunmaktadır .1 9 

Bu tartışmayı J. Schmookler'in yaptığı bir araştırmaya değinerek bi-
tirelim. 1938, 1948, 1952 yıllarında verilmiş olan patentlerin sahiplerine, 
patentlerinin yaklaşık cari pazar değeri sorulduğunda alman cevaplar, 
beşbin dolarla bir milyon dolar arasında değişmiştir. Bu dağılımın med-
yan değerleri 50.000-100.000 dolar, ortalaması ise 250.000 dolar olarak he-
saplanmıştır.20 

5. Teknik Gelişmeyi Açıklamada Teknolojik-Bilimsel Bilgi 
Düzeyinin Önemi 

A. Bazı Kuramsal Tartışmalar 

Teknik gelişmeyi, buluşları neyin etkilediği, uyardığı konusunda baş-
lıca üç okuldan söz edilmektedir. Bunlar; 

a) Buluşların buluşçunun yetenekleri sonucu ortaya çıktığını, sez-
giye dayandığını savunan (transcendentalist) okul, 

b) Buluşların kaçınılmaz olduğunu ve temel buluşların basit buluş-
lar birikiminden doğduğunu savunan birikimci (kümülâtif)  sentez okulu 
ve, 

c) Buluşların gereksinmeler sonucu, üretim maliyetlerini düşürmek 
ya da mevcut mallara oranla daha ucuz ikame malları geliştirmek için 
yapıldığını savunan "mekanistik" okuldur.21 

Mekanistik okul kategorisi ile J. Schmookler'in soruna nasıl baktı-
ğını tartışırken karşılaşmıştık. Sezgi faktörünü  vurgulayan okul tarafın-
dan ileriye sürülen görüş, doğrudan doğruya buluşu yapanın kim olduğu 
araştırıldığında geçerlidir. Örneğin buluş yapan kimsenin kesinlikle bel-
li düzeyde eğitilmiş olması gerekmeyebilir. Şu veya bu şekilde elde edil-
miş bir birikim sonucu bu okulun tanımladığı türde bir süreç içinde bu-
luş yapılabilir. 

Birikimci sentez okulunun yaklaşımı, bizim burada geliştirmek iste-
diğimiz yaklaşımın bir kesimini oluşturmaktadır. Yukarda, ikinci alt bö-
lümün sonlarına doğru şöyle iki denklem ile karşılaşmıştık: 

18 Mansfield,  E., Industrial Research and Technological Innovations An Economet-
ric Analysis, W. Norton, New York, 1968. 

1 9 Toplama sorununa araştırma ve geliştirmeye getiriden söz ederken döneceğiz. 
20 Schmookler, J„ 1966, s. 54. 
21 Usher, A.P., A History of  Mechanical Inventions, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1954. - - "•'«••• 
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log i 1940.42 — 0.190+0.741 log P|937_39 + 0.270 log 11939) R 2 = 0 . 9 8 1 
(0.132) (0.095) (0.090) 

log P1948-50 ==0.217+0.615 log P,,«.47+0.380 log I , w ; R 2 = 0 . 9 5 3 
(0.120) (0.139) (0.136) 

B u d e n k l e m l e r d e görü len , 1937-39 v e 1945-47 y ı l l a r ı a r a s ında y a p ı l a n ba-
şar ı l ı p a t e n t b a ş v u r u l a r ı n ı n 1940-42 v e 1948-50 p a t e n t b a ş v u r u l a r ı n ı açık-
l a m a k t a i s ta t i s t ikse l a ç ıdan an laml ı , öneml i o lduk la r ıd ı r . 

A n c a k bu luş l a r ı d a h a önceki bu luş l a r l a a ç ı k l a m a g i r i ş imi kan ımızca 
ye t e r l i sonuç l a r v e r m e m e k t e d i r . G ö z ö n ü n e a l ı nmas ı g e r e k e n başka e tken-
l e r de va rd ı r . Ç ü n k ü ya ln ızca b u görüş le ye t in i ld iğ inde , bu lu ş l a r ı n gide-
r e k a r t m a s ı n ı b e k l e m e k ge rekecek t i r . Böyle b i r d u r u m l a ka r ş ı l a ş ı lmad ı -
ğ ına göre, b i r n o k t a d a b u l u ş l a r d a y a m u t l a k b i r aza lma , y a da a r t ı ş h ı -
z ında b i r a z a l m a o lmak tad ı r . 

B u k o n u y a i l işkin o l a r ak S. K u z n e t s ' d e şu görüşe r a s t l a n m a k t a d ı r : 
" Endüstrinin diğer süreçlerinde ilk büyük buluşun sunulduğu andan 
itibaren teknik gelişme dürtüsü vardır. 
Daha fazla  buluş dürtüsü varken geliştirilecek işlem sayısı sınırlıdır ve gi-
derek tükenir. Bir imalât endüstrisinde teknik gelişme el emeğinin makine 
ile ikame edilmesinden oluşur. Tüm önemli işlemler makina ile yapıldığında 
göreli bir mükemmeliyete erişilmiş olur. Böylece buluşların sayısının artma-
sına gerek kalmaz..."22 

K u z n e t s b u r a d a son derece öneml i b i r özell iğe d e ğ i n m e k t e d i r . B u n u 
W.E.G. S a l t e r ' ı n d i l i nden şöyle ifade  e t m e k o lanak l ıd ı r : 2 3 

"Bir endüstri yeni bir bilimsel ilke üzerine kurulmuş olabilir. Örneğin 18. 
yüzyılda buhar gücü, 19. yüzyıl sonlarında elektrik, sırasıyla; 18. yüzyılın 
son çeyreğinde James Watt'ın buhar gücü ile çalışan makine buluşu, 1830 1ar-
dan sonra Davy, Faraday, Henry ve nihayet T.A. Edison'un elektrik alanın-
daki katkıları, bu iki endüstride halâ uygulanmakta olan ve yeni teknikleri 
de etkileyebilen teknolojiyi oluşturmuştur.24 Ta ki katı hal fiziğindeki  geliş-
melerin transistorun geliştirilmesine yol açmasına kadar. Bu gelişme 'yeni bir 
bilimsel ilke'ye dayanmaktadır." 

Ş a l t e r şöyle d e v a m e t m e k t e d i r : 

"Böylece aynı temel ilke üzerinde büyük sayıda geliştirme yapma olanağı 
vardır. Yeni, uzmanlaşmış, özel bir amaca yönelik bir teknoloji geliştirilir 
ve hiç değilse bir süre önemli geliştirmeler ve değişiklikler yapma olana-
ğını verir... Zamanın belirli bir noktasında bazı endüstriler böyle bir dina-
mik dönemi yaşarken diğer bazı endüstriler olgunlaşmışlardır ve bu so-
nuncularda az sayıda önemli gelişme ile karşılaşılır."25 

2 2 Kuznets, S., Secular Movements in Production and Prices, Houghton-Mifflin 
Company, 1930, s. 31-32. 

2 3 Şalter, W.E.G„ Productivity and Technical Change, Cambridge University Press, 
1969, s. 133. 

24 Jewkes, J., Sawers, D., Stillerman, R., The Sources of  Invention, The Norton 
Library, New York 1969, s. 40-41, 52-53. 

23 Şalter, W,E,G., 1969, s. 133. 
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"Gerek Kuznets'de gerek Salter'da üstü kapalı olarak ifade  edilen hu-
sus, bir temel bilimsel gelişme üzerinde yapılan araştırma-geliştirme har-
camalarına getirinin giderek azalacağı, bir başka deyişle bu temel bi-
limsel gelişmeye dayalı olarak elde edilecek buluşların giderek daha pa-
halıya malolacağıdır. Dikkat edilirse bu nokta daha önce değindiğimiz 
Nelson-Norman modeli ile birlikte aynı temel ilkeyi anımsatmaktadır. 
Aralarındaki önemli fark  Kuznets, Şalter ve bazı diğer iktisatçıların ka-
ramsar diyebileceğimiz görüşlerine karşılık, Nelson-Norman ikilisinin bu 
olayı üretimin uluslararasılaştırılması sürecini açıklamada kullanmaları-
dır. 

Nelson-Norman çözümlemesi, daha dinamik bir görünüm sunmaktay-
sa da, bu dinamizm teknik gelişmenin kullanılan kapasitesinin arttırılma-
sına ilişkindir. Yoksa doğrudan doğruya teknolojik gelişme sürecinin di-
namiğine değil. 

Teknolojik Gelişmede Azalan Verim 

Teknolojik gelişmenin azalan verimler tarafından  etkilenmesi nede-
niyle bu olgu "S" şeklinde bir eğri ile gösterilmiştir. Sigmoid eğri olarak 
anılan bu eğri, biyolojik gelişme süreci ile teknik gelişme süreci arasın-
daki analojiden esinlenerek benimsenmiştir. Böyle bir analizin gerekçe-
si, doğal örgütlenmedeki rekabet, büyüme, çökme gibi olguların sınırla-
dığı olanaklar çerçevesinde yer alan değişme süreçlerinin, insan yapısı 
örgütlerde ve giderek teknolojik gelişme için geçerli olmasıdır. Teknolo-
jik gelişmenin veya teknolojinin kullanılmasının etkileri anlamında ol-
sun, teknolojik gelişmenin hızı ve yönü, yer aldığı toplumsal ve ekonomik 
ortamdan etkilenir.26 

Biyolojik gelişme kalıplarından örnek veren D.P. Coates, sigmoid eğ-
rilerin kullanılışını, endüstriler arası gelişme olanaklarının farklılığını 

2 6 Coates, D.R., 'Technological Forecasting and Planning of  R-D', Technological 
Forecasting, Der.: R.V. Arnfield,  Edinburgh University Press, 1969, s. 88. 

27 Coates, D.R., 1969, s. 90. 
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Bu örnekte 't ' zamanında A endüstrisinin gelişme sınırlarına geldi-
ği, C endüstrisinin ise B'ye oranla daha başarılı olacağı böylece ikame 
endüstrisi niteliğini kazanacağı görülmektedir. 

J . Schmookler sigmoid eğriyi şöyle yorumlamaktadır: 
"S şeklindeki büyüme eğrisinin en önemli özelliği satış eğrisinin yaklaştığı 
asimtotun önemli sayıda buluşçu faaliyetin  ekonomik kârlılığa sahip hale gel-
diği düzeyi aştığı noktada ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda bir en-
düstrinin varlık nedeni ekonomik olanaklar değil, pazarın büyüme potansi-
yelidir.'^ 

Daha önce de gördüğümüz gibi mekanistik okul ve benzeri yakla-
şımlar bakımından yeni bir mal için talep varsa, o mal teknolojik kısıtla-
malardan bağımsız olarak bulunacak ve üretilecektir. Bu görüş, mevcut 
bir teknolojik gelişmenin üretime yöneltilmesi amaçlandığı takdirde geçerli 
olabilir. Fakat, söz konusu yaklaşımın bunu değil, doğrudan doğruya 
teknolojik gelişmeyi amaçladığı kanısındayız. 

Teknolojik gelişmenin açıklanmasında Schmookler yaklaşımı ile Kuz-
nets yaklaşımı diyebileceğimiz bakış açısı arasında önemli fark  vardır. 
Öte yandan, Kuznets yaklaşımının önerdiği sigmoid eğri ne ölçüde ger-
çekçidir, her endüstriye uygulanabilir mi? Bu soru da teknolojik olanak-
ların getirdiği sınırlamalara ağırlık veren yaklaşımı tartışma konusu yap-
maktadır. Gerek Kuznets, gerek Salter'dan yaptığımız aktarmalarda, veri 
teknolojik gelişme sınırları içinde endüstride teknik ilerlemeler elde edi-
lebileceği belirtilmektedir. Burada teknolojik-bilimsel gelişme düzeyi kav-
ramının getirilmiş olması kuşkusuz önemlidir. Tartışmalı gördüğümüz 
husus, teknolojik gelişme düzeyinin kısa ve uzun dönemde, firmaların 
gerek pazar biçimine gerek teknolojik önder durumunda bulunup bu-
lunmamalarına göre nasıl özellikler gösterebileceğinden söz edilmemiş 
olmasıdır. Bu tartışmayı yapmadan önce, teknolojik olanakların buluş-
ları nasıl ve ne yönde etkileyeceğinin incelendiği bazı araştırmalara göz 
atalım. 

B. Teknolojik-Bilimsel Olanaklar ve Teknik Gelişme 

Bilimsel ilerleme ile belirli endüstrilerde uygulanan teknoloji ara-
sında ne denli güçlü bir bağ bulunduğu, 1960'larm ikinci yarısında bazı 
iktisatçıların ilgisini çekmiştir.29 Araştırmaların birinde kullanılan ilginç 
bir kavram ürün değiştirebilme endeksidir. Bu çalışmada incelenen her 
ürüne, bilimsel gelişme düzevinin ürün değişikliklerine ve firmalar  ara-
sı mal farklılaştırmasına  ne ölçüde olanak verdiğine ilişkin olarak, 1, 2 
veya 3 numara verilmiştir. Bu değerlendirmeler sübjektif  niteliktedir. 
Ayrıca firmalar  istihdam ettikleri emekçi sayısına göre üç sınıfa  ayrıl-
mıştır. Bu değişkenlerin kullanılmasıyla yapılan hesaplamalardan elde 
edilen sonuç, başarılı araştırma-geliştirme programlarının ve yüksek bu-
luş oranlarının, dışsal bilimsel gelişmenin olduğu dönemlerde gerçek-

28 Schmookler, J., Patents, Invention and Economic Change, der. Z. Grilliches-L. 
Hurwicz, Cambridge: Mass., 1972, s. 82. 

29 Phillips, A., Patents, Potential Competition and Technical Progress, A.E.R., Cilt 
LVI, May 1966, s. 301-11. 
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leştiğidir. Bilimsel düzey ürün değiştirmeyi ve mal farklılaştırmayı  ko-
laylaştırdığında pazar mekanizması, firmaların  büyük ölçekli, yığılmanın 
ise yüksek değerde olması sonucunu yaratacaktır .3 0 

Teknolojik olanak, teknolojik fırsat  kavramı bir başka çalışmada daha 
çok bilimsel-teknolojik ilerlemeye dayalı ve dinamik arz koşulları ile ilgili 
bir olgu olarak tanımlanmakta; aynı zamanda bu olgunun satış hacmiyle 
ifade  edilen talep koşulları yanında, endüstri gelenekleriyle ilişkisine de 
de ğinilmektedir.31 

Schmookler ve diğerleri, açıklayıcı değişken olarak tanımlanan bu de-
ğişkenleri kesinlikle araştırma dışında bırakmışlardır. Örneğin, elektrik ve 
genel kimya sanayiinde rastlanan yüksek satış regresyon katsayıları, bu 
alanlarda bilimsel ortamın elverişli olmasıyla açıklanmıştır. Patentleme 
ile satışlar arasında yapılan regresyon hesaplamasında, elektrik endüstrisi 
için hesaplanan regresyon katsayısı 311.06 (standard ha tas ı : 17,11), ge-
nel kimya endüstrisi için hesaplanan regresyon katsayısı 262.48 (standard 
hatası 25.68 olarak bulunmuştur.) Her iki endüstrinin determinasyon kat-
sayıları ise sırasıyla 0.90 ve 0.73 olmuştur.32 Regresyon katsayısının küçük 
olduğu kağıt (7.11), gıda (18.05), dokuma ve giyim endüstrilerinde ise 
(—0.48), teknolojik olanakların oldukça sınırlı olduğu ifade  edilmiştir. 

Patentleme ile satışlar arasında nasıl bir ilişki bulunduğu, doğrusal 
olmayan regresyon yöntemi ile de araştırılmıştır. Elektrik endüstrisi, kim-
ya endüstrisi, petrol, lâstik, metal ürünler, uçak dışında kalan ulaştırma 
donatımı ile uçak ve uçak parçalarından oluşan 'orta grup' gıda, dokuma, 
çeşitli kimya ürünleri ile ilkel metallerden oluşan 'gelişmeyenler grubu' 
için hesaplanan regresyon denklemleri şu sonuçlan vermiştir .3 3 

Elektrik : P,=—21.9+582.87S,—177.41 S,s+26.67 S,3; R 2=.94 
(98.96) (95.98) (22.13) 

Kimya : P ,=-23.1+432.04 Si-203.85 S1
a+58.42S,S ; R 2=.74 

(85.59) (221.07) (85.59) 
\ 

Orta grup : P t=5.7+82.85 S,—10.63 S t
2+.789 S4

3; R 2 =.77 
(12.98) (3.78) (.235) 

Gelişmeyenler: P,=1.9+21.04 S,—10.18 S,2+3.00 S,»; R 2 =.55 
(6.53) (5.61) (1.06) 

Böylece incelenen dört grubun her birinde önce azalan sonra artan 
verim saptanmıştır. Araştırmada varılan sonuç ise, endüstriler arası tek-
3 0 Phillips, A., 1966, S. 307. 
sı Scherer, F.M., Firm Size and Patented Inventions, A.E.R., Cilt LV, Dec., 1965, 

s. 1100. 
3 2 Bkz.: Scherer, F.M., 1965, 1101, Tablo: 1. 
33 Bkz.: Scherer, F.M., 1965, s. 1107-1108. 

Buradakilere çok benzer sonuçlar elde edilen bir başka çalışma için bkz.: 
Plıilips, L., Effects  of  Industrial Concentration: A Cross Section Analysis for 
the Common Market, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1971, 
s. 119-42. 
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nolojik olanak farklarının,  buluş ürünlerinin başlıca açıklayıcısı olduğu-
dur. 

6. Bazı Firma Stratejileri ve Teknik Gelişme 

Üçüncü bölümde farklılaştırma,  çeşitlendirme gibi kavramlardan söz 
ederken, bunların pazara girişi engelleme özelliklerine değinmiş, uzun dö-
nem etkilerini bu bölümde tartışacağımızı belirtmiştik. Sorunu şöyle özet-
leyebiliriz. Teknik gelişme faaliyetinin  yoğun olduğu endüstrilerde ayak-
ta kalabilmenin koşulu, teknik gelişmeye katkı yapmaktan geri kalmamak-
tır. Teknik gelişmeyi taklit yoluyla firmaya  aktarmak sürekli bir ya-
şama biçimi olamaz. Şu halde firma  bir kez teknoloji aktarsa bile, ondan 
sonra bizzat teknoloji geliştirmek zorundadır. Böylece ortaya çıkan, tek-
nolojisi gelişen endüstrilerde araştırma-geliştirme faaliyetlerine  ilişkin bir 
asgari sınırlamanın bulunduğudur. 

A. Mal Farklılaştırma ve Teknik Gelişme : 

1967 yılında yayınlanan bir araştırmada, araştırma-geliştirme, mal 
farklılaştırması  ve böylece pazarda üstünlük elde etme arasındaki ilişki-
ler incelenmiştir.34 Bu araştırmada 21 endüstri için, araştırma ile firma 
büyüklüğü arasındaki esneklikler hesaplanmıştır. Firma büyüklükleri 
araştırma alanında çalışanların sayısı ile ölçülmüş ve bunlar da uzman 
araştırma personeli, toplam araştırma personeli şeklinde ikiye ayrılmış-
tır. Elde edilen sonuç büyük firmaların  küçüklere oranla daha yüksek 
oranda teknisyen çalıştırdıkları olmuştur.3 5 

Aynı çalışmada yapılan bir diğer hesaplama, araştırma esneklikleriy-
le ortalama firma  büyüklüklerine ilişkin olmuştur. Buradan elde edilen so-
nuç, firmalar  küçük olduğunda araştırma esnekliklerinin birden az, fir-
malar küçük olduğunda araştırma esnekliklerinin birden az, firmalar  bü-
yük olduğnda ise yaklaşık olarak bire eşit olduğudur. Bu bulgu şöyle de-
ğerlendirilmektedir. "Firmaların genellikle küçük ya da orta büyüklükte 
olduğu endüstrilerde göreli olarak küçük firmalar  rakiplerine oranla da-
ha önemlidir. Fakat tipik firma  büyük olduğunda, araştırma harcama-
ları küçük ve büyük firmalar  arasında oransal olarak eşittir."36 

Üçüncü bölümde de değindiğimiz gibi bir firma  mal farklılaştırması-
na giderken pazarın bir bölümünü kendi mallarına ayırmayı ve başka 
üreticilerin bu bölüme girmesini engellemeyi amaçlar. 

Teknolojik gelişme ile mal farklılaştırması  arasındaki ilişki nedir? 

McGraw-Hill iktisat bölümü tarafından  1958 yılında yapılan çalışma-
da şöyle bir tablo ile karşılaşılmaktadır: Endüstriler tüketim malları, da-

3 4 Comanor, W.S., Market Structure, Product Differentiation  and Industrial Re-
search, Q.J.E., Nov., 1967, S. 639-57. 

35 Comanor, W.S., 1967, s. 642-43. 
36 Comanor, W.S., 1967, s. 645. 

106 
I 



y a n ı k h t ü k e t i m m a l l a n , i m a l â t s anay i i g i rd i ler i v e s e r m a y e m a l l a r ı ola-
r a k d ö r t b ö l ü m e a y r ı l m a k t a d ı r . 3 7 E lde edi len t a b l o y u b ö l ü m l e r h a l i n d e 
öze t le rsek : 

(TABLO : 13) 

FİRMALARIN SINAÎ ARAŞTIRMA PROGRAMI DÜZENLEMEDEKİ AMAÇLARI 

(Yüzde cinsinden ifade  edilmekte) (1958) 
Mevcut Malın 

Yeni Mal Geliştirilmesi Yeni Süreç 

Endüstri Tüketim Malları 
Gıda ve içki 53 28 19 
Dokuma 47 47 16 

Ortalama 45 38 18 
Dayanıklı Tüketim Malları 
Otomobil, traktör ve parça 50 42 8 
Lastik 50 33 17 

Ortalama 50 38 13 
Maddi Girdiler 
Demir-Çelik 27 46 27 
Demir dışında metaller 64 9 27 
Kâğıt-kereste 37 50 13 
Petrol rafinerisi 29 29 42 
Taş, Çam 42 48 10 

Ortalama 40 36 24 
Yatırım Malları 
Makine 51 46 3 
Elektrik makineleri 68 38 0 
Ulaştırma donatımı 56 39 5 
Diğer metal-işleme 37 50 13 

Ortalama 53 42 5 
Tüm İmalât 48 41 11 

Kaynak: McGraw-Hill Department of  Economics, Business Plans for  New Plant and 
Equipment, 1958-61, (New-York, 1958), s. 8'den aktaran, Comanor, W. S., 
Market Structure, Product Differentiationa  nd Industrial Research ,Q-J-E., 
Vol. LXXXI, No: 4, Nov. 1967, s. 647. 

Tab loda dayan ık l ı t ü k e t i m m a l l a r ı ve s e r m a y e m a l l a r ı endüs t r i l e r i n -
de, i s t e r y e n i m a l i s te r m e v c u t m a l ı n ge l i ş t i r i lmes i şek l inde o lsun m a l a 
i l işkin bu luş l a r ın , sü reç b u l u ş l a r ı n ı n çok ü s t ü n d e o lduğu g ö r ü l m e k t e d i r . 
İ lg inç o lan d u r u m i m a l â t s anay i i g ide r l e r inde ka r ş ımıza ç ı k m a k t a ve m a l 
f a rk l ı l a ş t ı rmas ın ın  t ekno lo j ik ge l i şme ile ilişkisi b u l u n d u ğ u sav ı güç len -
m e k t e d i r . İ m a l â t s anay i i g i rd i l e r inde sü reç bu luş l a r ı say ıca m a l bu luş l a -

37 McGraw-Hill Department of  Economics, Business Plans for  New Plant and 
Equipment, 1958-61, New York, 1958, s. 8'den aktaran, Comanor, W.S., 1967, s. 
647. 
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rina yakın ve demir-çelik, petrol endüstrilerinde daha fazladır.  Bunun 
nedeni, kuşkusuz, girdi pazarının türetilmiş nitelikte bir pazar oluşu, 
bizatihi üretim sürecinin bir aşamasını oluşturması ve başlı başına gir-
diler itibariyle farklılaştırmanın  anlamlı birşey ifade  etmeyeceğidir. Bu 
endüstri grubunda mal farklılaştırması  söz konusu olsa dahi, bu nihaî 
endüstrideki farklılaştırmanın  sonucudur. 

Tüketim malları ve dayanıklı tüketim malları endüstrileriyle, serma-
ye malları endüstrisindeki farklılaştırmayı  tartışma konusu yapmayarak 
üçüncü bölümdeki incelememizle yetineceğiz. Ancak yeri gelmişken de-
ğinilmesi gereken çok önemli bir husus, farklılaştırmanın,  araştırma-ge-
liştirme faaliyetinin  bu denli yüksek olduğu dayanıklı tüketim malları 
ile sermaye malları endüstrilerinde, teknik yıpranma oranının yüksek 
olacağıdır. Hat tâ teknik yıpranma oranının yüksek oluşunun mu firma-
ları farklılaştırma  yoluna giderek pazarın bir bölümünü denetim altına 
almak zorunda bıraktığı; yoksa firmaların  pazar üzerindeki denetimle-
rini, hızlı ve sürekli farklılaştırmayı,  teknik yıpranma oranını yüksek tu-
tarak mı sağladıkları önemli bir sorudur. 

Dayanıklı tüketim malları kesimi bakımından ikincisi daha anlam-
lıdır kanısındayız. Endüstrileri teknolojik gelişme olanaklarına göre sı-
nıflandırdığımızda,  dayanıklı tüketim malları kesiminde yeni teknik ge-
liştirilmesi olasılığının yüksek olacağını varsaymak yanlış olmaz. Bu en-
düstrilerde teknolojik gelişme olanaklarının teknik gelişmeye daha uzun 
dönemde sınır getireceklerini ve aynı şekilde teknik gelişme sürecinin 
azalan verimlerin etkisi altına girmesi olayı ile daha geç karşılaşılacağını 
söylemek mümkündür. Oysa sermaye malları endüstrisinde teknolojik 
gelişme olanakları endüstrinin teknik gelişmesini çok daha yakından et-
kileyebilecektir. Teknolojik gelişme olanaklarının çizdiği azamî sınır ile 
fiilî  teknik gelişme olgusu arasındaki mesafe  çok yakındır, işte bu du-
rumda endüstriler teknolojideki gelişmeleri çok daha yakından izlemek 
zorundadırlar. Bu nedenle hem teknolojik ilerlemeleri izlemek, etkilemek 
ve aynı zamanda saçılma etkilerinden yararlanmak amacıyla farklılaştır-
ma yoluna gitmek, hem de böyle bir stratejinin gerektireceği parasal ve 
araştırma-geliştirme örgütlenmesine ilişkin sorunların üstesinden gelebil-
mek için, yığılma (temerküz) olgusunu yaşamak özellikle sermaye malı 
üreticileri bakımından kaçınılmaz olabilir. 

Araştırma faaliyeti  ile yığılma olayı arasındaki ilişkinin incelenme-
sinden, dayanıklı tüketim malları endüstrisinde büyük firmaların  ortala-
ma araştırma miktarının, sermaye malları endüstrisindeki ortalama araş-
tırma miktarından iki kat daha fazla  olduğu sonucu elde edilmiştir.38 Bu 
bulgunun elde edileceği sektör ayrımında farklılaştırma  özelliği esas alındı-
ğı için, büyük ölçekte araştırma yapma kararının, farklılaştırma  amacı-
na yönelik olduğu savı da desteklenmiş olmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken bir başka bulgu da, farklılaştırmanın  pa-
zara girişi teknik açıdan etkileyip etkilemediğine ilişkindir. Buraya ka-
dar yaptığımız tartışmaya uygun olarak, farklılaştırmanın  önemli oldu-
ğu dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları endüstrilerinde, araştır-

38 Comanor, W.S„ 1967, s. 649. 
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ma faaliyetlerinin  daha yoğun olduğu saptanmıştır.3 9 (Araştırma faali-
yetleri çalışan araştırmacı sayısı ile ölçülmektedir.) Bir başka deyişle, bu 
endüstri dalında pazara girebilmenin ve girince ayakta kalabilmenin ko-
şulu, en az belli miktarda araştırma yapılmasıdır. Bundan iki sonuç elde 
edilmektedir ve bu sonuçlar ilk bakışta çelişiktir. Pazara girişi engelle-
yen teknik etkenlerin çok düşük ya da çok yüksek olduğu durumlarda, 
araştırma yapma gereği alternatif  durumlara oranla çok daha azdır. En-
gellerin az, zayıf  olduğu durumlarda kısa dönemde araştırma gereğinin 
neden pek az duyulacağını anlamak kolaydır. Uzun dönemde pazarda faa-
liyette bulunan firmalardan  bir tanesi, şu veya bu şekilde gerçekleştir-
diği bir yenilikle durumu kendi yararına değiştirebilir. İkinsi sonuç ise 
kısa dönemde olduğu kadar uzun dönemde de geçerlidir ve uzun dönem-
de geçerli olması, tartışmamızın izlemekte olduğu mantık çizgisine uy-
gundur. Teknik giriş engelleri çok yüksek olduğunda, pazar bir veya en 
çok birkaç firmanın  denetiminde bulunacaktır. Bu firmaların  araştırma 
faaliyetleriyle  farklılaştırmayı  ve giderek pazardaki güçlü durumlarını 
nasıl sürdürebileceklerini, biraz önce değindiğimiz tablolardan da yarar-
lanarak tartıştık. Şu halde pazarda bu tür ilişkilerin varolduğu endüstri 
dallarında üstün durumda bulunan firma,  göreli olarak çok az araştır-
ma faaliyetinde  bulunarak bu üstünlüğünü sürdürebilecektir. 

İlgili endüstri dalında pazarda birden fazla  firma  bulunuyorsa, bun-
ların araştırma ölçeği aralarındaki açık ya da zımnî anlaşmalarla veya 
oligopol stratejisi çerçevesinde belirlenecektir. Oligopol stratejilerinin fir-
maların araştırma ve buluş zamanlamaları bakımından önemli olduğu 
kanısındayız ve bu sorunu biraz sonra ele alacağız. 

Pazarın yüksek giriş engelleriyle çevrili olmasının, pazardaki firma 
ya da firmaların  göreli olarak az araştırma yapmaları sonucunu yarata-
cağına değindik ve buna nasıl bir istisna getirilebileceğinden kısaca söz 
ettik. Bu konuda ikinci bir istisnaya A.B.D. de rastlanmaktadır. A.B.D. de 
Boston şehri çevresinden geçen "128 numaralı yol" üzerinde kurulu kü-
çük ölçekli, araştırma yoğun ve yeni buluşları elde etmeye yönelik fir-
malar bulunduğundan söz etmiştik. İşte bu firmalar  pazara girme olana-
ğının bulunmadığı veya çok zor olduğu durumlarda, buluşlarını pazarda 
faaliyette  bulunan firmalara  satmak, ya da çalışmalarını tümüyle o fir-
ma bünyesinde sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Böyle olduğunda pa-
zarda bulunan firma  bir defalık  bir harcama ile yeni bir buluşu ve hattâ 
durumun özelliklerine göre bir dizi buluş haznesini kendi faaliyetleri 
arasına katabilmektedir. 

B. Çeşitlendirme ve Teknik Gelişme 

Aynı olgunun bir başka görünümü, pazarda birden fazla  endüstri 
dalında faaliyette  bulunan bir firmanın,  bu kez denetlediği tüketim ta-
lebini yalnızca art t ırmak değil aynı zamanda genişletme olanağını da el-
de etmek için, yukarıda değinilen türden bir buluşu kendi faaliyetlerine 
katarak üretim yapısını, ilgi alanını çeşitlendirmesidir. Böylece tartışma, 
üretimin çeşitlendirilmesi ile buluş arasındaki ilişkiler sorununa gelmiş 
olmaktadır. 

39 Comanor, W.S„ 1967, s. 655, Tablo: V. 
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Üçüncü bölümde çeşitlenme konusu üzerinde de durmuştuk. Burada 
yapmak istediğimiz şey : çeşitlendirme ile araştırma ve buluş arasında 
ne tür ilişkilerden söz edilebileceği, çeşitlendirme olgusunun firmanın 
uğraşı alanını büyüterek teknolojik olanak yelpazesini (spektrumunu) ge-
nişletip genişletemeyeceği ve bunun ne ifade  edeceğidir. 1929-54 dönemi-
nin incelendiği bir çalışmada, faaliyetleri  çeşitlendirilmiş olan firmaların 
uğraşı alanındaki endüstrilerin özelliği araştırılmış ve bu endüstrilerde 
yüksek oranda teknik işgücü bulunduğu saptanmıştır.4 0 Aynı endüstriler-
de çeşitlendirme ile verimlilik artışları arasında da doğru yönde ilişkiler 
saptanmıştır. 

1959-62 döneminde çeşitlendirme olayının nasıl özellikler gösterdiği 
araştırıldığında, uğraşı alanını çeşitlendirmek isteyen firmaların  çalıştık-
ları endüstri ile girmek istedikleri endüstrilerde, araştırma-geliştirme har-
camalarının satışlara oranının yüksek olduğu saptanmıştır.4 1 Bunun ifade 
ettiği ise, çeşitlendirmenin firmaların  üretim hacmini, satışlarını ve gi-
derek toplam gelir ve kârını art t ırmak yanında, teknolojik girdisi yüksek 
olan endüstrilere girerek teknolojik olanaklarını arttırmasını sağladığı-
dır. 

Bunun başlıca nedeni teknik gelişmenin üretim fonksiyonu  ilişkile-
riyle ortaya çıkmaması, belirli, bilimin çizdiği teknolojik sınırlar içinde 
farklı  endüstri dalları arasındaki etkileşmelerden de oluşmasıdır. J. 
Schmookler'e göre talep teknik gelişmeyi uyarıyordu, sağlıyordu. Yani 
ekonominin t ı rmanma döneminde ortaya çıkan yeni yatırım talebi araş-
tırma harcamalarını uyarıyor ve kısa zaman içinde teknik gelişme, yeni 
buluşlar elde ediliyordu. Oysa böylesine bir mekanistik ilişkiden söz edil-
mesinin istisnalar dışında doğru olmayacağını tartıştık. Özellikle, yap-
makta olduğumuz tartışmada ve diğer bazı çalışmaları değerlendirdiği-
mizde, araştırma faaliyetinin  farklılaştırma  sürecindeki firmaların  pazar 
üzerindeki denetimlerini yitirmemek amacına yönelik olduğunu gördük. 
Schmookler hipotezinin doğal bir sonucu, talebin artması halinde firma 
büyüklüğü ile araştırma-geliştirme, buluşçu faaliyet  arasında güçlü bir 
doğrudan ilişkinin bulunması olurdu. (Büyük firmalar  böyle bir talep 
artışı karşısında en çabuk ve büyük yatırımları yapabilecek firmalar  ola-
rak düşünülüyor). Oysa yapılan ampirik çalışmalar istisnalar dışında böy-
le bir ilişkiden söz edilemeyeceğini ortaya koymuştur.4 2 

4 0 Gort, M., Diversification  and Integration in American Industry, Princeton, Prin-
ceton University Press, 1962. 

« Wood, A., Diversification,  Merger and Research Expenditures; A Review of 
Empirical Etudies, The Corporate Economy, der.: R. Marris-A. Wood, Harvard 
University Press, Cambridge: Mass., 1971, s. 449-51. 

« Grabowski, H.G., 'The Determinants of  Industrial R and D, A Study of  the 
Chemical, Drug and Petroleum Industries', J.P.E., March/April 1968, s. 292-306. 
Kamien, M.-Schwartz, N.L., 'Market Structure and Innovation; A Survey, J.E.L., 
March 1975, s. 16-18. 
Mansfield,  E., Industrial Research and Technological Innovation-An Econometric 
Analysis, Norton Library, New York 1968. 
Comanor, W.S., 'Market Structure, Product Differentiation  and Industrial 
Research', Q.J.E„ Nov., 1967, s. 639-57. 
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Çeşitlenme-Saçılma Etkisi ve Teknik Gelişme 

Firmaların, özellikle teknoloji yoğun endüstri dallarında çalışan fir-
maların, çeşitlendirme doğrultusunda hareket etmeleri, doğrudan doğru-
ya taplam araştırma-geliştirme harcamalarına getiriyi arttırabilmeleri ba-
kımından önemlidir. Teknik gelişmeyi etkileyen etkenlerin neler olduğu 
araştırıldığında, girdi olarak hesaplanması olanağı bulunmayan bir et-
kenle karşılaşılmaktadır. Bu etken endüstrilerin teknik gelişme yönünde 
birbirlerini etkilemeleridir. Birbirini etkileme kavramı alıştığımız anla-
mında kullanılmamaktadır. Söz konusu olan dolaylı bir etkileşmeden de 
farklı  olarak, bir endüstrideki araştırma faaliyetlerinin  bu endüstri ile 
doğrudan doğruya ilgili olan veya olmayan bir başka endüstride teknik 
gelişme uyarmasıdır. (Bu olaya "spill-over effect"  adı verilmektedir. Biz 
teknik gelişmenin saçılma etkisi adını vermenin doğru olacağını düşün-
dük.) 

Saçılma etkisi, araştırma faaliyeti  ile başka bir endüstride teknik ge-
lişme arasında olabileceği gibi, bir endüstrinin teknik gelişmesi ile bir 
başka endüstrinin teknik gelişmesi arasında da olabilir. Önemli olan, bu 
ilişkiler, etkileşmeler çerçevesi karşısında teknik gelişmenin talep-buluş 
sistemi içinde değerlendirilmesinin daha da güç hale gelmiş olmasıdır. 

Bu tartışmaya yardımcı olması bakımından, 'çeşitlendirme' ile araş-
tırma yoğunluğu arasındaki ilişkileri inceleyen bazı ampirik çalışmala-
ra değinmek yararlı olabilir. Kimya, ilâç ve petrol endüstrileri verileri-
nin kullanılmasıyla yapılan bir araştırmada, çeşitlendirme endeksi ile 
araştırma-geliştirme yoğunluğu arasında olumlu ilişki bulunmuş, kimya 
ve ilâç endüstrilerinde de bu ilişkinin önemli olduğu saptanmıştır.4 3 Yal-
nız ilâç endüstrisi üzerine yapılan bir başka çalışmada, 40 ilâç piyasa-
sında faaliyette  bulunan bir firma  incelenmiş ve firmanın  çabalarını bir-
kaç ürüne indirmesi halinde araştırma harcamalarına getirinin artabile 
ceği sonucuna varılmşıtır.44 Bu sonuca göre saçılma etkisi ile çeşitlendir-
me arasındaki ilişki değişik endüstriler arasında farklılık  gösterebilmek-
tedir. 

Patent verilerinin kullanılmasıyla yapılan bir araştırmada, patent-
lerle satışlar ve araştırma-geliştirmede çalışanlarla satışlar arasındaki reg-
resyon ilişkisini hesaplanmıştır. Ulaşılan sonuç çeşitlendirmenin patent-
lenmiş buluşları fazlaca  etkilemediği olmuştur.45 Biz patent verilerinin 

Hamberg, D., R and D; Essays on the Economics of  Research and Development, 
Random House, New York, 1966. 
Horowitz, L., 'Firm Size and Research Activity,' Southern Economic Journal, 
1962, S. 298-301. 
Scherer, F.M., 'Size of  Firm, Oligopoly and Research: A Comment', Canadian 
Journal of  Economics and Political Science, May 1965, s. 256-66. 

43 Grabowski, H.G., 1968, S. 292-306. 
4 4 Comanor, W.S., Research and Technical Change in the Pharmaceutical Industry, 

Review of  Economics and Statistics, May 1965, s. 182-90. 
4 5 Scherer, F.M., Firm Size, Market Structure, Opportunity and the Output of 

Patented Inventions, A.E.R. Dec., 1965, 55 (5) s. 1097-90. 
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buluşları ne ölçüde yansıttığına ilişkin kaygımızı hatırlatmakla yetine-
ceğiz. 

C. Yığılma-Teknik Gelişme 

Farklılaştırma, çeşitlendirme gibi firma  davranış biçimlerinin ardın-
dan, yığılma (temerküz-concetration) ile araştırma ve buluş arasındaki 
ilişkilerden de söz etmek gereklidir. Bu gereklilik firmanın  tüm davranış 
biçimlerinin incelenmiş olması yanında, yığılma olgusu ile teknolojik ola-
naklar arasında bir ilişkinin bulunması olasılığından da ileri gelir. 

Kavramsal olarak yığılma çeşitlenmenin tam karşıtı gibi görünmek-
tedir. Çeşitlenmede firmanın  yatırım ve araştırma olanakları değişik en-
düstriler arasında dağıtılırken, yığılma halinde tüm kaynaklar, yetenek-
ler bir veya birkaç uğraşı alanına toplanmaktadır. 

Yığılma ile araştırma faaliyeti  arasında bulunabilecek ilişkiler konu-
sunda bir fikir  birliğine, bulgu birliğine varılamamıştır. Hemen tüm araş-
tırmalarda ortak olan bir bulgu, yığılma ile teknolojik olanaklar ve yı-
ğılmanın söz konusu olduğu endüstrinin içinde bulunduğu teknolojik gru-
bun nitelikleri arasında ilişki bulunduğudur.4 6 

Bazı araştırmaların sonuçları yığılma ile araştırma yoğunluğu arasın-
da bir ilişki bulunduğunu doğrulamaktadır. Bunlardan birinde incelenen 
56 endüstri dört grupta toplanmış ve bu gruplara genel ve mekanik, elek-
trik, kimya ve geleneksel endüstri adları verilmiştir. Çalışmanın ilginç 
yanı, teknolojik olanakların teknik gelişme üzerindeki etkisini göster-
mek üzere şu altı kukla (dummy) değişkenin kullanılmış olmasıdır: elek-
trik teknolojik sınıf  kuklası, kimya teknolojik sınıf  kuklası, geleneksel 
ürünler teknolojik sınıf  kuklası, bölgesel pazar kuklası, dayanıklı mallar 
kuklası ve tüketim malları kuklası. Bu tür ilişkilerin aranmasında kukla 
değişkenlerin kullanılması, bize 1950'lerin ikinci yarısında ve özellikle 
1960'larda neo-klâsik iktisatçıların, ekonomik büyümeyi açıklama girişim-
lerinde teknik gelişmeyi nasıl hesapladıklarını anımsatmaktadır. Bilindi-
ği gibi emek ve sermaye girdilerinin açıklayamadığı ekonomik büyüme 
teknik gelişmeye atfedilmekte  ve bu da bakiye (residual) terimleriyle ifa-
de edilmekteydi. Şimdi ise örneğin yığılma ile araştırma yoğunluğu ara-
sında ne tür ilişkilerin bulunduğu araştırıldığında; bu ilişkilerin açıkla-
namayan bölümleri teknolojik olanaklarla, teknolojik sınıf  kuklaları ile 
açıklanmaya çalışılmakta, endüstrilerin araştırma-geliştirme yoğunluğun-
daki değişmeler, diğer etkenler yanında teknolojik olanaklar gibi bir dış-
sal etkene atfedilmektedir. 

4 6 Bazı araştırmalar için bkz. •. 
Comanor, W.S., Market Structure, Product Differentiation,  and Industrial 
Research, Q.J.E., Nov., 1967, 81 (4), s. 639-57. 
Hamberg, D., R and D; Essays in the Economics of  R and D, Random House, 
New York, 1966. 
Horowitz, I., Firm Size and Research Activity, Southern Economic JournalI, Jan., 

. 1962, 28 (1), s. 298-301. 
Scherer, F.M., Market Structure and the Employment of  Scientists and Engineers, 
A.E.R., June 1967, 57 (3), s. 524-31. 
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Elde edilen regresyon sonuçlarına göre, teknolojik sınıf  kuklaları kul-
lanılmadan hesaplanan regresyonlarda, yığılma katsayısı 0.70 olarak he-
saplanmıştır (standart hatası 0.047). Teknolojik sınıf  kuklaları denkleme 
sokulduğu zaman ise, yığılma katsayısının açıklayıcı gücü azalmaktadır. 
Bu bulgudan bizim çıkarttığımız sonuç, yığılma ile teknolojik olanaklar 
arasında olumlu bir ilişki bulunduğudur. Bir başka deyişle yığılma, tek-
nolojik olanakları araştırma ve genişletme amacına yöneliktir. 

Yığılma kuşkusuz ilgili endüstri dalında veya dallarında pazara gi-
rişin bilgi (know-how) yetersizliği nedeniyle güç olduğu durumlarda söz 
konusu olur ve teknolojik olanaklara ilişkin olarak değindiğimiz özellik-
leri bu koşullarda gösterir. Pazar gücünün yapay elyaf  (fibre),  plâstik 
madde, elektrik lâmbası, telefon  aygıtı gibi endüstri dallarında yığılmış 
olması bu nedenden ileri gelir.47 

Araştırma esnekliği, 8 firma  yığılma katsayısı ve ortalama firma  bü-
yüklüğü değişkenlerinin birlikte incelendiği bir regresyon çalışmasında 
şu sonuca varı lmıştır : Hipotezde, mal farklılaştırması  ile araştırma kara-
rı arasında bir ilişki bulunduğu noktasından hareket edilmiş ve yığılma-
nın araştırma üzerindeki etkilerinin farklılaştırmanın  önemine bağlı ola-
cağı öngörülmüştür. Sonuçta farklılaştırma  etkeninin zayıf  olduğu ör-
neklerde araştırma ile yığılmanın ilişkili olacağı saptanmıştır.4 8 

Bu sonucu şöyle yorumlamak olanağı vardır. Yığılma oranının yük-
sek olması, firmanın  söz konusu alanda önemli derecede uzmanlık sahibi 
olduğunu ifade  eder. Endüstrinin yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip ol-
ması nedeniyle böyle bir firmanın  bulunduğu pazara girmek hemen he-
men olanaksızdır. Aşılması gereken ilk engel, en az belli düzeyde araş-
tırma yapabilme kapasitesi ve bu tür endüstrilerde özellikle karşılaşılan 
bilgi-tecrübe birikimi gereğidir. Bu sonuncunun taklit ile kazanılması 
olanağı yok değilse de hayli zayıftır.  Böylesine üstünlüğe sahip bir fir-
manın bulunduğu bir endüstriye yeni bir firmanın  girmesi hemen hemen 
olanaksız iken, firmanın  girişi engelleyici birtakım stratejiler izlemesi ge-
reği bulunmayabilir. 

7. Teknolojik-Teknik Gelişmenin Tahmin Edilmesi 

A. Sorun Nedir? 
Teknolojik gelişmenin açıklanmasında mekanistik okulu ya da pazar 

mekanizmasının önemli olduğunu savunanların yaklaşımını doğrudan ya 
da yeterince açıklayıcı bulmayan iktisatçılar, 'teknolojik olanaklar' kavra-
mını ortaya atmışlardır. Teknik gelişmenin açıklanmasında, burada da bir 
süredir tartıştığımız gibi, genellikle rekabeti engelleyici nitelikleriyle bi-
linen farklılaştırma,  çeşitlendirme, yığılma gibi kavramlar bu kez yapıcı 
bir kişilikle belirmeye başlamışlardır. Teknik gelişmeyi bu kavramların 
ifade  ettikleri etkileri ayrı ayrı hesaba katmadan incelemek olanaksızdır. 

« Scherer, F.M., 1967, s. 529. 
« Comanor, W.S„ Q.J.E„ Nov. 1967, s. 650-51. 
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Yeri geldikçe değindiğimiz gibi, teknik gelişmenin ölçüsü olarak patent-
lerin kendi başlarına bu görevi sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri ola-
sılığı hayli zayıftır. 

Teknolojik olanak-fırsat  yaklaşımı, endüstrilerin teknik gelişme başa-
rılarının (performanslarının)  değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir 
yöntemdir. Bu kavramın bir başka önemli özelliği, teknik-teknolojik ge-
lişme yönünü ve hızını saptamakta yararlı olmasıdır. Teknolojik olanak-
lar, endüstrinin teknik gelişmesinin hangi noktadan itibaren erişilmiş bi-
limsel düzey tarafından  sınırlanacağını ifade  eder. Örneğin bir endüstri 
yoğun araştırma faaliyetinde  bulunarak, uğraşı alanlarını ilgili endüstri 
dalları arasında hem araştırma faaliyetinin  riskini azaltmak, hem de sa-
çılma etkilerinden yararlanmak üzere ve hem portföy  anlamında hem de 
teknik anlamda çeşitlendirebilir. Çeşitlendirme sonucu endüstrinin tek-
nik gelişme spektrumu da genişlemiş olacaktır. Schmookler'e göre bu ko-
şullar altında teknik gelişme sonsuza kadar artabilir. Tek engel ekonomi-
nin bir bunalıma girmesi, talebin, yatırımların azalmasıdır. 

Fakat sorun bu kadar kolay çözülebilir nitelikte değildir. Çünkü tek-
niklerin, yapılan fizik  yatırımlara ve araştırma harcamalarına oranlı bir 
hızda gelişmesi, yeni buluşların bu iki etkene ek olarak pazar talebinin de 
etkisiyle ar tarak ortaya çıkması, genellikle karşılaşılan bir olay değil-
dir. Aslında karşı karşıya bulunduğumuz sorun tavuk-yumurta örneği ile 
belirtilen ilişkiye benzer. Bilimsel düzey ile teknik gelişme arasında ne 
tür ilişkiler bulunduğu ve bu ilişkilerin nelerden, nasıl etkilendiği bilin-
diği takdirde, iki şey olanaklar sınırı içine girecektr. 

Bunlardan birincisi teknik gelişmenin yönünün ve hızının tahmin 
edilmesinde, halen kullanılan yöntemlere oranla daha nesnel yöntemle-
rin geliştirilecek olmasıdır. Halen kullanılan teknoloji tahmin etme yön-
temlerinde, ya doğrudan doğruya biçimsel tahminlere, ya da öznel önce-
liklere önem verilmektedir. Oysa değindiğimiz türden bir ilişkinin sap-
tanması, böyle öznel etkenlerin önemini etkisini azaltacaktır. 

İkinci olarak, teknik gelişmenin sağlıklı bir biçimde tahmin edilebil-
mesi, endüstrilerin gelişme yönünün belirlenmesi sonucu belirsizliği, risk 
oranını azaltacaktır. Bıüuşçular bakımından, teknik gelişmeye ağırlık ve-
ren girişimciler bakımından bu önemlidir. Çünkü böyle bir durumda söz 
konusu girişimcilerin farklılaştırma  ve böylece tekel yaratma yoluna git-
meleri eğilimi zayıflayacaktır.  Bilgi yayılması göreli olarak daha yüksek 
oranda gerçekleşecektir. Ancak buluş yapabilmek teknik gelişme çizgi-
sinin bilinmesiyle hemen mümkün olamamaktadır. Buluş yapabilmek, tek-
nik gelişme ile bilimsel gelişme arasındaki köprüleri görebilmek, kurabil-
mek özel uzmanlık gerektirir.49 Ayrıca teknik gelişme, buluş yapma faa-

4 9 "... Amerikan Brake Shoe şirketi yönetim kurulu başkanının ifadesine  göre, yö-
netimde mesleği mühendislik olan birisi bulunmasaydı, araştırma biriminin ye-
ni buluş elde etme çabaları çoğu kez başarısız kalırdı" aktaran, Klein, R.W., 
Dynamic Theory of  Comparative Advantage, A.E.R., Cilt: LXIII, March 1973, 
s. 176. 
Bu konuda keza bkz.: 
Freeman, C„ Economics of  Industrial Innovation, Penguin, Londra, 1974. 
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liyeti belli üretim ölçeği ve/veya araştırma kapasitesi ve pazar gerekti-
rebilir. Yani buluş yapabilmek için firmanın  belli yükseklikte bir eşiği 
atlayabilecek güçte olması gerekir. 

Bilimsel düzey ve bu düzeyin ilerlemesi ile teknik gelişme arasında-
ki ilişkilerin saptanması, genel bir plânlama çerçevesinde ve kaynak so-
rununa ilişkin olarak önem kazanır. Örneğin ülke ekonomisinde yapıla-
cak fizik  yatırımların, insangücü yatırımlarının plânlanması hazırlanma-
sı aşamasında, endüstrilerin gelişme olanaklarının bilinmesi önemli bir-
kaç sorunu birden çözecektir. Plâncı, endüstrilerin yıpranma hızı hakkın-
da fikir  sahibi olacak, ve yapılacak fizik  yatırımlarda teknik seçimine ka-
rar verirken, bu endüstrilerin, öğrenme sürecini tamamladıktan, dinamik 
ölçek tasarruflarını  gerçekleştirdikten sonra, açık ekonomide gerçek ma-
liyetleri üzerinden rekabet edip edemeyeceğine karar verebilecektir.50 En-
düstrilerin gelişme olanakları bir ülkede plâncı bakımından ne kadar 
önemli ise, örneğin General Motors gibi çokuluslu şirket bakımından da 
en az o kadar önemlidir. 

İktisatçıların teknolojik-bilimsel ilerleme ile teknik gelişme arasında-
ki teknolojik olanak-fırsat  adını verdikleri, ilişki nasıl ele alınacaktır? Bu 
ilişkinin plâncı için ne ifade  edeceğini ona nasıl kolaylıklar hat tâ olanak-
lar sağlayacağını biraz önce belirttik. Bu olanaklardan yararlanmak için 
öncelikle sözü edilen ilişkinin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmak ge-
rekir. Teknolojik olanaklara ilişkin bilgi, onların sayısal ölçümü ya da 
endüstri itibariyle niteliklerinin belirlenmesiyle edinilebilir. 

Mevcut tahmin teknikleri başlıca dörde ayrılmaktadır.5 1 Bunla r : sez-
gisel teknikler (sezgisel sözcüğü intuitive karşılığı kullanılmıştır. Daha 
önce değindiğimiz 'transcendentalist' okulu tanımlarken kullandığımız sez-
gisel sözcüğü ile aynı anlamda değildir), ileriyi araştırıcı (explorative) 
teknikler, normatif  teknikler ve 'feedback'  teknikleridir. 

İlk kullanımını Delphi tekniğinde bulan sezgisel tekniklerin özelliği, 
ikinci bölümde üzerinde durduğumuz arama (search) modellerinin izle-
diği yöntemi zamanın belli bir noktasında izlemesidir. Yani bir grup yet-
kili bir araya toplanmakta ve birbirlerinin tahminlerine karşılıklı tepki 
vermektedir. 

İleriyi araştırıcı tekniklerle normatif  tekniklerin birbirinden karşıtı 
oldukları adlarından da anlaşılmaktadır. Dilimize besleyici tepki şeklinde 
çevrilebilecek olan 'feedback'  tekniklerinde ise yukarki paragrafta  andı-
ğımız arama modellerinin daha aslına uygun bir uygulaması ile karşıla-
şılmaktadır. 

Bu tür teknikler ancak belirli amaçlarla kullanılmaktadır. Yani ama-
cın ne olduğuna bağlı olarak bu tekniklerin biri veya diğeri kullanılabil-
5 0 Sözü edilen kavramlar ve kuramsal model üzerinde ayrıntı ılbilgi ve tartışma 

için bkz.: 
Kurdoğlu, Ç., Dış Ticaret ve Teknik Seçimi, S.B.F., Ankara, 1975. 

sı Bu konuda ayrıntılı ve kapsamlı bir çalışma için bkz.: 
Jantsch, E., Technological Forecasting in Perspective, O.E.C.D., Paris, 1967, s. 
113-18. 
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mektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki özel, kamu ya da özel-kamu bile-
şimli araştırma kurumları, bu tür tahmin yöntemlerini her türlü tahmin 
gereksinmelerini karşılamak üzere kullanmaktadır.5 2 Sonuç olarak, bu tek-
nikler salt teknolojik gelişmenin tahmin edilmesi amacına yönelmiş de-
ğildir. 

B. Teknoloji Tahminine İlişkin Bazı Öneriler 
Tahmin tekniklerinin günümüzdeki görünümüne bu kadar değinmek-

le yetineceğiz. Kavramsal olarak ve ekonomik-istatistik çerçevesi itibariy-
le iktisatçının daha kolaylıkla örgütleyip uygulayabileceği teknoloji tah-
min yöntemlerini yediye ayırabiliriz. Bunların son dördü, üçüncü ile il-
gilidir ve hattâ onun aşamalarını oluşturdukları da söylenebilir. 

1. Teknolojik "olanakların teknik gelişmeyi-buluşları sınırlayıcı özel-
likleri, bilgi fonksiyonuna  asimtotik bir sınır koymak suretiyle gözönüne 
alınabilir.53 Bunun anlamı bilgi fonksiyonunun  bir noktaya kadar yükse-
lebileceği, bu noktadan itibaren ise bilimsel gelişme düzeyinin oluşturdu-
ğu bir asimtota yaklaşacağıdır. Bu yaklaşım daha önce tartıştığımız tek-
nik gelişmenin sigmoid eğri ile gösterilmesini anımsatmaktadır. Fakat dik-
kat edilirse sigmoid eğrinin özelliği, bir noktadan sonra teknk gelişmede 
verimin azalmağa başladığını ifade  etmesiydi. Oysa bilimsel gelişmenin 
getirdiği asimtotik sınırlama, maliyet kavramından bağımsızdır. Bu yak-
laşımda ekonomik, parasal koşullar elbette belirleyici olacaktır. Fakat tek-
nik gelişmeyi etkileyen, bilimsel gelişme düzeyinin daha ne kadar bu-
luşa olanak vereceğidir. 

Bu firma  yeni buluş geliştirme maliyetlerinin ar tmaya başlamasına 
karşın, pazardaki tekelci durumunu başka firmalara  kaptırmamak için 
araştırma-geliştirmeye devam edebilir. Fakat söz konusu endüstri dalın-
da teknik gelişme bilimsel gelişmeye asimtotik olduğu andan başlaya-
rak, buluş elde etme olasılığı, yapılacak ek araştırma-geliştirme harcama-
larına değil, bilimsel sınırlamanın yukarıya doğru yer değiştirmesi ola-
sılığına bağlı olacaktır. 

2. İkinci yöntem iktisatta çok sık kullanılan, tarihsel verileri değer-
lendirip teknik gelişmeyi tahmin etmektir (extrapolation). Bu yöntem çok 
sınırlı bir biçimde, salt endüstri kesiminde örneğin son on yıllık buluş ge-
liştirme trendine bakılarak yapılabildiği gibi, yine örneğin 1960'tan bu 
yana pazarlanan buluşların ekonomik değişkenlerle ağırlıklandırılması 
yoluyla da yapılabilir. Bu yöntemin özelliği ve sakıncası geçmiş veriler-
den elde edilecek bir trende bakılarak, belli bir endüstride tekniğin kısa 
ve/veya uzun dönemde nasıl gelişeceğini tahmin etmesidir. Böyle bir trend 
doğrusal veya eğrisel olabilir. Fakat bu basit haliyle, incelenen endüst-
rilerdeki teknik gelişmenin teknolojik özelliklerini yansıtmayacaktır. 

5 2 Bunların listesi ve kısa tanımları için bkz.: 
Jantsch, E., 1967, s. 295-301, 317-22, Ulusal düzeyde teknoloji tahmini uygulama-
ları için bkz.: s. 310-12. 
Coates, D.R., Technological Forecasting and the Planning of  R and D, Techno-
logical Forecasting, der.: R.V. Arnfield,  Edinburg University Press, 1969, s. 83-96. 

53 R.W. Klein bu yolu izlemektedir. Bkz.: 
Klein, R.W., 1973, s. 174. 
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3. Endüstriler teknik-teknolojik açıdan, istikrarlı ve dinamik endüst-
riler olarak ikiye ayrılabilir. Bu ayrım endüstrilerdeki teknik gelişmeyi 
teknolojik özellikleri itibariyle nitelendirmeye, değerlendirmeğe yaraya-
caktır. Teknik gelişmenin ölçülmesine bu şekilde yaklaşmayı önermemi-
zin nedeni, teknik gelişmenin üretim fonksiyonu  anlamında ifadelendiri-
lemeyecek niteliklere sahip olmasıdır. Teknik gelişmenin de girdileri var-
dır. Ancak bu girdiler araştırma-geliştirme harcamaları, araştırma-geliş 
tirmede çalışanların uzmanlık derecelerine göre oransal dağılımı, ilgili 
endüstri dalında ülkenin üretim birikimi ve bunlara benzer hesaplana-
bilir, doğrudan girdiler olabildikleri gibi; araştırma-geliştirme, saçılma et-
kisi, araştırma-geliştirmeden bağımsız atelye-teknisyen-uygulayıcı mü-
hendis düzeyinde süreç ve hattâ mal geliştirmeye yönelik buluşlar,54 tak-
lit ve benzeri dolaylı, genellikle hesaplanabilir nitelikte olmayan girdiler 
şeklinde de olabilir. Bu nedenle teknik gelişmenin nokta tahmininin ya-
pılması olanaksızdır. 

Endüstrilerin teknolojik bakımdan istikrarlı veya dinamik olarak ni-
telenmesi, söz konusu endüstride teknik gelişme olasılığı hakkında fikir 
verecektir. Örneğin teknolojisi istikrarlı bir endüstri, araştırma-geliştir-
me faaliyetinin  marj inal veriminin sıfıra  eşit olduğu, bilgi stokundaki ar-
tışın durduğu bir endüstridir. Böyle bir endüstride yapılacak yatırımların 
teknolojik yıpranma hızı çok düşük ya da sıfırdır.  (Pazar yapısının özel-
liklerine ilişkin olarak daha önce söylediklerimiz saklıdır.) 

Teknolojisi dinamik olan bir endüstri için ise bu söylenenlerin tersi 
söz konusudur. Böyle endüstrilerde teknolojik yıpranma hızı çok yüksek-
tir. Her an bir buluşun pazarlanması olasılığı vardır. îşte bu niteliklere 
sahip bir endüstride yatırım yapmak; farklılaştırma,  çeşitlenme açıların-
dan tüm önlemleri almış ve hattâ teknolojisi hızla gelişen endüstrilerde 
doğrudan doğruya teknolojik gelişmeyi etkileyebilecek güçte yığılmayı 
(uzmanlaşmayı) gerçekleştirmiş firmaların  ayrıcalığındadır. (Dikkat edi-
lirse, ilk bakışta çelişir görünen çeşitlenme ve uzmanlaşma özelliklerini, 
aynı amaca yönelik iki olgu olarak birlikte düşünmekteyiz.) 

Birinci gruptaki bir endüstrinin önceden kestirilemeyen bir tekno-
lojik gelişme ile ikinci gruba geçmesi olasılığı her zaman vardır.5 5 Daha 
uzun zamanda gerçekleşebilir nitelikte görünen tersi durum da tabii muh-
temeldir. 

4. Teknik gelişmenin tahmin edilmesi, buluşların endüstriler ara-
sındaki dağılışına bakılarak yapılabilir. Bir başka deyişle, buluş sıklık 
dağılışı hesaplanarak endüstrilerin buluş geliştirme olasılığı saptanabi-
lir. Bu yöntemin bir zorluğu ve bir de eksik yanı vardır. Zorluk, sıklık 
dağılışına veri olacak olan buluşların saptanmasında karşımıza çıkar. Bu 

M Bu tür teknik gelişme örnekleri için bkz.: 
Hollander, S., The Sources of  Increased Efficiency,  The M.I.T. Press, Cambridge; 
Mass., 1965. 

5 5 Fransa ile İtalya arasındaki buzdolabı savaşının nedeni buna örnektir. Buzdo-
labı teknolojisi kimya endüstrisinde gerçekleştirilen bir yenilik İtalya'da uygu-
lamaya konuluncaya kadar 'istikrar kazanmış endüstri' niteliğinde idi. Bu bu-
luşla Fransa ve diğer birçok ülkede uygulanan teknik birden bire eskimiştir. 
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iki yönlüdür. Birincisi doğrudan doğruya yeni buluşlara ilişkin veriyi 
toplamaya ilişkindir. İkincisi ise bu veri içinde bulunan gerçek buluşları, 
mal farklılaştırma  amacına yönelik yeni mallardan ayıklamaktır. Ayrıca 
bu yöntem bize teknolojik olanaklar hakkında, yani teknik gelişmenin ne 
yönde ve ne hızda gerçekleşebileceğine, nerede dar boğazlara gireceğine 
ilişkin fikir  vermeyecektir. Bu da yöntemin eksik yanıdır. 

Bu nedenlerle ilke olarak yine buluş sıklık dağılımı, ülkelerin teknik 
ve teknoloji geliştirme yetenek ve becerilerinin kesit ve zaman içindeki 
dağılışı da araştırılmalıdır. 

5. Temel araştırmaların zaman boyutu içinde endüstriler itibariyle 
yoğunlukları araştırılabilir. Temel araştırmalar teknoloji düzeyini belir-
leyen, onu etkileyen veya rastlantı sonucu, yan ürün olarak teknik geliş-
meye neden olan araştırmalardır. Bunların sıklık dağılışı bize akademik 
araştırma yoğunluğu hakkında fikir  verecektir. Akademik araştırmalar 
ya araştırıcıların belirli olgular arasındaki ilişkilerden de yararlanarak 
belli sorunları anlamağa, çözmeğe uğraşmalarıyla yönlendirilir; ya da böy-
le bir yöneliş dışsal etkenler tarafından  sağlanır. Yani araştırmaların çiz-
gisini belirleyen etkenler içsel veya dışsal olabilir. İçsel etkenler, bilgi bi-
rikimine, alışkanlığa, olanaklara ve nihayet kişisel eğilimlere bağlıdır. 
Dışsal etkenler ise örneğin kamunun savunma projelerini, sağlık hizmet-
lerine, bölgesel sorunlara ya da çevre sorunlarına ilişkin projeleri destek-
lemesi şeklinde görünür. Dışsal etkenlere özellikle A.B.D'de ve benzer ge-
lir düzeyine gelmiş ülkelerde daha çok rastlanır. 

Temel araştırmacının amacı doğrudan doğruya teknolojik gelişme dü-
zeyini etkilemektir. Temel araştırmalar, ve özellikle dışsal etkenlerden 
etkilenmeyen temel araştırmalar, teknolojik olanak spektrumunu ge-
nişletme amacı ile uzaktan veya yakından ilgili olabilir. Yani bir te-
mel araştırmacının ilgi alanı, doğrudan doğruya katı hal fiziğinin  tran-
sistor özelliklerini geliştirici yönleri üzerinde olabileceği gibi, uygula-
maya daha uzakta bulunan bir konuda da olabilir. Ancak şöyle bir var-
sayım yapmak yanlış olmak kanısındayız. Akademik araştırma yoğunlu-
ğunun yüksek olduğu bilgi dallarından esinlenen, teknolojik olanak 
spektrumları bu bilgi dalları tarafından  belirlenen-etkilenen endüstriler-
de teknik gelişme olasılığı da yüksektir. Bu endüstriler teknolojik açıdan 
dinamik endüstriler olarak tanımlanabilir. 

Ayrıca akademik araştırma yoğunluğu itibariyle ülkelerin de grup-
lara ayrılması olanaklıdır. Yani ülkeler belirli endüstriler ile ilgili bilim 
dallarındaki araştırma yoğunluğuna bakılarak gruplara ayrılabilir. Böy-
le bir gruplamanın, söz konusu ülkelerin teknik geliştirmeyi uygulamaya 
aktarma olanaklarına bağlı olarak ,uluslararası ticarette tekel durumu ya-
ratması beklenebilir. Bu durum bir ülke için söz konusu olabileceği gibi, 
hat tâ daha da önemli oranda, uluslararası ticarette denetleyici rol oyna-
yan ve çalışmamızda özellikle inceleme konusu yaptığımız çokuluslu ve-
ya ulusal dev şirketler tarafından  da yaratılabilir, benimsenebilir.56 

58 önemli olan bu birimlerin milliyeti, özel ya da kamuya ait olması değil, özel-
likleri, niteliği itibariyle burada tartıştığımız türde kişiliğe sahip olması ve be-
lirli stratejiler öngörebilmesidr. 
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6. Teknolojik gelişmenin izleyeceği çizgi hakkında böylece bilgi edin-
mek olanaklıdır. Ancak endüstrilerin biraz önce özetlenen şekilde, istik-
rarlı veya dinamik endüstriler olarak sınıflandırılması  yeterli değildir. 
Çünkü değindiğimiz gibi pek çok bilimsel araştırma ve bulgu uygulamaya 
aktarılmayabilir. Bu türlü derece ve aşamada böyle olabilir. Buluşlar salt 
akademik düzeyde kalabileceği gibi, belli ölçüde uygulamaya yansımış, 
aktarılmış olabilir. 

Bilimsel, teknolojik ilerlemelerle bunların zaman içinde uygulamaya 
aktarılması demek olan teknik gelişme-buluşlar arasındaki gecikme, za-
man farkı  bazı nedenlerden ileri gelebilir. Bunlardan birincisi, teknolojik 
olanakların varlığına ilişkin bilginin endüstri araştırma-geliştirme düze-
yine aktarılamamış olmasıdır, ikincisi ise doğrudan doğruya pazar koşul-
larıdır. Bir üçüncü neden ise pazar koşullarının buluşçuyu teknolojik ola-
nakları aramaya zorlamasıdır. Örneğin bakalit adı verilen maddenin bu-
lunması bu şekilde olmuş, Leo Hendrik Backland 1904 yılında kamfor 
maddesinin pahalanması üzerine ikame maddesi aramaya başlamıştır. Bu 
süreç içinde aralarında kimyasal tepki bulunduğu bilinen iki maddeyi, 
formaldehyde  ile fenolik  maddelerini kullanarak yapay 'gomalak' elde et-
mek istemiştir. Bu sürece bir de Backland'ın buluşçuluğu eklenince orta-
ya daha sonra büyük yaygınlık kazanan bakalit maddesi çıkmıştır.57 

Kuramsal bilgi düzeyi ile buluşlar arasındaki köprülerin nasıl kurul-
duğuna ilişkin ikinci bir örnek transistörün bulunması olayında karşı-
mıza çıkmaktadır. Transistörün bulunuşunda üç olay göze çarpmaktadır. 
Bunlardan birincisi Bell Telefon  laboratuar araştırma başkanı olan M.J. 
Kelly'in y a n iletkenleri vurgulayarak katı hal fiziği  üzerine "yarı ilet-
kenler'e ağırlık veren araştırmalar örgütlemesidir. İkinci olay araştırmayı 
yöneten iki kişiden biri olan W. Shockley'in yarı iletkenlerin sahip ola-
cakları önemi tahmin ederek, bu konunun araştırılmasını özendirmesi, so-
runa sahip çıkması olmuştur. II. Dünya Savaşından sonra W. Shockley 
yeniden bir gurup kurmuş, bu guruba katılan biri kuramsal fizikçi,  diğe-
ri elektrik mühendisi olan iki bilim adamının da deney ve katkıları ile 
transistor bulunmuş ve bu olay 1948 Haziran'ında Bell Telefon  labora-
tuarı tarafından  açıklanmıştır.58 

Bu örneklerle gösterilmek istenen, teknolojik-bilimsel ilerleme ile tek-
nik gelişme arasında da, gecikmeler doğurabileck bazı olguların bulundu-
ğudur. Şu halde amaç endüstrilerin teknik gelişmesini tahmin etmek ol-
duğuna göre, akademik araştırma yoğunluğunun hesaplanmasında ileriye 
sürülen gerekçeye benzer bir gerekçe ile ve bu kez carî pazar koşulları-
nın ve yan etkilerin de hesaba katıldığı bir süreçle (atelye-teknisyen dü-
zeyindeki buluşlar, çeşitlendirmeye gitmiş firmalarda  dikey ve yatay sa-
çılma etkileri gibi), firma  araştırma yoğunluğunun hesaplanması söz ko-
nusu olmaktadır. Araştırma geliştirme harcamalarının incelenmesi ve 
hangi araştırma alanlarına tahsis yapıldığı hakkında bilgi toplanmasıyla 
yapılacak böyle bir firma  araştırma yoğunluk hesaplaması, bize endüst-
rilerarası teknik gelişme olasılığı hakkında önemli bilgi verecektir. 

57 Jewkes, J.-Sawers, D.-Stillerman, R„ 1969, s. 233-34. 
58 Jewkes, J.-Sawers, D.-Stillerman, R., 1969, s. 318-18. 
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Aşağıdaki tabloda A.B.D.'de belli başlı endüstrilerde yapılan araştır-
ma-geliştirme harcamalarının büyüme hızları görülmektedir. 

(TABLO : 14) 

BAŞLICA ENDÜSTRİLERDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARININ 
GÖRELİ GELİŞMESİ 

Endüstri 1958 1963 1968 1969 1970 

Tüm endüstriler 100.0 147.7 244.3 271.8 277.5 
Elektrik donatımı ve 

haberleşme 100.0 160.9 277.4 310.9 326.1 
Kimya ve bağlı ürünler 100.0 150.8 218.9 230.9 243.8 
Makine 100.0 161.9 273.3 309.4 329.9 
Motorlu araç ve diğer 

ulaştırma donatımı 100.0 142.7 197.5 244.5 220.0 
Uçak ve füze 100.0 135.7 345.9 383.2 332.4 

Kaynak : Research and Development in Industry, 1970, Surveys of  Science Resour-
ces Series, National Science Foundation, NSF 72-309, Washington 1972, 
s. 10. 

Önerdiğimiz yöntemle ilgili olarak ancak bir fikir  verebilecek olan. 
onun dışında araştırma-geliştirme harcamalarının çok genel başlıklar al-
tında toplandığı (14) numaralı tablodan sırasıyla, uçak-füze,  elektrik do-
natımı ve haberleşme, makine endüstrilerinde teknik gelişme-buluş ola-
sılığının diğer endüstrilere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Endüstrileri araştırma-geliştirme harcamalarının bölünüşüne göre sı-
nıflamak  da mümkündür. Nitekim böyle bir sınıflama  yapıldığında, bi-
limsel-meslekî alet, motorlu araç ve diğer ulaştırma donatımı ve uçak-füze 
endüstrilerinde araştırıcılara ve destek personele ödenen ücretlerin or-
talamanın üzerinde olduğu tablo (15)'de görülmektedir. 

Araştırma ve geliştirmede çalışan mühendis ve bilim adamı başına 
en yüksek ücret meslekî ve bilimsel alet endüstrisinde ödenmektedir. Bi-
limsel ve teknolojik olanaklarla en yakın ilişkide bulunan uçak ve füze 
endüstrilerinde ise mühendis ve bilim adamı başına toplam maliyetler 
en yüksektir. 

iki tablonun karşılaştırılmasından elde edilen bir sonuç, motorlu araç 
ve diğer ulaştırma donatımı endüstrisinin 1958-70 dönemi itibariyle gö-
reli olarak en az gelişen endüstri niteliğinde iken, 1970 yılında destek 
personel ücreti olarak en yüksek ücreti ödemiş olmasıdır. 

7. Yedinci olarak önereceğimiz teknolojik gelişme tahmin yöntemi 
de, endüstrilerin 'patentleme sıklık dağılımı'nın hesaplanmasıdır. Patent 
verileri konusunda bazı kaygılar belirtmiştik. Ancak özellikle altıncı ola-
rak tartıştığımız yöntemin uygulanması sonuçlarıyla patent sıklık dağı-
lışı, bize endüstrilerdeki teknik gelişme hakkında bir fikir  vereceği gibi, 
diğer yöntemlerden elde edilecek bilgilerle firmaların  teknik gelişme stra-
tejisi de saptanmasına da yardımcı olacaktır. 
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(TABLO : 15) 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜHENDİS VE BİLİM ADAMI BAŞINA 
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MALİYETİ 

(Endüstriler, maliyet tipi, yüzde dağılım itibariyle 1970) 

Endüstri 
Tüm endüstriler 
Uçak-füze 
Elektrik donatımı ve 

A. 
369.900 
83.000 

B. C. 
48.300 14.500 
62.300 15.600 

D. E. F. 
9.700 7.709 16.400 
9.300 11.200 26.200 

ulaştırma 
Kimya ve bağlı ürünler 
Makine 
Motorlu araç ve diğer 

97.700 44.300 13.700 8.400 7.500 14.700 
42.200 42.900 15.600 8.800 6.400 12.100 
43.100 40.100 13.600 9.300 5.500 11.700 

ulaştırma donatımı 
Mesleki ve bilimsel alet 
Diğer endüstriler 

24.200 61.000 15.400 20.100 9.500 16.000 
13.600 51.000 18.000 11.700 7.600 13.700 
66.100 40.900 13.900 7.800 5.900 13.300 

Kaynak : Research and Development in Industry, 1970, Surveys of  Science Reseor-
ces, Series, National Science Foundation, NSF 72-309, Washington 1972, 
s. 13. 

A : İnsan yılı olarak araştırma bilim adamı ve mühendis. 
B : Araştırma-geliştirme bilim adamı ve mühendisi başına toplam maliyet. 
C : Araştırma-geliştirme bilim adamı ve mühendisi başına maaş ve ücret. 
D : Araştırma-geliştirme bilim adamı ve mühendisi başına destek personel maliyeti. 
E : Araştırma-geliştirme bilim adamı ve mühendisi başına malzeme maliyeti. 
F : Araştırma-geliştirme bilim adamı ve mühendisi başına diğer mahiyetler. 

C. Teknik-Teknolojik Gelişmenin Ölçülmesi (Araştırma-geliştirmeye ge-
tiri, araştırma-geliştirme'de toplama sorunu) 
Teknik-teknolojik gelişmeyi etkileyen olguların, özelliklerin neler ol-

duğunu tartıştık. Biraz önce de teknik gelişmenin tahmin edilmesine iliş -
kin bazı yöntemleri inceledik. Teknik gelişmeyi etkileyen faktörlerin  bu 
etkilerini diğer faktörlerin  etkilerinden bağımsız olarak incelemeğe ola-
nak bulunmadığını ve çeşitlendirme olgusunu incelerken de saçılma et-
kisinin önemini tartıştık. Burada kısaca değinmek istediğimiz sorun, araş-
tırma ve geliştirmeye getirinin hesaplanıp hesaplanamayacağıdır. Bu so-
run teknolojik gelişmenin ölçülmesinde karşılaşılan 'toplama sorunu' ile 
aynıdır ve teknolojik-teknik gelişme ile oligopolcü pazar yapısı, oligopol-
cü karar mekanizmasını etkileyen etkenler bakımından önem taşır. 

Teknik gelişmeyi etkileyen temel etkenlerden biri olan araştırma-ge-
liştirme faaliyeti  de, diğer herhangi bir yatırım gibi, belirli getiri elde et-
mek için yapılan harcamalardan oluşur. Bunun diğer harcamalardan far-
kı, getirinin hesaplanmasının çok güç olmasıdır. Çeşitlendirme ve fark-
lılaştırma olgularında gördüğümüz gibi, bu tür uygulamaya giden firma-
ların hemen hemen temel amacı pazarın bir bölümünü doğrudan doğru-
ya kendi denetimleri altına almaktır. Bunu da yeni buluşları, ilgili en-
düstride teknik gelişmeyi önemli ölçüde kendi tekellerine alarak yapmak-
tadırlar. 
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Çok sayıda açıklayıcı değişkenin kullanıldığı bir regresyon çözümle-
mesiyle, buluşlar sonucu farklılaştırmada,  çeşitlendirmede sağlanan ar-
tışlar ve kârlılık, verimlilik, üretim ölçeğindeki değişmeler ile araştırma-
geliştirme harcamaları arasındaki ilişki saptanabilir ve böylece araştır-
ma-geliştirmeye getiri hakkında fikir  sahibi olunabilir.59 

Ancak, belli oranda verimlilik artışı sağlayacak bir buluş, üretimin 
ya da endüstrinin niteliklerinden, özelliklerinden bağımsız olarak, aynı 
miktarda araştırma-geliştirme harcamasıyla mı gerçekleştirilir? Buluşla-
rın tek bir başlık altında toplanması doğru olur mu? Bu soruların gerek-
tirdiği tartışmayı daha önce patentleri incelerken yapmıştık. Burada so-
run "toplama sorunu" olmak niteliği itibariyle aynıdır, ve bu kez araştır-
ma-geliştirmeye getirinin saptanması söz konusudur. 

Teknik gelişmenin etkili olduğu pazarda, endüstrilerde çalışan firma-
lar, başlıca ürünleri farklı  olduğu ölçüde birbirlerinden farklı  olacaklar-
dır. İlâç sanayiinden örnek verecek olursak, bazı firmalar  önemli fakat 
az sayıda, diğerleri ise değişik fakat  daha az önemde birçok ilâç üretmek-
tedir. Bir başka deyişle bazı firmalar  teknolojik gelişme olanaklarını araş-
tırmakta, zorlamakta, diğer bazıları ise salt mal farklılaştırması  yapma-
larını sağlayacak ölçüde araştırma-geliştirme faaliyetinde  bulunmaktadır. 

Bu son değinilen olguyu Kanada Sağlık ve Refah  Bakanlığı Araştır-
ma ve Geliştirme Bölümünden bir uzmanın ifadesiyle  örneklendirebili-
riz : 

"Soru : İlaç firmalarında  yapılan araştırmalarla üniversite hastane-
lerinde yapılan araştırmalar arasında bir fark  var mıdır? 

Cevap: Evet, ilâç firmaları  yeni ya da farklı  mal geliştirmeğe çalı-
şırlar, üniversite hastanelerinde uğraşılan ise sorunun kendisidir."60 

Bir araştırıcı, buluşlar arasındaki farklılıkların  rastgele dağılması ha-
linde çok önemli tahmin zorlukları doğmayacağını, sistematik bir sapma 
halinde ortaya ciddi bir sorun çıkacağını belirtmektedir.61 Özellikle ima-
lât sanayiinde uluslararası ticarete hakim firmaların  stratejileri düşünü-
lürse, esas amacın sistematik farklılıklar  yaratmak olduğu saptanacak-
tır. 

Araştırma-geliştirme harcamalarına getirinin hesaplanmasındaki, top-
lanmasındaki güçlüğün bir nedeni de, buluşların yalnızca geçmiş araştır-
ma-geliştirme harcamalarıyla açıklanmasının yeterli olmayacağıdır. İnce-
lenen endüstrideki, firmadaki  üretim birikimi de buluş elde etme olasılı-
ğını arttıracak, böylece dinamik tasarruflar  söz konusu olacaktır. Saçıl-

6 9 Farklılaştırma ve çeşitlendirme dışında kalan, sayılan değişkenlerle, araştır-
ma-geliştirme harcamaları arasındaki ilişkiler için bkz.: 
Minasian, J., The Economics of  Research and Development, The Rate and Di-
rection of  Inventive Activity, der.: R.R. Nelson, Princeton-Hall, 1962, s. 93-142. 

6 0 Baily, M.N., Research and Development Costs and Returns: The U.S. Phar-
maceutical Industry, J.P.E., Cilt: 80, No : 1, Jan/Feb. 1972, s. 75. 

61 Baily, M.N., 1972, s. 71. 
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ma etkisini burada bir kez daha söz konusu yaparak, bunun sağlayacağı 
dışsal tasarrufların  da buluş elde etmeyi etkileyeceğini belirtebiliriz. 

Üretim birikimi, kurulu kapasite ve endüstrilerarası ilişkilerin özel-
likleri yüzünden, araştırma-geliştirme faaliyetinin  göstereceği doğrultu-
da değişiklikler, ayarlamalar yapmak ekonomik olmayabilir. Yani, bir ön-
ceki paragrafta  söylediklerimizin tersine, bu kez salt kısa dönem ekono-
mik nedenlerle bazı 'eksi-ekonomiler', kayıplar söz konusu olabilir. Bu 
durumda da araştırma-geliştirmeye getiri gerçek düzeyinin altında hesap-
lanabilecektir.62 

Araştırma-geliştirme harcamalarının verimlilik artışını herhalde et-
kilediği ve bu etkinin artış yönünde olduğu kesindir.63 Fakat böyle bir 
bulgu, firmaların,  kâr amacıyla hareket eden birimlerin karar vermeleri 
için yeterli değildir. Bu tür birimlerin bir proje üzerinde karar verirken 
gözönüne alacakları, maliyet-yarar çözümlemesine girecek olan araştır-
ma-geliştirmeye getiri katsayısının, gerçekte olduğundan genellikle da-
ha düşük değerde hesaplanması olasılığının hayli yüksek olduğunu kısa-
ca ortaya koymağa çalıştık. Böyle bir tartışmaya girmemizin amacı ise, 
türlü şekillerde teknik gelişme, buluşlar ve böylece pazar üzerinde dene-
tim kurabilen firmaların,  bağımsız araştırma-geliştirme faaliyetine  gire-
bileceklerini ve bu faaliyete  gerçek getiriyi azamîleştirebileceklerini vur-
gulamaktı.6 4 

8. Çeşitli Pazar Biçimlerinde ve Optimalite Açısından Teknik Gelişme 

Teknik gelişme, buluş pazarlaması açısndan iki farklı  pazar biçimi, 
ekonomik örgütlenme biçimi çerçevesinde incelenebilir. Bunlardan birin-
cisi pazarda tam ve mükemmel rekabet koşullarının geçerli olduğu, bilgi 
yayılışının tam ve mükemmel biçimde gerçekleştiği, belirsizliğin bulun-
madığı durumdur. Böyle bir durumda sorun araştırma faaliyetinin  firma-
lar arasında nasıl dağılacağıdır. Pazara giriş çıkış serbesttir, teknik bilgi 
herkes tarafından  elde edilebilir niteliktedir. Söz konusu endüstrilerin 
hiçbiri faktör  verimliliğini etkileyecek büyüklükte değildir. Bir başka 
deyişle endüstriler verimlilikleri etkilemeyecek kadar küçük ölçeklidir.64 

Bu koşullar altında optimal çözüm, veri çıktı miktarı için yapılan 
araştırma harcamalarının minimize edilmesidir. Nordhaus'un rekabetçi 
düzeyde optimal çözümün niteliğine ilişkin bulgusu şudur : "... rekabet-
çi çözüm, araştırmanın net toplumsal verimliliği birime eşit olduğunda 

6 2 Teknik gelişmenin kullanıcılar tarafından  kabul edilip edilmemesinin etkileri 
için bkz.: 
Griliches, Z., Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of  Technological 
Change, Econometrica, Cilt: 25 No: 4, Oct. 1957, s. 502, 515-21. 

63 Minasian, J„ 1962, s. 111-188. 
6 4 Bu varsayımlar altında buluş, büyüme, refah  ilişkilerinin incelendiği bir çalış-

ma için bkz.: 
Nordhaus, W.D., Invention, Growth and VVelfare,  The M.T.T. Press, Cambridge .• 
Mass., 1969, 
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optimal olacaktır."65 Dışsal etkenlerden doğabilecek etkin olmayan du-
rumların ise, patent sisteminin işletilmesiyle bilgi tekeli kurulmasına ola-
nak sağlayarak dışsal etkenleri içselleştirmek, pazara dönük olmayan araş-
tırmaları desteklemek, fiyat  sistemini vergi ve sübvansiyonla etkileyip 
değiştirmek yollarıyla ortadan kaldırabileceği ileriye sürülmektedir.6 6 

Gayet şık bir biçimde ve matematiksel tutarlığı olan bir modelle ya-
pılan bu tartışmanın gerçek dünyada karşılaşılan koşullara uygun, firma-
ların ve ne zaman ne oranda araştırma yapacakları, buluşlarını nasıl, ne 
zaman açıklayacakları sorularını cevaplayıcı yanları bulunmamaktadır. 
Nordhaus modeli tekel, tekelci rekabet, Cournot tipi oligopol modelleri 
için genellikle geçerli olabilir.67 Fakat bu tür bir inceleme örneğin oligo-
polcü bir modelde, sistemin uzun dönem gelişmesini belirleyen otonom 
ve uyarılmış kararların incelenmesinde yeterli olmamaktadır. 

Nordhaus, modelin ciddî bir sorunu olarak kabul ettiği belirsizlik ko-
şullarını, yumuşak belirsizlik ve belirsizlik olarak ikiye ayırmakta ve 'yu-
muşak belirsizlik' adını verdiği durumun portföy  seçiminde izlenen yön-
temlerin izlenmesiyle, yani yatırım risklerinin, belirli projeler arasında 
dağıtılmasıyla azaltılabileceğini belirtmektedir.68 Yumuşak belirsizlik adı 
verilen durum bizim, firmanın  teknik gelişme olanakları diye nitelendir-
diğimiz bölgeye ilişkindir. Bu bölgenin özelliği kısa dönemde geçerli ol-
ması ve teknolojik olanaklarla, onları araştırmakla, zorlamakla ilgili bu-
lunmamasıdır. Yani yumuşak belirsizlik istikrarlı bir olguya ilişkindir. 
Böyle bir durumda firmanın  uğraşı alanlarını çeşitlendirmesi, hem risk 
payını azaltmasına hem de kısa dönem buluş rantlarını elde etmesine 
yardımcı olacaktır. Ancak bilginin tam ve mükemmel olarak yayıldığı ko-
şullarda şözü edilen buluş rantlarının fevkalâde  kısa süreler için söz ko-
nusu olabileceği söylenebilir. Tıpkı tam rekabet koşullarında çalışan bir 
endüstrinin fiyatını  düşürdüğü an mallarının tümünü satarak pazar dı-
şında kalması gibi. 

Optimal buluş zamanlaması nedir, nasıl saptanır? Optimalite kim ve-
ya kimler açısından tanımlanmalıdır? Optimal araştırma miktarı sapta-
nabilir mi? Nordhaus'un son soruya cevabı 'evet'tir ve bazı geleneksel 
neo-klâsik aletler kullanarak bu miktarın hesaplanabileceğini belirtmek-
tedir. Keza diğer sorulara ilişkin olarak aynı neo-klâsik mantık içinde 
türetilebilecek cevaplara bir örnek de, araştırma harcamasını yapanlar 
bakımından veri çıktı için araştırma girdisinin minimize edilmesinin op-
timal çözümü oluşturacağıdır. Toplumsal getiri oranı ise gölge fiyatlar 
veya fırsat  maliyetleri ile sağlanmaktadır. Sözü edilen çalışmada süreç 
buluşlarıyla ilgilenilmekte, optimal teknolojik gelişme incelenirken neo-
klâsik büyüme kuramı kavramlarıyla tartışılmaktadır.69 Süreç buluşları 

65 Nordhaus, W.D„ 1969, s. 48. 
Sorun böyle konulduğunda, çözümü de alternatif  maliyet kavramlarıyla yapıl-
maktadır. 

66 Nordhaus, W.D„ 1969, s. 49. 
67 Nordhaus, W.D„ 1969, s. 59. 
68 Nordhaus, W.D„ 1969, s. 55. 
69 Nordhaus, W.D., 1969, s. 93-115. 

özellikle teknolojik gelişmeye ilişkin olarak neo-klâsik modelin bazı kategori-
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ile mal buluşları arasındaki ilişki ise, süreç buluşun malın üretim mali-
yeti yanında niteliklerini de etkileyeceği varsayılarak hesaba katılmak-
tadır.7 0 

Teknik gelişme, buluş söz konusu olduğunda optimalitenin neyi ifa-
de edeceği, özellikle sorun tüketiciler açısından ele alındığında hayli tar-
tışmalıdır. Üretici, buluşçu bakımından iki ölçütten söz edilebilir. Buluş 
yolu ile pazarın yeni ve/veya daha büyük bir bölümünü denetim altına 
almak. Bunun için üretici bakımından ciddi buluşlar kadar, basit mal fark-
lılaştırmaları da söz konusu olabilir. Basit mal farklılaştırmalarının  önem-
li araştırma harcamaları gerektirmeyeceği varsayılırsa, ciddî buluşlara, 
önemli teknik gelişmeye yönelik araştırma harcamalarına karar verirken, 
firma  buluş elde etme olasılığını buluş sonucu kazanacağı ek pazar ola-
nakları ile karşılaştıracak ve bu aşamada neo-klâsik kurallara uygun bi-
çimde karar verebilecektir. Ancak bu düzeyde dahi, kâr maksimizasyonu, 
veri çıktı için araştırma girdilerinin asgarîleştirilmesi ölçütlerinin yeter-
li olmayacağını ikinci bölümde tartışmıştık. 

Tüketiciler bakımından durum bu kadar açık değildir. Bir yanda ger-
çekten bugüne kadar karşılanmayan tüketim gereksinmelerinin karşılan-
ması ve böylece tüketici refahında  kesin artış söz konusudur. Örneğin 
elektriğin bulunuşu, fermuarın  ya da transistörün bulunuşu buna örnek-
tir. Öte yanda yine gerçekten refah  arttırıcı etkisi ciddî ve önemli olan, 
malın niteliklerinin daha fazla  tüketici gereksinmesini ya da aynı tüke-
tici gereksinmesini daha iyi karşılayabilecek biçimde geliştirecek, değiş-
tirecek buluşlar söz konusu olabilir. İşte bunu mal farklılaştırmasından 
ayırmak çok zordur. _ 

Tüketiciler bakımından bir başka optimal: te ölçütü, buluşun, teknik 
gelişmenin elde edilmesiyle, pazara tüketicilerin yararlanmalarına sunul-
ması arasında geçen zamanın uzunluğudur. Bir buluş gerçekleştirildik-
ten sonra ne kadar çabuk uygulamaya aktarılırsa, tüketici bakımından za-
man itibariyle optimaliteye o ölçüde yaklaşılmış olacaktır. Öte yandan bu-
luşların uygulamaya aktarılması, buluşçuların oligopolcü strateji izleme-
leriyle ne kadar geciktirilirse, tüketici optimal durumdan o kadar uzak-
laşmış olacaktır. 

Y. Barzel bir buluşun toplumsal açıdan ne zaman optimal olacağını 
şöyle tanımlıyor: 

"... buluşçunun kân ve buluşun toplumun gelirine (refahına)  net katkısı aza-
mileştiği zaman, buluşun pazarlanma zamanı optimaldir denilebilir."71 

lerini tartışan bir çalışma için, bkz.: Nelson, R.R., 'Production Sets, Techno-
logical Knowledge and R & D: Fragile and Overworked Constructs for  Analysis 
of  Productivity Growth' A.E.R. Papers and Procedings, May 1980, s. 62-67. 

70 Bkz.: 
Nordhaus, W.D„ 1969, s. 5. 
Lancaster, K.J., 1966. 

71 Barzel, Y., Optimal Timing of  Innovation, Review of  Economics and Statistics, 
Cilt: L, No : 3, Aug. 1968, S. 349. 



Değindiğimiz modelden çıkan sonuç Özetle bir buluşun zamanlanma-
sının, buluşun şimdiki değeri azamîleştiğinde optimal olacağıdır. Buluşçu 
faaliyete  tahsis edilen kaynakların miktarı iki karşıt etken nedeniyle op-
timal olmayacaktır. Farklı girişimciler arasında buluş rekabeti olması, 
buluş için yapılacak harcamaların miktarını çok arttıracaktır. Öte yan-
dan buluşçuların buluştan bekledikleri getirinin tümünü elde edememe-
leri olasılığı bu miktarı çok küçültecektir.72 

Aksak Rekabet Koşullarında Araştırma Stratejisi 

Son olarak tartışmak istediğimiz konu, bu karşıt etkenler altında, de-
ğişik rekabet koşullarında (aksak rekabet-oligopolcü rekabet) araştırma 
stratejisinin nasıl belirlendiğidir. Buraya kadar teknik gelişme süreci ile 
ilgili olarak başlıca şu noktalar üzerinde durduk. Teknik gelişme başlı ba-
şına risk oranı yüksek olan bir girişimdir. Bu risk doğrudan doğruya araş-
tırma projesinin plân-tasavvur düzeyinde gerçekleşmemesinden; uygula-
ma aşamasında üstesinden gelinmesi teknik-bilimsel bakımdan güç, eko-
nomik bakımından ise çetin ve hattâ bazen olanaksız sorunlarla karşıla-
şılmasından ileri gelebilir. Aynı derecede nesnel nitelikteki diğer bazı so-
runlar, doğrudan doğruya teknik gelişme düzeyinde azalan verim olgu-
suyla karşılaşılmasından ve bunun üstesinden de ancak teknolojik olanak-
ların çizdiği sınırlar içinde gelinebilmesinden oluşur. 

Bu anılanlar nesnel olgulardır. Bunlar karşısında alınacak tavrın da 
nesnel özelliğinin bulunduğunu, bir anlamda nesnel olarak tahmin edile-
bilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bunlar arasında firmaya 
en fazla  kendisine özgü davranma, karar alma olanağını veren: ekonomik 
koşulların etkilenebilir olması, farklılaştırmanın  artması, yeni bir buluşa 
karşı direnmenin kırılması gibi aşamalardır. 

Öte yandan belli tür firma  davranışları firmaları  karşılıklı tepki ka-
rarları almağa zorlamaktadır. Bu davranış türlerinin temelinde belirsiz-
lik bulunmaktadır. Firmalar belirsizlik karşısında karar alırlarken, bu be-
lirsizlik etkenini bir biçimde hesaba katmak, gözönünde bulundurmak 
zorundadır. Belirsizlik ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan risk, firma-
nın üretiminin çeşitliliği ölçüsünde azalacaktır Yani firma  üretimini ne 
kadar çeşitlendirmiş olursa, her bir üretim dalında beklenmedik ya da 
olasılığı çok düşük olaylardan o nisbette daha az etkilenecektir. Öte yan-
dan, çeşitlendirmenin tersi olan yığılma durumunda da, firmanın  yu-
murtalarının tümünü ya da çoğunu aynı sepete koymasına karşılık, bü-
yüklüğü ile oranlı olarak geleceği tahmin edebildiği ölçüde belirsizliği 
azaltma olanağı artacaktır. 

Firma araştırma yapmağa karar verirken, buluşunu patentlerken, ge-
liştirdiği yeni tekniğin kullanılmasına izin verirken nelere, hangi ölçüle-
re bakacaktır? Firmayı bu sorular açısından ilgilendiren sorunlar şunlar 
dır. 

72 Model ve tartışmalar için bkz. 
Barzel, Y„ 1968, s. 349-51 354 
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Firmanın buluşlarının diğer firmalar  tarafından  taklit edilmesi ola-
sılığı vardır. Öte yandan buluşun tüketiciler tarafından  ne kadar gecik-
me ile kabul göreceği, talep edileceği sorunu bulunmaktadır. Bu ikinci 
etkeni etkileyen, tüketici tercihleri yanında yeni buluşun aynı görevi gö-
ren eski ürünlere oranla ne kadar üstün olduğudur, ikame gücü veya ika-
me kapsamıdır. Taklit, firmanın  buluştan elde edeceği rant benzeri geli-
rin elde edileceği süreyi kısaltmaktadır. Böylece elde edilecek toplam rant 
benzeri gelir de azalacaktır.73 

Taklitçi firmalar  bakımından önemli olan ise, buluşun pazarlandığı 
an ile kendisinin taklit yolu ile pazara girişi arasındaki süreyi kısaltmak-
tır. Örneğin IBM firması  bilgisayar pazarına Remington-Rand Univac'tan 
sonra girmesine karşın, hızlı toparlanabilmiş, kendi üretim ve araştırma 
yapısını hızla uyarlayabilmiş ve bunların yararını görmüştür. Öte yandan 
Gillette firması,  çelik bıçak pazarının yüzde 90'mı denetlemesine karşı-
lık, paslanmaz çelik traş bıçağı pazarındaki payı, pazara 18 aylık bir ge-
cikme ile girdiği için, yüzde 60 civarında kalmıştır. Bundan çıkan sonuç 
taklitçi firmanın  geciktiği her yıl için belirli oranda pazar payını yitir-
diğidir. 

Böylece ortaya çıkan parametreler şunlardır : 

1. Pazarın toplam yıllık rant benzeri gelir potansiyeli, 

2. Taklitçi firmanın  yeni pazarda elde etmeyi amaçladığı pay oranı 

3. Taklitçinin mevcut pazar payı, 

4. Taklitçi firmanın  pazar payı yitirme hızı, 

5. Buluşçunun yeni pazara girme hızı, 

6. Taklitçi firmanın  yeni pazara girme hızı. 
F.M. Scherer araştırma kaynak tahsis kararları verilirken firmaların 

bu parametreler ışığında ve düopol çözümlemelerinde uygulanan strateji 
yaklaşımları ile hareket edeceğini tartışmaktadır. Bu açıdan söz konusu 
yapılabilecek stratejiler, minimaks stratejisi, rant benzeri gelirin birlik-
te azamileştirilmesi sonucunu veren strateji, Cournot çözümü ve von 
Stackelberg çözümüdür.74 

Teknik gelişme sonucu ortaya çıkan rant benzeri gelirin izleyeceği 
gelişme incelenirken, sorunun sadece buluş bir kere pazarlandıktan son-
ra buluşçu firmalar  arası çekişme açısından değerlendirilmesi eleştirilme-
si gereken bir husustur. Değindiğimiz çalışmada sorun, buluşun ne zaman 
pazarlanacağı şeklinde ortaya konulmaktadır. Oysa, buluş pazarlandıktan 
sonra da sürekli ve önemli gelişmelerle, buluşu oluşturan yeni süreç üze-
rinde çok önemli olabilecek ilerlemelerle karşılaşılması dinamik kişilikli 

7 3 Bu olayın şekil yardımı ile tartışması için bkz.: 
Scherer, F.M., Research and Development Resource Allocation Under Rivalry, 
Q.J.E., Cilt: LXXXI, No : 3, Aug. 1967, s. 369. 

7 4 Bu konuda özet bir tartışma için bkz. • 
Scherer, F.M., 1967, s. 373-94. 
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firmalarda  olağandır.75 Scherer ise teknik gelişmeyi bir defalık  bir olgu 
olarak görmektedir. Bunun sonucu olarak rant benzeri gelirin varlık sü-
resi taklitçi firmaların  pazara girmeleriyle sınırlandırılmaktadır. 

Böyle bir yaklaşım evvelce de değindiğimiz şu sorunu çözmeğe yet-
memektedir. A firmasının  bir buluşu vardır ve A firması  sürekli olarak 
bir ya da daha fazla  endüstri dalında araştırma yapmaktadır. Bir adım 
daha giderek bu firmanın  kendi teknik gelişmesinin teknolojik yıpranma 
hızını etkileyecek güçte ve donatıma sahip olduğunu varsayalım. Şu hal-
de A firmasının  buluşunu derhal açıklaması gerekli değildir; ancak her 
zaman açıklayabilir. Buluşu açıklamasının nesnel koşulları, buluşun gir-
dilerinden bir kısmının fiyatlarında,  üretimi kârlı olmaktan çıkartacak 
ölçüde (alternatif  maliyet anlamında) yükselmeler, ya da üretim tekni-
ğinin geliştirilmesinde teknolojik olanak sınırlamalarına gelinmiş olması 
sonucu karşılaşılacak verim azalmaları gibi gelişmelerden oluşabilir. Böy-
le durumlarda firma  için özellikle uluslararası düzeyde en akıllı davranış, 
lisans vermek ve böylece hem söz konusu endüstride doğrudan doğruya 
üretimde bulunmayı kısıtlamak ,hem lisans karşılığı gelir elde etmek, hem 
de lisansiye firma  ve giderek (lisansiye) ülke teknolojisinin de gelişme 
çizgisini etkilemek, belirlemek olanağını elde etmek olacaktır. 

Öte yandan aynı endüstri dalında çalışan B firması,  her ne kadar tek-
nolojik önderliğin A firmasında  bulunduğunu varsaydıksa da, pazar pa-
yını genişletmek üzere ürünü geliştirmeye, özel hizmet, reklâm ve benze-
ri aletlerle satışlarını art t ırmaya karar verebilir ve bunu başarabilir. Böy-
le bir durumda A firması  teknolojik bilgi donatımından yararlanarak bu-
luş portföyünden  bir açıklamada bulunup bulunmamaya karar verecek-
tir. Bu aşamada şu soru sorulabilir. Madem ki A firması  sürekli buluş 
yapma kapasitesine sahiptir, şu halde neden sözü edilen türden riskler 
üstlensin? Bu sorunun cevabı şudur : pazarda böyle bir durumda, A fir-
masının buluş portföyünü  açıklaması, B ve diğer firmalara  teknik geliş-
me merdivenini uzatmak olur. A firması  bu nedenle sürekli buluş elde 
etmesine karşın patentleme faaliyetini  kısıtlayacaktır. Bu . i se kuşkusuz 
refah  düzeyinin düşmesine yol açacaktır. Çünkü buluşların elde edilişi 
ile pazarlanması arasındaki gecikme, sonsuza kadar (bir buluşun hiç uy-
gulanmadan eskimesi) uzayabilecektir. 

Firmalar veya çalışılan endüstri dalı bu örnekte belirtildiği kadar yo-
ğun bir çekişmeye sahne olmuyorsa, patentleme, buluş pazarlama stra-
tejisi çok daha kolay saptanabilecektir. 

Endüstrinin örnekte belirtilen özelliklere sahip olması halinde, A fir-
ması —buluşçu firma—  teknik gelişmenin hızını yani 'teknolojik olanak-
ların yerini' saptayabilmek durumundadır. Şu halde Scherer'in buluşun ne 
7 5 Bu tür buluşlarla atelye düzeyinde karşılaşılmaktadır. Üretim süreci içinde kar-

şılaşılan darboğazları halletme girişimleri, yeni süreç buluşlarına yol açabil-
mektedir. Bu tür buluşlarla ilgili olarak ve ilâç endüstrisi için bkz.: 
Katz, J.-Cohen, B., Working Paper, No: 101, National Bureau of  Economic 
Research, New York, 1975. 
Hollander, S., Sources of  Increased Efficiency,  The M.I.T., Press, Cambridge: 
Mass., 1965. 
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zaman açıklanılacağım araştıran denklemlerinde bu parametrenin de yer 
alması gerekir. Bu, ihracat sektöründe başarılı olabilmek için mevcut, kul-
lanılabilir en yeni tekniği seçmeğe karar veren ülke ile, dünyada sözko-
nusu endüstri dalında önder durumunda bulunan firmanın,  karşılıklı iliş-
kisini andırmaktadır. Teknolojik lider olan firmanın,  teknik gelişme-
si hızlı, teknolojik yıpranma hızı yüksek olan buluşları açıklamasında 
herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü bu teknikler hızla eskiyecek, o en-
düstri dalında pazara girmek isteyen firma  ve/veya ülke, ya hiç başarılı 
olamayacak ya da umduğu pazar payını elde edemeyecektir. 

Eğer söz konusu endüstri dalında teknik-teknolojik gelişme açığı faz-
la değilse, teknolojik lider firma  buluşlarını elinden geldiğince saklaya-
caktır. Çünkü aksi halde yitireceği pazar payından dolayı hem statik hem 
de dinamik zarar önemli olacaktır. 

Gelişmekte olan ülkeler bakımından durum önceki paragrafta  değin-
diğimiz ölçüde karamsar olmayı gerektirmeyebilir. Bunun için bu ülke-
lerin, türlü endüstrilerin teknolojik gelişme olanaklarını araştırmaları ve 
böylece gerek teknoloji transferi,  gerek yurtiçinde teknik gelişme önce-
liklerinin saptanması için gerekli bilgi birikimini hazırlamaları gerekir. 
Çünkü bilgi yayılmasının ana koşulu, hakkında bilgi edinilmek istenilen 
olgu ile, gelişme ile ilgili temel bilgiye sahip olunmasıdır. 
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BÖLÜM IV 

S O N U Ç 

Çalışmamızın amacı sunuş bölümünde belirtildiği gibi, uluslararası 
ticaret teorisine gerçekçi bir biçimde yaklaşmaktı. Günümüz dünyasında 
uluslararası ticaretin nasıl yapıldığına baktığımızda şöyle bir görünümle 
karşılaşılmaktadır. İleri sanayi ülkeleri hem tarım sektöründe, hem de sa-
nayi sektöründe teknolojik düzeyin olanak verdiği verimlilikle üretimde 
bulunmaktadır. Bu ülkeler sanayi sektöründen elde ettikleri üretimlerini 
hem yurtiçi talebi karşılamak üzere hem de ithalât taleplerini karşılamak 
için pazarlarken, tarımsal üretimlerinin bir bölümünü çeşitli ülkelerin 
ana tarımsal ürün açığını kapatmak üzere ihraç etmektedir. Biz uluslar-
arası sanayi ürünleri ticareti üzerinde durduğumuzdan bu ikinci olguyu 
tartışma konusu yapmadık. 

İleri sanayi ülkelerinin sanayi ürünleri ihracatı birbirlerinin ithalât 
taleplerini karşıladığı gibi, gelişmekte olan ve iktisaden daha da geri dü-
zeyde bulunan ülkelerin hem doğrudan doğruya dayanıklı tüketim malı 
hem de yatırım malı girdi gereksinmesini karşılamaktadır. Bu aşamada il-
ginç bir durum şudur : gelişmekte olan pazar ekonomisi koşullarına sahip 
ülkelerin hemen hemen tümü, sanayi sektörü içinde söz konusu olan faa-
liyetlerin bir bölümünde ileri sanayi ülkeleri ile işbirliği yapmaktadır. Bu 
olgu 'montaj sanayii' aşaması olarak nitelendirilmektedir. Bir başka de-
yişle gelişmekte olan, yani belli bir ekonomik, toplumsal yapıyı, belli bü-
yüklükte pazarı gerçekleştirmiş olan ülkelerde karşılaştığımız sanayi sek-
törü faaliyetinin  tümü ya da büyük bir bölümü, bu ülkelerin ileri sanayi 
ülkeleri ile birlikte ve bu ikincilerin gösterdikleri endüstri dallarında ol-
maktadır. (Görüldüğü gibi ülkelerin ekonomik gelişme durumlarına göre 
ayrımlarında uluslararası standartlardan değişik bir tanım yapmaktayız. 
Şöyle ki, ülkeleri ileri sanayi ülkeleri, gelişmekte olan ve pazar ekonomi-
si kurallarına göre örgütlenmiş ülkeler, geri ülkeler, ekonomileri merkez-
den plânlanan sosyalist ülkeler olarak dörde ayırmakta ve ilk ikisini tar-
tışmaktayız.) Bu işbirliğinin derecesi gelişmekte olan ülkenin yabancı 
sermayeye karşı takındığı tavır kadar, ileri sanayi ülkeleri sermayesinin 
üretimini uluslararasılaştırmaya ne kadar istekli, hazır olduğuna, bir baş-
ka ülkede yatırım yaparak üretim teknolojisinin doğrudan veya dolaylı 
biçimde aktarılması karşılığında talep edeceği fiyata,  yani uluslararası ya-
tırımın teknolojinin aktarılmasına ilişkin alternatif  maliyetine ve yatırım 
yapılan ülke ile bu bakımdan anlaşma olasılığına ve diğer bazı etkenlere 
bağlıdır. 

Diğer birkaç az gelişmiş ülkede ise yukarıda değindiğimiz koşullar 
aranmaksızın, ileri sanayi ülkeleri sanayilerinin doğrudan doğruya yatı-
rım ve üretim yapmaları ile karşılaşılmaktadır. Bu ülkelerdeki üretim he-
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men tümüyle dayanıklı tüketim malı üretimidir. Her ne kadar bu ülke-
lerde elde edilen ürünlerv uluslararası pazarlara yöneliyorsa da, söz konu-
su olan yapay bir üretim adaşıdır. Bu tür ülkelerde yabancı sermaye is-
tihdamı ve toplumsal çevreyi sınırlı ölçüde etkilemekten başka etki yap-
mamaktadır. Bu nedenlerle biz bu olayı tartışmadık. 

Böylece karşılaştığımız tablo şudur : Sanayi sektörünü teknik-tekno-
lojik özelliklerine bakarak ikiye ayırmak olanaklıdır. Sanayi sektörünün 
bir bölümü ileri teknoloji alanlarında faaliyette  bulunan, tüketim ya da 
dayanıkh tüketim mallarından çok üretim malı, yatırım malı üretimi ile 
uğraşan bölüm olarak tanımlanabilir. Bu bölümün özelliği teknolojisinin 
gelişmekte, bazen hızla gelişmekte oluşudur. Burada yer alan sanayilerin 
değil uluslararası yatırımlara, ürünlerinin uluslararası ticarete konu ol-
ması dahi sık rastlanır nitelikte bir olay değildir. Çünkü, neo-klâsik man-
tık açısından bu sanayilerde sermaye kullanımı göreli olarak daha fazla-
dır ve bu nedenle sermaye yoğun ürünlerinin, işgücü yoğun olarak nite-
lenen az gelişmiş veya gelişme yolundaki ülkelerde üretime girdi olarak 
kullanılması iktisada aykırıdır. 

Bu tür sanayilerin ürünleri ileri sanayi ülkeleri arasındaki ticarette 
de bir anlamda önemli yer tutmamaktadır denilebilir. Şöyle ki, söz konu-
su ileri teknoloji sanayilerinde elde edilen ürünler içerdikleri teknik ge-
lişme nedeniyle, buluşçu-önder üretici birimlerin üretim yapılarının gir-
disi olmaktadır. Bir başka deyişle, nitelikleri itibariyle üretimin mamûl 
veya yarı mamûl girdileri olan ileri teknoloji ürünleri üretimin uluslar-
arasılaşmasına konu olmazlar. Çalışmamızda bu tür sanayilerin bu sana-
yilere girmek isteyen üretici birimlerde nasıl niteliklerin bulunmasını ge-
rektirdiğini ayrıntılı olarak ortaya koymağa çalıştık. Sonuç olarak karşı-
mıza çıkan: ileri teknoloji sanayilerinde, belli bir uyrukluğu olan veya 
çokuluslu olma özelliğine sahip üretici birimlerin, faaliyette  bulundukla-
rı sanayi dallarında denetleyici güce sahip bulunduklarıdır. Sözü edilen 
denetim, teknolojik gelişme olanaklarını bilmeye, zorlamaya ilişkin ve il-
gili sanayi dalında hem yatay hem de zaman ve endüstriler arası ilişki-
ler anlamında dikey birikimin sonucudur. Böyle bir denetim olanağı, gü-
cü buna sahip olan birimlere doğrudan doğruya kendi pazarlarına girişi 
engelleme olanağı verdiği gibi, teknik özellikleri nedeniyle de çok güç ve 
daha doğrusu olanaksız olabilir. Pazara girişin nasıl engellenebileceğini, 
aksak rekabet tartışmaları sırasında ortaya konulan rekabet engellerinin 
teknolojik-teknik gelişme ilişkisi gözönüne alındığında nasıl bir görünüm 
alacağını, çalışmamızın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde inceleme konu-
su yaptık. 

Yukarıdaki paragraflarda  ileri teknoloji sanayilerinden söz etmemiz 
ve bu sanayiler üzerinde durmuş olmamız eleştirilebilir. Denilebilir ki, ge-
lişmekte olan ülkelerin bu sanayi dallarında uluslararası pazarlara başa-
rılı ihracatçı niteliği ile giremeyecekleri apaçık olduğu gibi, bu ülkele-
rin böyle bir isteği, ihtirası da bulunmamaktadır. Bu ülkeler, sanayileş-
miş ülkelerin yukarıda değindiğimiz işbirliğinden hem finansman  serma-
yesi, hem teknik (üretim tekniğine, örgütlenmeye, pazarlamaya ilişkin) 
düzeylerde yararlanarak yaşayabilirler. Böylece sanayileşme yolunda iler-
leyecekleri gibi, böyle bir süreç söz konusu ülkelere yeni tekniklerin ak-
tarılmasına da olanak sağlayabilecek, bu ülkelerde hem belirli sanayi dal-
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l an üretimine karşı mevcut talep karşılanmış olacak, hem de teknolojik 
birikim başlayabilecektir. 

Bu eleştirinin yurtiçi talebin karşılanmasına, geniş anlamda teknolo-
jik birikimin başlamasına ilişkin yanları doğrudur. Gerçekten evvelce 
doğrudan doğuya ve bazen de döviz darlığı nedeniyle kısıtlı miktarda 
ithal edilen dayanıklı tüketim malları artık tümüyle yurtiçinde üretilme-
ye başlanacaktır. Bu ise hem doğrudan doğruya hem de dolaylı olarak, 
dar anlamda üretim tekniklerinin aktarılmasına ve artık söz konusu ül-
kede bilinir hale gelmesine neden olacağı gibi, daha geniş anlamda üre-
timin örgütsel girdilerini de sağlayabilecektir. Yani ülkede söz konusu 
dayanıklı tüketim mallarının üretilmeye başlanması, ülkeye geniş anlam-
da yeni bir yaşam biçimini getirmiş olacaktır. 

Ancak dikkat edilirse bu eleştiride böyle bir sürece giren ülkelerin 
uluslararası pazarlara sanayi ürünleri ihraç edebilir hale geleceklerinden 
söz edilmemektedir. Bu noktada kavramlar hakkında dikkatli olmamız ge-
rekmektedir. Bir kere şunu saptamamız gerekir. Ülkenin sanayi ürünleri 
ihraç etmesinden söz ederken başarılı ihracatçı olabilmenin, böyle nite-
lenmenin ön koşulu: ülkenin hammadde, yarı mamûl girdilerin temini, 
üret im süreci ve nihayet pazarlama aşamalarında bağımsız olmasıdır. 
Hammadde ve yarı mamûl temininde bağımsız olmak, örneğin uzun va-
deli hammadde bağlantıları yapabilmek, üretici birimlerin uluslararası 
hammadde ve yarı mamûl pazarlarında diğer yabancı birimlerle çekişe-
bilecek kadar güçlü olmasını gerektirmektedir. Bu güç ele aldığımız bi-
rimin üretim ölçeğine, finansman  durumuna, hammadde pazarlarına iliş-
kin uzun vadeli tahminlerin sağlık derecesine bağlıdır. 

Üretim sürecine ilişkin bağımsızlık kanımızca önemli olandır ve di-
ğer iki aşamada bağımsız olup olmamayı etkiler. Nitekim çalışmamızda 
özellikle üçüncü ve dördüncü bölümlerde tartıştığımız konu da bu idi. 
Üretim sürecine ilişkin bağımsızlığın ne olduğunu açıklamak için, tek-
nolojik gelişme olanakları kavramını ve teknik gelişmeyi belirlemekteki 
önemini hatırlamamız gerekecektir. Bunu yukarıda sunduğumuz tablo 
çerçevesinde bir anlamda örneklendirmek olanaklıdır. İleri sanayi ülkele-
rinin ileri teknoloji kullanan ve bu teknolojinin geliştirildiği alanlarda faa-
liyette bulunduklarını, bu sanayi üretimlerinin değil, ürünlerinin ulus-
lararası ticarete konu olduğunu belirtmiştik. Durum bu olduğunda söz 
konusu sanayi alanları, teknolojik olanakların sınırına gelmiş olan ya da 
bu olanakları denetleme gücüne sahip bulunan birimler arasında paylaş-
tırılmış olmaktadır. Bu birimler ancak eğer ilgili sanayi dalında teknolo-
jik olanakların zorlanması, aşılması mümkün olmazsa bu sanayi dalını 
diğer bazı etkenlerin de gözönünde bulundurulmasıyla saptanacak bir za-
manda, üretici birim bakımından en uygun koşulların, en yüksek çıkarın 
elde edilebileceği ülkeye kısmen veya tamamen devredebilecektir. Nite-
kim uluslararası ticaretin açıklamasında teknolojik açık yaklaşımı da bun-
dan farklı  birşey söylememektedir. 

Bu durumda üretim sürecine ilişkin bağımsızlığa sahip olmayan üre-
tici birim, bu sanayi dalını devralabilecektir. Bu süreç sırasında ileri sa-
nayi ülkesinde bulunan birimin teknik gelişmede azalan verimle karşı-
laşılan sanayi dallarını devrettiği, kendi araştırma ve üretim kapasitesini 
tekniği gelişen ve üretimde artan verimlerle çalışan faaliyet  alanlarına 
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kaydırma olanağı ve hattâ stratejisi hatırdan çıkartılmamalıdır. Yani bir 
yandan azalan verimlerin hakim olduğu sanayi dalı devreden çıkartılır-
ken, bir yandan da artan verimler ile çalışılan sanayi dalları devreye so-
kulmaktadır. 

Çalışmamızın özellikle dördüncü bölümünde üzerinde durduğumuz; 
teknik gelişmenin, buluşların açıklanmayıp, açıklanan yani patentlenenle-
rin de uygulanmayıp buluşu yapan birimin 'buluş portföyünde'  ya da kulla-
nımında alakonulması şeklindeki strateji ve teknolojik-teknik gelişme iliş-
kisi hatırlandığında, yukarki paragrafta  belirttiğimiz sürecin hiç de spe-
külâtif  nitelikte olmadığı görülecektir. 

Böylece, üretim sürecine ilişkin olarak bağımsızlığa sahip olup ola-
mayacağını tartıştığımız, gelişmekte olan ülkedeki üretici birim en iyi ola-
sılıkla üretimin uluslararasılaşmasından payını bu şekilde alacaktır. Dik-
kat edilmesi gereken husus tartıştığımız biçimde üretimi uluslararasıla-
şan sanayi dallarının genel bir ifade  ile dayanıklı tüketim mallarından 
oluşmasıdır. Bir başka deyişle, teknolojik gelişme olanakları tükenmiş tek-
niklerin uygulanmasının gelişmekte olan ülkelere aktarılması söz konusu 
olmaktadır. Çünkü bu durumdaki sanayi dallarında araştırma ve geliştir-
meye, teknik gelişme sağlamak için yapılan harcamalara karşı elde edilen 
getiri azalmaya başlamıştır. Yani gelişmekte olan ülkelere yalnızca ilgili 
üretim alanlarının teknik plânları (blue-print) gelmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde üretim yapısının böylece dayanıklı tüke-
tim malları üretecek yön ve biçimde değişmesi bir yandan uluslararası 
pazar mekanizmasının doğal çizgisi üzerinde bulunurken, bir yandan da 
gelişen ülkelerin neo-klâsik okul'un faktör  donatımını gözönüne alarak 
yaptığı tavsiyelerin dışına çıkmaktadır. Şöyle ki, daha önce de değindi-
ğimiz gibi dayanıklı tüketim malları üretimi ülkeyi teknolojik düzey ba-
kımından sürekli olarak daha geride bırakır ya da bir başka deyişle tek-
nolojik olanaklar bölgesinde faaliyette  bulunmasına olanak vermezken, 
ülkeye teknik ve örgütleniş biçimini içerecek yaşam tarzı getirmektedir. 
Bunu şöyle de ifade  edebiliriz : gelişmekte olan pazar ekonomilerinin mon-
ta j sanayii döneminden geçmeden, o dönemi yaşamadan daha ileri tek-
noloji dönemlerini başlatmaları olanaksızdır. Ancak bu kendiliğinden söz 
konusu ülkelerin günün birinde ileri teknoloji alanlarında çalışabilecek-
lerini ide ifade  etmez. 

Söz konusu modelin neo-klâsik tavsiyelerin dışma çıkması ile, da-
yanıklı tüketim malları üretim teknolojisinin, değinilen tavsiyelere uygun 
olarak emek yoğun teknikleri içermediği kastedilmektedir. Yeri geldikçe 
ürün devreleri hipotezine, teknolojik açık hipotezine ilişkin olarak belirt-
tiğimiz gibi, bu ürün alanlarında üretimin uluslararasılaşmasını belirle-
yen etken, ürünlerin daha önce üretildikleri ileri sanayi ülkelerinde tek-
nik gelişmeye yönelik yatırımlar itibariyle azalan verimlere konu olma-
sıdır. Yoksa, bu üretim alanlarının gelişmekte olan ülkelerce yapılmış ter-
cihler sonucu seçilmiş olması söz konusu değildir. Gelişmekte olan ülke-
lerin tercihlerini etkileyen başlıca etken de, pazar ekonomisi kurallarına 
göre sanayileşmek yolunu seçtikten sonra, ülkede gereksinme duyulan 
teknolojinin aktarılmasını sağlamaktır. Buraya kadar yaptığımız tartış-
malarda, böyle bir teknoloji aktarılmasının kayıtsız, şartsız yapılamaya-
cağını ortaya koymağa çalıştık. Değil teknoloji ve hattâ tek üretim tek-
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iliğinin aktarılması, yeni bir ürünün, tekniğin pazarlanması dahi, buluşçu 
birimlerin teknolojik olanaklarla pazarda geçerli olan rekabet biçimine 
ilişkin hesaplar yapması ve stratejiler saptaması sonucu mümkün olabi-
liyordu. Üçüncü bölümde firmaların  karar kurallarını ineelerken, üreti-
ci birimlerin uluslararası yatırım kararı alırken salt kısa dönem neo-klâ-
sik ölçütlerle davranmadığını görmüştük. Yani günümüzde görüldüğü 
şekilde üretimin uluslararasılaşmasında, ne gelişen ülkelerde ne de ileri 
sanayi ülkelerinde, ki bu ülkeler yatırımcı birimlerin bulunduğu ülkeler 
olmaktadır, dar anlamda neo-klâsik kuramın öngördüğü kuralların hakim 
olduğu söylenemez. 

îşte bu noktada araştırmamızda sunmağa çalıştığımız yaklaşımın 
önemli bir niteliğine gelmiş bulunuyoruz. Uluslararası ticarette aktif  rol 
oynadığını vurguladığımız üretici birimlerin teknolojik-teknik gelişmeyi 
ve hem bunun sonucu olarak hem de kendi oligopolcü stratejileri ile pa-
zara (uluslararası pazara) girişi nasıl denetleyebileceğini ayrıntılı olarak 
inceledik. Bu incelememizin ortaya koyduğu, günümüzde uluslararası ti-
caretin 'deterministik' bir modelle açıklanabileceğidir. Yani ister geliş-
miş ülkelerdeki yeni üreticilerin, ister gelişmekte olan ülkelerdeki tüm 
üreticilerin, üretimin yukarıda değindiğimiz üç aşamasındaki (hammad-
de ve mamûl, yarı-mamûl yatırım malları temini, doğrudan doğruya üre-
tim süreci ve pazarlama) bağımsızlıkları, kendi üretim ölçekleri ve tek-
nolojik olanakları ile sınırlı oldukça, bu birimlerin uluslararası pazarlar-
da başarılı ihracatçı olabilmeleri istisnalar dışında olanaksızdır. Bu de-
ğindiğimiz sınırlamanın ne kadar önemli olduğunu, çalışmamızın ikinci 
bölümünde çokuluslu şirketlerin dünya ticareti içinde ne denli önemli yer 
tuttuklarını tartışırken belirtmeye çalışmıştık. 

Aynı sorunu, yani uluslararası pazarlara girebilmenin teknoloji, fi-
nansman gücü, üretim ölçeği, ve benzeri üstünlük kaynaklarının ve çeşit-
lendirme, farklılaşma  gibi stratejilerin verdiği olanaklarla belirli tür üre-
tim birimlerince denetlenebildiğim, üçüncü bölümde firmayı  dinamik ola-
rak yani büyüme süreci içinde gösterdiği özellikleri incelerken tartış-
mıştık. 

Böyle bir deterministik modelle karşı karşıya bulunan üretici birim-
lerin, yani gelişmekte olan ülkeler sanayicilerinin, plâncı ve siyasal ka-
rar organlarının, başarılı ihracatçı sanayiler kurup geliştirme olanakları 
bakımından tümüyle karamsar mı olmaları gerektiği, yoksa bu modelin 
öngörüldüğü pazar ekonomileri arasına katılırken iyimser olmalarına ola-
nak verecek seçenekler üzerinde karar verme fırsatının  bulunup bulunma-
dığı sonuçta sorulması gereken önemli sorudur. Çalışmamızda üzerinde 
önemle durduğumuz bir husus, yönetici kapitalizmi kavramının berabe-
rinde getirdiği sistem çerçevesinde düşünülmesinin, üretici birimlerin ka-
rar aşamasında kâr maksimizasyonunun dar sınırlarının dışına çıkmala-
r ım sağlayacağıdır. Söz konusu birimler, karar organları, sorunu böyle 
bir oluşumcu model çerçevesinde ele aldıklarında, hem sanayi dalı seçi-
minde, hem teknik seçiminde sonuçta başarılı üretici olma şansını el-
de etmiş olacaklardır. 

Esasen çalışmamızdan çıkan bir sonuç, sanayi dalı seçilirken önce o 
sanayi dalındaki teknolojinin değerlendirilmesinin yapılması gerektiği idi. 
Teknolojiye böyle bir öncelik verilmesinin neden uygun olabileceğini dör-

135 



düncü bölümde teknolojik-teknik gelişmenin tahmin edilmesini tartışırken 
belirtmiştik. Burada özetleyecek olursak: sanayileri teknolojik özellikle-
rine göre durgun sanayiler ve hareketli sanayiler olarak ikiye ayırmak 
olanaklıdır. 

Durgun sanayiler ya üretim teknikleri teknolojik olanakların sınırı-
na gelmiş olan sanayiler olarak nitelenebilir, ya da bu sanayilerde hakim 
olan oligopolcü yapının özellikleri sonucu üretici birimler teknik gelişme-
lerini, buluşlarını belirli bir oligopolcü strateji içinde kendi buluş port-
föylerinde  saklı tutmaktadır. Hareketli sanayiler ise hem teknolojik 
olanakların sürekli ve sık teknik gelişmeye olanak verdiği sanayilerdir, 
hem de pazar paylarını yitirmemek ya da art t ırmak için sürekli buluş 
pazarlamak zorundadırlar. Böyle bir ayrıma imkân veren etkenlerden 
bir tanesi teknik gelişmenin ne yönde ve ne hızda olacağının kestirilme-
sini veya en az böyle bir kestirime (tahmine) yaklaşılmasını mümkün kı-
lan teknolojik olanaklar kavramıdır. Teknolojik olanaklar saptanırken 
bilimsel araştırma sıklık dağılımı, araştırma ve geliştirme harcamaları sık-
lık dağılımı, patentleme sıklık dağılımı gibi değişkenlerin kullanılabilece-
ğini dördüncü bölümde belirtmiştik. Bu değişkenlerin birbirleriyle karşılaş-
tırılmalarından da, diğer sayısal veya gözlem sonucu elde edilen verilerin 
de yardımıyla, buluş pazarlanmasında etkili olabilecek oligopolcü stra-
tejilerin saptanabileceğinden söz etmiştik. 

Şu halde uluslararası pazarların yeni adaylarının öncelikle araştır-
maları gereken değişkenler kendi finansman  olanakları, muhtemel pazar 
genişliği ve benzeri değişkenlerle, sanayilerin değindiğimiz teknolojik özel-
likleri ve buna ilişkin olarak aynı sanayilerin bulunduğu pazardaki reka-
bet koşullarıdır. Nihayet değinmemiz gereken bir nokta da, büyük ölçek-
li üretimin başarının kesin koşulu olmadığıdır. Bir başka deyişle, genel 
bir ifade  ile tüm sanayi dallarında başarılı olmanın ancak 'büyük' ölçek-
te üretim yapmakla sağlanabileceğini söylemenin doğru olmadığı ampirik 
sınamalarla da saptanmıştır. 

Sunmuş olduğumuz çalışmada uluslararası ticaretin alışılmış kavram-
ları kullanılmamış, ortodoks teorideki gibi ya da ona benzer bir kuramsal 
çerçeve içinde tartışılmamıştır. Ancak bu özelliğin çalışmamızın tasvirî 
bir çaba olarak nitelenmesi sonucunu doğuracağını sanmıyoruz. Sunma-
ğa çalıştığımız yaklaşımın amacı günümüzde karşılaştığımız uluslararası 
ticareti, daha doğrusu üretimin uluslararasılaşması olgusunu incelemek-
tir. Bunu, ticareti yapan, üretimin ne yönde ve nasıl uluslararasılaşacağı-
na karar veren birimleri hareket noktası, inceleme konusu seçerek yap-
mağa çalıştık. Bu nedenle incelememizin kuramsal çerçevesi ortodoks 
uluslararası ticaret kuramından çok, üretici birimlerin davranışlarını araş-
tıran 'firma  teorisi' olmuştur. Hemen belirtmeliyiz ki firma  teorisini in-
celerken sistem analizi, örgüt kuramı gibi konulara da girmedik. Çünkü 
amacımız, şu andaki bilgilerimizin ışığında, firma  teorisinden bu denli 
ayrıntıda yararlanılmasını gerektirmemekte idi. Bu araştırma belirttiği-
miz amaca vönelik bir adım oluşturmaktadır. Umudumuz olanaklar el-
verdiği ölçüde sunduğumuz tartışmanın, kuramsal çerçevenin daha for-
mel bir biçime getirilmesini sağlayabilmek ve buna paralel ampirik ça-
lışmalarla üretimin tartıştığımız biçimde uluslararasılaşması sonucu or-
taya çıkacak uluslararası işbölümünü saptayabilmektir. 
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