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ÖZ 

Bu çalışma ödemeler dengesinin iktisadi büyüme üzerindeki bir kısıt oluşturduğu 

ekonometrik bir yöntem ile araştırmaktadır. Öncelikle genel olarak farklı iktisat 

okullarının iktisadi büyüme üzerindeki görüşleri ele alınmış ve bu görüşler kapsamında 

iktisadi büyümenin nasıl belirlendiği incelenmiştir. Diğer ödemeler dengesi kısıtı altında 

iktisadi büyüme üzerine yapılan çalışmalar ve modelin nasıl geliştiği anlatılmıştır. Bu 

çerçevede Kalman Filtre yöntemiyle ithalat gelir esnekliği hesaplanmıştır.  Elde edilen 

sonuçlarla ödemeler dengesi kısıtı altında iktisadi büyüme oranları tahmin edilmiş ve 

gerçekleşen büyüme oranlarıyla karşılaştırılmıştır.  

ABSTRACT 

This study investigates with an econometric method that balance-of-payments 

crates a constraint on economic growth. First of all, views of different school of 

economics are discussed generally and how the economic growth is identified within 

these views is investigated. Than the studies conducted on balance-of-payments 

constrained economic growth and how this model is built up have been described. In this 

framework, export income elasticity is calculated by the Kalman Filter method. With the 

results obtained, balance-of-payments constrained economic growth rates are estimated 

and compared with real growth rates. 
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ÖNSÖZ 

Türkiye, 18. Yüzyılın sonundan itibaren (Osmanlı Devleti’ni de dahil edersek), 

her ne kadar belirli dönemlerde fazla verse de, sürekli dış ticaret açığı vermektedir. Bu 

sorunun iktisadi ve siyasi birçok sebebi olsa da temel de yurtiçinde üretilen ürünlerin 

yurtdışındaki ürünlerle rekabet edememesinin yanında, üretimimizi gerçekleştirmek için 

gerekli olan birçok aramalının yurtdışından ithal etmek zorunda olmamızdır. 

Günümüzde ise giderek artan cari işlemler açığı Türkiye’nin en önemli iktisadi 

sorunlarından birini oluşturmaktadır. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu sorunu çözmeye 

yönelik politikalar geliştirilmiş Dünya savaşları son bulmasından itibaren geçen sürede 

ilk önce ithal ikameci politikalarla dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılmış, 1980 

sonrasında ise ihracata dayalı büyüme politikası izlenmiştir.  

Dış ticaretin büyüme üzerindeki önemi birçok model aracılığıyla ortaya 

konmuştur. Ödemeler dengesinin, iktisadi büyüme oranları üzerinde bir kısıt 

oluşturduğunu öne süre Thirlwall Modelinin 1970-2010 tarihleri arasında Türkiye için 

uygulayan çalışma da, farklı büyüme yaklaşımları incelenmiş ve bu çerçevede büyüme 

oranının artırılması hangi politikaların uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu çalışma sadece bir insanın tek başına gayretiyle ortaya çıkmamıştır. Başta 

tezin her aşamasında her türlü desteği sağlayan danışmanım Prof. Dr. Merih PAYA’ya, 

çalışmalarım süresince belirli dönemlerde bölümdeki her türlü görevlerde yeterince 

yardımcı olamadığım çalışma arkadaşlarım ve hocalarıma ve ayrıca tezi ampirik çalışma 

kısmında bitmeyen sorularıma sabırla cevap veren Araş. Gör. Şeref BOZOKLU’ya 

teşekkür ederim. Ayrıca başta tezin şekil şartlarındaki hataların tespitinde yardımcı olan 

kardeşim Aybike Elif BOLCAN olmak üzere,  2 senelik yazım aşamasındaki her türlü 

zorlukta yanımda duran ve desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen aileme 

müteşekkirim.  
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GİRİŞ 

İktisadi büyüme başlığı altında yapılan çalışmalar temelde ülkelerin uzun-dönem 

dengesini araştırmaktadır. Daha önce farklı çalışmalar yapılsa da bu gün kullandığımız 

araçlar ve bakış açısıyla iktisadi büyümeyi analiz eden çalışmaların çıkış noktası Roy 

Harrod ve Evsey Domar’ın 7 yıl arayla yazdıkları çalışmalarıdır.  Bu iktisatçıların 

araçlarını kullanarak farklı iktisat okulları ülkelerin GSYİH büyüme oranlarının nasıl 

belirlendiğini araştırmışlar ve yeni modeller kurarak teoriyi geliştirmişlerdir. 

İktisadi büyüme literatürü incelendiğinde hakim olan görüşün neoklasik görüş 

olduğu görülmektedir. Buna göre ülkelerin büyüme oranlarını belirleyen temel faktör 

ekonominin arz tarafıdır ve gerçekleştirilen üretim, eksik bir taleple karşılaşmaz. 

Ekonomi hep dengede kaldır. Diğer taraftan Post-Keynesçi iktisadi görüş, neoklasik 

teorinin varsayımlarının gerçek dünyayı yansıtmadığını ilerli sürerek eleştirmiştir. Arz 

cephesi önemli olsa da büyümeyi sağlayacak temel etkenin ekonominin talep tarafı 

olduğunu belirterek modeller geliştirmişlerdir. Toplulaştırılmış talep oluşturan önemli 

faktörlerden biri olan net ihracat bu bağlamda ön plana çıkmaktadır.  

Post-Keynesçi iktisadi görüşü takip eden Anthony Thirlwall ödemeler dengesinin 

(cari işlemler dengesinin) iktisadi büyüme oranı üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu 

öne sürmüştür. Bu görüşe göre ihracatın büyüme oranı ve ithalatın gelir esnekliği ile 

tahmin edilen büyüme oranları ekonomi için bir kısıt oluşturacaktır ve bu kısıdı 

aşamayacaktır. 

Yukarıda anlatılan çerçeve içinde hazırlanan çalışmanın amacı, Türkiye’de 1970-

2010 arasında dengesinin iktisadi büyüme üzerindeki bir kısıt oluşturup 

oluşturmadığının araştırılmasıdır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

neoklasik iktisadi görüşün büyüme üzerinde yaptıkları çalışmalara yer verilmiştir. 

Özellikle 2.kısımda 1960’ların ortalarında başlayıp günümüzde de devam eden içsel 

büyüme teorilerinin üzerinde durulmuş teknolojinin nasıl iktisadi büyüme üzerinde etkili 
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olduğu denklemlerle anlatılmış ve teknolojik ilerlemenin nasıl sağladığı üzerinde 

durulmuştur. 

Tezin ikinci bölümünde Post-Keynesçi iktisat okulunun iktisadi büyüme 

konusundaki çalışmalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda gelir dağılımının ekonomideki 

iki sınıf arasında nasıl paylaştırıldığı anlatılmış buradan hareketle yatırımların nasıl 

belirlendiği üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü bölümde ödemeler dengesi kısıtı altında iktisadi büyüme oranının 

Türkiye için geçerliliği araştırılmış. İlk önce birinci kısımda neoklasik iktisadi görüşün 

dış ticaret ilişkileri ve büyüme üzerine çalışmaları ele alınmıştır. İkinci kısımda 

Thirlwall modeli olarak da adlandırılan ödemeler dengesi kısıtı altında iktisadi büyüme 

oranını üzerine yapılan çalışmalar ve modelin nasıl geliştiği gösterilmiş ve bu konu 

üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Thirlwall modelinin hesaplanması için gerekli 

olan ithalatın gelir esnekliği, Kalman Filtre Yöntemi ile hesaplanmıştır. Kalman Filtre 

Yöntemi özellikle her dönem istenilen parametre hesaplanırken, o döneme kadar olan 

geçmiş bilgi stokunun kullanılması açısında daha güçlü bir yöntem olduğu için tercih 

edilmiştir. Sonuç bölümünde ise modelden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  
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1. BÖLÜM : NEOKLASİK BÜYÜME MODELLERİ 

Neoklasik büyüme modelleriyle kastedilen büyümeyi sadece arz yönle inceleyen 

büyüme modelleridir. Bu açıdan bakıldığında literatür de Solo-Swan ve Ramsey-Cass-

Koopmans’la sınırlandırılan bu başlık burada içsel büyüme modellerini kapsayacak 

şekilde kullanılmıştır. 

1.1. SOLOW-SWAN MODELİ 

Temelde Solow-Swan Modeli, Harrod-Domar Modelinin eleştirisi üzerine 

kurulmuştur. Solow’a göre Harrod-Domar Modelinde uzun dönem analiz, Keynesçi kısa 

dönem araçlarla gerçekleşmektedir. Bu sebeple Harrod-Domar Modelinde istikrarsızlık 

veya kendi ifadeleri ile bıçak-sırtı dengeden bir defa uzaklaşıldı mı geri dönülememesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Solow-Swan modelinde, Harrod-Domar modelinin 

varsayımları kabul edilmiştir.
1
 Örneğin, her iki modelde de tasarruf/gelir oranı yani 

tasarruf oranı (s) makro ekonomik büyüklük olarak alınmıştır. Tek ve birleşik mal 

(composite good) varsayımından hareket edilmiştir. Ayrıca sermayenin derinleşmesi 

(capital deepening- sermayenin yoğunlaşması) hususunda da görüşleri paraleldir. 

Harrod, sabit kâr oranlarının sermaye ve hasıla arasında sabit bir oranı vereceğini ifade 

etmiştir. Bu varsayım Solow’da da korunmuştur. Diğer taraftan Solow modeli, tüm 

bireylerin davranışlarının mükemmel öngörü ile bilinmesi ve mal, sermaye ve emek 

piyasalarında hiçbir katılığın bulunmaması varsayımlarıyla, Harrod-Domar Modelinden 

ayrılmaktadır. Ayrıca tasarruf ve yatırımlar eşanlı olarak belirlenmektedir ve ikisi 

arasında ex-post−ex-ante uyuşmazlığı, yanlış yönlendirilmiş yatırımlar ortaya 

çıkmamaktadır.
2
   

Solow Modeli’nin temel farkı neoklasik toplulaştırılmış üretim fonksiyonudur. 

Bu araç, modelin mikroekonomi ile bir köprü görevi görmesinin yanında model ile veri 

                                                
1 Robert M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 70, No. 1, Şubat 1956, s. 65-66.  
2 Henry Y. Jr. Wan, Economic Growth, New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971, s.32-33. 
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arasındaki bağlantının kurulmasını sağlamaktadır.
3
 Bu bağlamda Solow-Swan modelinin 

varsayımları neoklasik üretim fonksiyonu üzerinden açıklanacaktır. Buna göre çıktı 

miktarı sermaye ( ) ve emek ( ) olmak üzere iki faktör tarafından belirlenmektedir. 

Ayrıca dışsal olarak belirlenen teknoloji ( ) üretim faktörlerinin verimliliğini 

artırmaktadır.  

Bu noktada modelin birkaç temel özelliğinin üzerinde duralım. Burada teknoloji 

fonksiyon içinde sabit bir katsayıdır ve dışsal olarak belirlenmektedir. Teknolojik bilgi, 

burada adeta cennetten inen yemek (manna from heaven)
4
 gibi herkes için geçerlidir ve 

herkes sahip olup üretiminde kullanabilmektedir. Ayrıca üretim faktörleri azalan 

verimlere sahiptir. Üretim sürecinde kullanılan herhangi bir faktörü miktarı devamlı 

artırılırsa, o faktörün son üretime katkısı bir noktadan sonra azalmaya başlayacak ve 

sonuçta sıfıra ulaşacaktır. Teknoloji ve buna bağlı olarak azalan verimler,  modeli daha 

sonra incelenecek olan içsel büyüme modellerinden ayıran temel özelliktir. Üretim 

faktörleri üretimlerinden, marjinal verimlilikleri yani üretime katkıları ölçüsünde pay 

almaktadırlar. Şimdi bu ifadeleri denklem şeklinde yazalım. 

                                                                                                             (1.1) 

 , toplam üretimi gösteren 1. dereceden homojen (ölçeğe göre sabit getiri) bir üretim 

fonksiyonudur.  Kişi basına geliri bulamak için eşitliğin her iki tarafını da  ’ye bölelim.  

 
 

 
 

 

 
                                                                                                        (1.2) 

    ,   fonksiyonunun içine dağıtıldığında kişi başına üretimin, kişi başına sermaye 

tarafından belirlendiğini gösteren   fonksiyonuna ulaşırız. 

                                                                                                       (1.3)  

                                                
3 Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth, New Jersey, Princeton University 

Press, 2009, s.26. 
4 F. H. Hahn and R. C. O. Matthews, “The Theory of Economic Growth: A Survey,” The Economic 

Journal, Vol. 74, No. 296, Aralık 1964, s. 836. 
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         ve                                                                                          (1.4) 

Bu fonksiyon aynı zamanda Inada koşulları olarak bilinen, denklem (1.4), (1.5) ve (1.6) 

gösterilen şartları sağlamaktadır.
5
 Sermayenin marjinal ürünü her zaman pozitiftir ama   

artıkça toplam sermaye stokuna katkısı azalmaktadır.  

                ve                                                                     (1.5)   

         ve                                                                                        (1.6) 

Bu koşullar,      fonksiyonunda herhangi bir   değerinde, dengeli büyümenin varlığını 

(existence), tekliğini (uniqueness) ve kararlılığını (stability) sağlamaktadır.
6
 Bu 

bağlamda amacımız bu   değerinin bulunmasıdır. Fakat önce      fonksiyonunun 

formunu ve grafik olarak nasıl çizildiğini inceleyelim.  

Arrow vd., sermaye ve emek arasındaki ikame ilişkilerini inceleyerek, 

homojenliğin özellikleri, sermaye ile emek arasında sabit ikame esnekliğini ve farklı 

sanayiler için farklı esnekliklerin olabileceğini gösteren matematiksel bir denklem 

kurmuşlardır.
7
 Buna göre;

8
 

                          ve      
 

   
                                                         (1.7) 

Burada  , girdilerin değişimi ile aynı oranda hasıladaki değişimi gösteren etkinlik 

parametresi,   gelirin faktörler arasında bölüşümünü belirleyen bölüşüm parametresi,    

ikame esnekliği,    ise ikame parametresidir
9
;  

                                                                                                           (1.8) 

 

                                                
5 Ken-Ichi Inada, “On a Two-Sector Model of Economic Growth: Comments and a Generalization,” The 

Review of Economic Studies, Vol. 30, No. 2, Haziran 1963, s. 121. 
6 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.37. 
7 K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas, R. M. Solow, “Capital-Labor Substitution and Economic 

Efficiency,” The Review of Economics and Statistics, Vol. 43, No. 3, Ağustos 1961, s. 225-226. 
8 Yılmaz Akyüz, Sermaye Bölüşüm Büyüme, Ankara, Eflatun Yayınevi, 2009, 367. 
9 K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas, R. M. Solow, a.g.m., s.230. 
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Grafik 1.1’de, teknolojik gelişmenin olmadığı (   ), gelirin faktörler arasında eşit 

paylaşıldığı (     ) ve ikame esnekliğini farklı değerler alması sonucunda 

fonksiyonun nasıl çizileceği gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Henry Y. Jr. Wan, Economic Growth, New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971, s.39. 

 

Burada özellikle iki durum ön plana çıkmaktadır. İlki      ve dolayısıyla  

 =  olduğu faktörler arasında ikamenin olmadığı, faktörlerin sadece sabit bir oranda 

(fixed proportion) üretime katıldığı durumdur. Tüm sermayenin ve tüm emeğin istihdam 

edildiği bu özel fonksiyona Leontief Fonksiyonu da denmektedir.
10

 Bu fonksiyon 

Harrod-Domar Modelinde kullanılmaktadır. Bizim burada kullandığımız ise ikame 

esnekliğinin     olduğu durumdur. Böylece faktörler aralarında ikame edilecek fakat 

üretimde kullanımı artan faktörün katkısı giderek azalacaktır. Ayrıca sigmayı 

fonksiyonda yerine yazdığımızda Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu elde ederiz.
11

 

        ,             ve                                                                (1.9) 

                                                
10 Robert J. Barro ve Xavier Sala-i Martin, Economic Growth, 2.Ed., Cambridge, The MIT Press, 2004, s. 

71.  
11 Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.368-369. 

𝑓 𝑘  
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𝜌    𝜎      

𝜌     

Grafik 1.1 : Sabit İkame Esnekliği Üretim Fonksiyonu 
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Üretim fonksiyonunu nasıl bir formda olduğunu belirtikten sonra dengeli 

büyümeyi sağlayan   oranını bulmamız gerekmektedir. Bunun için sermaye stokunun 

bir dönemde nasıl belirlendiğini araştırmak gerekmektedir.     dönemindeki sermaye 

stoğu, bir önceki dönemden belirli bir yıpranma oranı ( ) ile bu döneme kalan sermaye 

stoğuna (  ),    dönemindeki yapılan ilaveler diğer bir değişle    dönemindeki 

yatırımların (  ) toplamından oluşmaktadır.  Bunu denklem halinde ifade edersek; 

                                                                                                   (1.10) 

‘ye ulaşırız. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi yatırımlar ve tasarruflar eşanlı olarak 

belirlenmektedir ve yatırım-tasarruf eşitliği söz konusudur. Tasarruflar, Keynes 

modelinde olduğu gibi, gelirin (          ) belirli bir oranının ( ) tasarruf olarak 

tutulduğu varsayımı ile belirlenir. Kişi başına sermayeye ulaşmak için geliri ve 

sermayeyi emek miktarına bölelim ve bu bilgelerle Denklem (1.10)’i tekrar düzenlersek; 

                                                                                               (1.11) 

 ̇                                                                                          (1.12) 

Denklem (1.12) sermaye birikimini vermektedir. Solow Modelinin denge fark 

denklemi olarak da ifade edilen bu denklem modelin temel değişkeni olan sermaye-

emek oranının davranışını vermektedir. Büyümenin ve diğer büyüklüklerin hangi oranda 

büyüyeceği   oranından elde edilir. Fakat bu denklem teknolojik gelişmenin ve nüfus 

artışının olmadığı Temel (Basic) Solow Modelidir.
12

 Modelin karakterinin kolaylıkla 

anlaşılabilmesi için fonksiyonun sürekli olduğunu varsayalım. Nüfus üssel olarak   

oranında, teknoloji ise dışsal olarak belirlenen sabit, üssel   oranında artmaktadır. 

Burada ifade edilen teknolojik gelişme Harrod-Nötr’dür, diğer bir deyişle teknolojik 

gelişme emek üzerinde etkilidir (          ) . Harrod, nötr ifadesiyle ile, faktörler 

arası gelir dağılımı ve sermaye-emek oranı sabit kalırken aynı miktarda sermaye ve 

emek ile daha fazla üretim yapılmasını kastetmiştir. Bu tip bir teknolojik gelişmeye, yeni 

                                                
12 Daron Acemoglu, a.g.e., s.37-39. 
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üretim düzeyine teknolojik değişme olmadan ancak daha fazla iş gücüyle ulaşılacağı için 

emek-artırıcıda denir.
13

  Bu varsayımlar altında artık emek teknolojik gelişmeyi de 

kapsadığı için efektif emek arzı (  ) sermaye-emek oranı ise efektif sermaye emek (κ) 

oranı olarak ifade edilecektir. Bu değişiklikleri denklem (1.12)’da yerine koyarsak 

(bakınız Ek.1);  

κ̇     κ         κ                                                                             (1.13) 

‘e ulaşırız. Efektif sermaye emek oranına göre çizilen üretim fonksiyonu tasarruf miktarı 

Grafik 1.2’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth, New Jersey, Princeton 

University Press, 2009, s.37-39 ile Philippe Aghion and Peter Howitt, The Economics of Growth, 

Cambridge, The MIT Press, 2009, 27-28 den yararlanılmıştır. 

 

Denklem 1.13’e göre herhangi bir dönemde yapılan yatırımların (tasarrufların) 

artış oranı eğer yıpranma, teknolojik ilerleme ve nüfus artış oranından fazlaysa,       

        ,  efektif sermaye-emek oranı da artacaktır fakat artış devam ettikçe 

                                                
13 Ramu Ramanathan, Introduction to the Theory of Economic Growth, New York, Springer-Verlag, 

1982, s.78-80. 

κ 

𝑠𝑓 κ  

 𝛿  𝑛  𝑔 κ 

𝑓 κ  

κ∗ κ  

𝑓 κ  

κ2 

Grafik 1.2 : Solow Modelinde Durağan Durum 
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yıpranma giderek artacak diğer taraftan azalan verimlere sahip olan sermayenin üretime 

katkısı giderek azalacaktır ve sonunda sıfıra ulaşacaktır. Bu noktayı Swan durağan 

durum (stationary state) olarak adlandırmıştır.
14

 Eğer yıpranma, teknolojik ilerleme ve 

nüfus artış oranı, yatırımların (tasarrufların) artış oranından fazlaysa,            

    yukarıda anlatılan sürecin tersi işleyecek ve tekrar durağan duruma ulaşılacaktır. 

Grafik 1.2    κ∗ durağan durum noktasını göstermektedir.  

Yıpranma oranı, nüfus artışı ve teknolojik ilerleme oranları dışsal olarak 

belirlendiğine göre büyüme oranı üzerinde etkili olan ve içsel olarak belirlenebilen tek 

değişken tasarruf oranıdır. Tasarruf oranının ne olması sorusu optimal büyümeyi 

araştıran çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. İlk görüş toplumun tüketimin maksimum 

olmasını sağlayacak olan tasarruf oranı, üretim fonksiyonunun eğiminin, yıpranmayı 

gösteren eğrinin eğimine eşit olduğu noktadaki orandır. Phelps,  bu tasarruf oranını 

(birikimi) altın kural olarak adlandırmıştır.
15

 

1.2. İÇSEL BÜYÜME TEORİLERİ 

İktisadî büyüme Solow-Swan modelinde basit bir denklemle açıklanmıştır. 

Büyümeyi belirleyen stratejik değişken kişi başı hâsılayı belirleyen ve başlangıç değeri 

ne olursa olsun durağan durum denge düzeyine doğru hareket edecek olan kişi başına 

sermayedir.
16

 Bu modele göre tasarruf oranının artışı, kişi başına sermaye birikiminin 

artışını sağlayacak; bu da iktisadi büyüme oranını artıracaktır. Kişi başı sermaye 

birikimine katkı açısından bu yol izlenirken, yıpranma oranı ve nüfus artışı oranını 

negatif yönde bir etkide bulunmaktadır.  Bunlara ek olarak verimliliğin artışını gösteren 

teknolojik ilerleme oranı sabit ve dışsal olarak kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere 

büyüme oranını belirleyecek tüm değişkenler dışsal olarak verilmiştir. 

                                                
14 Trevor  W. Swan,  “Economic Growth And Capital Accumulation,” Economic Record, Vol.32, No. 2,  

Kasım 1956, s.338. 
15 Edmund Phelps, “The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen,”The American 

Economic Review, Vol. 51, No. 4, Eylül 1961, s. 638-643. 
16 Robert M. Solow, a.g.m., s. 69-70. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecor.1956.32.issue-2/issuetoc
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Teknolojinin nasıl belirlendiğine dair sadece neoklasik okulun çalışmaları 

bulunmamaktadır. Bu görüşün dışındaki yaklaşımları daha sonra inceleyeceğiz. 

Ülkelerin gelir farklıklarının daha iyi anlaşılması için, teknolojideki ilerlemenin 

ekonomideki karar birimleri tarafından belirlendiğini içsel modeller gerektirmektedir. 

Bu kısımda teknolojik gelişmenin tanımlanmasına bağlı olarak büyüme teorilerinin 

gelişimini göreceğiz. Modeller geliştirilirken yapılan temel varsayımlardan biri nüfus 

artış oranının sabit kabul edilmesidir.  

1.2.1. BİRİNCİ NESİL İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ 

Neoklasik Büyüme modelinin temelini oluşturan Solow-Swan Modelini, Harrod-

Domar Modelinden ayıran temel özellik ekonomide üretimin, ölçeğe göre sabit getiri 

özelliği gösteren Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna uygun olarak hareket ettiğinin 

varsayılmasıdır.
17

 Bu fonksiyona göre üretimden elde edilen gelir, emek ve sermaye 

arasında paylaşılacaktır. Bu durum teknolojik üretimin gelirden pay alması açısından 

sorun yaratacaktır. Tüm üretim faktörlerine kendi marjinal ürünleri kadar ödeme 

yapıldığı rekabetçi denge artık burada kullanılmayacaktır ve ölçeğe göre artan getirileri 

gösterdiği varsayılacaktır.
18

 İlk içsel büyüme modellerinde büyüme, sermayenin bir 

fonksiyonu olarak belirlenir ve üretim fonksiyonu       halini alır. Bu sebeple bu 

modellere AK Büyüme Modelleri de denir.  

Teknolojik ilerlemenin birikimden bağımsız olmayacağını Swan çalışmasında 

bahsetmesine rağmen modelin basitliği için bu varsayım göz ardı edilmiştir.
19

 

Literatürde teknolojinin içselleştirilmesi açısından kabul edilen ilk yaklaşım Kenneth 

Arrow’un Yaparak Öğrenme Modelidir. Bilgi kazanımını öğrenme olarak ifade eden 

Arrow makalesinde bilgiyi belirleyen bir içsel değişim teorisi ortaya koymaktadır. Buna 

göre öğrenmeyi belirleyen temel unsur deneyimdir. Deneyim ise bir faaliyet sırasında 

                                                
17 A.g.m., s. 70. 
18 Philippe Aghion and Peter Howitt, The Economics of Growth, Cambridge, The MIT Press, 2009, s.47. 
19 Trevor  W. Swan,  a.g.m., s.338. 
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karşılaşılabilecek sorunların çözümüyle kazanılabilir.
20

 Deneyimi ifade eden gösterge 

olarak toplam yatırımları (toplam sermaye malları üretimini) almıştır.
21

 Sermaye miktarı 

arttıkça deneyim (bilgi) artacaktır. Diğer taraftan, her ne kadar modeline dahil etmese 

de, bilgi birikiminin (öğrenmenin) sadece bir malın üretiminin dışında, o toplumdaki 

eğitim kurumları ve araştırmalarla artırılabileceğini ifade etmiştir.
22

 

Arrow’la aynı sonuçlara ulaşan bir diğer model ise Marvin Frankel’in modelidir. 

Frankel verimlilik üzerinden içselleştirilmiş bir büyüme oranına ulaşmıştır.
23

 Frankel 

Modeli’nde gelişmiş ekonomilerdeki firmaların gelişmemiş ülkelerdekine oranla, veri 

sermaye ve emek girdisiyle daha fazla üretimde bulunabileceğinden hareketle ülkelerin 

üretim fonksiyonunda gelişmişliği ifade eden bir katsayının bulunması gerektiğini 

söylemiştir.          olarak tanımladığı bu katsayı kişi başına düşen sermaye 

miktarı (veya sermaye emek oranı)dır.
24

 Frankel’in gelişmişlikle ifade ettiği aslında 

ülkeler arasındaki verimlik farkıdır ve bu verimlilik farkını sağlayan ise bilgi düzeyidir. 

Gelişmişlik katsayısı olan  ’nin kişi başına sermaye düzeyine bağlı olması noktasında 

Arrow’un modeliyle paralel bir yaklaşım sergilenmiş olur. Frankel, Harrod Domar 

modelindeki gibi sabit bir tasarruf oranı kullanırken, Arrow’un tüketicinin fayda 

maksimizasyonundan hareket etmesi aralarındaki temel farktır.  

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu Frankel’in katkısıyla tekrar yazıp 

düzeltirsek; 

                 ,                                                                                 (1.14) 

burada    başlangıç verimlilik (veya bilgi) düzeyini,   ise bilgi dışsallığının 

büyüklüğünü yansıtmaktadır, böylelikle 

                                                
20 Kenneth J. Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing,” The Review of Economic 

Studies, Vol. 29, No. 3, Haziran 1962, s. 155. 
21 A.g.m., s. 157. 
22 A.g.m., s. 172. 
23 Cuong LeVan ve Rose-Anne Dana, Dynamic Programming in Economics, Boston, Kluwer Academic 

Publishers, 2003, s.10. 
24 Marvin Frankel, “The Production Function in Allocation and Growth; A Synthesis,” The American 

Economic Review, Vol. 52, No. 5, Aralık 1962, s.998-999.  
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                                                                                                 (1.15) 

elde ederiz. Buradan eğer, 

          ve           
                                                                       (1.16) 

ise, üretim fonksiyonuna  

                                                                                                              (1.17) 

ve kişi başına üretim düzeyine 

                                                                                                               (1.18) 

ulaşırız. Eğer sermaye stokunun temel hareket yasasında
25

  ’nın yerine bu denklemi 

uygularsak; 

 ̇           olur ve buradan da sermaye stoğunun büyüme oranına ulaşırız; 

    
 ̇

 
                                                                                            (1.19) 

Denklemden de anlaşılacağı üzere sermaye stokunun artışı başlangıç sermaye 

stokuna, nüfusa ve bilginin dışsallığına bağlıdır. Bilgi dışsallığının göstergesi   ile  ’nın 

durumuna göre 3 farklı sonuca ulaşılır. Eğer          ise bilgi yayılması sermaye 

artışı sonucunda ortaya çıkacak azalan getirileri telafi edecek düzeyde değildir. 

Sermayenin büyüme oranı   ,  ’nın artışı sonucunda azalacaktır. Bu noktada Solow-

Swan Modelindeki gibi  ’nın hareketi Durağan Durum dengesine doğru olacaktır. Eğer  

        ise, bilgi yayılmasından sağlanan dışsallık devamlı artan bir büyüme 

oranını elde etmesini sağlar ki bu duruma patlayarak büyüme adı verilir. Eğer      

    ise, daha önce ifade ettiğimiz ve modele adını veren       formuna ulaşmış 

                                                
25 Daron Acemoglu, a.g.e., s.55. 
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oluruz. Böylece büyüme oranı   
 ̇

 
      halini alır. Bu durum aynı zaman da 

Harrod-Domar Modelindeki bıçak sırtı dengesine karşılık gelir.
26

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Barro R.J. ve X.S. Martin, Economic            Kaynak: Charles I. Jones, Introduction to  

                Growth, 2.Ed., Cambridge, The MIT                             Economics Growth, New York, W. W.  

                Press, 2004, s.65.                                                            Norton & Inc., 1998, s.149. 

 

Grafik 2’de görülen durum ekonominin bütünü için geçerlidir. Tek tek her firma 

için artan getiriler geçerli olursa firmalar devamlı sermaye artıracak ve sürekli gelirlerini 

artıracaklardır ki bu durum imkânsızdır. Sermaye mikro düzeyde firma için azalan 

getiriye sahipken makro düzeyde artan getiriye sahiptir.  

Teknolojik ilerlemeyi içsel değişkenlerle açıklamaya çalışan bu ilk yaklaşımların 

ardından Paul Romer, bilgiyi üretimde kullanılan artan marjinal verimliliğe sahip bir 

girdi olarak tanımlamış ve içsel teknolojik değişme ile rekabetçi bir denge modeli 

geliştirmiştir.
27

 Romer’de de bilgi birikimi sermaye birikiminin bir yan ürünüdür. Bilgiyi 

rakipsiz (non-rival) ama patent haklarıyla dışlanabilir (non-excludable) bir mal olarak 

                                                
26 Philippe Aghion and Peter Howitt, a.g.e., s.51-52. 
27 Paul M. Romer, “Increasing Returns and Long-Run Growth,” The Journal of Political Economy, Vol. 

94, No. 5, Ekim 1986, s. 1002. 

𝛿𝐾 
𝑠𝑌 

𝐾 

𝑠𝑌 

𝛿 

𝐾 

 

Grafik 1.3 : AK Modelinin 

Geçiş Dinamiği   

Grafik 1.4 : Solow 

Diagramıda AK Modeli 



14 

 

tanımlamıştır. Bu tanımlamayı daha sonra AR&GE modelinde de kullanacaktır. Ayrıca 

bilgi yayılmasını iktisadi büyümenin esas belirleyicisi olarak görmüştür.
28

 Sabit tasarruf 

oranı yerine intertemporal fayda fonksiyonunu kullanarak Ramsey-Cass-Koopmans 

modelini AK modeline uygulamıştır. Rekabetçi dengenin var olduğunu kabul etse de, bu 

denge pareto optimal değildir.
29

  

Uzawa, Arrow’un da daha önce bahsettiği gibi üretimde artışı sağlayacak emeğin 

verimliliğinin eğitim sektöründen kaynaklandığını ifade etmiştir.
30

 Lucas, Uzawa’nın 

1965’deki makalesinden hareketle yeni bir beşeri sermaye ile fiziki sermayenin arasında 

ayrım yapan bir model geliştirmiştir. İki-sektörlü bir büyüme modeli olan bu modele 

göre fiziksel sermaye tüketim malı ile aynı teknolojiyle üretiliyorken, beşeri sermaye 

farklı bir teknolojiyle üretilir. Beşeri sermaye, yeni beşeri sermayenin üretilmesi için 

esas üretim faktörüdür. Üretilen her beşeri sermaye bir öncekinden etkilenir. Beşeri 

sermaye üretim fonksiyonundaki artan getiriler, bu model için uzun dönem büyümenin 

motorudur.  Beşeri sermayedeki artış iki yolla olur. İlki beşeri sermaye birikiminin 

eğitim sektöründen sağlanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bu günle, gelecek tüketim 

arasındaki tercih beşeri sermayenin belirlenmesinde belirleyici konuma gelir. İkincisi iş 

üzerinde (on-the-job) beşeri sermaye birikimidir. Bu yol “yaparak öğrenmenin” bir diğer 

halidir.
31

 Lucas Modelinin açıklamadığı nokta beşeri sermayenin ölçülmeyen bir faktör 

olmasıdır.
32

 Beşeri sermayenin birikimi bilginin birikiminden ayrılmaktadır ve bu 

yüzden bu model teknolojik ilerleme (progress) modeli değildir. İkisi arasındaki temel 

fark beşeri sermaye rekabet edilebilir ve dışlanabilirken, bilginin rekabet edilemez ve 

dışlanamaz olmasıdır. 

Lucas, Romer’in kurduğu bilgi yayılmasıyla çalışan büyüme modeline benzer 

fakat yayılmaların beşeri sermaye ile çalıştığı bir model geliştirmiştir. Romer fiziki 

                                                
28 Daron Acemoglu, a.g.e., s.398. 
29 Paul M. Romer, a.g.m., s.1004. 
30 Hirofumi Uzawa, “Technical Change in An Aggregative Model of Economic Growth,” International 

Economic Review, Vol. 6, No. 1, Jan. 1965, s. 18-19. 
31 Lucas, Jr. Robert E., “On The Mechanics Of Economic Development,” Journal of Monetary 

Economics ,Vol. 22, No.1, July 1988, s. 3 
32 Robert E. Lucas Jr., a.g.m., s. 35. 
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sermaye dışsallıkları, Lucas beşeri sermaye dışsallıkları üzerinde durmuştur.
33

 Beşeri 

sermayeye yönelik teoriler önümüzdeki başlıkta daha detaylı olarak inceleyeceğiz. 

Rebelo ise, artan getiriler ve dışsallıkların içsel bir model üretmek için zorunlu 

olmadığını söyleyerek geliştirdiği AK modelinde, ülkeler arası gelir farklılıklarını 

araştırmıştır. Buna göre yüksek gelir vergisinin ve mülkiyet hakları korumasının düşük 

olduğu, GSYİH’daki hükümet harcamalarının payının yüksek olduğu ülkelerde büyüme 

oranının düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır.
34

 

1.2.2. BEŞERİ SERMAYE MODELLERİ 

Bir önceki kısımda ifade ettiğimiz gibi beşeri sermaye ölçülmesinde önemli 

sorunlar vardır. Gerçi fiziki sermaye ölçülmesinde nasıl bir birim kullanılması 

gerektiğine dair tartışmalar mevcut olsa da bu noktada genel bir kabul olmuştur. Bu 

sebeple beşeri sermayenin büyüme üzerinde nasıl bir etki yarattığına geçmeden beşeri 

sermayenin nasıl oluştuğunun ve etkisinin hangi yollarla olduğunun anlaşılması gerekir. 

İktisadi büyüme ile beşeri sermaye arasında, ekonominin gelişmesi üzerindeki etkisi 

açısından, birçok önemli bağlantı vardır. 

Bu noktada Acemoglu ve Autor’un sınıflandırmasını kullanılacaktır. Buna göre 

beşeri sermayenin oluşmasının 5 kaynağı vardır. Doğuştan gelen yetenek, eğitim 

(schooling), okulların kalitesi ve eğitim dışı yatırımlar, iş eğitim (training), iş piyasası 

öncesi etki. İş piyasası öncesi etki ile kişinin ailesi ve yetiştiği ortam kastedilmektedir.  

Modellerde kullandığımız temel iki kaynak eğitim ve iş eğitimidir. Eğitimle kastedilen 

lise, veya üniversite gibi bir kurumdan alınan eğitimdir. Genellikle belgelenmesi ve 

veriye ulaşmanın kolaylığı sebebiyle bu kaynağa yoğunlaşılmıştır. İş eğitimi daha 

spesifik olup belirli bir alanda ve konuda verilen eğitimdir. Modellerde kullanılan bu 

                                                
33 Daron Acemoglu, a.g.e., s.399. 
34 Sergio Rebelo, “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth,” The Journal of Political 

Economy, Vol. 99, No. 3, Jun. 1991,  s. 519. 
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kaynağa her ne kadar doğuştan gelen yetenekten daha kolay ulaşılsa da eğitimden daha 

karmaşıktır.
35

 

Beşeri sermayenin kullanılması da 5 farklı şekilde ele almıştır. İlk görüş beşeri 

sermayenin işçilerin verimliliğini artırarak üretim sürecinde doğrudan kullanıldığını 

ifade eden Becker’in görüşüdür. Tanımlanması güç olduğu için genel olarak tek bir bilgi 

stoku veya vasıf (skill) şeklinde ifade edilir. İkinci görüş beşeri sermayenin tek başlıkta 

toplanamayacağını bir çok farklı türde vasıf olabileceğini iddia eden Gardener’in 

görüşüdür. Örneğin, fiziksel vasıf ile zihinsel vasıf farklıdır. Üçüncü görüş ise beşeri 

sermayenin kendini değişen koşullara uyarlama kapasitesi olduğunu öne süren Nelson-

Phelps’in görüşüdür. Bir diğer görüş ise beşeri sermayenin, üst ast ilişkisi içinde verilen 

emirleri başarılı bir şekilde yerine getirerek bir şirkette çalışabilme yeteneği olarak ifade 

eden Bowles-Gintis’in görüşüdür. Doğru ideoloji eğitim yoluyla bireylere verilir. Son 

görüş ise beşeri sermayeyi bir özellik olmasından öte bir işi yapabilme sinyali olarak ele 

alan Spence’in görüşüdür.
36

 Bu görüşler arasında verimlilik artışına dolaylı yoldan 

ulaşan son üç görüş özellikle dikkat çekicidir.  

Beşeri Sermaye kavramının modern anlamda oluşmasını sağlayan Becker, 

Mincer ve Shultz’un çalışmalarıdır. Becker kişinin zamanını çalışmakla dinlenmek 

arasında nasıl paylaştıracağı sorusundan hareketle iş piyasasına girmeyi erteleyip 

eğitimine devam edenlerin verimliliklerini arttıracağını ifade etmiştir.
37

 Mincer ise 

eğitim kavramına, organize edilmiş belirli faaliyetleri de kapsayan iş üzerinde eğitimi 

(on-the-job training) de eklemiştir.
38

 Schultz ise tarım sektöründen hareketle gelişen yeni 

teknolojilere (onun deyimiyle daha fazla sermaye malı kullanılması) çiftçilerin 

                                                
35 Daron Acemoglu ve David Autor, “Lectures in Labor Economics,” (Çevrimiçi) http://econ-

www.mit.edu/files/4689, 21 Ocak 2011 

 
36 Daron Acemoglu ve David Autor, a.g.e. 
37 Gary S. Becker, “A Theory of the Allocation of Time,” The Economic Journal, Vol. 75, No. 299, Sep. 

1965, s. 493-494. 
38 Jacob Mincer, “On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications,” The Journal of Political 

Economy, Vol. 70, No. 5, Part 2: Investment in Human Beings, Ekim 1962, s. 50. 
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kendilerinin uyarlamaları (kullanabilir hale gelmeleri) için eğitimin önemini 

vurgulamıştır.
39

  

Beşeri sermayenin oluşmasına yönelik basit ve temel yaklaşım Ayrım Teoremi 

(Separation Theorem) olarak adlandırılabilinir. Buna göre her birey emeğini beşeri 

sermayenin birikimi için kullanmasıyla, emek piyasasına arz etme kararı arasında bir 

tercih yapacaktır, görüldüğü üzere bu her iki faktör de tüketim kararından ayrılabilir. 

Burada dinlenme (leisure) göz ardı edilmiştir. Bu teoremin ulaştığı sonuç temel bir 

ilişkiyi bize vermektedir. Eğer sermaye piyasaları mükemmelse, en iyi beşeri sermaye 

birikimi kararı yaşamları boyunca ferdin bütçesini maksimize edecek düzeyi 

sağlamalıdır.
40

 

Bir diğer yaklaşım Mincer’in yaklaşımıdır. Buna göre bir yıl daha fazla eğitim 

almanın bedeli, çalışmak yerine okumayı tercih eden bireyin kaybettiği ücret gelirleri 

kadardır.
41

  ’nin iş deneyimi ve  ’nin de eğitim alınan yıl olduğunu düşünürsek, işçinin 

net ücret kazancı şu şekilde yazılabilir:
42

  

                                                                                                 (1.20) 

Bu denklemi Acemoğlu daha basit bir şekilde ifade etmiştir: 

      ∗                    ∗                ∗                  (1.21) 

düzenlersek; 

                                                                                         (1.22) 

                                                
39 T. W. Schultz, Transforming Traditional Agriculture, London, Yale University Press, 1964, s. 

175,205. 
40 Daron Acemoglu, a.g.e., s.360-361. 
41 Philippe Aghion and Peter Howitt, a.g.e., s.292. 
42 Jacob Mincer, Schooling, Experience, and Earnings, New York, National Bureau Of Economic 

Research, 1974, s.89. 
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‘ye ulaşırız. Denkleme göre, bir yıl daha fazla eğitimin fırsat maliyeti vazgeçilen 

kazançtır. Faydanın vazgeçilen kazanca           oranında, orantılı bir şekilde 

ücret geliri artacaktır.
43

  

Ben-Porath’a göre insanlar beşeri sermayelerine en fazla genç oldukları zaman 

yatırım yaparlar, daha sonra bu kazançlarını kullanırlar.
44

 Ben-Porath modeli iki açıdan 

önemlidir. Birincisi eğitim ferdin beşeri sermayeye yatırım yapabilmesi için tek yol 

değildir ve beşeri sermaye ile eğitim ve diğer yatırımlar arasında bir süreklilik vardır. 

İkinci olarak eğitim yatırımlarının yüksek olduğu toplumlarda, beşeri sermayede iş 

üzerinde eğitim yatırımları (on-the-job investments) düzeyinin daha yüksek olması 

beklenir. Bu sebeple toplumlar arası beşeri sermayenin kalitesinin veya miktarının 

sistematik olarak eksik ölçülmesi söz konusudur.
45

     , başlangıç beşeri sermaye 

düzeyini ifade ettiği, aşağıdaki şekilde beşeri sermayenin seyri gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth, New Jersey, Princeton 

University Press, 2009, s.366. 

Nelson ve Phelps, özellikle yeni teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve 

anlaşılabilmesi diğer bir ifade ile değişime adapte olabilmek için önemli olduğunu ifade 

                                                
43 Daron Acemoglu, a.g.e., s.362-363. 
44 Yoram Ben-Porath, “The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings,” The Journal 

of Political Economy, Vol. 75, No. 4, Part 1, Aug. 1967,  s. 352-365. 
45 Daron Acemoglu, a.g.e., s.366. 

     

 

 ∗ 

𝑡 

  𝑡  

Grafik 1.5 : Beşeri Sermaye Yatırımlarının Zaman Patikası 
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etmektedir.
46

 Birçok ampirik çalışma eğitimli çiftçilerin yeni teknolojileri ve tohumları 

kullanmaya daha istekli olduğunu göstermiştir. Nelson ve Phelps modeli; iktisadi 

büyüme ve beşeri sermaye düzeyi arasındaki korelasyonun;  iktisadî büyüme ve beşeri 

sermaye değişimi arasındaki korelasyondan daha kuvvetli olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca bu görüşe göre teknolojik öncü ile var olan verimlilik arasındaki farkın, beşeri 

sermaye düzeyine bağlıdır. Bu görüşe paralel olarak, Benhabib ve Spiegel,  üretimde 

kullanılan faktörlerin verimliliklerini artırmasının yanında yeni teknolojilerin üretime 

uygulanması açısından beşeri sermayenin önemini vurgulamıştır.
47

  

1.2.3. ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ (veya AR-GE) MODELLERİ 

İlk kısımda anlatılan modellerde teknolojinin içselleştirilmesini, teknolojinin 

üretilmesi yerine bir faktörün kullanılması sonucunda ortaya çıkan istem dışı bir faaliyet 

olarak ele aldık. Diğer bir deyişle bilginin nasıl biriktiği analiz edilirken nasıl 

üretileceğine değinilmemiştir. Bilgi üretimi için, bilgi üreten kurumun belirli bir kâr 

beklentisi ile Araştırma-Geliştirme faaliyetlerin de bulunması varsayımı gerçeğe daha 

uygundur. 

Romer, 1987’deki makalesinde büyümenin uzmanlaşmaya bağlı olarak 

artacağını ifade ederek 1990’da geliştireceği modelin temellerini oluşturmuştur. 

Uzmanlaşmayla artan getirilerin sağlanacağını iddia etmiştir.
48

 Bu yeni bir fikir 

sayılmaz. Adam Smith’e kadar götürülebilecek bu görüşün üretimin artması açısından 

modern bir yaklaşım Young’ınkidir. Young, uzmanlaşma yoluyla büyük ölçeklerde 

                                                
46 Richard R. Nelson ve Edmund S. Phelps, “Investment in Humans, Technological Diffusion, and 

Economic Growth,” The American Economic Review, Vol. 56, No. 1/2, Mart  1966, s. 69. 
47 Jess Benhabib and Mark M. Spiegel, “Human Capital and Technology Diffusion,” Handbook of 

Economic Growth Vol:1A, ed. Kenneth J. Arrow And Michael D. Intriligator, Amsterdam, Elsevier 

North-Holland 2005, s.937. 
48 Paul M. Romer,  “Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization,” The American 

Economic Review, Vol. 77, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Ninth Annual Meeting of the 

American Economic Association, Mayıs, 1987, s. 56. 
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faaliyet gösteren firmaların kitle üretimine geçerek artan getirileri sağlayabileceğini 

ifade etmiştir.
49

 Uzmanlaşma ürün çeşitliliğini ortaya çıkarır. 

Üretilen bilgi sonucunda ortaya çıkan monopol, ekonomi için olumlu 

görünmeyebilir. Fakat yeniliğin sosyal değeri özel değerinden fazladır. Bunun sebebi 

firma başlangıçta monopol haklarına sahip olsa da ancak teknolojiyle yaratılan değerin 

ancak belli bir kısmına sahip olur. Bu probleme sahip olma etkisi (appropriability effect) 

adı verilir.
50

  

Diğer taraftan, AR-GE harcaması ürün çıkmadan yapılmaktadır ve yapılan bu 

AR-GE çalışmalarının başarılı olup olmayacağı bilinmemektedir. Yani firmalar AR-GE 

harcamasının başında bir batık maliyeti göz önüne almak zorundadırlar. Üretim 

yapıldıktan sonra bir daha bu üretim teknolojisi için para ödemek zorunda kalmazlar. 

Ancak piyasa tam rekabet altında çalışırken bu ek maliyete firmanın katlanması için 

piyasanın monopollü rekabet piyasası haline gelmesi gerekir.
51

 Bu tip bir piyasa Euler 

Teoremiyle açıklanan, tam rekabet koşulları altında tüm hasılanın K ve L’yi 

sağlayanlara gitmesi ve A ile ifade edilen teknolojik bilgiye (veya onu sağlayan kişiye) 

ödenecek hiçbir şeyin kalmaması probleminin üstesinden gelen bir ekonomik yapıya 

imkan tanır.
52

 Monopol kârı teknolojinin finansmanı için gerekli olan fonu sağlayacaktır. 

Romer, teknolojik ilerlemenin sağlanması için ilk önce teknolojinin nasıl bir mal 

olduğunu tanımlamıştır. Romer’e göre üretilen teknoloji bir malın daha ucuza nasıl 

üretileceğini gösteren yeni bilgi veya yeni dizaynlar (taslaklar) dır.
53

 Bilgi, tüketiminde 

rakipsizdir (non-rival) yani bir firmanın bilgi tüketimi diğer firmanın tüketimini 

azaltmaz. Diğer taraftan bilgi doğası gereği dışlanamaz (non-excludable) bir maldır. 

                                                
49 Allyn A. Young, “Increasing Returns and Economic Progress,” The Economic Journal, Vol. 38, No. 

152,  Aralık 1928, s. 531. 
50 Daron Acemoglu, a.g.e., s.420. 
51 Paul M. Romer, “Endogenous Technological Change,” The Journal of Political Economy, Vol. 98, 

No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise 

Systems, Ekim 1990, S71. 
52 Philippe Aghion and Peter Howitt, a.g.e., s.69-70. 
53 Paul M. Romer, “Endogenous… a.g.m., s.79. 

 



21 

 

Fakat kurulu hukukî düzen sayesinde yasal kısıtlar getirilerek bilgi tüketiminde kısmen 

dışlanabilir.
54

 Fikri mülkiyet hakları (patent, v.b.) üretilen bilginin başka birisi tarafından 

kullanılmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Philippe Aghion and Peter Howitt, Endogenous Growth Theory, Cambridge, The MIT 

Press,1999, s.86. 

  

Romer modelinde ekonominin 3 sektörü vardır. İlki beşeri sermayeden ve var 

olan bilgi stokundan oluşan araştırma sektörüdür. İkincisi araştırma sektöründe üretilen 

yeni dizaynları ve kullanılmayan malları kullanan ara-malı sektörüdür. Modeli, diğer 

modellerden ayıran bu sektördür. Bilginin üretilmesi ile uygulanması iki farklı durumda 

olsa burada bu ilişkinin kuvvetli olduğu firmaların şirket içinde de bilgi üretebileceği ve 

                                                
54 Paul M. Romer, “Endogenous… a.g.m., s.73-74. 

Emek 

Aramalları  

(𝑋𝑡) 

Nihai 

Mallar  

(𝑌𝑡) 

Yenilikler 

(belirli sektörlerde) 

Bilgi 

(𝐴𝑡) 

Emek (𝑥𝑡) 

(belirli sektörlerde) 

Teknolojik Yayılma 

(her sektörlerdeki yenilikler) 

Kamu Malı 

(her tüm sektörlerde 

 kullanılan) 

Araştırma 

(belirli sektörlerde) 

Şekil 1 : Çok Sektörlü Modelde İktisadî Faaliyetler 
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kullanılabileceği kabul edilmiştir. Son sektör olan nihai mal sektörü ise aramalı 

sektöründe üretilen aramalarını, vasıflı (beşeri sermaye) ve vasıfsız emeği kullanarak 

üretim yapar.
55

 Nihai mal sektöründe firma tam rekabet sartları altında çalışır ve fiyat 

alıcı durumdadır. Fakat aramalı sektöründe firma üretiği mal üzerinde monopol hakkına 

sahiptir. Her ne kadar temel fikir Chamberlin’e kadar gitse de burada kullanılan 

monopolcü rekabet piyasası Dixit ve Stiglitz’in önerdiği piyasadır.
56

 Dixit ve Stigliz’e 

göre miktarla çeşitlilik arasında bir ayrım vardır. Büyük ölçek ekonomilerinde üretim 

miktarı artıkça ürün çeşitliliği azalır. Ancak bu refah kaybına yol açar. Buna göre 

kişilerin fayda fonksiyonları tüketilen ürünlerin çeşitliliğine bağlıdır.
57

 Aynı sonuçlara 

ulaşılan bir başka çalışma ise Spance’in çalışmasıdır.
58

 Bu sebeple Dixit, Stiglitz ve 

Spance Modeli olarak adlandırılır. Ethier bu modelleri kullanarak üretimdeki girdilerin 

çeşitliliğinin çıktı üzerinde etkin olduğunu ifade etmiştir.
59

  

Judd, yukarıda tarif edilen monopollü rekabet modelini kullanarak teknolojik 

gelişmeyi araştıran ilk iktisatçıdır. Judd, tüketim ve yenilik (innovation) arasında 

optimal dinamik dağılımı sağlayan patent haklarını, göstermektedir. Bu da fayda 

fonksiyonunun esnekliğine bağlıdır. Piyasa dengesinde fayda esnekliği artıyorsa 

çeşitlilik çok azdır.
60

 

Şimdi Aghion ve Howitt metodolojisini takip ederek sistemi açıklayalım
61

: 

                                                
55 Paul M. Romer, “Endogenous… a.g.m., s.79. 
56 Daron Acemoglu, a.g.e., s.422. 
57 Avinash K. Dixit and Joseph E. Stiglitz, “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity,” 

The American Economic Review, Vol. 67, No. 3, Haziran 1977, s. 297-298. 
58 Michael Spence, “Product Selection, Fixed Costs, and Monopolistic Competition,” The Review of 

Economic Studies, Vol. 43, No. 2, Haziran 1976, s. 226. 
59 Wilfred J. Ethier, “National and International Returns to Scale in the Modern Theory of International 

Trade,” The American Economic Review, Vol. 72, No. 3 Haziran 1982, s. 391. 
60 Kenneth L. Judd, “On the Performance of Patents,” Econometrica, Vol. 53, No. 3, Mayıs 1985, s.583-

584. 
61 Philippe Aghion and Peter Howitt, a.g.e., s.70-74. 
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Nihai mal tam rekabet altında üretilir. Emek,    ürün çeşitliliği (product variety) 

ölçütü iken [0   ] aralığında i ile gösterilen ara-malı girdisi tarafından üretilir. Her t 

anında nihai mal üretim fonksiyonu 

       ∫   
   

  

 
                                                                                         (1.23) 

   ; hasıla,    ; girdi olarak kullanılan ara-malı i miktarı. Emek her zaman sabit 

olarak arz edilen ve tam olarak istihdam edilen L’ye eşittir. Katsayı  , 0 ile 1 

arasındadır. 

Nihai malı girdi olarak kullanarak üretilen her ara-malı i birimi, bir birim nihai 

mal girdisi gerektirir. Daha basit bir şekilde ifadeedilirse her her kullanılan nihai mal 

için bir aramalı üretilir ki buna birebir (one for one) üretim denir. Denklem (1.23)’e göre 

ürün çeşitliliği ekonomide ki tüm verimliliği artırır.   , aramalı üretiminde kullanılan 

toplam nihai malı miktarıdır. Bu yanı zamanda kullandığı aramalını da vermektedir. 

   ∫      
  

 
                                                                                                 (1.24) 

Her aramalının aynı miktarda üretim yaptığını varsayalım  . Ürün çeşitliliği 

çarpı her aramalı firmasının üretimi bize toplam üretimi verir. Böylece        ’e 

ulaşılır. Bunu Denklem (1.24)’de yerine yazarsak 

        ∫        
   

  

 
   

         
                                                   (1.25) 

Nihai Mal; tüketim ve yatırım için (taslakların üretilmesi için) GSYİH;  nihai 

hasıla eksi ara-malı üretimidir. 

                                                                                                       (1.26) 

Her ara malı; onu üreten kişi tarafından tekelleştirilmiştir. Tekelci her dönem kâr 

akışını maksimize etmeye çalışır. Tekelcinin kâr fonksiyonunu yazarsak; 

                                                                                                          (1.27) 
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  , nihai mal biriminin fiyatıdır.       sattığı mal miktarı ile fiyatların çarpımı 

yani geliri,   kullandığı mal miktarı yani maliyetidir. Fiyat, malın marjinal ürününe eşit 

olduğuna göre;  

         ⁄         
                                                                              (1.28) 

Tekelçinin kâr akışı kendi çıktı miktarına bağlıdır; 

           
                                                                                            (1.29) 

Bu kârı maksimize etmeye çalışırken   ’ye göre türev almak gerekir. Kâr 

maksimizasyonu amacıyla toplam kâr fonksiyonunun türevini alıp sıfıra eşitleriz. 

       ⁄   2      
                                                                            (1.30) 

Buradan her i sektöründe aynı sabit olduğundan, kârı maksimize edecek   miktarı 

bulunur; 

     
 

                                                                                                          (1.31) 

Bu miktarı yerine yazarsak maksimum kâra ulaşırız; 

   
   

 
  

 

                                                                                                   (1.32) 

(1.25)’i düzenleyip denklemi (1.26)’da yerine yazarsak 

            
                                                                                    (1.33) 

GSYİH’nın büyüme oranı ürün çeşitliliğinin büyüme oranıyla orantılıdır. 

   
 

  

   

  
                                                                                                       (1.34) 

Ürün çeşitliliği, Nihai Malın araştırmada kullanılan    miktarına bağlı olan bir oranda 

büyür. Her dönemde araştırmanın çıktısı; yeni bir ürününün geliştirilmesine izin veren 

yeni taslaklardır. 
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           ⁄                                                                                                (1.35) 

Burada   araştırmanın sektörünün verimliliğini göstermektedir. 

Eğer piyasaya giriş serbestse, girişimcinin araştırmada kullandığı miktar   , birim 

başına aldığı araştırmadan aldığı kâr akışına    ⁄      eşit olmak zorundadır. 

    ⁄                                                                                                  (1.36) 

Faiz oranı; girişimcinin araştırmaya yatırdığı birim başına aldığı kâr akışına eşit olmak 

zorundadır; 

                                                                                                                 (1.37) 

Aghion ve Howitt modeli açıklarken çıkış noktaları Ramsey- Cass- Koopmans 

Modelidir. Bu varsayıma modelin daha anlaşılabilir olması için burada 

değinilmemiştir.
62

 yazarsak 

   
    

 
                                                                                                         (1.38) 

Denklem (1.24)’da bulduğumuz kârı yerine yazarsak 

   
 (

   

 
  

 
   )  

 
                                                                                           (1.39) 

  ile gösterilen araştırma verimliliğindeki artış,   ile gösterilen ekonominin 

büyüklüğündeki artış,   ile gösterilen zaman tercihi oranındaki azalış, büyümeyi artırır. 

Romer’in modeline benzer bir başka model Rivera-Batiz ve Romer tarafından 

geliştirilmiştir. Her ne kadar bu modelde de yeni bilgi; üretilen aramaları (burada 

sermaye malı), vasıflı ve vasıfsız emeği kullanarak üretim yapsa da geçmişteki mallar 

için üretilen bilginin veya bunlarla alakalı fikrilerin bir sonraki bilginin üretiminde bir 

etkisi yoktur. Üretilecek bilgi ancak üretileceği dönemde yapılan bilgiye göre 

                                                
62 Philippe Aghion and Peter Howitt, a.g.e., s.70. 
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belirlenecektir. Araştırmaların yapılacağı laboratuarlara yatırım yapılarak bilgi 

üretileceği için bu modele Laboratuar Araçları Modeli (Lab-Equipment) adı 

verilmiştir.
63

 Kâr güdüsü, AR-GE faaliyetlerini belirlerken, AR-GE de iktisadi 

büyümeyi belirler.
64

 

1.2.4. SCHUMPETERCİ BÜYÜME MODELLERİ 

Bir önceki bölümde AR-GE faaliyetlerinin sonucunda üretilen bilginin, üretim 

girdilerinin çeşitliliğini artırarak nasıl büyüme yaratığını gördük. Orada düşünülen bilgi 

ürünlerin daha ucuza üretilmesini ya da daha kaliteli üretilmesini sağlayarak bir süreç 

yeniliğini ifade eder. Fakat teknolojik gelişme sadece bu tip bir ilerlemeyi kapsamaz. 

Yeniliğin temel amaçlarından biri de var olan ürünün yerini daha yeni bir ürünün 

almasıdır. Örneğin; müziğin kaydedilmesi ve satılması hususunda 20. yy başlarında icat 

edilen gramofon ve plaklar bu piyasadaki ilk ürün olmuştur. 1980’lere gelindiğinde 

kasetçalarlar ve kasetler bu ürünlerin yerini almıştır. 2000’li yıllarda ise kasetin yerini 

Kompakt Diskler almıştır. Görüldüğü üzere yapılan yeniliğin sonucunda ortaya çıkan 

ürün bir önceki ürünü piyasadan dışlamıştır. Bir başka örnek ise internet üzerinde arama 

motorları hususunda Google’ın geliştirdiği yazılımın, Altavisa’nın piyasadaki yerini 

almasıdır. Bu tip yeniliklere dikey yenilik diyoruz. Ürün çeşitliği modellerinde eksik 

rekabet ortamında ortaya çıkan rantın nasıl kullanıldığı analiz edilmiştir. Fakat yenilik 

üzerinde rekabetin nasıl etkili olduğu anlatılmamıştır.  

Arrow’a göre monopol piyasası koşulları altında buluş yapma güdüsü, rekabetçi 

piyasa koşullarına göre daha azdır.
65

 Diğer bir deyişle tekelci her zaman yeniliği 

üstlenmede rekabetçi bir firmaya göre daha az bir güdüye sahiptir. Çünkü yenilik, 

tekelcinin var olan kârlarını değiştirmeyecek buna ek olarak yenilik yapma maliyetlerini 

                                                
63 Luis A. Rivera-Batiz and Paul M. Romer, “Economic Integration and Endogenous Growth,” The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, Mayıs 1991, s. 531-555. 
64 Daron Acemoglu, a.g.e., s.440. 
65 Kenneth J. Arrow,  “Economic Welfare and the Allocation of Resources to Invention,” The Rate and 

Direction of Economic Activity, Ed. R.R. Nelson , New York, Princeton University Press, 1962,  s. 619. 
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üstlenecektir. Hali hazırda var olan kârların yerini alacaktır. Yeniliğin bu etkisine Yer 

Değiştirme Etkisi (Replacement Effect) denir.
66

  

 Yeniliğin monopol yapısı üzerinde bir diğer etkisi ise çok daha basittir. 

Monopolistik bir piyasa yapısında daha önceden yaptığı yenilikle monopol gücüne sahip 

olan firmanın piyasada sahip olduğu işleri, bu güce sahip olmayan firma tarafından 

yapılan yenilik sayesinde yeni firma alacaktır. Buna İş Çalma Etkisi (Business-Stealing 

Effect) denir.
67

 

Yukarıda anlatılan fikrin çıkış noktası Schumpeter’in “Kapitalizm, Sosyalizm ve 

Demokrasi” adlı çalışmasıdır. Schumpeter kapitalizmin durgun bir durum göstermeyen 

iktisadi bir değişimi ifade ettiğini söyleyerek kapitalist girişim bu noktada belirleyici 

olduğuna işaret etmiştir. Kapitalist girişim tarafından yaratılan kapitalist mekanizmayı 

çalıştıran ve devam ettiren yeni tüketim maddeleri, yeni pazarlar, yeni sanayi 

örgütlenmeleri ve çeşitleridir. Bunlar kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan bir 

yenilenme havasında tutmakta bütün bu elemanlar devamlı olarak eski faktörleri yok 

etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Kapitalizmin temeli Yaratıcı Yıkım (Creative 

Destruction) sürecidir ve kapitalist girişim buna uymak zorundadır.
68

 

Aghion ve Howitt, Schumpeter’den hareket ederek rekabetçi bir araştırma 

sektörünün ürettiği dikey yenilikleri inceleyerek Schumpeterci Büyüme modellerinin 

temelini oluşturmuşlardır.
69

 

Şimdi Aghion ve Howitt metodolojisini takip ederek sistemi açıklayalım
70

: 

Burada nüfus artışı göz ardı edilmektedir. Tüketicinin faydası tüketime bağlıdır. 

İnsanlar sadece nihai mallar üretirler. Nihai Mallar; tam rekabet piyasasında emek ve 

                                                
66 Daron Acemoglu, a.g.e., s.421. 
67 Robert J. Barro ve Xavier Sala-i Martin, a.g.e., s.317. 
68 Joseph A. Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1974, s.139-

141. 
69 Philippe Aghion and Peter Howitt, “A Model of Growth Through Creative Destruction,” 

Econometrica, Vol. 60, No. 2, Mart 1992, s. 323. 
70 Philippe Aghion and Peter Howitt, The Economics of….. a.g.e., 86-90. 
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ara-malları kullanılarak üretilir. Cobb- Douglas üretim fonksiyonuna göre nihai mal 

üretimi; 

             
                                                                                             (1.40)  

ile gösterilir.   ,   döneminde aramalının verimliliğini yansıtır.  , 0 ile 1 arasında bir 

katsayı,  , ekonomideki nihai mal üretimindeki tüm emek arz miktarıdır. Bir önceki 

modelde olduğu gibi nihai mal üretiminde bire bir şekilde kullanılan aramalı her dönem 

monopolcu tarafından üretilir.  

                                                                                                       (1.41) 

Ara malının kalitesinin artması vasıtasıyla, verimlilik parametresi   , ve artan 

yenilikler büyümeyi sağlar.   ,  aramalı tekelçi kârın ve ekonominin GSYİH’nin efektif 

emek arzıyla orantılı olduğunu göstermektedir. Tekelcinin kârı; 

                                                                                                         (1.42) 

ile gösterilir. Yukarıdaki üretim fonksiyonuna göre tekelçi kâr, marjınal ara-malı 

ürününe eşit olacaktır 

                     
   ⁄                                                                    (1.43) 

Böylece tekelçi üretim miktarını aşağıdaki kâr denklemini maksimize ederek 

belirleyecektir. 

              
                                                                                    (1.44) 

Denge miktarı,  

    
 

                                                                                                        (1.45) 

bu miktarda elde edilen kâr miktarı  ise 
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                        (1.46) 

        
   

                                                                                               (1.47) 

olacaktır. Üretim fonksiyonu ve GSYİH’yi tekrar yazarsak; 

    
  

                                                                                                        (1.48) 

        
  

       2                                                                              (1.49) 

Her dönem, sadece bir kişi (girişimci) yenilik girişimlerinde bulunma sansına sahip olur. 

Eğer başarırsa, yenilik aramalının yeni versiyonu (bir öncekinden daha verimli) yaratma 

imkânına sahip olur. Her yenilikte başarılı olunursa bir önceki dönemin verimliliği     , 

bir sonraki dönemde daha yüksek bir verimliliğe    geçilir.         , gerçekleşme 

olasılığı  
 
; araştırma için harcanan nihai-mal miktarı    ile doğru orantılıdır ve 

araştırmanın başarılı olması sonucunda elde edilen yeni aramalının verimliliği ile ters 

orantılıdır Yenililiğin gerçekleşme olasılığının    ile ters orantılı olmasının sebebi 

teknoloji ilerledikçe yenilik yapmanın daha da zorlaşmakta olmasıdır. Yenilik 

fonksiyonu  

         
∗⁄                                                                                                 (1.50) 

olacaktır. Eğer     
∗⁄    ise ve yenilik fonksiyonunu Cobb-Douglas formunda ele 

alınırsa; 

                                                                                                             (1.51) 

olur.   burada araştırma sektörünün verimliliğini gösterirken,  , 0 ile 1 arasında esneklik 

katsayısını göstermektedir. Bu durum ne kadar fazla araştırmaya harcama yapılırsa o 

kadar fazla aynı araştırmanın tekrarlanma (duplication) durumunu göstermektedir.  

                                                                                                     (1.52) 

                  2                                                                            (1.53) 
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Araştırma başarılı olsa da olmasa da    miktarında harcama yapılacaktır. Eğer araştırma 

başarılı olursa bundan elde edilecek kazanç 

        
∗                                                                                                          (1.54) 

olacağına göre araştırmanın kârı 

        
∗⁄    

∗                                                                                               (1.55) 

olacaktır. Bu kârı maksimize edebilecek harcama düzeyini bulabilmek için 1. Dereceden 

türevi alınır ve 0’a eşitlenir. 

        
∗⁄    

∗   
∗⁄                                                                                   (1.56) 

                                                                                                             (1.57) 

Denge miktarı ise; 

         
 

                                                                                                   (1.58) 

    
 

        
 

                                                                                              (1.59) 

olur. İktisadi büyüme oranı kişi başı büyüme oranıyla ve verimlilik parametresi   ’nin 

büyüme oranıyla orantılı olarak büyür. 

   
          

    
  eğer     ise sonuç    , eğer     ise yani yenilik yapılamamışsa 

(verimlilik artırılamamışsa) sonuç   olacaktır. Buradan hareketle uzun dönem ortalama 

büyüme oranı her dönemdeki olasılık dağılımı (bu dağılımında Poisson Olasılık 

Dağılımı olduğunu kabul ediyoruz
71
) tarafından belirlenecektir.  

                                                                                                 (1.60) 

                                                
71 Philippe Aghion and Peter Howitt, Endogenous Growth Theory, Cambridge, The MIT Press, 1999, 

s.55. 
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Bu dağılım bize yeniliğini uzun dönemdeki sıklığını verir. Bu sonucu Denklem (1.37) de 

yerine yazarsak büyüme denklemine ulaşmış oluruz; 

    
 

        
 

                                                                                      (1.61) 

Görüldüğü üzere Denklem (1.61)’a göre büyümeyi belirleyen faktörler yeniliğin 

verimliliği, nüfus ve yeniliği büyüklüğüdür. Yeniliğin verimliliği, yapılan bir birim 

araştırma harcamasının karşılığında ortaya çıkan bilginin miktarını vermektedir. Bu 

noktada araştırma yapan beşeri ve fiziki sermayenin düzeyi önem kazanmaktadır. 

Yüksek öğretime daha çok yatırım yapan ülkeler daha yüksek araştırma verimliliğine 

ulaşırlar, ve toplam vasıflı işçi arzını artırarak araştırmanın fırsat maliyetini azaltırlar.  

Yeniliğin büyüklüğü artıkça büyüme oranı da artar. Bu noktada Gerschenkron 

çalışmasından hareketle az gelişmiş olan ülkelerin gelişmiş ülkelere göre nasıl daha 

büyük bir büyüme oranına ulaştığı görülür.
72

 Gerschenkron modern sanayileşmenin (o 

dönem için gelişme denebilir) ön koşullarını ve Rusya’nın eksikliklerini belirledikten 

sonra ifade ettiği ön koşulların eksikliğinin de bir avantaj (geri kalmışlığın avantajı) 

(İngilizcesi) olabileceğini belirtmiştir. Bu sanayileşme için gerekli olan koşulların zor ve 

maliyetli bir sürecin sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Gerschenkron, bu zorluğa 

katlanmadan geri kalmış ülkelerin hızlıca ilerleyebileceğine işaret etmiştir.
73

 

Monopolistik bir ara-malı sektöründe fiyatı belirleyen tekelin kendisidir. Nihai 

mal firmasının kabul edeceği fiyat ortaya çıkan yeniliğin patenti tarafından 

belirlenecektir. Bir daha yenilik olmayacağı varsayımı altında (eğer bu varsayımı 

kaldırırsak patent süresi de modele dahil olur) patentin değeri bu yeniliğin ne kadar 

önemli olup olmamasına bağlıdır. Tirole, yeniliklerin önemini, Güçlü ve Güçlü Olmayan 

(Drastic ve Non-Drastic Innovation) olarak ikiye ayırmıştır. Eğer sarsıcı, diğer bir 

                                                
72 Philippe Aghion and Peter Howitt, The Economics of…..a.g.e., 86-92. 
73 Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness In Historical Perspective: A  Book Of Essays, 

Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1962, s.51. 
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deyişle bir başkasının taklit edebilmesinin mümkün olmadığı, bir yenilik söz konusuysa 

monopolist istediği fiyatı, patent olarak tüketiciye yansıtabilir.
74

 

Diğer taraftan eğer yenilik taklit edilebilecek bir durumdaysa fiyat belirlenirken 

sadece kendi maliyet fonksiyonlarına göre değil rakiplerine ve piyasanın durumuna göre 

stratejik bir karar vermek zorundadırlar. Bu noktada piyasaya yeni girişlerin olabileceği 

oligopolistik bir piyasada nasıl bir fiyat stratejisi izleneceği üzerine Milgrom-Robert’in 

Modeli kullanılır.
75

 Buna göre monopol gücüne sahip, piyasanın “içindeki” (incumbent) 

firma fiyatları öyle bir düzeyde tutacaktır ki bu düzeyde yeni firmaların piyasaya 

girmesini engelleyecektir. Bu tip bir fiyatlamaya limit fiyatlama denir.
76

 Bu fiyat yeni 

firmanın maliyetlerine bağlı olacaktır ve onun altında olmalıdır. Fikri mülkiyet 

haklarının korumasının artırılması, yeni firmanın maliyetlerini artıracak yenilikçinin 

daha az bir rekabet ortamında daha yüksek bir fiyattan daha yüksek bir kâr elde 

edmesini sağlayacaktır. Görüldüğü üzere bu sektörde yukarıdaki koşullar altında rekabet 

yeniliği olumsuz etkiler.
77

 Rekabetin büyüme üzerindeki etkisi farklı çalışmalarda 

incelenmiştir. Bu durum farklı çalışmalarca incelenmiştir. Nickell’e göre rekabetin 

büyüme üzerinde etkisi vardır ama çok kuvvetli değildir. Rekabet etkinliği artırmaktan 

öte birçok firmanın olmasını ve en iyisinin ayakta kalmasını sağlar.
78

 Blundell, Griffith, 

Van Reenen de, Nickell’le paralel sonuçlara ulaşmıştır. Daha az rekabetçi (yoğunlaşma 

düzeyinin daha fazla olduğu) sanayilerin daha az toplulaştırılmış yeniliğe sahip 

olduğunu bulmuşlardır.
79

  

Yukarıda anlatılan Schumpeterci Modelde yeni giren firma, herhangi bir ürünün 

yeniliğini yüklenir ve geçmişte var olan bilgiyi geliştirmeye ihtiyacı yoktur. Fakat bu 

                                                
74 Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization, 7.ed, Cambridge, The MIT Press, 1994, s.411-

412. 
75 Jean Tirole, a.g.e., s.367-368. 
76 Daron Acemoglu, a.g.e., s.419. 
77 Philippe Philippe Aghion and Peter Howitt, The Economics of….. a.g.e., 92.. 
78 Stephen J. Nickell, “Competition and Corporate Performance,” The Journal of Political Economy, 

Vol. 104, No. 4, Ağustos 1996, s. 741. 
79 Richard Blundell, Rachel Griffith, John Van Reenen, “Market Share, Market Value and Innovation in a 

Panel of British Manufacturing Firms,” The Review of Economic Studies, Vol. 66, No. 3, Temmuz 1999, 

s. 550. 
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çok da gerçekçi bir tanımlama değildir. Firmalar yenilikleri var olan bilgi düzeyini 

geliştirerek veya var olan patentleri kullanarak gerçekleştirirler. Daha gerçekçi araştırma 

süreci tanımlaması, devam eden ve birikimli yenilik ve rekabetin, belirli mal veya 

makine hattında, ancak bazı firmaları kapsamasıdır. Aghion, Harris, Howitt, Vickers 

geliştirdiği bu tip bir birikimli yenilik modeline Adım Adım (Step by Step) Yenilik 

demektedirler.
80

  Bu modelde lider firma ile takip eden firmalar arasında bir teknolojik 

açık bulunmaktadır ve bu açık üzerinden rekabet edilmektedir. 

Bu model üzerine, Aghion, Bloom, Blundell, Griffith and Howitt’in kurduğu 

rekabet modeline göre ürün piyasası rekabeti ile yenilik arasında ters-U şeklinde bir 

ilişki vardır.
81

 Eğer rekabet derecesi çok düşükse (teknolojik açık fazlaysa) rekabette 

artış daha yüksek bir yenilik oranı ile karşılaşılacaktır. Eğer rekabet derecesi yüksekse 

rekabetteki artış daha düşük bir yenilik oranıyla karşılaşılır.
82

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Daron Acemoglu, a.g.e., s.479-480. 
81 Philippe Aghion, Nick Bloom, Richard Blundell, Rachel Griffith, Peter Howitt, “Competition and 

Innovation: An Inverted-U Relationship,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, No. 2, Mayıs 
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2. BÖLÜM : POST-KEYNESCİ BÜYÜME TEORİLERİ 

Neoklasik bölüşüm ve büyüme teorileri sırasıyla üretim ve sermaye teorisinden 

türetilmiştir.
83

 İlk bölümde Neoklasik büyüme teorisinin başlangıç noktasının, Keynesçi 

analizin uzun dönem koşullarında kullanılamayacağı iddiası olduğunu ifade etmiştik. Bu 

çerçevede üretimin Neoklasik bir yaklaşım içinde Cobb-Douglas üretim fonksiyonun 

göre gerçekleşeceği varsayımında bulunulmuştur. Daha sonra geliştirilen içsel büyüme 

modelleri de bu temel üzerinde yükselmiş; üretim ve sermaye teorisi de, her ne kadar 

aynı olmasa da geçmiş modellere göre paralel bir doğrultuda ilerlemiştir. Özellikle 

Cambridge Üniversitesindeki iktisatçılar, bu üretim ve sermaye teorilerinden hareketle 

Neoklasik büyüme modellerini eleştirerek yeni büyüme ve bölüşüm modelleri 

geliştirmişlerdir. Cambridge Büyüme modellerine Robinson’un modeliyle başlayacağız. 

Daha sonra sırasıyla Kaldor ve Pasinetti’nin Modellerini inceleyeceğiz. Bu noktada 

belirtmeliyiz ki genel olarak bu modellerde teknolojinin dışsal olarak belirlendiği kabul 

edilmiştir.  

2.1. ROBİNSON BÜYÜME MODELİ 

Robinson, modelini neoklasik görüşlerin eleştirisi üzerine kurmuştur.
84

 Genel 

olarak çıkış noktası Keynes’in Genel Teorisi ve Harrod’un Dinamik İktisada Doğru 

(Towards A Dynamic Economics) çalışmalarıdır. Bunların dışında Rothbarth, Kalecki 

ve Sraffa’nın çalışmalarından faydalanmıştır.
85

 Özellikle “efektif talep”, “gömüleme 

(hoaring)” kavramlarını kapsayan Keynes’den gelir teorisi yaklaşımı, yatırım 

kararındaki kâr hesaplamalarından daha önemli olarak risk-almaya istekliliğine işaret 

eden hayvansal güdüyü dikkate alarak yatırımın açıklanması teorinin anlaşılması için 

                                                
83 C.E. Ferguson, The Neoclassical Theory of Production and Distribution, London, Cambridge 

University Press, 1971, s.251. 
84 Ramu Ramanathan, a.g.e., s.239. 
85 Joan Robinson, The Accumulation of Capital, London, Macmillan And Company Limited , 1958, s.V-

VI. 
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önemlidir
86

. Neoklasiklerin sermaye hakkındaki görüşlerinin eleştirisinden önce bunun 

sermayeyi nasıl tanımladığına kısaca değinelim.  

Böhm-Bawerk ve Wicksell ücret oranı yükseldikçe ve faiz oranı düştükçe, 

kullanılan tekniklerin üretim (ortalama) süresinin daha uzun olacağını iddia 

etmektedirler. Diğer taraftan J.B. Clark’a göre sermaye bir şelaleye benzer ve devamlı 

farklı sular aksa da sonuçta şelale aynı kalmaya devam etmektedir (burada teknolojik 

ilerlemeyi göz ardı etmiştir). Bu analojiyle Clark sermayenin homojen olduğunu, farklı 

görünseler de bir bütün olarak ele alınabileceğini ifade etmiştir.
87

 Swan’da bu görüşlere 

paralel olarak homojen sermaye görüşünü; bir araya getirilmesi, parçalanması önemsiz 

maliyetlerle sağlanabilen makine parçalarından (meccano) oluşan sermaye varsayımında 

bulunarak sürdürmüştür.
88

 

Neoklasik sermaye teorisini kısaca özetlemek gerekirse, ortaya çıkan önemli 

sonuçlar şunlardır: Rekabetçi piyasalar altında, (a) sermaye getiri oranı faiz oranıdır, (b) 

ücret oranı, faiz oranı ile ters orantılı olarak değişir, (c) reel sermaye-emek oranı faiz 

oranı ücret oranı ile doğrudan değişmektedir, bu yüzden (d) faktörlerin bölüşüm payları 

belirlidir; ve (e) kişi başına net milli hasıla ya da devamlı olarak sürdürülebilir tüketim 

akışı, faiz oranı ile ters orantılı olarak değişir.
89

 

Robinson eleştirisi işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Heterojen sermaye 

mallarının, tek sermaye ölçütü ile toplulaştırılmasını reddeder.
90

 Fakat diğer taraftan 

toplulaştırmayı tamamen de dışlamamıştır. Gerçeği tamamen ele alırsak bir model 

olmaktan çıkacağını belirterek geniş toplulaştırmaların yapıldığı modellerin ancak 

gerçeğin analizinin basitçe incelenebildiği ve detayların bu ana hattın üzerinde rahatlıkla 

                                                
86 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.64-65. 
87 C.E. Ferguson, a.g.e., s.251-252. 
88 Trevor W. Swan,  a.g.m., s.344. 
89 C.E. Ferguson, a.g.e., s.252. 
90 Ramu Ramanathan, a.g.e., s.239. 
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doldurulabildiği sürece kullanışlı olduğunu ifade etmiştir.
91

 Bu bağlamda sermayenin 

ölçü biriminin önemi üzerinde durmuştur, sermayenin sadece üretim maliyetleriyle 

ölçülemeyeceğine dikkat çekmiş ve bu durumu Endeks-sayısı (index-number) problemi 

olarak adlandırmıştır.  Bu üretim fonksiyonunda emek; kullanılan emek miktarını işaret 

eden L ile formüle edilirken, sermaye K ile formüle edilmiştir (endekslenmiştir). 

Robinson’a göre sermaye üretilmesi için ne kadar çalışıldığına bağlı olarak nihai malla 

değil, emek zamanla (hour’s labour) ölçülmelidir.
92

 Ancak bu şekilde heterojen sermaye 

homojen hale gelecektir. Sanayiler arasındaki ücret farklılıkları göz önüne alındığında 

bu varsayımın çok başarılı olduğu söylenemez
93

 Fakat biz genel eğilimi görmek ve 

modelin işleyişini anlayabilmek için bu varsayımın yeterli olduğunu kabul edelim.  

Neoklasik modeller, her üretim faktörünün üretime sağladığı katkı kadar 

üretimden pay aldığını kabul eder. Robinson’a göre ise gelir bölüşümü güçlü bir şekilde 

yatırım oranından etkilenir. Tasarruf oranı ise o ekonomideki gelirin bölüşümüne ve dört 

sınıf olarak ayırdığı ekonomideki sınıfların tasarruf eğilimine göre belirlenecektir.
94

 

Ücretler de belirlenirken sadece üretime katkısına göre değil üretilen malın (kendi 

örneğinde tereyağ) tüketimine, diğer bir değişle satışından elde edilecek kâr göre 

belirlenecektir.
95

 Görüldüğü üzere Robinson, Neoklasik modeller eleştirerek, bu 

modellerin gelir dağılımının gerçekle uyuşmadığını ileri sürmektedir. Robinson’un, 

bölüşümün üretim üzerinde etkili olması yönündeki görüşleri büyüme modeline temel 

olacaktır.  

Robinson yatırımcıların, belirli beklentilerle (hayvani güdü) kararlarını 

aldıklarını ve zaman içinde değişen beklentilerin her zaman gerçek rakamlarla 

uyuşmayacağına işaret etmiştir. Buna göre birikim eğilimi, fiziksel olarak olası büyüme 

                                                
91 Joan Robinson, Essays in the Theory of Economic Growth, London, Macmillan & Co Ltd, 1963, 

s.33-34. 
92 Joan Robinson, “The Production Function and the Theory of Capital,” The Review of Economic 

Studies, Vol. 21, No. 2, 1953 - 1954, s. 81-82. 
93 Sencer Divitçioğlu, Değer ve Bölüşüm: Marksist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul, İstanbul 

Üniversitesi Yayınları, 1976, s.183-184. 
94 Joan Robinson, Essays…a.g.e., s.11-12. 
95   Joan Robinson, “Solow on the Rate of Return,” The Economic Journal, Vol. 74, No. 294,  Haziran 

1964, s.411-412. 
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oranlarına göre yüksek olabilir, bu sebeple örneğin patlamalar (booms) genellikle işgücü 

kıtlığına yol açar veya bunun tam tersi gerçekleşip birikim eğilimi büyüme oranlarına 

göre düşük olabilir, böylece işsizlik bu dönüm noktaları boyunca devam eder ve 

yatırımın tüketime oranı bir patlamadan diğerine artar veya azalır. 
96

 Robinson, burada 

Schumpeterci Modellerde gördüğümüz engebeli (uneven) büyüme analizine (her ne 

kadar sebepleri farklı da olsa) yaklaşmıştır. 

Joan Robinson denge büyüme belirleyicilerini altı gruba ayırır, (a) teknik 

koşullar, (b) yatırım politikası, (c) tutumluluk koşulları (tasarruf varsayımları), (d) 

rekabet koşulları, (e) ücret pazarlığı ve (f) finansal koşullar.
 97

 Joan Robinson alternatif 

denge büyüme türleri arasındaki farklara göre aralarında ayrımda bulunmuştur.  Altın 

çağ olarak ifade ettiği tam istihdamın (ya da tam istihdama yakın istihdamın) 

sürdürüldüğü doğal büyüme oranının Harrod’un gerekli oranına eşit olduğu durumdur. 

İstihdam seviyesi düşüyorsa ya da işgücünden daha az bir oranda artıyorsa; 

işsizlik ile sabit bir tasarruf oranı varsa aksak altın çağ vardır. Eğer istihdam işgücünden 

daha hızlı büyüyorsa, bu “çağ” geçicidir. Aksak altın çağın, işsizlik oranının yetersiz 

birikim oranına bağlı olarak arttığı özel döneme “kurşuni çağ” denir. İşgücü büyüme 

oranı artı teknik gelişme oranını aşan kapitalistlerin istenen birikim oranı ve tam 

istihdam dönemine “sakin altın çağ” denir. Bu durum mali sıkışıklık ya da işgücü 

piyasasındaki monopson gibi diğer faktörlerle devam eder. 

Düşen kâr oranı ve devam ettirilen tam istihdamla birlikte giderek artan sermaye-

yoğun üretim dönemine “sürünen platin çağ” denir. İşsizlik, yükselen kâr oranı ve düşen 

sermayenin yoğun olarak yaşandığı döneme “doludizgin platin çağ” denir; böylece 

istihdamın büyüme oranı hızlanır. 

İşsizliğe rağmen gerçek ücret oranının hızla azaldığı ve bunun teknik gelişme 

eksikliğinde birikim oranındaki artışı engellediği döneme “gayri meşru altın çağ” denir. 

                                                
96  Joan Robinson, Essays…a.g.e., s.79. 
97 Amartya Sen, “Introduction,”  Growth Economics,  ed. Amartya Sen, Middlesex, Penguin Books, 

1970, s.18. 
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Ancak; eğer teknik gelişme varsa, o zaman sabit bir reel ücret oranında bile birikim 

oranı hızlanacaktır ve bu duruma “gayri meşru platinyum çağ” da diyoruz.
 98

 

Robinson’a göre gelir bölüşümünün ve teknolojinin etkilerini beraber 

izleyebilmek için neoklasik üretim fonksiyonunun yerine yeni bir analiz gereklidir. 

Büyümenin nasıl gerçekleşeceğini olası büyüme patikalarından Altın Çağ Koşullarında 

izleyeceğiz. Daha önce ifade ettiğimiz birikimin belirlenmesinde etkili olan kâr 

beklentileri ve risk tercihi modelin büyüme oranının tahmininde bir belirsizlik unsuru 

olmaktadır. Bu sorunlar mükemmel öngörü ve mükemmel sakinlik varsayımlarıyla 

aşılmıştır. Mükemmel öngörü (Perfect foresight) ile kendi kendini doğrulayan 

beklentiler, her hanehalkı ve girişimcinin kendisi için doğru olacak şekilde davrandığını 

varsayar. Mükemmel sakinlik (Perfect tranquility) ise tüm nispi fiyatların, kâr oranları 

v.b. mümkün ücret istisnaları ile yeterince uzun dönemde sabit kaldığı veya sabit bir 

nispi oranda arttığı (sıfırda olabilir) manasına gelir.
99

  

Sadece bir tüketim malı, teknolojik ilerlemenin olmadığı bir ortamda farklı 

üretim teknikleri içinden bir tanesi ile üretilebilir. Fiyatlar rekabetçi şekilde belirlenir. 

Üretimde ölçeğe göre sabit getiri vardır ve dışsallık yoktur. Emek neoklasik modellerde 

olduğu gibi üssel   oranında büyür. Kapitalist kârını maksimize edecek şekilde teknik 

kümesi içinden teknikleri seçer. Kapitalist kârlarının    oranında tasarruf ederken, işçiler 

ücret gelirlerinin tamamını tüketir.
100

 

Daha önceden bahsettiğimiz üzere sermaye miktarı, emek ile ifade edilmelidir. 

Neoklasik modelde kullandığımız kişi başına sermaye oranı yerine burada reel sermaye 

oranı ifadesini kullanacağız. Reel sermaye oranı (real-capital ratio), sermaye oranının 

normal bir kapasiteyle çalıştığı zaman o dönemde çalışan emek miktarının emek zaman 

                                                
98 A.e., s.19-20. 
99 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.75. 
100 Bu varsayım Kalecki’ye dayanmaktadır. İleride nasıl bu şekilde kabul edildiği anlatılacaktır. 
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terimi ile ifadesidir.
101

 Harcourt’tan hareketle reel sermaye oranı ile üretim arasındaki 

ilişliyi inceleyelim:
102

 

            
     

 
                                                                               (2.1) 

Burada   tüketim malı cinsinden sermaye malı,   tüketim malı cinsinden ücret 

oranı,    bir birim sermayeyi üretmek için gerekli olan emek girdisi,   tüketim malı 

çıktısı,    eldeki donanımla (equipment) çalışan emek,   ise kâr oranıdır.
103

 Burada 

sermayenin maliyeti olarak düşünülen faiz oranı, kâr oranına eşittir.
104

 Buradan emek 

zamanla sermaye miktarına ulaşılır:  

                                                                                                 (2.2) 

Görüldüğü üzere sermaye, kâr oranı  ’nin artan bir fonksiyonudur.105
 Kişi başına 

sermaye oranına ulaşmak için varolan donanımla (equipment) çalışan emek miktarına 

böleriz: 

                                                                                                               (2.3) 

Bu denklem ile reel sermayeye ulaşmış oluyoruz. Champernowne bu yaklaşımın 

Robinson’a özgü olduğunu göstermek için J.R. birimi olarak ifade etmiştir.
106

 

Çıktı miktarı, kullanılan emek ile ücretlerin çarpımına ve kullanılan sermaye ile 

kâr oranının çarpımına eşitse  

                                                                                                          (2.4) 

(2.1)’i (2.4)’te yerine koyarsak; 

                                                
101 Joan Robinson, The Accumulation…a.g.e., s.122-123. 
102 G.C. Harcourt, Some Cambridge Controversies In The Theory Of Capital, Londra, Cambridge 

University Press, 1972,  s.24. 
103 G.C. Harcourt, a.g.e., s.24. 
104 Joan Robinson, The Accumulation…a.g.e., s.411. 
105 G.C. Harcourt, a.g.e., s.24. 
106 D. G. Champernowne, “The Production Function and the Theory of Capital: A Comment,” The 

Review of Economic Studies, Vol. 21, No. 2, 1953 - 1954, s. 112. 
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                                                                                               (2.5) 

Kişi başına üretimi bulmak için her iki tarafı da, (2.2) ve (2.3) unutmadan    ’ye 

bölersek:
107

 

                                                                                                          (2.6) 

Sadeleştirirsek yazarsak, 

                                                                                                          (2.7) 

Denklemde de görüldüğü üzere reel sermaye oranı ile kişi başına üretim arasında 

doğru orantı vardır. Bu durum fonksiyonun pozitif eğimli olmasını sağlayacaktır. Şimdi 

bu ilişkiyi Grafik 2.1. yardımıyla açıklayalım.  ,  ,   ve   üretim tekniklerini 

göstermektedir.   

Grafik 2.1 : Verimlilik Eğrisi 

 

Kaynak : Joan Robinson, The Accumulation of Capital, London, Macmillan And Company 

Limited , 1958, s.412. 

                                                
107 Sencer Divitçioğlu, a.g.e., s.185. 
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    miktarı tüm emeğin   tekniğinde istihdam edildiği durumdaki kişi başına 

çıktıyı,     miktarı tüm emeğin   tekniğinde istihdam edildiği durumdaki kişi başına 

çıktıyı     miktarı tüm emeğin   tekniğinde istihdam edildiği durumdaki kişi başına 

çıktıyı,     miktarı ise tüm emeğin   tekniğinde istihdam edildiği durumdaki kişi başına 

çıktıyı göstermektedir.    reel sermaye oranından   ’ye geçilirken   tekniğinden   

tekniğine geçilir, sonuç olarak daha yüksek bir üretim düzeyine ulaşılır.      eğrisi 

verimlilik eğrisidir (productivity curve) ve üretim düzeyi ile reel sermaye oranı 

arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi gösterir. Eğer    tekniği kullanılıyorsa ücret oranı |  | 

kadar, adam başına sermayenin değeri |  | |  | kadardır.   tekniğinde ise bu değer 

|  | |  | kadardır. Kâr oranı ise sırasıyla w   |  | |  | ve     |  | |  |’dır. Kâr 

oranı ise   |  |’dur. Görüldüğü üzere    tekniğinde kâr artsa da aynı kâr oranına 

ulaşılır.
108

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak : G.C. Harcourt, Some Cambridge Controversies In The Theory Of Capital, Londra, 

Cambridge University Press, 1972,  s.26-29 ve Joan Robinson, The Accumulation of Capital, London, 

Macmillan And Company Limited , 1958, s.413. 

 

                                                
108 Joan Robinson, The Accumulation…a.g.e., s.411-412. 
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Fakat eğer farklı ücret oranları varsa bu farklı kâr oranlarına ve dolayısıyla farklı 

kavramsal faiz oranlarına bizi götürecektir. Verimlilik eğrisi bu sebeple reel sermaye 

oranındaki değişen her kâr oranı için tekrar çizilmelidir. Bu amaçla değişen Grafik 

2.2’de kâr oranlarını gösteren üç adet verimlilik eğrisi (  ,  2,  3) çizilmiştir.   

Her teknik aynı olduğuna göre her teknikte üretilen ürün aynı olacaktır. 

Verimlilik eğrileri   eksenine yaklaştıkça kâr haddinin azaldığını düşünüyoruz. Kâr 

oranı örneğin %20 ise tercih edilecek verimlilik eğrisini V1 olduğunu düşünelim. Kâr 

oranı sabitte kalsa kâr artacağı için   ’den   ’e hareket edilecektir. Bu noktada ücret 

oranı artarsa aynı teknik düzey de aynı kişi başı üretim miktarında, daha düşük kâr oranı 

(örneğin %10) ile  2 noktasına geçilecektir (ve V2 eğrisine). Buradan da daha yüksek 

kâr için daha yüksek bir teknik düzeye geçilerek  2 noktasına ulaşılır. Tekrar ücret 

düzeyinin yükseldiğini düşünürsek biraz önce anlattığımız süreç tekrarlanacak ve  3 

noktasına ulaşılacaktır.
109

 Buradaki kalın çizgi   tekniğinden   tekniğine kadar farklı 

ücret oranlarının statik denge durumunu gösterir.
110

 Kalın çizgi aynı zamanda reel 

sermaye oranıyla kişi başına üretim arasındaki ilişkiyi gösteren sahte verimlilik (üretim) 

eğrisi olarak adlandırılır.
111

 Bu eğri bize    ile   arasında bir ters orantının olduğunu 

göstermektedir. Yani reel sermaye oranı arttıkça kâr oranı azalacaktır. 

Geleneksel üretim fonksiyonu ile Robinson’un üretim fonksiyonu arasında bazı 

önemli farklar vardır. İlk olarak geleneksel üretim fonksiyonu çıktı ile emek ve sermaye 

arasındaki teknik ilişkiyi açıklamaya çalışır, fakat teknik ilişkiler verim eğirisi içinde 

gösterilmiştir. Önemli olan bir diğer nokta, geleneksel üretim fonksiyonu veri teknik 

bilgiler kapsamında ücret ve kâr arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır.  Fakat burada 

zaten üretim kâr haddi veri olarak alındığından ücret–kâr ilişkisi incelenemez.
112

 Kısaca 

                                                
109 G.C. Harcourt, a.g.e., s.26-29. 
110 Joan Robinson, The Accumulation…a.g.e., s.414. 
111 Joan Robinson, The Accumulation…a.g.e., s.417. 
112 Sencer Divitçioğlu, a.g.e., s.187. 
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sermaye stokunun ve bölüşümün belirlenebilmesi için reel ücretin ve kâr oranının dışsal 

olarak verilmesi gerekmektedir. 
113

 

Şimdi nüfus artışı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Tüketim ve 

yatırım malları sektörlerinden oluşan ve işgücünün bu sektörler arasında paylaştırılan 

(sırasıyla    ve  2)  iki sektörlü bir ekonomi düşünelim. Tüketim sektöründeki arz, 

fiyatlar   ve üretim   çarpımı sonucunda elde edilecektir. Talep ise tüketim ve yatırımın 

toplamına eşittir. Tüketim her iki sektördeki emeğin tüketimi ne (     2   ) eşittir.
114

 

Yatırım ise kapitalistlerin kârlarının tasarruf edilmeyen kısmına ( 2          ) 

eşittir.
115

 Ekonomideki arz ve talebin dengede olduğu durumdan hareketle; 

      2                                                                                 (2.8) 

Tüketim sektöründeki geliri arz olarak düşünürsek (   ) ve maliyetleri   2   

    ise maliyet-gelir eşitliği; 

        2                                                                                              (2.9) 

Denklem 2.8 ile 2.9 birbirine eşitleyip   2 bölersek; 

          
  

  
 (           )                                                                       (2.10) 

          
  

  
     ise                                                                       (2.11) 

Buradan; 

                                                                                                                (2.12) 

Denklem (2.2) ve (2.3)’ten   ’yi  cinsinden yazarsak; 

                                                
113 Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.574. 
114  Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.80. 
115 Burada dikkat edilirse daha önceden yaptığımız kapitalistlerin sadece yatırım yapacağı varsayımını 

modelin daha anlamlı olması sebebiyle gevşetmiş olduk. Bu varsayım Kaldor’da da sürdürülürken 

Pasinetti’de buradaki gibi kullanılacaktır. 
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     (
 

 
)  

 

  
                                                                                                (2.13) 

Uygun teknik için emek dağılımı oranı  ; kârından yapılan tasarrufa   , 

faiz/ücret oranına (
 

 
), ve tüketim sektöründe çalışan başı (ürün terimleriyle) 

sermayenin değerine 
 

  
 eşit olmalıdır. Eğer sermaye malı dayanıklıysa, emek girdisi 

tüketim çıktısının hayatı boyunca sabitse, sadece yatırım sektöründeki işgücü (artan iş 

gücünü donatmak için) talebin genişlemesini sağlayacaktır.
116

 Bu durumda        

her iki tarafı   2 bölersek; 

                                                                                                                (2.14) 

ulaşırız. Bunu düzenlersek  

                                                                                                                 (2.15) 

‘ye ulaşırız. Eğer kapitalistler tamamen tasarruf ve dolayısıyla sadece yatırım (    ) 

yaparsa,       (2.16)’ya ulaşırız.
117

 

Denklem (2.15)’e geri dönersek kâr oranı nüfus ve kapitalistlerin tasarruflarına 

göre belirlenecektir. Şu ana kadar yaptıklarımızı özetlersek; teknik ilerleme oranı ve iş 

gücünü artış oranı, sabit bir kâr oranında korunan ekonominin büyüme oranını 

belirleyecektir.  Potansiyel büyüme oranı yaklaşık olarak istihdamın büyüme oranı ile 

kişi başına hâsılanın büyüme oranının toplamına eşittir. Eğer potansiyel büyüme oranı 

gerçekleşirse ekonomi altın çağdadır.
118

 Teknik seçimi gelecekte beklenen kâr oranı  

 

 

 

                                                
116 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.80-81. 
117 A.e., s.81. 
118 Joan Robinson, The Accumulation…a.g.e., s.174. 
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Kaynak : Yılmaz Akyüz, Sermaye Bölüşüm Büyüme, Ankara, Eflatun Yayınevi, 2009, s.610. 

(ücret) ve fiyat bekleyişlerine bağlıdır. Görüldüğü üzere bu nokta da modele kâr 

bekleyişleri dâhil olmuştur. Bu beklentilere göre belirlenen beklenen bir büyüme oranına 

ulaşılacaktır. Beklenen kâr oranının artması büyümeyi artıracaktır fakat bu artış giderek 

azalacaktır. Daha yüksek kâr beklentisi daha yüksek bir risk taşımaktadır.
119

 Beklenen 

büyüme oranıyla beklenen kâr arasındaki ilişkiyi fonksiyon halinde yazarsak;
120

  

∗   ∗  ∗  ;           ∗     ∗                                                                       (2.17) 

olur. Bu ilişki Grafik 2.3’te gösterilmiştir.  

 ∗ ve planlanan büyüme oranı belirlendiğinde bunun için gerekli yatırım da 

belirlenmiş olacaktır. İçinde bulunulan dönemdeki sermaye, geçmiş dönemde kazanılan 

kârların beklenen kâr oranıyla kapitalize edilmiş halidir.      
    

 ∗  Bu sermaye 

stokunda  ∗ kadar bir büyüme bekleniyorsa planlanan yatırım ( ∗
    ∗

 
     ) da 

belirlenecektir.121 Buradan hareketle   döneminde gerçekleşen büyüme oranı                         

 

                                                
119 Yılmaz Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.610. 
120 G.C. Harcourt, a.g.e., s.263. 
121 Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.611-612. 
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Grafik 2.3 : Robinson Modelinde Beklenen Büyüme Oranı 
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Kaynak: Yılmaz Akyüz, Sermaye Bölüşüm Büyüme, Ankara, Eflatun Yayınevi, 2009, s.617 ve G.C. 

Harcourt, Some Cambridge Controversies In The Theory Of Capital, Londra, Cambridge University 

Press, 1972,  s.239.  

dönemindeki yatırımların, sermaye stoku değerine bölümüne eşittir. Eğer sermaye 

stokunu değeri eğer beklenen kâr oranına duyarlı (Wicksell Etkisinin negatif-pozitif 

veya nötr olması) değilse gerçekleşen büyüme ile yatırımlar arasındaki ilişki doğrusal 

olacaktır. Aslında duyarlı veya duyarsız olması yatırımların artması sonucunda büyüme 

oranının artması yönünde bir engel teşkil etmez. Kâr bekleyişleri beklenen birikimi 

artıracak, yatırım artacak gerçekleşen büyüme ve kârı arttıracak, daha yüksek bir kâr kâr 

beklentilerini yükseltecektir. 

Grafik 2.4’te beklenen ve gerçekleşen büyüme oranlarının birbirleriyle ilişkileri 

gösterilmektedir.   ve   noktalarında ekonomi dengede olacaktır. Fakat kâr oranı    ise 

beklenen büyüme oranı gerçekleşen büyüme oranının üzerinde kalkacaktır. 

Kapitalistlerin kâr beklentileri yüksek olduğu için yatırım yapacaklar ve büyüme oranı 

artacaktır. Bunun sonucunda ekonomi   denge noktasına doğru hareket edecektir.  
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Grafik 2.4 : Beklenen ve Gerçekleşen Büyüme Oranları 



47 

 

2.2. KALDOR BÜYÜME MODELİ  

Kaldor tam istihdam koşuları altında bölüşüm ile büyüme arasındaki ilişkileri 

inceleyerek uzun dönem dengenin nasıl sağlanacağını göstermektedir. Kaldor da 

temelde modelini neoklasik modelin eksikleri üzerine kurmuştur.  

Kaldor, İktisadi Büyüme Teorisine Occam Usturasını uygulayarak daha az 

sayıda değişkenle çalışmanın çok değişkenli ve çok kısıtlı bir sistemle çalışmaktan daha 

yararlı olacağını ifade etmiştir. Parametrelerin ne anlama geldiğini bilmek ve 

sermayenin tanımı gibi mantıksal güçlüklere sahibiz diyerek Robinson’un indeks sayısı 

problemini devam ettirmiştir.
122

 Neoklasik Modellerden farklı olarak teoriler gerçekleri 

(facts) açıklamaya çalışmalıdır diyerek bu modellerin gerçek dünyadan koptuğunu dile 

getirmiştir.
123

 Sermayenin ve emeğin gelirlerinin bu faktörlerin marjinal verimliliklerine 

göre belirlendiğini düşünmenin anlamsız olduğunu ifade etmektedir.
124

 Kendi verdiği 

örnekte de belirttiği gibi 10 kişi 11 küreği paylaşamaz. 

Yatırım fonksiyonunun kâr oranlarıyla belirlenmesi gerektiğini belirterek 

neoklasik modellerin tasarrufa bağlı olmasını eleştirmiştir.
125

 Özellikle teknolojinin 

tamamen dışsal etkenlerle belirlenmesini eleştirmiştir. Neoklasik modelde; teknolojinin 

nasıl oluştuğu veya nasıl hareket ettiğine dair bir analiz yokken diğer taraftan teknoloji 

üretim fonksiyonunun aşağı ve yukarı kayması şeklinde gösterilmiştir ki bu 

yetersizdir.
126

  

Büyüme teorisinin gelişim sürecinde, iki sınıflı tasarruf eğilimi ve teknik 

ilerleme fonksiyonu kavramları önemli roller oynamıştır.  Farklılaşan tasarruf eğilimi 

Pasinetti’nin çalışması ve Samuelson ve Modigliani analizine yol göstermiştir. Teknik 

ilerleme fonksiyonu ise Charles Kennedy’nin İçerilmiş Yatırım modeline öncülük 

                                                
122 Douglas C. Hague, "Summary Record of the Debate," The Theory of Capital, F. A. Lutz and D. C. 

Hague, Ed., Londra, Macmillan And  Company Limited, London, 1961, s.371. 
123 A.e., s.372. 
124 A.e., s.294-295. 
125 A.e., s.392. 
126 A.e., s.372. 
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etmiştir.  Arrow’un “learning by doing” çalışması, bir manada Kaldor’un teknik ilerleme 

fonksiyonu ile ilgilidir  (sermaye artışı ile teknik bilginin artışı arasında bir bağ olduğu 

varsayımı). Kaldor’un modeli teorisi birçok soruyu cevapsız bırakmış olmasına rağmen 

modelindeki farklı araçlar, büyüme teorisine farklı modellerin kurulmasında destek 

noktası olmuştur.
127

  

Kaldor’a göre, kapitalist ekonomilerde modellerin teorik yapısını kurulması için 

birkaç başlıkta topladığı kalıplaşmış olgulardan (stylized facts) hareket edilmelidir. 

Bunlar; (1) Üretim hacmi ve emeğin verimliliği (kişi başına üretim) durağan bir oranda 

büyümeye devam eder, verimliliğin büyüme oranında hiç düşme eğilimi 

kaydedilmemiştir, (2) Kişi başına sermaye miktarı sermaye ölçüsü ne olursa olsun her 

zaman artar, (3) En azından gelişmiş ülkelerde sermaye üzerinden kâr oranı durağan bir 

oranda kalmıştır, (4) Sermaye-hasıla oranı uzun dönemde durağan bir oranda kalmıştır. 

(5) Gelir içindeki kâr payı ile yatırım payı (yatırım-gelir oranı) birbiriyle kuvvetli 

şekilde koraledir, (durağan bir kâr payı ve sabit yatırım katsayısı), (6) hasılanın büyüme 

oranı ve emeğin verimliliği (kişi başına hasıla) farklı ülkelerde çeşitlik gösterir. Kaldor’a 

göre bu olguların hiçbiri neoklasik teorik yapı içerisinde açıklanamaz. Modeli, hepsi 

olmasa da en azından bazı olguları açıklayan gelir dağılımı ve sermaye birikimi 

modelidir.
128

 

Kaldor modelinin temel varsayımlarının 6 başlıkta toplamıştır; (1) Herhangi bir 

üretim sürecinde ölçeğe gore sabit getiriler; doğal çevre genişleme için hiçbir sınırlama 

getirmez (örneğin üretimin iki faktörü vardır, sermaye ve emek (K ve L) ve iki tür gelir 

vardır, Kârlar ve Ücretler (P ve W)),  

(2) Teknik ilerleme yoktur, örneğin çeşitli malların üretimi için gerekli girdi katsayıları 

zaman içinde değişmeden aynı kalmaktadır,  

                                                
127 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.84. 
128 Nicholas Kaldor, “Capital Accumulation And Economic Growth,” The Theory of Capital, ed.  F. A. 

Lutz and D. C. Hague, Londra, Macmillan and Company Limited, London, 1961, s.178-179. 
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(3) Genel rekabet kuralı olarak adlandırdığı mal fiyatları piyasanın sabit üretim 

maliyetleri ile ilgili durulduğu noktada yerleşir. Tüm istihdamlar içinde; sermaye aynı 

kâr oranını ve emek de aynı ücret düzeyini kazanır,  

(4) Tüm kârlar tasarruf edilirken ve tüm ücretler tüketilirken; sermaye malları ile 

tüketim malları arasındaki ayırım, gelirin kârlar ve ücretler arasındaki ayrımı ile 

aynıdır.
129

  

Bu varsayım özellikle önemlidir. Çünkü bu varsayımla aslında literatürde 

Kalecki tasarruf fonksiyonu olarak bilinen yapıya işaret edilmektedir. Kalecki’ye göre 

kapitalist sınıf yatırım yaptığı veya tükettiği miktarın tamamını kazanacaktır.
130

 

Robinson buradan hareketle kavramı geliştirmiş, kapitalistlerin harcadıklarını 

kazandıkları, işçilerin ise kazandıklarını harcadıklarını söyleyerek bu gün kabul gören 

halini almasını sağlamıştır. Bu varsıyım aslında Keynesçi bir analiz içinde hareket 

edildiğini de gösterir.  

(5) Hem sermaye mallarının hem de tüketim mallarının üretiminde Sermaye ile Emek 

(veya mal girdileri ve emek-girdileri) arasında sıkı bir tamamlayıcılık vardır; bu nedenle 

her tüketim malının üretimi için tek bir çeşit ‘sermaye malı’ vardır,  

(6) Tüketim malları açısından sabit bir ücrette sınırsız emek arzı vardır.
131

 

Kaldor Modeli (ve daha sonra Pasinetti Modeli) yukarıdaki olgular ve bu 

varsayımlar üzerinde kuruludur. Bu genel çerçevenin çizilmesinden sonra Kaldor’un 

modeline geçebiliriz. Kaldor’a göre gelir ekonomideki kapitalistlerin elde ettiği kârlar 

(P) ve işçilerin elde ettiği ücretler (W) olarak iki sınıf arasında paylaşılır;
132

 

                                                                                                          (2.18) 

                                                
129 A.g.m., s.184. 
130 Michael Kalecki,  “Outline Of A Theory Of The Business Cycle,” Selected Essays on The Dynamics 

of The Capitalist Economy 1933-1970, Londra, Cambridge University Press, 1971, s.12. 
131 Nicholas Kaldor, “Capital… a.g.m., s.184. 
132 Nicholas Kaldor, “Alternative Theories of Distribution,” The Review of Economic Studies, Vol. 23, 

No. 2, 1955 – 1956,  s.95. 
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Ex-ante yatırım tasarruf denkliğinden; 

                                                                                                                  (2.19) 

elde edilir. Eğer ekonomide iki farklı sınıf varsa iki farklı tasarruf eğilimi vardır.   

toplam tasarrufları,    ve      işçi sınıfının sırasıyla tasarruf miktarını ve eğilimini,    

ve    kapitalist sınıfın sırasıyla tasarruf miktarını ve eğilimini göstermektedir. Bu 

ifadeleri formül olarak yazarsak; 

         ,        ,                                                                    (2.20) 

‘e ulaşırız. Bir dönemdeki yatırım o dönemde sermaye stokundaki değişmeyi 

göstermektedir ( ̇         ). Yatırımlar tam istihdam koşulunu sağlayacak düzeyde 

dışsal olarak belirlenmiştir. Dengenin sağlanması için yatırım tasarruf eşitliğinin 

olduğunu kabul edip, tasarruf fonksiyonunda yerine yazar ve düzenlersek; 

    ̇                      (     )                      (2.21) 

buradan yatırımlarım gelir içindeki payına ulaşırız; 

 
 

 
 (     )

 

 
                                                                                         (2.22) 

Buradan kâr payı; 

 
 

 
 

 

(     )

 

 
 

  

(     )
                                                                                    (2.23) 

olur. Sadeleştirirsek; 

 
 

 
 (

 

(     )
(

 

 
   ))                                                                                  (2.24) 

Buradan gelirdeki yatırım payı ile kâr yapı arasındaki ilişkiye ulaşıyoruz. Bu 

ilişki bize tam istihdam düzeyindeki milli gelir düzeyinin oluşması için gerekli olan gelir 
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dağılımını bize vermektedir.
133

 Gelir içindeki yatırım payının değişiminin kâr oranını ne 

kadar değiştireceğini gösteren 
 

(     )
 , gelir dağılımı duyarlılık katsayısı olarak 

tanımlanabilir.
134

 

   
 

 
                                                                                                          (2.25) 

Modelin dengeye gelebilmesi için gerekli koşulları
135

; 

     ,       
 

 
,        

 

 
              

 

 
                                              (2.26) 

Kâr oranlarıyla ilişkisini yazarsak
136

 

  
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                    (2.27)       

Sermaye – hasıla oranına eğer   dersek; 

   (
 

 
) (

 

(     )

 

 
 

  

(     )
)                                                                         (2.28)  

Sadeleştirirsek; 

   (
 

 
)(

 

(     )
(

 

 
   ))                                                                            (2.29) 

Kâr oranının yatırım düzeyine bağlı olduğunu gösterir. Kaldor, Keynesyen 

bölüşüm teorisinin, bölüşümün marjinal verimlilik teorisinin yerini alacağına 

inanmaktadır.
137

 Burada 4. varsayımı kullanarak       ve      yerine yazarsak; 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
                

 

 
  

 

 
                                                                             (2.24a)  

                                                
133 Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.474. 
134 Nicholas Kaldor, “Alternative…a.g.m., s.95. 
135 Yılmaz Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.474. 
136 A.e. 
137  Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.85. 
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   (
 

 
)

 

  
 
 

 
                (

 

 
) 

 

 
                                                                  (2.29a)  

Görüldüğü üzere ücretler tüketime, kârlar da yatırımlara eşittir. Üretilen hasılanın 

harcama olarak dağılımı ile gelir olarak dağılımı arasında bir dualite mevcuttur.
138

 Şimdi 

üçüncü varsayım olan rekabet varsayımını genişletelim. Kaldor, fiyat belirleyici gücü 

olan birçok firmalardan oluşan bir ekonomi varsaymıştır.
139

 Böyle bir ekonomide fiyatın 

maliyetleri ve kârların nasıl oluştuğu Grafik 2.5’te gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerin 

ekonomileri için oluşturulan bir model olduğu için üretimde fiziksel kapasite bir sınır 

oluşturmaz yani kıt olan kaynak sermaye değil emektir. Şekilde görünen Ortalama 

Değişken Maliyetler (AVC) ve Marjinal Maliyetler (MC) tam istihdam noktasına kadar 

sabit bir düzeyde kalmakta ve bu noktadan sonra artmaktadır. AC eğrisi ortalama 

maliyetleri göstermektedir. Talep düzeyi ne olursa olsun firma, rekabet düzeyinin 

ortadan kaldıramadığı bir minimum kâr marjının altında satış yapmaya zorlanamaz. Bu 

marj bize aynı zamanda monopol derecesini gösterir. Burada biz düşük bir rekabet 

ortamı ve yüksek bir monopol gücü varsayımında bulunuyoruz.  Firmalar fiyatlarını, 

değişen maliyetleri üzerine bir marj koyarak “normal kâr” ekleyerek üretim miktarlarını 

tam istihdam noktasına kadar sabitlerler. Bu noktadan sonra üretimlerini artıramazlar 

sadece fiyatlar artar. Böylece toplulaştırılmış arz eğrisi ters L sekline benzer bir hal alır. 

Böyle bir ortamda Keynesyen talep fonksiyonu varsayımı altında yatırımların hasıladaki 

değişimden etkilenmediği ve bağımsız değişken olduğu düşünülür. Ama gerçekte 

yatırımlar hasılanın büyüme oranından etkilenir. Gelirler, toplam maliyetleri karşılıyorsa 

veya onlardan daha fazlaysa uyarılmış (induced) yatırımlar ortaya çıkar. Grafik 2.5’te 

 ∗’e kadar yatırımlar dışsal olarak belirleniyor. Bu noktaya kadar olan kısımda talep 

eğrisinin arz eğrisiyle kesiştiği    noktasında piyasa dengesi eksik istihdam noktasında 

belirlenmektedir.  ∗ noktasından sonra uyarılmış yatırımlar sürece dahil olarak talebi 

fiyatın artmasına rağmen artıracaklardır. 

 

                                                
138 Yılmaz Akyüz, a.g.e., s.476. 
139 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.85. 
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Kaynak: Nicholas Kaldor, “Capital Accumulation And Economic Growth,” The Theory of Capital, F. 

A. Lutz and D. C. Hague, Ed., Londra, Macmillan and  Company Limited, London, 1961, s.200 ve Henry 

Y. Jr. Wan, Economic Growth, New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971, s.86. 
 

Her ne kadar  2 bir denge noktasıymış gibi görünse de stabil değildir ve sistem 

 3 tam istihdam noktasında dengeye gelecektir. Böylece U-şeklinde talep eğrisine 

ulaşmış oluruz.
140

 Burada anlatılan Keynesyen talep eğrisinden hareketle Kaldor’a aynı 

zamanda; Keynesyen iktisadın, İngiltere’de 1920’lı yıllarda görülen tam-istihdama yakın 

büyümeyi ( 3’le temsil ediliyor) açıklayabildiğini göstermiştir. Aynı zamanda 

Keynesyen işsizliliğin (  ’le temsil ediliyor) uyarılmış yatırımların olmadığı durumda 

dengeli büyümenin mümkün olmadığının ortaya çıkacağını açıklamıştır.
141

 

 Kaldor’un modelinde en önemli basitleştirici varsayım olarak ifade ettiği ikinci 

varsayım olan teknik ilerlemenin olmaması varsayımının kaldırılmasını inceleyelim. Bu 

nokta önemlidir çünkü teknolojik değişmenin içselleştirilmesi açısından bu model 

Arrow’dan daha öncedir ve onun yaklaşımına paralellik gösterir. Solow, Kaldor’un 

                                                
140 Nicholas Kaldor, “Capital…a.g.m., s.195-201. 
141 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.87. 

𝑇𝑎𝑙𝑒𝑝 𝐸ğ𝑟𝑖𝑠𝑖 

𝑄   

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡   
𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟  

𝑄𝐹𝐸  𝑄∗ 

𝐴𝑉𝐶 

𝑀𝐶 

𝐴𝐶 

𝑄  

𝑄2 

𝑄3 

𝐴𝑟𝑧 𝐸ğ𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑆  

𝐷  

𝑆 

𝐷 

Ü
𝑐𝑟
𝑒𝑡

 𝑝
𝑎
𝑦
𝚤 

𝐹
𝑖𝑦
𝑎
𝑡 

𝑁
𝑜
𝑟𝑚

𝑎
𝑙 
𝐾
â𝑟

 

𝐾
â𝑟

 𝑝
𝑎
𝑦
𝚤 

Grafik 2.5 : Kaldor Modelinde Fiyatların Oluşumu 
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teknik ilerleme fonksiyonunu, daha ikna edici bir model kuran Arrow’la aynı şeyi 

söyleyen ve daha başarılı bir girişim olduğunu ifade ederek modeli eleştirmiştir.
142

 

Kaldor’a göre bilgiyi zamana göre değişen bağımsız bir fonksiyon olarak 

düşünemeyiz.
143

 Kişi başına sermayenin
144

 daha fazla kullanılması yaratıcılığın 

(inventiveness) yükselmesine sebep olmakta; bu da daha ileri düzey tekniklerin 

kullanılmasını gerektirmektedir. Teknik ilerlemenin sınıflandırılması açısından 

baktığımızda aynı miktarda emekle daha fazla üretim yapıldığı için emek-artırıcı teknik 

ilerlemeyi bize vermektedir. Sınıflandırılma da neoklasik modelle paralellik gösterir. 

Uzawa neoklasik büyüme modeli içinde denge büyüme oranın sağlanabilmesi için 

üretim fonksiyonunun emek-artırıcı formda olması gerektiğini kanıtlamıştır.
145

 

Sermayenin artışı sonucunda oluşacak teknik ilerlemeler aynı zamanda bu sermayenin 

emilmesine (absorb) bağlıdır. Sermayenin emilmesiyle işaret edilen nokta toplumun 

teknik dinamizmdir, yani  keşfetme (invent) yeteneği ve yeni tekniklerin üretimde 

kullanılabilmesidir.
146

 Kişi başına sermaye büyüme oranı ile kişi başına hasıladaki 

büyüme oranı arasındaki ilişki Grafik 2.6’da verilmiştir.  

 

 

 

 

 

                                                
142 Robert M. Solow, Growth Theory: An Exposition, 2. Ed, New York, Oxford University Press, 2000. 

s.146. 
143 Nicholas Kaldor, “Capital…a.g.m., s.207. 
144 Burada sermaye sabit fiyatlarda makine gücü ekipman ağırlığı terimleriyle ölçülür 
145 Hirofumi Uzawa, “Neutral Inventions and the Stability of Growth Equilibrium,” The Review of 

Economic Studies, Vol. 28, No. 2, Şubat 1961, s.121. 
146 Nicholas Kaldor, “A Model of Economic Growth,” The Economic Journal, Vol. 67, No. 268, Aralık 

1957, s. 595-596. 
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Kaynak: Nicholas Kaldor, “Capital Accumulation And Economic Growth,” The Theory of Capital, F. 

A. Lutz and D. C. Hague, Ed., Londra, Macmillan and  Company Limited, London, 1961, s.200 ve Henry 

Y. Jr. Wan, Economic Growth, New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971, s.86. 
 

Grafikte görüldüğü üzere kişi başına üretim miktarındaki yüzde değişim kişi 

başına sermayedeki yüzde değişimin bir fonksiyonudur.     eğrisi bize, eğer  
 ̇

 
  ̂ ve 

 ̇

 
  ̂ ise   ̂     ̂  teknik ilerleme fonksiyonunu verecektir. Bu eğri y eksenini pozitif 

bir noktadan (grafikte   noktası) kesmektedir. Bu bize verimlilikteki bazı artışların, kişi 

başı sermaye sabit kalsa da ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 

Eğrinin şekli ve pozisyonu, teknik sürecin büyüklüğü ve karakterini 

yansıtmaktadır. Teknik ilerleme fonksiyonu ne kadar yukarıda ise teknik değişikliğin 

emilmesi ve uygulama kapasitesi o kadar yüksektir, ne kadar düşükse o kadar düşük 

olacaktır. x-eksenine göre dışbükey bir fonksiyon olması giderek daha az kârlı 

yatırımların yapılacağı fikirlerin bulunmasını ifade eder. Yani teknik ilerleme azalan 
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Grafik 2.6 : Teknoloji Fonksiyonu 
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verimlere tabidir. Kaldor teknik ilerlemenin içerilmiş bir ilerleme yani yalnız en son 

kullanılan araçların verimliliğinin arttırıldığı bir teknik ilerlemeyi işaret etmiştir.
147

   

  arasında bir dönemde başlayan ekonomi    noktasına doğru hareket edecektir. 

Hasıladaki artış sermayedeki artıştan fazla olduğu için teknik değişme emek-tasarruflu 

bir karakter gösterecektir, yani   noktasına doğru gidildikçe kâr oranı zaman içinde 

artacaktır. Fakat    sermaye artış oranından daha büyük bir oranda hasıladaki artış 

sermayedeki artıştan az olduğu için sermaye-tasaruflu teknoloji gelişmeye ulaşılacaktır. 

Buradan teknik ilerleme fonksiyonu üzerinde her iki taraftan   noktasına doğru hareket 

edileceği görülmektedir.
148

 

E’de, sermaye/çıktı oranı sabit kalırken, hem sermaye/emek oranı hem de 

çıktı/emek oranı gittikçe artan bir oranda büyüyecektir ki bu (1), (2)ve (4) kalıplaşmış 

olgularını kanıtlar. Şimdi sabit bir sermaye/çıktı oranı ve onun Keynezyen talep 

fonksiyonu vb. ile Q3’te bir denge, hem sabit kar payı hem de sabit bir yatırım/gelir 

oranı anlamına gelir.Bu onun (5) kalıplaşmış olgusunu kanıtlar. Sabit kar payı rK/Q’nun 

sabit sermaye/çıktı oranı K/Q’ya bölünmesiyle (3) kalıplaşmış olgusu kanıtlanır. Her 

ülke için   fonksiyonlarının çeşitlenmesi her ülkenin farklı bir büyüme oranına sahip 

olduğunu kanıtlar ki bu (6) kalıplaşmış olgusunu kanıtlar.
149

 

2.3. PASİNETTİ BÜYÜME MODELİ 

 Kaldor’un, kendi modelinin kolayca çözülmesi için kullandığı varsayımlardan 

bazıları kaldırıldığında da sonucun kalıplaşmış olguları desteklediği görülmüştür. Fakat 

kuvvetli bir varsayım olan dördüncü varsayıma yani işçilerin tasarrufta bulunmadığı 

varsayımına değinilmemiştir. Pasinetti bu noktadan hareketle işçilerin tasarrufunu da 

dahil ederek Kaldor modelini geliştirmiştir. İşçiler tasarruf ederek sermaye stokunun bir 

                                                
147 Nicholas Kaldor, “Capital…a.g.m., s.208. 
148 Nicholas Kaldor, “A Model…a.g.m., s. 595-597. 
149 Henry Y. Jr. Wan, a.g.e., s.88. 
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kısmına sahip olacaklardır. İşçiler örneğin şirketlerin hisse senetlerini alarak kârı bir 

kısmına sahip olacaklardır.
150

  Bu görüşü de dahil ederek modeli tekrar formüle edelim.  

                                                                                                            (2.30)      

                                                                                                      (2.31) 

Denklem 2.17 düzenlersek ;  

                              (     )                (2.32) 

 
 

 
 (     )
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(     )
                                                                                  (2.34) 

ulaşırız.  Denklem 2.23’le neredeyse tamamen benzemektedir. Fakat burada kâr payı 

toplam değil sadece kapitalist sınıfındır. Kâr oranına geçmeden, toplam kârı bulmamız 

gerekir.  

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 olduğuna göre işçilerin kârını gösteren    değerini bulmamız 

gerekiyor. İşçilerin kârı yaptıkları yatırımların getirileri kâr oranına ve sermayelerinin 

miktarlarına bağlıdır. İşçilerin sahip oldukları sermaye miktarının toplam sermayeye 

oranı işçilerin tasarruf miktarlarının toplam tasarruflarına eşitse;
151

  

 
  

 
 

  

 
                                                                                                            (2.35) 

Buradan  

        
    

 
                                                                                           (2.36) 

                                                
150 Luigi L. Pasinetti, “Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic 

Growth,” The Review of Economic Studies, Vol. 29, No. 4, Ekim 1962, s. 268,270. 
151 A.e., s.272. 
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ulaşılır. Yatırım tasarruf eşitliğinden ve işçinin tasarruf miktarı kapitalistleri 

gelirlerinden geriye kalan kısmı gösteriyorsa; denklemi tekrar yazarsak; 

    
         

 
                                                                                                  (2.37) 

Bulduğumuz sonucu yerine yazarak, toplam kâr payına ulaşmış oluruz; 
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                                                               (2.38) 

Denklemi çözdüğümüzde toplam kâr payına 
 

 
 

 

 

 

  
 ulaşılır. Şimdi kâr oranı için 

denklem 2.27 tekrar yazarsak; 

  
 

 
 

 

 

 

 
   ve buradanda     

 

 

 

  

 

 
                                                                       (2.39) 

denklemine ulaşılır. Görüldüğü üzere kâr haddi üzerinde işçilerin tasarruflarının bir 

etkisi yoktur.
152

 Fakat burada      olduğu için Denklem 24.a’daki eşitliği 

sağlayamayız.  

Bu çerçevede tam istihdam altında denge büyüme oranının devamını sağlayan 

kâr oranı veya toplam ücretler, işçilerin tasarruf oranından bağımsız olarak belirlenir 

işçiler sadece tasarruf oranlarıyla milli gelirden kârların aldığı payları belirlemektedirler. 

                                                
152 Tuncer Bulutay, İktisadi Büyüme Modelleri Üzerine Açıklamalar ve Eleştirmeler, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Yayınları, 1972, s. 25. 
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3. BÖLÜM : ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ BÜYÜME: 

ÖDEMELER DENGE KISITI ALTINDA İKTİSADİ BÜYÜME 

Yukarıda gördüğümüz neoklasik modeller tasarruf artışıyla veya teknolojinin 

gelişimini sağlayacak bilgiyi artıracak harcamaların (örneğin AR-GE harcamaları) 

artışıyla büyümenin artırılacağının üzerinde durmuştur. Bu modellerin tamamında 

üretilen malın satılmaması gibi bir husus söz konusu değildir. Yani talep eksikliği 

yoktur, arz yönlü teorilerdir. Buna yönelik eleştirileri ilk Post-Keynesyen büyüme 

teorilerinde gördük. Genel olarak temel eleştirileri dengeli bir büyümenin olmayacağına 

yönelik olsa da analizlerini gelir dağılımı üzerinden yapmışlardır. İki sınıf arasında 

paylaşılan gelirin tüketim olarak farklılıkları üzerinde modellerini geliştirmişlerdir. 

Görüleceği üzere bu büyüme modellerinin (Grossman ve Heplman’ı ayrı 

tutarsak) hepsinin birleştiği temel nokta dünyadaki gelişmelerden bağımsız olarak ele 

alınması uluslararası ticaretin tamamen dengede olduğu varsayılmasıdır. Bu nokta, net 

ihracatın ekonominin talep kalemlerine bakıldığında önemli bir kalem olduğu 

düşünüldüğünde, bir eksikliği de göstermektedir.
153

 Bu bölümde ilk önce neoklasik okul 

varsayımları çerçevesinde büyüme teorilerinin açık ekonomi altındaki işleyişlerini 

inceleyeceğiz daha sonra Kaldor’la başlayan ve Anthony Thirlwall’in geliştirdiği 

Ödemeler Bilançosu Kısıdı Altında İktisadi Büyüme (bunun dışında 45 Derece Kuralı ve 

Dinamik Harrod (Dış) Ticaret Çarpanı olarak da adlandırılır) teorisini inceleyeceğiz. 

Bölüm sonunda Türkiye için bu teorinin geçerli olup olmayacağını test edeceğiz. 

3.1. İKTİSAT BÜYÜME VE AÇIKLIK  

Dikkat edilirse birinci bölümde incelediğimiz modellerin hepsinde kabul edilen 

temel varsayım ekonominin dışa kapalı olduğudur. Muhakkak ki ekonomilerin 

uluslararası ticari ilişkilere açık olduğu durumda ortaya çıkacak karmaşık yapının 

modellerin anlaşılmasında ilk aşamada zorluk çıkaracağı için böyle basitleştirme 

                                                
153 Anthony P. Thirlwall, The Nature of Economic Growth, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, s.53. 
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yapılması kabul edilebilir. Ancak günümüz iktisadi koşullarında bu durum yapılacak 

analizlerin yetersiz kalmasına yol açacaktır. Bu noktada büyüme teorisi açısından 

bakıldığında, büyüme oranlarının ekonomilerin dışa açık olmasından nasıl etkilendiği 

önem kazanmaktadır. Diğer bir deyişle bu alanda ortaya atılan modeller, açıklığın 

(openness) büyüme üzerindeki etkisi veya uluslararası ticaretin büyüme oranlarını ne 

kadar ve nasıl etkilediğini açıklamaya yöneliktir.  

Bu kısımda değineceğimiz modellerin tamamında analiz edilen nokta, 

ekonominin arz yönüdür yani üretimin nasıl değişeceğidir. Bu kısımda sırasıyla 

neoklasik büyüme modellinin, ürün çeşitliliği modelinin, Schumpeterci büyüme 

modelinin ve yaparak öğrenme modellinin uluslararası ticaretin var olduğu durumda, 

nasıl iktisadi sonuçlara ulaşılacağı anlatılacaktır. 

Uluslararası İktisat teorisinin Ricardo’dan sonra ortaya atılan en önemli teorisi 

Heckser-Ohlin Modelidir (veya modelidir). Buna göre dünyada ticaret yapan iki ülkenin 

hangi malları üreteceğini belirleyen o ülkelerin hangi üretim faktörüne daha fazla sahip 

olduğudur. Ülkede fazla olan üretim faktörü diğer üretim faktörüne nispeten daha 

ucuzdur. Böylece bu faktörün daha yoğun kullanıldığı mallar daha ucuza üretilir. 

Ricardo’nun Mukayeseli Üstünlükler teorisini açıklamak için verdiği örnekten hareket 

edersek İngiltere ve Portekiz’den İngiltere, Portekiz’e göre daha fazla sermayeye sahip 

olduğu için sermaye İngiltere’de Portekiz’den daha ucuzdur. Sermaye-yoğun malların 

üretimi İngiltere’de Portekiz’den daha ucuza mal olacak ve İngiltere bu ürünün üretimini 

yaparak uzmanlaşacaktır, vice versa. Böylece başlangıçtaki faktör donanımı ve malların 

üretiminde kullanılan faktör oranları ülkelerin üretimlerini ve uluslararası ticareti 

belirleyecektir. Bu sebeple Heckser-Ohlin Modeli aynı zamanda Faktör Donatımı veya 

Faktör Oranları adıyla da anılmaktadır. Bu teoriye göre ölçeğe göre sabit getiri söz 

konusudur ve bir malın üretim fonksiyonu ülkeler arasında değişiklik göstermez diğer 

bir deyişle her ülke aynı teknolojiyi kullanır. Model, uluslararası faktör fiyatlarının 

eşitliğini de sağlayacak teorik temeli de oluşturur. Faktör donanımının fazla ve ucuz 

olduğu sektöre yapılan yatırım diğer sektör üretiminin azalmasına yol açacaktır. Fazla 
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olan faktör hemen istihdam edilirken az olan ve pahalı olan faktör talep eksikliği ile 

karşılaşacaktır. Sonuçta fiyatı düşecektir.
154

 Samuelson, Ohlin’in ifade ettiği bu durumu 

(mutlak ve nisbi olarak faktör fiyatları eşitliği) Amerika ve Avrupa için kanıtlamıştır.
155

 

Ventura, Heckser-Ohlin Modelinden yola çıkarak, sermaye birikimi tarafından 

belirlenen neoklasik büyüme teorisine uygulamıştır. Ventura, Leontief’in 1953 yılındaki 

çalışmasından sonra zayıflayan bu model yerine Trefler’ın katkısıyla düzeltilmiş ya da 

koşullu faktör fiyat eşitliliği teorisini kullanmaktadır.
156

 Trefler Amerika-İngiltere 

örneğinden hareketle, uluslararası faktör fiyatları arasındaki farklılıkların uluslararası 

verim farklılıklarından kaynaklandığını ifade etmiş ve model incelenirken bu koşullun 

dikkate alınmasına işaret etmiştir.
157

 

Ventura’ya göre eğer faktör fiyatlarının eşitliği sağlanırsa, karşılıklı bağımlılık 

(Interdependence) farklı ülkelerin büyümelerini açıklamak için daha önemli hale 

gelecektir. Otarşi (Autarky) durumunda, azalan getiriler sebebiyle sermaye daha yoğun 

kullanıldıkça sermaye birikimi azalacaktır. Fakat dış ticaret yapan ülkeler için, faktör 

fiyatları eşitlendiğinde, azalan verimler kanunu sadece dünya ortalamaları için geçerli 

olacaktır. Uluslararası verilen fiyatlardan mallar ihraç edilebileceği için sermayenin 

marjinal ürünü dünyadaki tüm sermaye stoku tarafından belirlenecektir. Eğer herhangi 

bir ülke sermaye birikimini sağlarsa, ihracat sektörü daha fazla sermaye-yoğun mallar 

ihraç edecek ve bu, kendi teknolojisi sürdürülebilir büyümeyi desteklemese bile, azalan 

verimlerden kurtulma manasına gelecektirmektedir.
158

  

Ventura,  Doğu Asya Mucizesinin açıklanmasında bu modelin kullanılabileceğini 

ifade etmiştir. İhracata dayalı birkaç küçük ekonominin tarihsel süreçlerine nispeten 

                                                
154 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori ve Uygulama, İstanbul, Kurtiş Matbaacılık, 2001, s.64 ve 

70-71. 
155 Paul A. Samuelson, International Trade and the Equalization of Factor Prices, The Economic Journal, 

Vol. 58, No. 230,. Haziran 1948, s. 163-167. 
156 Jaume Ventura, “Growth and Interdependence,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 

1, Şubat 1997, s. 59. 
157 Daniel Trefler, “International Factor Price Differences: Leontief was Right!,” The Journal of Political 

Economy, Vol. 101, No. 6,  Aralık 1993, s. 981. 
158 Philippe Aghion ve Peter Howitt, The Economics…a.g.e., s.60-66.. 
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oldukça yüksek büyüme oranlarına ulaşması ticaret sayesinde olmuştur.
159

 ‘Asya 

Kaplanları’ diğer gelişmekte olan ülkelere göre uluslararası ticaret ile dışa daha çok 

açılmışlar ve hızla sermaye biriktirmişler ve 1970’ler ve 1980’ler boyunca azalan 

verimleri yaşamadan hızla büyümüşlerdir. Ancak bu büyüme sürdürülebilir değildir. 

Çünkü giderek daha fazla sermaye birikimi sonunda, ülke artık ‘küçük açık bir ekonomi’ 

(small open economy) olmayacaktır. Nisbi fiyatlar sermaye yoğun sektörleri etkileyecek 

ve sonunda azalan verimleri yaşayacaktır. Özetle orta vadede bu model büyüme 

mucizesi sağlasa da uzun vadede bu etki ortadan kalkacaktır.
160

  Bu model her ne kadar 

Doğu Asya’da yaşanan hızlı büyümenin sebeplerini açıklasa da bu ülkelerdeki 

büyümenin durmasının sebebi o ülkelerde sermayenin modelin gösterdiği gibi artması 

sebebiyle değil, kurumsal yapıda ortaya çıkan yolsuzluklar, cari açığın sürdürülememesi 

ve döviz krizidir. 

Acemoğlu ve Ventura, AK modelinden hareketle basit Ricardocu özelliklere 

(verimlilik ki burada teknoloji farklılıklarına) sahip bir model geliştirmişlerdir.  

Kurdukları modelle azalan getiriler ve ülkeler arası bilgi yayılması olmadan dış ticaret 

hadlerinin etkisiyle her ülkenin aynı uzun-dönem büyüme oranında (yakınsayacağını) 

büyüyeceğini göstermektedirler.
161

 Her ülkenin ticaret hadleri kendi sermaye 

birikimlerine göre içsel olarak belirlenmektedir. Sonuçta yurtiçi fiyatlar sermaye 

birikimi tarafından belirlenmektedir.
162

  

Açık bir ekonomide,    parametresi ülkenin dış ticaret hadlerine bağlıdır. Eğer 

bir ülke dünyanın geri kalanından daha hızlı büyürse kendi mallarının dünya 

piyasalarındaki arzı, yabancı malların arzına nispeten artmaya devam edecektir ki bu 

nispi fiyatları aşağıya çekecektir. Ticaret hadleri düşecek, A azalacak, bu durum 

dünyanın geri kalanı ile büyüme oranları eşitlenene kadar devam edecektir. Burada 

yakınsama sermayenin marjinal fizikî verimiyle değil sermayenin marjinal ürününün 

                                                
159 Jaume Ventura, a.g.m., s. 75-76. 
160 Daron Acemoglu, a.g.e., s. 663. 
161 Daron Acemoglu and Jaume Ventura, “The World Income Distribution,” The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 117, No. 2,  Mayıs 2002, s.691. 
162 a.g.e., s.663. 
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azalan değeri sebebiyle gerçekleşecektir. Fakat model, ampirik bulgularla 

uyuşmamaktadır. Büyüme, ülkelerin dış ticaret hadlerini düşürmemektedir.
163

 

Diğer taraftan Frankel ve Romer, ticaretin büyüme üzerindeki etkisini 

araştırmıştır ve gelir üzerinde pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ticaretin 

gelir üzerindeki etkisini hangi süreçle gerçekleştiğini araştırırken özellikle coğrafi 

konumun ticareti artırıcı etkisinin üzerinde durmuş ve bunu ticaretle gelir arasındaki 

ilişkinin açıklanmasında sınırlı bir bilgi sağladığını ifade etmiştir. Frankel ve Romer’e 

göre beşeri ve fiziki sermayenin birikimi yoluyla, ticaret gelir üzerinde etkilidir.
164

 

Aslında bu modelde, sermaye birikiminin, teknolojik bilgiye eşit olduğu içsel büyüme 

modelinden hareket etmektedir. Bu arada temel belirleyici ölçek etkisi olarak ifade 

edilen daha fazla üreticinin ekonomide (uluslararası ticaret kalkması aynı piyasada 

rekabeti getirecektir) faaliyet göstermesinin sonucudur. Çok sayıda firmanın olduğu 

yerde daha büyük miktarda bilgi dışsallığı olacak ve bu yolla daha büyük bir büyüme 

oranına ulaşılacaktır. Uluslararası ticaret piyasa büyüklüğünü artıracak ve denge firma 

sayısının yükseltecek, ekonominin büyüme hızındaki yükselmeyi sağlayacaktır.
165

  

Uluslararası ticaretle teknolojik bilgi arasındaki ilişkiyi Schumpeterci yaklaşımla 

açıklayan model ise Grossman ve Helpman’ın çalışmasıdır. Grossman ve Helpman’ın 

temel eleştirisi mukayeseli üstünlükler modelindeki teknoloji varsayımının, her ülke için 

aynı ve teknoloji düzeyinin veri olarak kabul edilmesi üzerinedir. Teknoloji gelişmenin 

sonucunda çoğu uluslararası ticarete rekabet içinde olan firmaların ürünlerinin kalitesi 

(aslında burada kastedilen Schumpeterci teknolojik gelişmedir) artırılması üzerinedir ve 

eğer bu araştırmalarda başarı sağlanırsa, küresel piyasalarda mukayeseli üstünlük 

sağlayacaktır. Bu sebeple içselleştirilmiş yeniliğin katılmasıyla teknoloji, ticaretin 

izleyeceği yol dinamik belirleyicilere sahip olacağı için ele alınan bu model dinamik 

mukayeseli üstünlükler olarak adlandırılmıştır.  Bu modelde üretim yapısının geçmişi ve 

                                                
163 Philippe Aghion ve Peter Howitt, The Economics of Growth, Cambridge, The MIT Press, 2009, 

s.60,66. 
164 Jeffrey A. Frankel and David Romer, “Does Trade Cause Growth?,” The American Economic 

Review, Vol. 89, No. 3, Haziran 1999, s. 394- 395. 
165 Philippe Aghion and Peter Howitt, Endogenous…a.g.e., s.367. 
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ülkenin büyüklüğünü ticaret üzerinde etkisi yokken uluslararası bilgi yayılması 

(international knowledge spillover) söz konusudur.
166

 Başlangıç donanımı (bu açıdan 

aslında bir Heckser-Ohlin modelidir) açısından beşeri sermayesi daha yüksek ve 

nispeten daha fazla araştırma yapan bir ülke ile beşeri sermayesi düşük (basit emeği 

fazla) ve geleneksel ürünleri üreten başka bir ülke karşılaştırılmıştır. Hangi üretim 

faktörü daha fazla olan ülke onun üzerinde yoğunlaşacak ve sonuçta ilk ülke daha fazla 

ara malı üretecek ve daha yüksek bir teknolojiye sahip olacaktır. Fakat uluslararası bilgi 

yayılması söz konusu olduğundan tüm ülkeler aynı ara mallarını kullanacaklardır yani 

ortak bir yenilik oranından söz edilebilir.  Otarşi durumuna göre yeniliğin yapıldığı 

yerdeki yenilik oranı yeni orana göre daha küçüktür. Böylece beşeri sermayesi yüksek 

olan ülkeler kaynaklarını yüksek teknolojiye doğru yönlendirirken yenilik oranında 

azalmayla karşılaşacaklardır, vice versa. Fakat ticaretin net etkisi belirsizdir. Yüksek 

teknolojili gelişmiş ülke, ticaretten statik bir refah sağlarken sanayiler arası ara malı 

ticareti dinamik refah kaybına yol açacaktır.
167

  

Grossman ve Helpman’ın modelindeki sorun bilgi yayılmasının uluslararası 

olmasından kaynaklanır. Aynı yıl yapılmış bir diğer model ise bilgi yayılmasını ulusal 

düzeyde tutmaktadır. Young’ın iki ülkeli çalışmasında gelişmiş ülkelerle gelişmekte 

olan ülkeler arasındaki ilişkiyi yaparak öğrenme içsel büyüme modeli yoluyla 

incelenmiştir. Buna göre ticaretin serbestleşmesiyle gelişmekte olan ülkelerin teknolojik 

ilerleme oranı ve büyüme oranı otarşi dönemine göre daha düşük olacaktır.
168

  Young’a 

göre mukayeseli üstünlükler ve ulusal bilgi yayılması sebebiyle her ülke kendi başlangıç 

donanımına göre daha yoğun olarak sahip olduğu malların üretimini 

gerçekleştireceklerdir. Bu modele göre bir ülke yüksek teknolojili ara mallarını 

                                                
166 Gene M. Grossman and Elhanan Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, 

Cambridge, The MIT Press, 1991, s.177-178 ve 192. 
167 Philippe Aghion and Peter Howitt, Endogenous…a.g.e., s.382-383. 
168 Alwyn Young, “Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade,” The Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, Mayıs 1991, s. 369-405. 
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kullandıkça o alanda çalışan emek üretimde diğer ülkeye nazaran daha yüksek bir 

teknolojiye sahip olacaktır.
169

 

3.2. ÖDEMELER DENGESİ KISIDI ALTINDA İKTİSADİ BÜYÜME 

VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Bu kısımda sırasıyla teorik çerçeve, bu konu üzerine yazılmış literatür, ve 

ampirik uygulama ele alınacaktır. 

3.2.1. TEORİK ÇERÇEVE 

Kaldor 1967’de gelişmiş ülkeler arası büyüme oranlarındaki farklılıkları anlamak 

üzere yazdığı çalışmada altı öneri sunmuştur. Buna göre imalat (manufacturing) 

sektöründeki büyüme oranı arttıkça GSYİH’nin büyüme oranı artıcaktır. İmalat 

gelirindeki büyüme oranı arttıkça imalat sektör’ündeki emeğin verimliliğini artıracaktır. 

Bu durum imalat sektöründeki gelirle verimlilik artışı arasında güçlü bir ilişkiyi ifade 

eden Verdoorn Kanununa işaret eder. İmalat gelirindeki büyüme oranı arttıkça emeğin 

bir sektörden diğerine seyyaliyetinin artmasını sağlar. Gelişmiş ülkelerde tarımda veya 

tarım dışı faaliyet kollarında emek kıtlığı (shortage) ile karşılaşılır; bu da büyümenin 

yavaşlamasına yol açar. İmalat sanayinin gelirindeki büyüme emek arzıyla kısıtlanmaz 

ama kalkınmanın ilk aşamalarında tarımdaki taleple ve daha sonraki aşamalarında 

ihracatla kısıtlanır. İhracat talebi, dışa açık bir ekonomide otonom talebin temel 

birleşenidir. Sanayi üretiminin düzeyi, ihracat talebinin düzeyi ile ithalat eğilimine göre 

belirlenecektir.
170

 Bu katkılarıyla birlikte Kaldor’un Büyüme Teorisini bir bütün olarak 

aşağıdaki tabloda görebiliriz. 

 

 

 

                                                
169 Philippe Aghion and Peter Howitt, Endogenous…a.g.e., s.394-395. 
170 Nicholas Kaldor, Strategic Factors In Economic Development, Ithaca, Cornell University, 1967, 

s.15. 
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Kaynak: Yongbok Jeon, “Balance-of-Payment-Constrained Growth; The Case of China, 1979-2002,” 

(Çevrimiçi) http://www.econ.utah.edu/activities/papers/2006_06.pdf, 26 Ağustos 2009. 

Kaldor burada dış ticaretin üretim üzerinde talep yönünden bir kısıt olacağını 

ifade etmiştir. Kurduğu ilişki Harrod’un daha önce yapmış olduğu bir çalışmasına 

dayanır. Harrod Uluslararası İktisat kitabının Ticaret Dengesi kısmında;    burada 

toplam geliri,   ticarete konu olan malları satın alma eğilimi,    ticarete konu olan 

malların satışını ifade ederken toplumun toplam gelirini şu şekilde tanımlamıştır;
171

 

  
 

 
                                                                                                                (3.1) 

Burada açıkça gelirin dış ticarete göre belirlendiği görülmektedir. Harrod Ticaret 

Çarpanı (Harrod Trade Multiplier) adı da verilen bir denklik Thirlwall’ın çalışmalarına 

başlangıç noktası olmuştur.
172

 Thirlwall, arzın kendini uyarladığı bu statik talep 

kısıdından hareketle ülkelerin uzun dönemli büyüme oranlarının niçin farklılık 

gösterdiğini araştırmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler verdikleri dış ticaret açıkları 

sebebiyle önemli bir döviz kıtığı göstermektedirler.  

                                                
171 Roy F. Harrod, International Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 1933, s.106. 
172 J. S. L. McCombie ve A. P. Thirlwall, Essays on Balance of Payments Constrained Growth: 

Theory and Evidence, Londra, Routledge, 2004, s.9.  
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Bu yaklaşımlardan hareketle Thirlwall’ın 1979 yılında geliştirdiği Ödemeler 

Bilançosu Kısıdı Altında İktisadi büyüme modeline göre cari işlemler hesabı üzerinden 

hesaplanan ödemeler bilançosu dengesi hesaplamanın yapıldığı ülkenin para birimiyle  

                                                                                                             (3.2) 

şeklindedir.  ,  ,   ,   ve   sırasıyla; ihracatı yapılan malların fiyatları (yerli ülkenin 

para birimiyle), ihracat miktarı, ithalatı yapılan malların fiyatları (yabancı ülkenin para 

birimiyle), ithalat miktarı ve döviz kurunu (dolaysız kotasyon) göstermektedir. Bu statik 

durumdan hareketle değişim oranlarını (logaritmasını alarak) yazarsak 

                                                                                                   (3.3) 

ulaşırız. Ödemeler bilançosu kısıt olarak ifade edilmesine rağmen burada cari işlemler 

hesabı ve özellikle ithalat ve ihracattan oluşan dış ticaret dengesi dikkate alınmıştır. 

Denklemde ithalat ve ihracatın nasıl belirlendiği ön plana çıkmaktadır. 
173

 Thirlwall bu 

iki fonksiyonu Houthakker ve Magee’nin 1969 çalışmasından hareketle 

oluşturmuştur.
174

 

İthalatı gelir, yurtiçi ve yurtdışı fiyatlar, döviz kurunun ve yurtiçi gelirin bir 

fonksiyonu olarak yazarsak; 

                                                                                                        (3.4) 

ulaşırız. Burada  ,   ,   ve   sırasıyla ithalat talebinin kendi fiyat esnekliği (   ), 

çapraz esneklik (   ), ithalat talebinin gelir esnekliği (   ) ve yurt içi gelir 

düzeyini göstermektedir. Burada amaç denklem (3.3)’deki ithalatın büyüme oranına 

ulaşmaktır. İthalatın büyüme oranına; 

                                                
173 J. S. L. McCombie ve A. P. Thirlwall, Economic Growth and the Balance-of Payments Constraint, 

New York, St. Martin's Press, 1994, s.234. 
174 Hendrik S. Houthakker and Stephen P. Magee, “Income and Price Elasticities in World Trade,” The 

Review of Economics and Statistics, Vol. 51, No. 2, Mayıs 1969, s.112. 
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                                                                                            (3.5) 

ulaşırız. İhracat için talebi belirlerken yurtdışı gelir ile yurtiçi ve yurt dışı fiyatları 

dikkate alarak bir fonksiyon oluşturuyoruz; 

  (
 

 
)

 

    
                                                                                                 (3.6) 

ulaşırız. Burada  ,  ,   ve   sırasıyla ihracatın talebinin kendi fiyat esnekliği, ihracat 

talebinin çapraz esnekliği, ihracat talebinin gelir esnekliği ve yurtdışı talebi 

göstermektedir. Buradan ihracatın büyüme oranına ulaşırız;  

                                                                                                (3.7) 

İhracatın ve ithalatın kendi fiyat esnekliklerinin çapraz esnekliklere eşit olduğunu 

varsayalım (    ve    ) ve denklem 3.5 ile 3.7’yi ödemeler bilançosu denkleminde 

yerine yazalım. Bu denklemden  ’yi çekersek ödemeler bilançosunun dengede olduğu 

milli gelir büyüme oranına ulaşırız. Bu oranı gerçekleşen büyüme oranından ayırmak 

için    olarak adlandıracağız.
 175

 Bu denklemi tekrar yazalım. 

   
       (      )   

 
                                                                                  (3.8) 

Bu nokta denklemden yerli paradaki değer kaybı  (veya devalüasyon) sonucunda, 

yurtdışı gelirin artışı sonucunda, reel dış ticaret hadlerinin artışı durumunda (     

 ) veya ithalatın gelir esnekliğinin düşmesi sonucunda, ödemeler bilançosu dengesinde 

daha yüksek bir büyüme oranına ulaşılacağı sonucu çıkarılabilir.
176

 Thirlwall dış ticaret 

hadlerinin uzun dönemde sabit olduğunu ifade etmektedir.
177

  Tek fiyat kanunun geçerli 

olduğu varsayımı altında denklem (3.8); 

                                                
175 Anthony P. Thirlwall, “The Balance Of Payments Constraint As An Explanation Of International 

Growth Rate Differences,” Essays on Balance of Payments Constrained Growth: Theory and 

Evidence, Ed. by. J. S. L. McCombie ve A. P. Thirlwall, Londra, Routledge, 2004, s.24. 
176 A.e., s.23-24. 
177 Anthony P. Thirlwall, Trade, The Balance of Payments and Exchange Rate Policy in Developing 

Countries, Cheltenham, Edward Elgar, 2003,s.141-142.  
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                                                                                                            (3.9) 

halini alacaktır.  Denklem (3.7)’den yurtdışı gelir büyüme oranı, ihracatın gelir esnekliği 

ile çarpıldığında ihracatın büyüme oranını verdiğini düşünürsek, 

    
 

 
                                                                                                           (3.10*) 

ulaşırız. Bu oran aslında Thirlwall’ın daha sonra gösterdiği üzere Harrod ticaret 

çarpanının dinamik hale getirilmesiyle aynıdır.
178

 Denklem (3.10) Thirlwall Kanunu 

olarak adlandırılan Ödemeler bilançosu dengesinin sağlandığı büyüme oranını veren 

eşitliktir. Buna göre büyüme oranı ihracat ve ithalatın gelir esnekliği (Denklem 3.9) ve 

yurtdışı gelir tarafından belirlenecektir (kısıt altında tutulacaktır). 

Thirlwall’in bu çalışması yine Thirlwall ve Hussain tarafından yapılan bir 

çalışmayla gelişmekte olan ülkelere uygulanmış ve genişletilmiştir. Her ne kadar 

Ödemeler bilançosu olarak adlandırılsa da ele alınan Dış ticaret Dengesi kalemleridir. 

Diğer taraftan bu yolla sadece cari işlemler hesabının dikkate alındığı ifade 

edilebilinir.
179

 Ama buna rağmen ödemeler bilançosunun önemli olan bir diğer kalemi 

Sermaye hesabı dikkate alınmamıştır. İşte Thirlwall ve Hussain 1982 yılındaki 

çalışmalarında özellikle gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı büyümek için ödemeler 

bilançosu açıklarını sermaye girişleriyle kapadıklarına dikkat çekerek Sermaye 

Hareketleri (capital flows)  modele dahil ederek katkıda bulunmuşlardır.
180

  

                                                                                                       (3.11) 

Burada   sermaye hareketini göstermektedir.     sermaye girişiyken     sermaye 

çıkışını ifade eder. Büyüme oranları olarak gösterilirse;  

                                                
178 J. S. L. McCombie ve A. P. Thirlwall, Economic Growth…a.g.e., s.238. 
179 Ayla Oğus Binatli ve Niloufer Sohrabji, “Elasticities of Turkish Exports and Imports,” (Çevrimiçi) 

http://eco.ieu.edu.tr/wp-content/wp0906.pdf, 31 Mayıs 2011. 
180 Anthony P. Thirlwall ve M. Nureldin Hussain, “The Balance of Payments Constraint, Capital Flows 

and Growth Rate Differences between Developing Countries,” Oxford Economic Papers, Vol. 34, No. 3, 

Kasım 1982, s. 500-501. 
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                                                                                (3.12)

 Burada 
 

 
, 

 

 
 ve   sırasıyla ihracatın gelirler içindeki payı, sermaye hareketlerinin 

gelir içindeki payı ve sermaye hareketlerinin değişim oranını bize vermektedir. Thirlwall 

ve Hussain ithalat ve ihracat fonksiyonlarını Thirlwall çalışmasındaki gibi kabul 

etmiştir. Fakat bu makalede kendi fiyat esnekliği ile çapraz fiyat esnekliği yerine 

doğrudan dış ticaret haddi ve ithalatın ve ihracatın fiyat esnekliği kullanılmıştır; böylece 

ithalat ve ihracat fonksiyonu; 

                                                                                           (3.13) 

                                                                                               (3.14) 

halini alacaktır. Bu koşullar altında ödemeler bilançosu kısıtı altında büyüme oranını 

(  
∗) tekrar yazarsak; 

   
∗  

(
 

 
   )(      ) (      ) 

 

 
   

 

 
     

 
                                                  (3.15) 

Tek fiyat kanunun geçerli olduğu varsayımı altında (      ) denklemi tekrar 

düzenlersek; 

   
∗  

 

 
   

 

 
     

 
                                                                                            (3.16) 

Denklemde de görüleceği üzere eğer sermaye hareketi (
 

 
   ve 

 

 
  ) yoksa daha önce 

ifade edilen oranla aynı sonuca ulaşılır (  
∗    ). Eğer sabit bir miktarda sermaye 

girmeye devam ediyorsa büyüme oranı   
∗  

 

 
   

 

 
   

 
 olacaktır. 

Denklem (3.16), (3.9)’un sermaye hareketleriyle genişletilmiş halidir. Elitok ve 

Campell Thirlwall’ın 1979 yılındaki çalışmasını baz alarak yapılan çalışmalara 1. Nesil, 
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Thirlwall ve Hussain’in 1982 yılındaki çalışmasını baz alarak yapılan çalışmalara 2. 

Nesil Ödemeler Bilançosu Kısıtı modelleri olarak adlandırmıştır.
181

 

Bu çalışmalara karşı ilk eleştiriler McGregor ve Swales’ten gelmiştir. McGregor 

ve Swales ilk önce ithalat ve ihracat talebinin fazla toplulaştırılmış olduğunu ve fiyat dışı 

rekabetin göz ardı edildiğini ileri sürmüştür. Diğer taraftan çok sayıda çalışma yerli para 

biriminin değer kaybetmesinin yurtiçi fiyatları etkileyeceğini bunun da Thirlwall’ın 

modelinde kullandığı tek fiyat kanunu varsayımının geçerli olması engelleyeceğini 

belirtmiştir.
182

  

Thirlwall tek fiyat kanununa yönelik eleştirilere karşılık üç sebep göstermiştir; 

yurtiçi fiyatların döviz kurundaki değişiklikleri yansıtması, yurtdışındaki rekabetçi 

piyasalar ve yurtiçindeki oligopolistik piyasa yapısı. Ayrıca yapılan ampirik çalışmalar 

teoriyi desteklemektedir.
183

  

Diğer bir eleştiri de Krugman’dan gelmiştir. Krugman ülkelerin uzun dönemli 

büyüme oranlarıyla, ihracat ve ithalatları için taleplerinin gelir esnekliklerinin sistematik 

olarak ilişkili olduğunu ifade etmiş ve bunu 45-derece kuralı olarak adlandırmıştır.
184

  

Bunun iki sebebi olabilir ilki gelir esnekliği büyümeyi belirleyecektir ki bu Thirlwall 

kanununu işaret eder veya büyüme oranı farklı gelir esnekliklerine yol açar. Krugman bu 

seçeneklerden ikincisini daha doğru bir açıklama olduğunu kabul eder. Krugman’a göre 

büyüme oranlarındaki farklılıklar toplam faktör verimliliğine göre belirlenecektir.
185

  

                                                
181 Secil P. Elitok ve Al Campbell, “The Balance of Payments as a Constraint on Turkey’s Growth: 1960-
2004,” (Çevrimiçi) http://www.econ.utah.edu/activities/papers/2008_13.pdf, 17 Haziran 2010. 
182 Peter McGregor ve John K. Swales, “Professor Thirlwall and Balance of Payments Constrained 

Growth,” Applied Economics, Vol. 17, No: 1, 1985, s. 19-20. 
183 Anthony P. Thirlwall,  Balance Of Payments Constrained Growth: A Reply To Mcgregor And Swales,” 

Applied Economics, Vol. 18, No: 12, 1986, s. 1259 – 1261. 
184 Paul Krugman, “Differences In Income Elasticities And Trends,” NBER Working Paper Series In 

Real Exchange Rates, Cambridge, National Bureau Of Economic Research, 1988, s.2. 
185 Secil Pacaci Elitok, “The Relationship Between Trade, Growth And The Balance Of Payments: 

Application Of Balance Of Payments-Constrained Growth Model To The Turkish Economy (1960-

2004),” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2008, s.116. 

http://econpapers.repec.org/RAS/pmc127.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/psw28.htm
http://econpapers.repec.org/article/tafapplec/
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Moreno-Brid 1998’deki çalışmasında ülkelerin büyüme oranlarının ithalatın 

yüksek gelir esnekliği ve başlangıç cari işlemler açığı ile sağlanacağını ifade etmektedir. 

İhracat gelir oranı ödemeler bilançosu kısıdını oluşturacaktır ve bu durum durağan bir 

borç-gelir oranı için yeterlidir. Bu katkının en önemli kısmı ülkelerin dış borçlarının 

dikkate almasıdır. Fakat modelinde borçluluğu dikkate alan bir değişken yoktur sadece 

ihracatın ithalata oranı modele eklenmiştir. Bu da borçluluğu ifade etmek için yeterli 

değildir.
186

 

Nell, Thirlwall hipotezini yurtdışı gelir varsayımı üzerinden geliştirmiştir. 

Ülkenin ticaret yaptığı ülkeler arasında ayrıma giderek Ödemeler bilançosu kısıtını 

belirleyen büyüme oranı denklemi de yurtdışı gelir değişkenin (kendi çalışmasında 

Güney Afrika için, ihracat yapılan ülkeler OECD ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu 

ülkeleri ) tek bir oran olarak almayıp teoriyi “genelleştirmiştir”.
187

 Buradaki eksiklik dış 

borçların dikkate alınmamasıdır. 

Elliott ve Rhodd, Thirlwall ile Thirlwall ve Hussain’in çalışmalarını, dış borcu 

modellerine dahil etmedikleri için eksik olarak görmüşlerdir. Denklem 3.12’ye dış borç 

ödemelerini dahil edersek;
188

 

                                                                                               (3.17) 

Burada D, dış borç ödemelerini ifade etmektedir. Bu denklemi büyüme oranları olarak 

gösterirsek;  

 
 

 
      

 

 
  

 

 
(       )  

 

 
                                                 (3.18) 

Burada  , 
 

 
, 

 

 
 ve   sırasıyla toplam ödemeleri, ithalat harcamalarının toplam ödemeler 

içindeki payı, borç ödemelerinin toplam ödemeler içindeki payı ve borç ödemelerinin 

                                                
186 A.e., s.134-141. 
187 Kevin Nell, “A 'Generalised' Version of the Balance-of-Payments Growth Model: An Application To 

Neighbouring Regions,” International Review of Applied Economics, Vol.17, No:3, 2003, s.249-250. 
188 Dawn R. Elliott ve Rupert Rhodd, “Explaining Growth Rate Differences In Highly Indebted Countries: 

An Extension To Thirlwall And Hussain,” Applied Economics, Vol. 31, No. 9, 1999, s.1145 – 1148. 
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büyüme oranını göstermektedir. İthalat ve ihracat fonksiyonları Thirlwall ve Hussain’in 

kullandığı gibi değiştirilmeden alınmıştır.  Denklem 3.14 ve 3.15, 3.18’de yerine 

yazarsak ve   çekersek denklem 3.19’i elde etmiş oluruz. 

   
∗∗  

 

   
 
 

 
       

 

 
[    ] 

 

 
     

 

 
    

 
                                                            (3.19) 

Eğer yurtiçi, yurtdışı enflasyon ve döviz kuru sabitse Denklem 3.19, 3.20’ye 

indirgenebilir (    ); 

  
∗∗  

 

   
 
 

 
  

 

 
  

 

 
     

 
                                                                                   (3.20) 

Elliott ve Rhodd, bu denklemle 20 gelişmiş ülke için ödemeler bilançosu kısıdı 

ile büyüme oranlarını tahmin etmiştir. Burada önemli nokta borç ödemelerinin dahil 

edilmesi tahmin edilen büyüme oranlarının bir önceki modele göre daha düşük 

olmasıdır. Yani borç harcamaları büyüme oranlarını düşürür. Fakat ulaşılan sonuç, 

gerçekleşen büyüme oranlarının tahmininde Thirlwall ve Hussain’nin tahminlerine 

nispeten daha başarısızdır.
189

 

3.2.2. LİTERATÜR 

Thirlwall teorik modeli geliştirdikten sonra 18 gelişmiş ülkeyi 1953 ile 1976 

yılları için test etmiş ve bu ülkelerin (Japonya dışında) GSYİH büyüme oranının, 

hesapladığı ödemeler bilançosu dengesindeki büyüme oranına yaklaştığını bulmuştur.
190

 

Thirlwall’ın bu çalışmasından sonra başta kendi olmak üzere bir çok iktisatçı birçok 

farklı ülke ve ülke grubu için Thirwall hipotezini test etmişlerdir. Burada özellikle 

literatüre katkı yapan veya önemli ülkeler için yapılan bazı çalışmalara yer verilmiştir.  

Thirlwall ve Hussain çalışmalarını aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

gelişmekte olan 20 ülkeye uygulamışlardır. Ellerindeki veri kümesine göre farklı tarihler 

                                                
189 A.e., s.1148. 
190 Anthony P. Thirlwall, “The Balance Of Payments Constraint As An Explanation Of International 

Growth Rate Differences,” Essays on…a.g.m., s.2. 
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için yapılan (1951- 1969, 1951-1966 veya örneğin Türkiye için 1960-1973) çalışmada 

12 ülke için sermaye hareketlerinin dahil edilmediği Harrod dinamik ticaret çarpanıyla 

yapılan tahminden daha yakın bir tahminde bulmuşlardır. Fakat 6 ülkede tahmin edilen 

oran gerçekleşen orandan daha azdır.
191

 Daha sonra bu model birçok farklı ülkelere ve 

farklı ülke gruplarına uygulanmıştır. Biz ilk olarak diğer ülkeler üzerine yapılan 

çalışmaları inceledikten sonra Türkiye için yapılan çalışmalara yer vereceğiz. 

Andersen, 16 sanayileşmiş ülke için yaptığı çalışmada 1960 -1990 yılları 

arasındaki veri kümesini üç alt dönemde (1960-1973, 1973-1980 ve 1980-1990) 

incelemiştir. Buna göre tahmin ettiği büyüme oranıyla gerçekleşen büyüme oranı 

arasında kısa ve orta dönemde ilişki yokken uzun dönemde ilişki sağlanmaktadır.
192

 

Atesoglu, ABD için 1955-1990 yılları arasında 15 senelik 21 alt dönemde 

incelediği çalışmasında dinamik Harrod ticaret çarpanının uzun- dönem büyüme oranını 

açıklayabildiğini ifade ederek bulgularını Thirlwall kanununu dersteklediğini 

belirtmiştir. Nisbi fiyatlar gelirin zayıf bir tahmincisidir.
193

 

Atesoglu, aynı çalışmayı Kanada ve Almanya için de yapmıştır fakat iki ülke için 

de uyguladığı yöntemler farklıdır. Almaya için yaptığı çalışması ABD ile paralellik 

gösterir. Thirwall kanunu destekler nitelikte ödemeler bilançosu kısıtı altında reel gelirin 

büyüme oranıyla gerçek reel gelirin büyüme oranı arasında dikkate değer bir korelasyon 

bulmuştur.
194

 Kanada üzerine yaptığı çalışmada ise Thirlwall ve Hussain’nin 1982 

yıllındaki çalışmasını baz almıştır. 1961-1991 yılları arasında verilerini 2 alt dönemde 

(1961-1976, 1977-1991) incelediği çalışmasında sermaye girişlerinin, büyüme üzerinde 

                                                
191 Anthony P. Thirlwall ve M. Nureldin Hussain, a.g.m., s. 505-510. 
192 P. S. Andersen, “The 45°-Rule Revisited,” Applied Economics, Vol. 25, No: 10, 1993, s. 1282– 1284. 
193 H. Sonmez Atesoglu, “Balance-of-Payments-Constrained Growth: Evidence from the United States,” 

Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 15, No. 4, Yaz 1993, s. 512-513. 
194 H. Sonmez Atesoglu, “Balance of payments determined growth in Germany,” Applied Economics 

Letters, Vol.1, No: 6, 1994, s.91. 

http://www.informaworld.com/smpp/gotoissue~db=all~content=a739350178
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713684190~tab=issueslist~branches=1#v1


75 

 

önemli bir rol oynamadığını ve verinin sonlarına (özellikle 1985’ten sonra) doğru nispi 

fiyatların büyüme üzerinde önemli belirleyici olduğunu belirtmiştir.
195

 

Perraton ve Turner, 15 sanayileşmiş ülke için yaptığı çalışmada ödemeler 

bilançosu kısıtı altında büyüme oranını hesaplarken güçlü ve zayıf form ayrımında 

bulunmuştur. Burada Denklem 3.10’dan 3.11’e geçerken yaptığımız varsayımdan 

hareketle hesaplanmalar yapılırken yurtdışı gelirin ve ihracatın gelir esnekliğinin ayrı 

olarak hesaplanmasını ve modelde kullanılmasını güçlü form, doğrudan ihracat olarak 

alınmasını ise zayıf form olarak adlandırmıştır. Thirlwall hipotezinin ülkeler arası 

büyüme oranlarının tahmininde zayıf bir performans gösterdiğini ama ülkelerin milli 

gelir büyüklüklerine göre ağırlıklandırıldığında tahmin edilen büyüme oranlarla gerçek 

büyüme oranları arasında güçlü bir ilişki olduğunu bulmuştur. Zayıf form, güçlü forma 

göre daha başarılıdır.
196

 Turner güçlü ve zayıf form ayrımına gitmeden 1957-1995 yılları 

arasında (1957- 1973 ve 1974 -1995 olmak üzere iki alt dönemde) G7 ülkelerin 1973 

yıllından sonra gerçekleşen küreselleşmenin büyüme oranları üzerindeki etkisini 

araştırmak üzere Thirlwall hipotezini test etmiştir. Varolan verilerle yapılan amprik 

çalışma Thirlwall Hipotezini desteklemektedir.
197

 

1999 yılında İspanya için yapılmış iki çalışma Thirlwall hipotezini test etmiştir. 

Alonso’nun çalışmasına göre 1960-1994 yılları arasında İspanya’nın büyümesinin 

üzerinde dışsal bir kısıdın varlığını ortaya koymuştur.
198

 Sanz, Sabaté ve Gadea, 1940-

1959 ve 1960-1985 olarak 2 alt dönem için yaptıkları çalışmada 1960-1985 Thirlwall 

                                                
195 H. Sonmez Atesoglu, “Exports, Capital Flows, Relative Prices, and Economic Growth in Canada,” 

Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 16, No. 2, Kış 1993-1994, s.295-296. 
196 Jonathan Perraton ve Paul Turner, “Estimates Of Industrial Country Export And Import Demand 

Functions: Implications For 'Thirlwall's Law',” Applied Economics Letters, Vol. 6, No:11, 1999, s. 723 – 

727. 
197 Paul Turner, “The Balance of Payments Constraint and the Post 1973 Slowdown of Economic Growth 

in the G7 Economies,” International Review of Applied Economics, Vol. 13, No:1, 1999, s. 44 – 52. 
198 Jose Antonio Alonso, “Growth and the external constraint: lessons from the Spanish case,” Applied 

Economics, Vol. 31, No: 2, 1999, s.251. 
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hipotezini reddetmiştir. Bunun temel sebebi enflasyon katılığı altında nisbi fiyatların 

dikkate alınmamasıdır.
199

 

Hussain, Thirlwall hipotezini 40 Afrika ülkesi için (ulaştığı verilere göre farklı 

farklı tarihlerde) test etmiştir. Test sonuçları Thirlwall hipotezini destekler niteliktedir.  

1. ve 2. neslin (genişletilmiş) her ikisi de test edilmiş ve 2. Nesil modeller daha başarılı 

sonuç vermiştir.
200

 

López ve Cruz; Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Meksika için 1965-1996 yılları 

için Thirlwall hipotezini test etmişlerdir. Her ne kadar reel döviz kurunun gelir üzerinde 

dikkate değer bir şekilde etkili olması teoriyle çelişse de Thirlwall hipotezinin geçerli 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
201

 

Jayme, 1955-1998 yılları arasında Brezilya için Thirlwall hipotezini test etmiştir. 

Uzun dönemli büyüme üzerinde dış faktörlerin bir kısıt oluşturduğunu ifade 

etmektedir.
202

  Christopoulos ve Tsionas’ın 7 gelişmiş ülke için 1960-1999 yılları 

arasında yaptıkları test Thirlwall hipotezini onaylamaktadır. İstisna olarak uzun dönemli 

sermaye girişi sebebiyle Avustralya hipotez tahminine uymamaktadır.
203

 

Holland, Vieira, ve Canuto, 9 Latin Amerika ülkesi üzerinde yaptıkları çalışmada 

López ve Cruz çalışmalarına paralel olarak döviz kurlarının ve ticaret hadlerinin tahmin 

değişkeni ödemeler bilançosu kısıt altındaki büyüme oranı üzerinde etki olduğu 

sonucuna varmışlardır.
204

 

                                                
199 José M. Serrano Sanz, et.al., “Economic Growth And The Long Run Balance Of Payments Constraint 

In Spain,” The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 8, No:4, 1999, s.397. 
200 M. Nureldin Hussain, “The Balance-of-Payments Constraint and Growth Rate Differences Among 
African and East Asian Economies,” African Development Review, Vol. 11, No: 1, 1999, s.128. 
201 Julio López G. and Alberto Cruz B., “"Thirlwall's Law" and beyond: The Latin American Experience,” 

Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 22, No. 3, Bahar 2000, s. 490. 
202 Frederico Gonzaga Jayme Jr., “Balance-of-Payments-Constrained Economic Growth in Brazil,” 

Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 23, No.1, 2003, s. 83-84.  
203 Dimitris K. Christopoulos, ve EFthymios G. Tsionas, “A Reassessment Of Balance Of Payments 

Constrained Growth: Results From Panel Unit Root And Panel Cointegration Tests,” International 

Economic Journal, Vol.17, No.3, 2003, s.51. 
204 Márcio Holland, Flávio Vilela Vieira ve Otaviano Canuto, “Economic Growth and the Balance-of-

Payments Constraint in Latin America,” Investigación Económica, Vol. 63, No. 247, s. 45-74. 
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Hieke ve Atesoglu aynı yılda ABD için Thirlwall hipotezini, eşbütünleşme testi 

kullanarak (sırasıyla Engle-Granger ve Johansen Yöntemleriyle)  test etmişlerdir ve her 

ikisi de Thirlwall hipotezinin çalıştıkları dönem için geçerli olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Burada önemli olan Atesoğlu’nun daha önce yapılan çalışmalardan ayrılarak ihracatla 

milli gelir arasındaki ilişkiyi doğrudan incelemesidir. Her ne kadar, Tablo 3.1’den de 

anlaşılacağı üzere Andersen 1993 senesinde eşbütünleşme testini kullansa da Thirlwall 

hipotezinin doğrudan incelenmesi Atesoglu tarafından yapılmıştır.
205

 

Jeon, 1979 ile 2002 yıllarında Çin için Thirwall hipotezini test etmiştir. Jeon’un 

çalışması daha önceden Atesoglu’nun 1997’deki çalışmasında kullandığı yöntem olan 

GSYİH ile ihracat arasında doğrudan ilişkiyi test etmiş, diğer taraftan Thirlwall 

kullandığı kendisinin geleneksel yaklaşım olarak adlandırdığı ilk önce ithalat 

fonksiyonunun tahmininden ithalatın gelir esnekliğini bulunması ve bulunan bu verinin 

ödemeler bilançosu kısıtı altında iktisadi büyüme yöntemini test etmiştir. Her iki 

yöntemle yapılan testin sonucunda Thirlwall hipotezi ifade edilen yıllar için anlamlı 

bulunmuştur.
206

 

 

 

 

                                                
205 H. Sonmez Atesoglu, “Balance-of-Payments…a.g.m., s. 331-332. 
206 Yongbok Jeon, “Balance-of-Payment-Constrained Growth; The Case of China, 1979-2002,” 

(Çevrimiçi) http://www.econ.utah.edu/activities/papers/2006_06.pdf, 26 Ağustos 2009 
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Tablo 1 :  Ödemeler Dengesi Kısıtı Altında İktisadi Büyüme Modelini Test Eden Çalışmalar 

  
Yazar Yılı Makale Adı 

Test Edilen 

Ülke(ler) 
Dönem Yöntem Sonuç 

1  Andersen  1993 The 45◦-rule revisited 16 sanayileşmiş ülke 1960-1990 

Eşbütünleşme 

(2 aşamalı Engle-

Granger prosedürü) 

Kısa ve orta dönemde 

ilişki yokken uzun 

dönemde (joponya 

dışında) ilişki 

sağlanmaktadır 

2 Atesoglu 1993 

Balance-of-Payments-

Constrained Growth; Evidence 

from the United States 

ABD 

1950-1990  

(15 senelik 

gruplandırılma 

yapılmış) 

İki Aşamalı En Küçük 

Kareler Tahmin 

Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

(dinamik Harrod 

Çarpanı olarak ifade 

edilmiş) anlamlı 

3 Atesoglu* 
1993 - 

1994 

Exports, Capital Flows, 

Relative Prices, and Economic 

Growth in Canada 

Kanada 1961 - 1991 
En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı (Sermaye 

Hareketlerinin önemli 

bir etkisi yoktur) 

4 Atesoglu 1994 

Balance of Payments 

Determined Growth in 

Germany 

Almanya 

1963-1990 (15 

senelik 

gruplandırılma 

yapılmış) 

İki Aşamalı En Küçük 

Kareler Tahmin 

Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

5 Hieke  1997 

Balance-of-Payments-

Constrained Growth; A 

Reconsideration of the 

Evidence for the U.S. 

Economy 

ABD 1950 - 1986 

Eşbütünleşme (2 

aşamalı Engle-Granger 

prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

6 Atesoglu 1997 

Balance-of-Payments-

Constrained Growth Model 

and Its Implications for the 

United States 

ABD 1932 - 1994 
Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı (İhracatla Milli 

Gelir arasındaki ilişki 

incelenmiş) 
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Yazar Yılı Makale Adı 
Test Edilen 

Ülke(ler) 
Dönem Yöntem Sonuç 

7 
Perraton and 

Turner 
1999 

Estimates of industrial country 

export and import demand 

functions; implications for 

Thirlwall's Law 

16 sanayileşmiş ülke 
1957- 1995 (tek 

ülke) 

Görünürde İlişkisi 

Regresyon Tahmini  

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

8 
Sanz, Sabaté, 

and Gadea 
1999 

Economic growth and the long 

run balance of payments 
constraint in Spain 

İspanya 
1945-1985 (iki alt 

gruba ayrılmış) 

Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü ve 
ADL) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamsızdır (nisbi 

fiyatların nötr olması 
sebebiyle) 

9 Hussain 1999 

The Balance-of-Payments 

Constraint and Growth Rate 
Differences Among African 

and East Asian Economies 

40 ülke için (4 ayrı 
gruba ayrılmış) 

1972-1990 (ülkeler 
arasında farklılık 

göstermektedir) 

Regressyon 

Basit ve Genişletilmiş 

model için Thirlwall 
hipotezi destekleniyor 

Genişletilmiş model 

daha iyi sonuç veriyor. 

10 Alonso 1999 

Growth and the external 

constraint; lessons from the 
Spanish case 

İspanya 1960 - 1994 
Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 
Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

11 Turner 1999 

The Balance of Payments 

Constraint and the Post 1973 

Slowdown of Economic 

Growth in the G7 Economies 

G7 ülkeleri 

1957-1995 (İki alt 

döenme ayrılmış 

"1957 -1973 ve 

"1974-1995" 

En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

12 
López  and 

Cruz 
2000 

Thirlwall's Law and beyond; 

The Latin American 

Experience 

4 latin amerika 

ülkesi 
1965- 1996 

Eşbütünleşme  

(Johansen prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 
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Yazar Yılı Makale Adı 
Test Edilen 

Ülke(ler) 
Dönem Yöntem Sonuç 

13 
Christopoulos 

and Tsionas 
2003 

A Reassessment Of Balance 

Of Payments Constrained 

Growth; Results From Panel 

Unit Root And Panel 

Cointegration Tests 

7 gelişmiş ülke 1960-1999 
Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

desteklenmektedir 

(Austuralya dışında) 

14 Jayme 2003 

Balance-of-Payments-

Constrained Economic Growth 

in Brazil 

Brezilya 

1955- 1998 (Altı alt 

gruplandırma 

yapılmış) 

Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

ve VEC 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

15 

Holland, 

Vieira, And 

Canuto 

2004 

Economic Growth and the 

Balance-of-Payments 

Constraint in Latin America 

9 latin amerika 

ülkesi 

1950-2000 (ülkeden 

ülkeye farklılık 

gösteriyor) 

Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı (özellikle 

Brezilya ve Şili için 

güclü bir ilişki 

bulunmuştur.) 

16 Pattichis 2004 

Economic Growth And The 

Balance Of Payments 

Constraint; Implications for 

Cyprus's Prospective EMU 

Membership 

Kıbrıs 
1980 - 2000           

(Üçer aylık veri) 

Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

17 
Hansen And 

Kvedaras 
2004 

Balance of Payments 

Constrained Economic Growth 

in the Baltic’s 

Estonya, litvanya ve 

Letyonya 

1995 -2003 (Üçer 

aylık veri) 

Eşbütünleşme  

(2 aşamalı Engle-

Granger prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

18 Razmi 2005 

Balance of Payments 

Constrained Growth Model; 
The Case of India 

Hindistan 1950 - 1999 
Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı (hem güçlü 

hemde zayıf formda 
geçerli) 
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Yazar Yılı Makale Adı 
Test Edilen 

Ülke(ler) 
Dönem Yöntem Sonuç 

19 Jeon 2006 

Balance-of-Payment-

Constrained Growth; The Case 

of China, 1979-2002 

Çin 1979-2002 

ARDL-Vertör Hata 

Düzeltme Modeli 

(VECM) 

(Sınır Testi) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

20 
Álvarez-Ude 

and Gómez 
2008 

Long- and short-run balance of 

payments adjustment; 

Argentine economic growth 

constrained 

Arjantin 
1968 - 2003 (üç alt 

dönemde) 

Eşbütünleşme 

(Johansen prosedürü) 

ve Vertör Hata 

Düzeltme Modeli 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

21 

Álvarez-

Ude,Gálvez, 

Gómez 

2008 

Empirical Evidence Of The 
Balance Of Payments 

Constrained Growth In Cuba; 

The Effects Of Comercial 

Regimes Since 1960 

Kuba 

1960 to 2004 (Dört 

alt dönemde 

incelenmiş) 

Eşbütünleşme 
(Johansen prosedürü) 

ve Vertör Hata 

Düzeltme Modeli 

Thirlwall Hipotezi; 
COMECON bağlı 

olduğu döenmde 

anlamsız, Doğu Bloğu 

çktükten sonra  anlamlı 

22 

Bajo-Rubio 

and Díaz-

Roldán 

2009 

Does the balance of payments 

constrain economic growth, 

Some evidence for the new 

EU members 

8 ülke AB yeni üye 

olan Doğu Avrupa 

ülkeleri 

1995 -2007 

Phillips and Hansen 

Tahmin metodu FM-

OLS 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

23 
Brıtto ve 

MCCombıe 
2009 

Thirlwall’s Law and the Long 
Trem Equilibrium Growth 

Rate; An Application to Brazil 

Brezilya 1951- 2006 

Eşbütünleşme 
(Johansen prosedürü) 

ve Vertör Hata 

Düzeltme Modeli 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 
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Thirlwall ve Hussain’in çalışmasından sonra Türkiye için Thirlwall hipotezinin 

sınanması üzerine 9 çalışma yapılmıştır. İlki 1970- 1985 yılları için 19 ülkeyle beraber 

(ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri) için Bairam’ın 1988 yılında yaptığı çalışmadır. 

Thirlwall hipotez ile yapılan büyüme oranları tahminlerinin gerçekleşen büyüme 

oranlarıyla istatistiksel anlamlı bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymuştur.
207

 Bairam 

çalışmasını 1990 yılında genişletmiştir. Bu çalışmasında tahmin edilen gelire iki yolla 

ulaşmıştır. Bairam zayıf (ihracat gelirlerinin kullanılması) ve güçlü formda (yurtdışı 

gelirler ve ihracat gelir esnekliğinin hesaplanıp kullanılması) ithalat yapan veya 

kalkınmakta olan 15 ülke için Thirlwall hipotezini test etmiştir. Testinin sonucunda 

Türkiye ve diğer kalkınmakta olan ülkeler için Thirlwall hipotezini destekler nitelikte 

sonuçlara ulaşmıştır. Petrol ihraç eden ülkeler için ise modelin tahmin ettiği büyüme 

oranları gerçek büyüme oranlarının çok daha altında kalmıştır. Ayrıca yapılan tahminde 

Türkiye için güçlü form zayıf formdan daha başarılıdır.
208

 Bairam ve Dempster aynı 

çalışmayı 11 Asya ülkesi için de yapmıştır. Bu çalışmasında da bulduğu sonuçlar daha 

önceki çalışmalarına paraleldir. Fakat burada diğerlerinden farklı olarak özellikle fiyat 

dışı rekabetin büyüme oranlarının farklılaşmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur.
209

 

Elliott ve Rhodd yukarıda anlattığımız model çerçevesinde yaptığı analizde borç 

ödemeleri dahil edilerek tahmin edilen büyüme oranlarının sermaye ve ihracatla 

gelirleriyle kısıtlanan büyüme oranlarından çok daha düşük olduğu görülmüştür. Fakat 

ulaşılan sonuç Thirlwall ve Hussain’nin tahmininden daha başarısızdır.
210

  

Perraton, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 27 ülke için Sermaye 

Hareketlerini dahil etmeden zayıf ve güçlü formunu Thirlwall hipotezini test etmiştir.  

                                                
207 Erkin Bairam, “Balance Of Payments, The Harrod Foreign Trade Multiplier And Economic Growth: 

The European And North American Experience, 1970-85,”Applied Economics, Vol. 20, No. 12, 1988, s. 

1639. 
208 Erkin Bairam, “The Harrod Foreign Trade Multiplier Revisited,” Applied Economics, Vol. 22,  No. 6, 

1990, s.715. 
209 Erkin I. Bairam ve Georgina J. Dempster, “The Harrod foreign trade multiplier and economic growth in 

Asian countries,” Applied Economics, Vol. 23, No. 11, 1991, s. 1722. 
210 Dawn R. Elliott ve Rupert Rhodd, a.g.m., s.1148. 
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Bairam’ın 1990 yıllındaki çalışmasına paralel sonuçlara ulaşmıştır. Güçlü form zayıf 

formdan daha iyi bir tahmincidir. 
211

  

Kula 1980-2006 yılları arasında Türkiye için ithalat esnekliğini tahmin ederek 

Thirlwall hipotezini test etmiştir. Testinin sonucunda Ödemeler bilançosu kısıdı 

altındaki iktisadî büyüme oranı, gerçekleşen büyüme oranını açıklayamamaktadır. Kula, 

bu durumu iki sebebe bağlamaktadır. Birincisi ele alınan dönemin önemli bir kısmında 

Türkiye dışa açık bir ülke olarak kabul etmek zordur. İkinci sebep ise yabancı sermaye 

akımlarının model oluşturulurken dikkate alınmamasıdır.
212

 Türkiye için yapılan bir 

diğer çalışma Elitok ve Campbell, 1960-2008 yılları gibi daha uzun bir dönem için 

Thirlwall hipotezinin, hem ilk hali (1. nesil) hem de genişletilmiş halinin (2.nesil) 

Türkiye’ye uygulanıp uygulanamayacağını araştırmıştır. Testin sonucunda tahmin edilen 

büyüme oranlarının gerçek oranları açıklayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 

birlikte ithalatın yüksek gelir esnekliğinin, dış ticaret açığının katılığına (persistent)  

sebep olduğunu ifade etmektedir.
213

 Sadece Türkiye üzerine yapılan son çalışma Yamak 

ve Abdioğlu’nun 1982 ile 2008 yılları için yaptığı çalışmadır. 1. Nesil, 2. Nesil ve son 

olarak ta borç ödemelerinin de dahil edildiği 3 model için 1982-1990,1990-2008 ve 

veriyi test etmişlerdir. Testlere göre Thirlwall hipotezi ile tahmin edilen büyüme oranları 

Türkiye için anlamlıdır. Tüm dönem ve ilk liberalizasyon dönemi olarak adlandırılan 

1982-1990 yılları arasında 2. nesil yani sermaye hareketlerinin dahil edildiği model 

gerçek büyüme oranını tahmin etmede daha başarılıyken liberalizasyon sonrası dönemde 

(1990-2008) borç ödemelerinin dahil olduğu son modelin tahmin ettiği büyüme oranı 

daha başarılıdır.
214

 

                                                
211 Jonathan Perraton, “Balance Of Payments Constrained Growth And Developing Countries: An 

Examination Of Thirlwall's Hypothesis,” International Review of Applied Economics, Vol. 17, No. 1, 

2003, s. 1 – 22. 
212 Ferit Kula, “Ekonomik Büyüme ve Ödemeler Bilânçosu Kısıtı:1980-2006 Dönemi Türkiye Örneği,” 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25, 2008 s.67-68 . 
213 Secil P. Elitok ve Al Campbell, a.g.m. 
214 Rahmi Yamak ve Zehra Abdioğlu, “Thirlwall Yasasi; Türkiye Örneği, 1982-2008,” Ege Akademik 

Bakış, C.10, No: 2  2010, s. 460-461. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713426883~tab=issueslist~branches=17#v17
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Bagnai, 1960 ile 2006 yılları için yapısal kırılmaları da içine alan bir uygulama 

yapmış ve Thirwall hipoteziyle paralel sonuçlara ulaşılmıştır. 20 ülke içinde sadece 5 

ülke (ABD, Avusturya, Portekiz, İspanya ve Türkiye) için hesaplanan ithalat 

fonksiyonunda yapısal kırılma tespit edilmemiştir.
215

  

Tablo 3.1 ve 3.2  Thirlwall hipotezi üzerine yapılmış çalışmaları yapan yazar 

(veya yazarların) isimleri, çalışmanın yapıldığı yıl, çalışmanın yapıldığı ülke (veya 

ülkeler), çalışmanın kapsadığı zaman, büyüme oranlarının tahmini için çalışmada 

kullanılan ekonometrik yöntem ve çalışmanın sonuçları diğer ülkeler üzerine yapılanlar 

ve Türkiye için yapılan çalışmalar olmak üzere ayrı iki tabloda toplu olarak verilmiştir.  

                                                
215 Alberto Bagnai, “Structural Changes, Cointegration And The Empirics Of Thirlwall's Law,” Applied 

Economics,Vol.  42, No. 10, 2010, s.1321 - 1328. 
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Tablo 2 : Ödemeler Dengesi Kısıtı Altında İktisadi Büyüme Modelini Türkiye İçin Test Eden Çalışmalar 

  
Yazar Yılı Makale Adı Test Edilen Ülke(ler) Dönem Yöntem Sonuç 

1 Bairam 1988 

Balance of Payments, the Harrod 

Foreign Trade Multiplier and 

Economic Growth: The European 

and North American Experience, 

70-95 

19 ülke  

(ABD, Kanada ve 17 

Avtupa ülkesi) 

1970-1985 

İki Aşamalı En Küçük 

Kareler Tahmin 

Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

2 Bairam 1990 
The Harrod Foreign Trade 

Multiplier Revisited 

15 ülke  

(4'ü petrol ihraç eden 

olamak üzere 

kalkınmakta olan 

ülkeler) 

1961 - 1985 

(Türkiye  için 1973 

-1983) 

En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

3 
Bairam ve 
Dempster 

1991 

The Harrod Foreign Trade 

Multiplier and Economic Growth 
in Asian Countries 

11 ülke (Asya ülkeleri) 

1970 - 1985 

(Türkiye  için 1973 
-1983) 

En Küçük Kareler 
Tahmin Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı (güçlü ve 
zayıf form ayrılmı 

yapılmış) 

4 

Elliott 

and 

Rhodd 

1999 

Explaining growth rate differences 

in highly indebted countries; an 

extension to Thirlwall and Hussain 

20 ülke 
1951-1969, 1951-

1966, 1954-1978* 

En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

5 Perraton 2003 

Balance of payments constrained 

growth and developing countries; 

an examination of Thirlwall’s 

hypothesis 

34 ülke 1973-1995 
Vertör Hata Düzeltme 

Modeli 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı (güçlü ve 

zayıf form ayrılmı 

yapılmış) 

6 Kula 2008 

Ekonomik Büyüme ve Ödemeler 

Bilânçosu Kısıtı;1980-2006 

Dönemi Türkiye Örneği 

Türkiye 1980 - 2006 
En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı değildir 
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  Yazar Yılı Makale Adı Test Edilen Ülke(ler) Dönem Yöntem Sonuç 

7 
Elitok ve 

Campbell, 
2008 

The Balance of Payments as a 

Constraint on Turkey’s Growth; 

1960-2004 

Türkiye 

1960 - 2004 k 

(1960- 1979, 1980-

1989 ve 1990-2004 

olmak üzere 3  

dönemde) 

En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi  

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

8 
Yamak ve 

Abdioğlu 
2010 

Thirlwall Yasasi; Türkiye Örneği, 

1982-2008 
Türkiye 

1982-2008  

(1982-1990 ve 

1990-2008 olmak 

üzere 2  dönemde) 

En Küçük Kareler 

Tahmin Yöntemi ve 

Kalman Filtreleme 

Yöntemi 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

9 Bagnai 2010 
Structural changes, cointegration 

and the empirics of Thirlwall's law 
22 OECD ülkesi 1960 - 2006 

Eşbütünleşme (Engle-

Granger CRADF testi 

ve Gregory ve Hansen 

tahmini) 

Thirlwall Hipotezi 

anlamlı 

 

*Bu tarihler Rahmi Yamak ve Zehra Abdioğlu, “Thirlwall Yasasi; Türkiye Örneği, 1982-2008,”  Ege Akademik Bakış, C.10, No: 2  2010, s. 450’den 

alınmıştır. 
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3.2.3. VERİ SETİ, AMPİRİK ANALİZ VE SONUÇLARI 

Tablo 3.1 ve 3.2’den anlaşılacağı üzere birçok yöntemle Thirlwall hipotezi test 

edilmiştir. Burada birinci nesil Thirlwall Modelinin geçerliliği, Türkiye’de 1970-2010 

dönemi Kalman Filtreleme yöntemiyle test edilmiştir ve modelin test edilmesinde E-

Views 6 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan her değişken için zaman 

serileri, “İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının Ekonomik Bakış (OECD): İstatistikler 

ve Projeksiyonlar” veri tabanından alınmıştır.
216

 Denklem 3.10 ifade edilen kısıt 

altındaki büyüme oranını (  ) bulmamız için, ihracat oranına (x) ve ithalatın gelir 

esnekliğine ( ) sahip olmamız gerekmektedir. Nominal olarak alınan ihracat gelirleri 

(  ), ihracat deflatörüyle (  ) reel hale getirilmiştir ( ) ve yüzde değişim oranları (x) 

hesaplanmıştır. İthalatın gelir esnekliğin hesaplanması için ise ilk önce ithalat 

harcamalarının fonksiyonunu tahmin etmemiz gerekir. Kullandığımız ithalat, ihracat ve 

gelir yerli para cinsinde hesaplandığı için döviz kurlarına ihtiyaç duymadan Denklem 

(3.4)’ün logaritmasını alarak tekrar yazarsak  

                                                                                      (3.21) 

olacaktır. Burada ithalat (  ) ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (  ), sırasıyla ithalat 

deflatörü (  ) ve GSYİH deflatörü (  ) ile reel hale getirilmiştir. Dış ticaret hadlerinin 

hesaplanması, ithalat deflatörü (  ) ve GSYİH deflatörü (  ) birbirine oranlanmasıyla 

bulunmuştur.    ithalatın fiyat esnekliğini gösterirken,   ulaşmaya çalıştığımız ithalatın 

gelir esnekliğidir.  

Serilerin düzeyde grafikleri çizilerek trend olup olmadığına bakılmış daha sonra 

modelin hata terimlerinin bağımsız ve özdeş dağılıp dağılmadığı gösteren birim kök 

testlerinden Ng-Perron birim kök testi uygulanmıştır. Ng-Perron birim kök testi, 

hataların kökü birim daireye yaklaştığında (-1' e yaklaştığında), hatalarda meydana gelen 

                                                
216 OECD, "OECD Economic Outlook No. 89", OECD Economic Outlook: Statistics and Projections 

(database),” (Çevrimiçi) http://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=eo-data-en&doi=eo-data-en, 

5 Temmuz 2011 
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örneklem çarpıklığının üstesinden gelmektedir.
217

 Sırasıyla ithalat, GSYİH ve ticaret 

hadlerinin birim kök testi sonuçları Ek 2’de verilmiştir. İthalat serisi (ITH) için ilk önce 

sabit ve trend altında birim kök testleri uygulanmış ve birim kökleri olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Daha sonra logaritmik farkları alınarak %5 anlamlılık derecesinde durağan 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

GSYİH’nin sabitle ve trend altında Ng-Perron birim kök testleri uygulanmış ve 

birim köke ulaşılmıştır. Daha sonra logaritmik farkları alınarak birim kök testi 

uygulanmıştır ve serini logaritmik birinci farkında %5 anlamlılık derecesinde durağan 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ticaret haddi (PFPD) için yapılan testlerde,  sabitle ve trend altında Ng-Perron 

birim kök testi uygulanmış ve birim köke sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Logaritmik farkı alınarak uygulanan birim kök testi sonucunda serinin logaritmik birinci 

farkında %5 anlamlılık derecesinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Serilerin durağan hale getirilmesi için yapılan fark alma işlemleri, serilerde 

geçmiş ortaya çıkan şokları etkisini ortadan kaldırmakta ayrıca dönemler arası var olan 

uzun dönemli ilişkilerin kaybolmasına ve gözlemlenememesine sebep olmaktadır. Bu da 

test sonuçlarını etkiyebilecek önemli bir bilginin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Bu 

noktada eşbütünleşme analizi seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin, boyutları ne 

olursa olsun kalıcı şokların serileri üzerindeki etkilerinin kaybolmadan incelenmesine 

olanak verir. Fakat bu analiz için serilerin ortak stokastik trendlere sahip olması 

gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle aynı dereceden bütünleşik olmaları gerekmektedir.
218

 

Ek.2, Tablo 4.5’da görüldüğü üzere kullanılan seriler aynı dereceden bütünleşik 

değillerdir.  

                                                
217 Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Nargeleçekenler, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri 

Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması,” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, Cilt 61, Sayı 4, 2006, s. 245,248. 
218 Recep Tarı, Ekonometri, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2005, s.405-406. 



89 

 

Burada ithalat esnekliğinin tahmininde kullanılan yöntem Kalman Filtreleme 

yöntemidir. Kalman filtresi, her durumun tahmininin yinelenerek güncelleştiren 

(recursively update) Kalman, Kalman ve Bucy’nin; 1960 ve 1961 tarihlerindeki 

çalışmalarıyla geliştirilen bir algoritmadır. Kalman filtresi, dinamik durum uzayı (state-

space) modellerinin çözümü için kullanılmaktadır.
219

 Gözlemlenemeyen durum 

değişkenlerini (unobserved state variables) kapsayan durum uzayı modelleri iki temel 

denklemden oluşur. İlki gözlemlenen değişkenlerle (veri) gözlemlenemeyen değişkenler 

arasındaki ilişkiyi kapsayan Ölçüm Denklemidir (Measurement Equation). Bu denklem 

de    bağımlı değişkeni herhangi bir   döneminde   adet gözlemlenebilir değişkenle ve 

  adet gözlemlenemeyen değişkenle ifade edilebilir. Denklem şeklinde yazarsak; 

                                                                                                   (3.22) 

  ,     boyutunda bir vektör;   , gözlemlenen ve gözlemlenemeyen değişkenler 

arasında ilişkiyi kuran     boyutunda bir matris;    daha önceden belirlemiş veya 

dışsal olarak verilmiş değişkenleri gösteren     boyutunda bir vektördür.
220

 

Gözlemlenemeyen durum değişkenlerini gösteren    vektörü ise ayrı bir denklemle 

belirlenir. Burada ise varolan verilerden hareket edildiği için     bir katsıya halindedir. 

Durum değişkenlerinin zaman içinde nasıl hareket ettiğini gösteren denkleme Geçiş 

Denklemi (Transition Equation) denir. Durum değişkenlerinin dinamiğini gösterdiği için 

aynı zamanda Durum Denklemi (State Equation) olarak da adlandırılmaktadır. 

      ̅                                                                                                (3.23) 

 ̃ tahmin edilecek olan sabit katsayıların     boyutunda bir vektörüdür,  , sabit 

parametrelerin olduğu veya dışsal değişkenlerden elde edilen veri matrisini 

göstermektedir. Hata terimleri    ve    bağımsız ve özdeş dağılmış durağan süreçlerdir. 

                                                
219 Jesús Fernández-Villaverde, "Kalman and Particle Filtering," The New Palgrave Dictionary of 

Economics, Ed. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume, 2.ed., Palgrave Macmillan, 2008, (Çevrimiçi) 

http://0-www.dictionaryofeconomics.com.libunix.ku.edu.tr/article?id=pde2008_K000005> 

doi:10.1057/9780230226203.0884, 01 Temmuz 2011. 
220 Chang-Jin Kim and Charles R. Nelson, State Space Models with Regime Switching Classical and 

Gibbs Sampling Approaches with Applications, Cambridge, The MIT Press, 2000, s.29. 

http://0-www.dictionaryofeconomics.com.libunix.ku.edu.tr/article?id=pde2008_K000005%3edoi:10.1057/9780230226203.0884
http://0-www.dictionaryofeconomics.com.libunix.ku.edu.tr/article?id=pde2008_K000005%3edoi:10.1057/9780230226203.0884
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Burada bazı parametreler bilinmemektedir. Öncelikle bu parametrelerin tahmini 

gerekmektedir. Bunu için modelin bilinmeyen parametreleri için maksimize edilen en 

yüksek olabilirlik tahmin denklemi kullanılmıştır. Kendi ortalamalarından sapmaları 

(tahmin hatalarını) gösteren   |     ve varyansları   |    olarak ifade edilmiştir. T 

gözlemiyle üretilen denklem aşağıdaki gibidir
221

; 

      
 

2
∑        |    

 
  

 

2
∑   

 |   
  

 |   
  |   

 
                           (3.23) 

Yukarıda ifade edilen veriler kullanılarak Türkiye’de ithalat fonksiyonu tahmin 

edilmiştir. Test sonuçları Ek 2 Tablo 4.9’da görülmektedir. Tablo 4.10’da ise tahmin 

edilen ithalatın gelir esneklikleri ve fiyat esneklikleri verilmiştir. Fiyat esnekliği teoriye 

uygun olarak her yıl negatiftir. Diğer bir deyişle yurtdışı fiyatlar artıkça ithalat miktarı 

azalmakta yurtiçi fiyatlar arttıkça ithalat artmaktadır. Diğer taraftan ithalatın gelir 

esnekliği 8 yıl negatif çıkmıştır.  

Tablo 4.9’da bulunan gelir esneklikleri ile toplanan verilerden elde edilen ihracat 

büyüme oranları Denklem 3.10’da yerine koyulmuş ve kısıt altında büyüme oranı (  ) 

hesaplanmıştır.  Hesaplanan bu büyüme oranları ile geçekleşen büyüme oranlarının 

tamamı Tablo 4.11’de verilmiştir. Biz burada sadece 5, 10, 15 ve 20 yıllık ortalamaları 

aldık. 

 

 

 

 

 

                                                
221 A.e., s.28. 
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Tablo 3 : Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Ortalama GSYİH Büyüme 

Oranları (5 ve 10 Yıllık)  

Yıllar           Yıllar           

1970-1974 5.35 4.59 0.76 1970-1979 4.87 10.95 -6.08 

1975-1980 2.46 16.18 -13.72 1980-1989 4.08 11.24 -7.17 

1981-1985 4.87 12.21 -7.34 1990-1999 4.02 4.18 -0.16 

1985-1990 5.63 10.63 -5.01 2000-2010 3.98 3.76 0.22 

1991-1995 3.34 7.41 -4.07 
    

1996-2000 4.21 1.33 2.88 
    

2001-2005 4.70 5.18 -0.48 
    

2006-2010 3.27 2.34 0.93 
    

 

Tablo 3.3 ve Tablo 3.4’te de görüldüğü üzere tahmin edilen büyüme oranları ile 

gerçekleşen büyüme oranları arasındaki fark giderek azalmıştır. Özellikle 1970-2010 

tarihlerini 10’ar yıllık olarak ele aldığımızda 1990-1999 ve 2000-2010 tarihleri arasında 

tahmin edilen ile gerçekleşen büyüme oranları arasındaki  fark yüzde 1’den daha 

küçüktür. 

Tablo 4 : Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Ortalama GSYİH Büyüme 

Oranları (20 Yıllık) 

Yıllar           

1970-1989 4.47 11.10 -6.62 

1991-2010 3.88 4.06 -0.19 

    
Son olarak daha uzun dönemli ilişkiyi ele aldığımız da Thirlwall modeliyle 

gerçekleşen büyüme oranı başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir. Türkiye’nin son 40 

yıllık büyüme oranlarının belirlenmesinde birinci nesil Thirlwall Hipotezi geçerlidir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye’nin kurulduğu zamandan gününe geçen 87 yıllık sürenin 

ikinci yarısında nasıl bir büyüme performansı izlediği ve kurulan modelin sonucuda 

tahmin edilen büyüme oranları ile karşılaştırılmıştır. İlk önce büyüme oranlarının tahmin 

edilmesi için gerekli olan ithalatın gelir esnekliği hesaplanmıştır. Kalman Filtre 

Yöntemiyle hesaplanan esneklik katsayıları daha önce aynı metot ile hesaplanan 

esneklik katsayılarından farklı çıkmıştır. Bunun temel sebebi daha önce yapılan çalışma 

ithalat serinin durağan olduğunu varsayması ve düzeydeki verileri testte kullanmasıdır. 3 

bölümde gösterildiği üzere kullandığımız ithalat serileri düzeyde durağan değildir ve bu 

yuzden büyüme oranları alınarak modelde kullanılmıştır.  

İthalatın gelir esnekliği,  yurtiçi gelirde 1 birimlik artışsın ithalat miktarında % 

kaç birimlik artışa sebep olacağını göstermektedir. Ülkemiz gibi üretimini 

gerçekleştirmek için birçok ara malının yurtdışından ithal edildiği gelişmekte olan 

ülkeler gelir artıkça ithalat artmaktadır diğer bir değişle ithalatın gelir esnekliği pozitif 

olmalıdır. Fakat testimizin sonucunda elde edilen gelir esnekliklerinde 7 yıl ithalatın 

gelir esnekliği negatif çıkmıştır. Bu senelerde gelirdeki artış ithalatı azalmaktadır. 1977-

1980 yıllarının iktisadi ve siyasi kriz yılları olduğu ifade edilerek bu dönemdeki büyük 

negatif gelir esneklikleri açıklanabilir. Kalman yöntemi bize her yıl için tek tek gelir 

esnekliklerinin hesaplanmasına olanak verir. Her yıl için hesaplandığında gerçekleşen 

büyüme oranlarında çok farklı sonuçlarla karşılaşılmıştır. Bunu temel sebebi ihracatın 

büyüme oranlarında dalgalanmalardır. 

Sermaye hareketleri ve borç ödemelerinin dikkate almadan, ödemeler dengesinin 

sadece cari işlemler dengesine göre belirlendiği 1. Nesil Thirlwall Modelinin test 

edildiği çalışmamızda incelenen dönemin ilk kısmında (1970-1989) tahmin edilen 

büyüme oranları gerçekleşen büyüme oranlarını açıklamada başarılı değildir. Bunun 

temel sebebinin ithalatı tarife ve tarife dışı kısıtlamalarla azaltıp, yurtiçinde aynı 

ürünlerin üretilmesini amaçla ithal ikameci politikalardır. Çalışmada ithal ikameci 
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politikadan ihracata dayalı büyüme politikasına geçilse de 1980-1989 yıllarında bu 

etkilerin sürdüğü görülmektedir.  

İncelenen dönemin ikinci kısmında (1990-2010) ise Thirlwall Modeli ile tahmin 

edilen büyüme oranları başarılı bir şekilde gerçekleşen büyüme oranlarını 

açıklamaktadır.  Çalışmada da bulunan sonuçlar daha önce aynı konu üzerine yapılan 

diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Türkiye’nin uzun dönemli büyüme oranının 

artırılması için teknolojik ilerlemenin geliştirilmesi, tasarruf oranının artırılması gibi 

uygulanacak arz yönlü politikaların yanında bu çalışmada da görüldüğü gibi daha önemli 

olan ihracatın büyüme oranlarının artırılması ve ithalatın gelir esnekliğinin azaltılması 

gerekmektedir.  
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  5% -17.30 -2.91 0.17 5.48 

  10% -14.20 -2.62 0.19 6.67 

Örneklem: 1970 2010, Dahil olan gözlem sayısı: 41 

İt
h

a
la

t 
(F

a
r
k

) 

S
a

b
it

  

Ng-Perron test istatistiği   -19.16 -3.08 0.16 1.33 

Asimtotik Kritik Değerler *: 1% -13.80 -2.58 0.17 1.78 

  5% -8.10 -1.98 0.23 3.17 

  10% -5.70 -1.62 0.28 4.45 

Örneklem: 1971 2010, Dahil olan gözlem sayısı: 40 

* Kritik değerler Ng-Perron (2001) çalışmasından alınmıştır 

 

Tablo 6 : GSYİH Serisi Ng-Perron Birim Kök Testi 

           MZa    MZt    MSB    MPT 

G
S

Y
İH

  

S
a

b
it

 v
e 

L
in

e
er

 T
re

n
d

 

Ng-Perron test istatistiği   -11.91 -2.42 0.20 7.73 

Asimtotik Kritik Değerler *: 1% -23.80 -3.42 0.14 4.03 

  5% -17.30 -2.91 0.17 5.48 

  10% -14.20 -2.62 0.19 6.67 

Örneklem: 1970 2010, Dahil olan gözlem sayısı: 41 

G
S

Y
İH

  
 

(F
a
r
k

) 

S
a
b

it
  

Ng-Perron test istatistiği   -19.48 -3.09 0.16 1.37 

Asimtotik Kritik Değerler *: 1% -13.80 -2.58 0.17 1.78 

  5% -8.10 -1.98 0.23 3.17 

  10% -5.70 -1.62 0.28 4.45 

Örneklem: 1971 2010, Dahil olan gözlem sayısı: 40 

* Kritik değerler Ng-Perron (2001) çalışmasından alınmıştır 
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Tablo 7 : Dış Ticaret Hadleri Serisi Ng-Perron Birim Kök Testi 
        

   MZa    MZt    MSB    MPT 

D
ış

 T
ic

a
r
e
t 

H
a
d

le
r
i 

S
a
b

it
 v

e 

L
in

e
er

 T
re

n
d

 
Ng-Perron test istatistiği   -10.17 -2.20 0.22 9.20 

Asimtotik Kritik Değerler *: 1% -23.80 -3.42 0.14 4.03 

  5% -17.30 -2.91 0.17 5.48 

  10% -14.20 -2.62 0.19 6.67 

Örneklem: 1970 2010, Dahil olan gözlem sayısı: 41 

D
ış

 T
ic

a
r
e
t 

H
a

d
le

r
i 

(F
a

r
k

) 

S
a

b
it

  

Ng-Perron test istatistiği   -15.93 -2.79 0.18 1.65 

Asimtotik Kritik Değerler *: 1% -13.80 -2.58 0.17 1.78 

  5% -8.10 -1.98 0.23 3.17 

  10% -5.70 -1.62 0.28 4.45 

Örneklem: 1971 2010, Dahil olan gözlem sayısı: 40 

* Kritik değerler Ng-Perron (2001) çalışmasından alınmıştır 

 

 

 

 

Tablo 8 : VAR Modeli ve Geçikme Sayısı 

  VAR Geçikme Sayısı Seçim Kriterleri 

Geçikme Sayısı LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   4.95e-05 -1.4002880 -1.2710050 -1.3542900 

1   201.0697*   2.15e-07*  -6.840420*  -6.323287*  -6.656428* 

2  6.293086  2.85e-07 -6.5697380 -5.6647570 -6.2477530 

3  4.318014  4.02e-07 -6.2502690 -4.9574380 -5.7902890 

Örneklem : 1970 - 2010,  Gözlem Sayısı : 38 

 

*Kriter tarafından seçilen gecikme sayısı 
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Tablo 9 : Eşbütünleşme Testi 

Trend Varsayımı : Lineer Deterministik Trend 

Sıfır Hipotezi  İz İstatistiği % 5 Kritik Değer 

r = 0  27.22833  29.79707 

r ≤ 1  9.387661  15.49471 

r ≤ 2  1.224553  3.841466 

Hipotez %5  anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Eşbütünleşme yoktur.  

Sıfır Hipotezi  
En Yüksek Özdeğer 

İstatistiği 
% 5 Kritik Değer 

r = 0  17.84067  21.13162 

r ≤ 1  8.163109  14.26460 

r ≤ 2  1.224553  3.841466 

Hipotez %5  anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Eşbütünleşme yoktur.  

Gözlem : 1972 2010 , Dahil edilen Gözlem Sayısı : 39 

 

 

Tablo 10 : Kalman Filtresi Test Sonuçları 

Method: Maksimum Olabilirlik (Marquardt) 

  Katsayı Olasılık  

C(1) -33.07563 0.0000 

C(2) -0.073439 0.0000 

C(3) -21.51141 0.0000 

C(4) 1.001924 0.0000 

C(5) -10.44702 0.0000 

C(6) 0.997623 0.0000 

C(7) -30.4965 0.0000 

Örneklem : 1970 2010, Geçerli Gözlem : 40 
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Tablo 11 : Yıllar İtibariyle İthalatın Gelir ve Fiyat Esnekliği 

 
Sabit 

İthalatın 

Gelir 

Esnekliği 

İthalatın 

Fiyat 

Esnekliği 
 

Sabit 

İthalatın 

Gelir 

Esnekliği 

İthalatın 

Fiyat 

Esnekliği 

Yıllar c     Yıllar c     

1970 -2.4997 2.3563 -0.9055 1991 -0.0134 -2.9501 -0.8546 

1971 0.1823 2.3608 -0.9030 1992 0.0019 1.5843 -0.8522 

1972 -0.0133 2.3732 -0.9005 1993 0.0003 2.4756 -0.8499 

1973 0.0002 2.7559 -0.8981 1994 0.0012 0.5839 -0.8475 

1974 0.0013 4.3842 -0.8956 1995 0.0008 3.5598 -0.8452 

1975 -0.0006 1.1361 -0.8931 1996 -0.0003 2.7496 -0.8429 

1976 -0.0010 0.5890 -0.8907 1997 0.0011 2.4826 -0.8406 

1977 0.0154 -0.7739 -0.8882 1998 -0.0039 -1.3797 -0.8383 

1978 -0.0413 -26.5426 -0.8858 1999 -0.0010 2.4633 -0.8359 

1979 -0.0883 -21.6001 -0.8833 2000 0.0010 3.9956 -0.8336 

1980 0.0131 -16.6578 -0.8809 2001 0.0005 1.5820 -0.8314 

1981 0.0040 2.0570 -0.8785 2002 -0.0001 1.5344 -0.8291 

1982 0.0007 4.3403 -0.8760 2003 0.0001 1.8706 -0.8268 

1983 0.0000 3.9198 -0.8736 2004 0.0002 1.9783 -0.8245 

1984 0.0007 3.2873 -0.8712 2005 -0.0005 0.8218 -0.8222 

1985 -0.0009 -0.1711 -0.8688 2006 0.0006 1.9799 -0.8200 

1986 -0.0009 -1.0888 -0.8664 2007 -0.0018 1.0661 -0.8177 

1987 0.0011 2.1746 -0.8641 2008 0.0148 2.3710 -0.8155 

1988 -0.0027 0.5327 -0.8617 2009 -0.0020 3.6760 -0.8132 

1989 0.0159 0.8797 -0.8593 2010 -0.0001 1.9641 -0.8110 

1990 0.0006 1.2267 -0.8569         
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Tablo 12 : Tahmin Edilen, Gerçekleşen Büyüme Oranları ve 

Aralarındaki Farklar 

Yıllar           Yıllar           

1970 4.89 6.07 -1.18 1990 9.26 2.08 7.17 

1971 5.57 6.55 -0.99 1991 0.93 -1.26 2.19 

1972 7.43 6.14 1.29 1992 5.98 6.94 -0.96 

1973 3.26 6.34 -3.08 1993 8.04 3.10 4.94 

1974 5.59 -2.17 7.76 1994 -5.46 26.00 -31.46 

1975 7.17 5.94 1.23 1995 7.19 2.24 4.95 

1976 10.46 40.13 -29.67 1996 7.01 7.99 -0.98 

1977 3.40 41.20 -37.80 1997 7.53 7.70 -0.17 

1978 1.50 -1.03 2.53 1998 3.09 -8.69 11.79 

1979 -0.62 0.31 -0.94 1999 -3.37 -4.34 0.97 

1980 -2.45 0.27 -2.72 2000 6.77 4.00 2.77 

1981 4.86 30.86 -26.00 2001 -5.70 2.49 -8.19 

1982 3.56 7.84 -4.28 2002 6.16 4.49 1.68 

1983 4.97 3.35 1.62 2003 5.27 3.66 1.60 

1984 6.71 7.74 -1.03 2004 9.36 5.64 3.72 

1985 4.24 11.28 -7.04 2005 8.40 9.61 -1.20 

1986 7.02 4.68 2.33 2006 6.89 3.36 3.54 

1987 9.48 12.13 -2.65 2007 4.67 6.81 -2.15 

1988 2.12 34.57 -32.45 2008 0.66 1.16 -0.50 

1989 0.25 -0.29 0.55 2009 -4.83 -1.37 -3.46 

    
2010 8.95 1.74 7.21 

 

 

 

 

 




