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ÖZET 

Bu çalışma kambiyo kuru ile ticaret hadleri arasındaki iliş¬ 
kiyi ele almaktadır. Çalışma başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Bi¬ 
rinci bölüm, bu konuda geliştirilen modelleri gözden geçirerek bu 
iki değişken arasındaki teorik ilişkiyi incelemekte, ikinci bölüm 

ise bu ilişkiyi Türkiye'de 1968-81 dönemi için istatiksel olarak 

sınamaktadır. Değinilen ilk model, sözkonusu ilişkiyi iki ülkenin 

ithal ve ihraç piyasasındaki toplam dört) arz ve talep esneklik¬ 

leri aracılığıyla açıklayan esneklikler modelidir. İkinci model 

yurtiçi malların da analize Beri neyin esneklikler modeline 
açıklık ye kapsam genişliği getirmekte, üçüncü model ise bu ana¬ 

lizlerde parasal değişkenlerin önemini vurgulamaktadır. 

İkinci bölümde 1968-81 döneminde Türk ticaret hadleri ve kam¬ 

biyo kuru için bu ilişkinin ampirik önemi üzerinde durulmuştur. 
Kullanılan araç, regresyon ve korelasyon analizidir. Eldeki veri; 
hemnet trampa (fiyat) ticaret hadlerinin hem de gayri safi trampa 
(miktar) ticaret hadlerinin ilgili dönem için, birincinin ikinci¬ 

den de fazla olmak üzere, kötüleştiğini ortaya koymaktadır. Türk 

lirası ise bu dönemde sürekli değer kaybına uğramıştır. Regresyon 
analizinin sonucu, bu iki değişken arasında istatistiki açıdan anlam¬ 
lı bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Ayrıca, çalışmanın bir 
yan bulgusu olarak ticaret hadlerindeki bu kötüleşmenin dış ticaret 

dengesi üzerindeki olumsuz etkisi de hesaplanmıştır. Ekte de çeşit¬ 
li ticaret hadleri kavram ve tanımları verilmektedir. 
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ABSTRACT 

This study deals with the relationship between the terms 

of trade and the rate of exchange. It consists mainly of tw 

parts. The first part takes up the guestion ina theoretical 

manner and reviews the relationship by examining the models 

concerned while the second part empirically measures its statistical 

validity in the Turkish case for 1968-81. Three such models are 

considered. The first model is the elasticity approach whereby 

the relationship between these two variables are explained by 

means of four total elasticities of supply and demand in the import 

and export markets of the two countries. The second model brings 

amenâments while the third approach emphasizes the role of monetary 

variables in this investigation. 

In the second part, the empirical significance of this 

relationship is analyzeğd for the Turkish terms of trade and the 

rate of exchange for the period 1968-81. The device is regression 

and correlation analysis. The available data for the period 

concerned reveal a deterioration both in net barter (price) terms 

of trade and gross barter (guantity) terms of trade, the extent 

Of deterioration in the former exceeding that of the latter. The 

rate of devaluation of the Turkish lira, on the other hand, is 

persistently increasing. The result of the regression analysis 

shows a statistically significant relationship between the two 

variables. In addition, and as a corollary of this study, the 

negative impact on the trade balance of this terms of trade 

and various definitions of the terms of trade are given. 

ii 
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GİRİŞ 

Klasik iktisatçıların dış ticarete ilişkin sordukları üç 

soru vardı. 

(1) Ülkeler hangi malları alıp satarlar? 

(2) Bu.:malları hangi değişim oranlarında alıp satarlar? 

(3) Dış ticarette denge bozulunca ne olur? 

Birinci soruya önce David Ricardo karşılaştırmalı üstün¬ 

lükler teorisiyle, sonra da Hecksher-Ohlin üretim faktörleri yo¬ 

ğunluğu teorisiyle cevap getirmiştir. İkinci soru ise karşılık¬ 

lı talepler kanunu ile açıklanmaktadır. Esasen bu kanunun teme¬ 

linde de bir ülkeden diğerine üretim verimliliğinin farklılaşması 

yatar. Uluslararası alışverişte malların değişim oranına ticaret 

hadleri diyoruz. Üçüncü soru ise Ricardo'dan bu yana iktisatçı¬ 

ların üzerinde tartışageldikleri bir konudur; bu arayış içeri¬ 

sinde zaman zaman ülkelerarası gelişmişlik farkları da gözönüne 

alınarak bu soruya cevaben çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Biz bu tezde ikinci soru üzerinde daha uygun bir deyişle kambiyo 

kuru ile ticaret hadleri ilişkisi üzerinde duracağız. Sorulan 

soru şudur: Türkiye,de 1968-1981 döneminde kambiyo kuru değiş¬ 

meleri ileticaret hadleri arasında bir ilişki var mıdır? 

Dış ticaret hadleri, bilindiği gibi, dışalım fiyatları 

ile dışsatım fiyatları arasındaki bir ilişkiyi belirler Kambiyo 

kuru değişmeleri ise dışalım ve dışsatım fiyatlarını etkiler. Do¬ 

layısıyla, kambiyo kuru değişmelerinin ticaret hadlerini etkile¬ 



mesi beklenir. Örneğin klasiklere göre bu etki devalüasyonla 
ticaret hallerinin kötüleşeceği yönündedir. Ancak gelişmekte 
olan birçok ülke bakımından gerek paralarının uluslararası pi¬ 
yasalarda konvertibl olmaması, gerekse o ülkeler için ticaret 
haddi değişmelerinin kambiyo kuru değişmelerine yol açmasını 
beklemek daha doğaldır. Biz bu çalışmada Türkiye'de 1968-1981 

dönemi için bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştıracağız. 
Çalışma böylece, iki bölümden oluşmakta; ilk bölümde iki değiş¬ 
ken arasındaki teorik ilişki ortaya konmakta, ikinci bölümde de 

bu ilişki ilgili dönem için incelenmektedir. 



II— TEORİ 

II-A) Basit Esneklikler Modeli: 

Kambiyo kurlarıile ticaret hadleri arasındaki ilişki, teo¬ 

ride, dışalım ve dışsatım piyasalarındaki arz ve talep esneklik¬ 

likleri aracılığıyla kurulmaktadır. Bu dört esnekliğin bir ülke 

bakımından alacağı değerlere göre kambiyo kurunda yapılan değişik¬ 

liklerin ticaret hadlerini hangi yönde ve bazı hallerde ne oran¬ 

da etkileyeceğini teorik olarak söylemek mümkündür. Sözgelimi, 

basit bir örnek vermek için, bir ülkenin aldığı mallara olan iç, 

sattığı mallara karşı dış talebin sonsuz esnek olduğunu varsaya-— 

lım. Bu takdirde, ticaret hadleri kambiyo kurunda yapılan değişik-— 
liklerle aynı yönde ve eş oranda e Örneğin, bir birim 
dış para almak için gereken iç para olarak tanımlanan kambiyo ku¬ 

.runda, herhangi bir nedenle bir yükselme (devalüasyon) olursa,ticaret 
hadleri; 

a) İç para cinsinden ifade edildiğinde, dışsatım malları¬ 

nın birim fiyatı paritedeki değişme oranında artarken dışalım mal¬ 

larının birim fiyatı sabit kalacağı için; 

b) Dış para cinsinden ifade edildiğinde de dışsatım malla¬ 

rının birim fiyatı sabit kalırken daşalım mallarınınbirim fiyatı 

paritedeki değişme oranıda azalacağı için kambiyo kurundaki artışa 

eş oranda yükselecektir. Burada dikkat edilecek husus iç talebin 
iç para, dış talebin de dış para cinsinden ifade edilen birim 

fiyatın fonksiyonu olmalarıdır. Dolayısıyla talebin sonsuz esnek 



olması halinde iç tüketici malı iç para cinsinden ifade olunan 

tek bir fiyat üzerinden, dış tüketici de dış para cinsinden tek 
bir fiyat üzerinden almaktadır. 

Sonsuz esneklik halini, benzer şekilde, bir ülkenin aldığı 
ve saitığı malların arzı için düşünecek olursak, bu defa dış ti¬ 

caret hadlerinin kambiyo kurundaki değişmelerden yine eş oranda 

ancak ters yönde etkileneceği ortaya çıkar. Örneğin dış paranın 

iç fiyatı k oranında değer kaybettiğinde ticaret hadleri, bu var¬ 

sayımla, k oranında iyileşecektir. Açıktır ki, ilk örnekte arz, 

ikinci örnekte de talep esneklikleri sonsuzdan farklıdır. 

Bu örneklere bakarak, hangi durumlarda ticaret hadlerinin 

kambiyo kurlarındaki değişmelerden hiç bir biçimde etkilenmeyece¬ 

ği kestirilebilir. Bunun için yeterli bir şart, ya bir ülkenin 
hem dışarıya sattığı İlani olan talebin hem de o ülkenin dışarı¬ 
dan aldığı malların arzının, kısacası dış talep ve dış arzın, ya 

da iç talep ve iç arzın sonsuz esnek olması halidir. Bunlardan ilk: 

durumda, bir ülke kambiyo kuru her ne olursa olsun, ne kadar alıp 

satmak isterse istesin dışalım ve dışsatımda daima tek bir fiyat¬ 

la karşıkarşıya bulunacaktır, diğer bir ifadeyle, kendisi fiyat 
belirleyen değil, kendisine fiyat empoze edilen bir ülkedir. 

Yine bu örneklerden, özellikle son verilenlerden, bellidir 

ki, bir ülke bakımından dış esnekliklerden biri sonsuzdan fark¬ 

lıysa, ticaret hadleri kambiyo kuru değişmelerinden etkilenecek-— 



tir. Örneğin, dışalım arz esnekliği sonsuzken, dışsatım talep 

esnekliği sonsuzdan küçükse, ki bu klasiklerin varsayımıdır, 
ticaret hadleri devalüasyonla kötüleşecek, revalüasyonla iyile¬ 
şecektir. Bu varsayıma ileride döneceğiz. 

Ancak değinilen bütün bu durumlar, sondaki aiölmeliriik dış 
esneklikler vârsayımı dışında, özel hallerdir. Gerçekte, ne iç 
ve dış talebin, ne de iç ve dış arzın uluslararası alışverişe 
konu olan tüm mallar için sonsuz esnek olduğunu kabul edebiliriz. 

Normal koşullarda bu esneklikler sonsuzdan farklıdır, küçüktür. 
Bu hallerde ticaret hadlerinin kambiyo kurundaki değişmelerden 
ne şekilde etkileneceği ise aşağıdaki gibi. çakarılabilir. 

önce kambiyo kuru değişmele.: inden kaynaklanan ticaret 

hadâlerindeki nisbi değişmelerin dışsatım ve dışalım fiyatlarındaki 
nisbi değişmelerin farkına eşit olduğunu belirtmek gerekir? Ma— 
temaktiksel ifadeyle: 

d TT dPx dPm 
> il. (1) 

TT Px Pm 

Burada TT ticaret hadlerini, P mal fiyatlarını, x ve m 

ise, sırasıyla, (ve bundan sonraki ifadelerde dışsatım ve dışalım 
  

Vanek ,Jaroslav International Trade: Theory and Economic Policy, Homewood, 
1962, Chapter 5. 



değişkenlerini göstermektedir. Bu ilişki şöylece gösterilebilir: 
Ticaret hadlerinin tanımı dışsatım mal fiyatlarının dışalım mal 

fiyatlarına oranı (daha doğrusu endekslerinin oranı) olduğuna 

göre, yani 

Px 
(2)   TI > 

Pm 

ticaret hadlerindeki değişme, bir bölümün differansiyeli kuralına 

göre, şu şekilde yazılabilir: 

uu PER - APx . Pm —- dPm . Px dWE d(5m—) 5 (3) 
pm 

O halde ticaret hadlerindeki nisbi değişme, 

dTT d(Px/Pm) dPx . Pm—dadaPm . PXx dPx dPm (4) 

TT Px/Pm Px.Pm Px Pm 

olarak ifade edilir. Dolayısıyla, kambiyo kurunu r ile gösterir¬ 

sek, kurda dr oranındaki bir değişmenin ticaret hadleri üzerinde¬ 

ki etkisini görebilmek için, kurdaki bu değişmenin önce dışsatım 

ve dışalım mal fiyatları üzerindeki etkisini bulmak gerekir. Bu¬ 
nun için önce dışalım ve dışsatım mal fiyatlarındaki nisbi değiş-— 
meler bu piyasalardaki arz ve talep esneklikleri ve tabiatiyle 
kambiyo kurundaki değişme cinsinden ifade edilmeli ve sonra bun¬ 
ların farkı alınmalıdır. Bu amaçla, örneğin dışsatım piyasasını 



gözönüne aldığımızda, belli bir kur üzerinden gerçekleşen ihracat 
değeri, X, birim fiyatla dışsatım miktarının çarpımına eşit ola¬ 

cağından, kambiyo kurunda dr miktarında yapılacak bir değişiklik-— 

buna bağlı olarak değişen fiyat ve miktar yoluyla-ihracat değe— 
rinde dx kadar bir değişme meydana getirecektir.” Talebedilen dış¬ 
satım miktarını Dx, fiyatı P ile gösterir, £ ve TL alt endeksle-— 

rini de sırasıyla dış para cinsinden ifade edilen değişkenleri ig 

para cinsinden ifade edilen değişkenlerden ayırdetmekte kullanır¬ 

sak, 

Xg 5 Pg . DX (5) 
olduğuna göre: 

SA, sdE, . Db. MP, DD? . di: 3 3 X $ '” g (6) 

olacaktır. Bu denklemde D'. değişen kambiyo kurunun yolaçtığı bi-— 
rim fiyattaki değişmenin dış talep üzerinde doğurduğu değişikliği 

göstermektedir; diğer bir deyişle, 

olarak ifade edilen dışsatım talebi fonksiyonunun türevidir. 

Öte yandan dövizin arz esnekliği kur değişmelerini toplam 

döviz arzı ile ilişkilendirdiğine göre, dışsatım değerinde döviz 

  

>Bilindiği gibi, dış talep ve dış arz dış birim fiyatın, iç talep ve iç arzda 
İç birim fiyatın fonksiyonu olarak kabul edilmekte ve piyasalardaki ödemeler 

ilgili ülke bakımından daima dış para cinsinden yapılmaktadır. 



  

dr 
  

  

daX, e E 5 s #“ls: İş: — © 
o halde (6) ve (8)'den 

dr, .D *4.P, .D' .dP, Es . Xx, . İF (9) 
3 X 3 3 Z 3 — 

r 

veya, (5)'i de kullanarak, 

dp NN 
e (14 — » Pg) “Es. E ME g gi” — 

Buradan dr miktarındaki bir kur değişmesinin dışsatım fi¬ 

lem; 

olur. 

>? bp, < şı td, (11) 
g r 

  

  

Böylece döviz kuru değişikliğinin dışsatım fiyatı üzerinde-— 
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ği cinsinden bulunmuş olur. Benzer şekilde döviz kuru değişikli-— 

ğinin dışalım fiyatı üzerindeki etkisi bulunacak olursa,(11)i 

no'lu denklemin simetriği olarak, aşağıdaki denklem elde edilir; 

dP,,. 
$- . E dr     

7s i (12) 
Bu ilişkide ise dışalım piyasası sözkonusu olduğundan döviz ta¬ 

lebi, dolayısıyla dövizin talep esnekliği, Ed ve dışalımın arz 

GEREKLİ Sn” kavramları analize girecektir. Ancak amacımız, dö— 
viz kuru değişikliğinin dışsatım ve dışalım piyasalarında yolaç¬ 

tığı nisbi fiyat değişmelerini bu piyasalardaki siniz ve talep es¬ 
neklikleri cinsinden ifade etmek olduğuna göre, (11) ve (12) no'lu 

denklemlerde sırayla yer alan dövizin arz ve talep esnekliklerin 

nin de doğrudan bu esneklikler cinsinden ifade edilmesi gerekmek-— 

tedir. Bu mümkündür. Bunun için yine dışsatım piyasasını ele ala¬ 

bilir ve cari kur üzerinden bu piyasalardaki denge durumundan ya— 

rarlanabiliriz. 

Bilindiği gibi, dışsatım arzı dışsatım malının iç para cin¬ 

sinden birim fiyatının, dışsatım talebi ise dış para cinsinden bi-— 

rim fiyatının bir fonsiyonudur. Arzı Sy talebi de D. ile gösterir-— 
sek, bu ilişkiler matematiksel ifadeyle; 

BASAR. | Xx x' TL 13) 

Db. “LA 
x Xx g) (14) 

biçimindedir. 



w İğ w 

Dışsatım piyasası (genelde tüm piyasalar), iç veya dış 

hangi para cinsinden ifade edilirse edilsin, tek bir fiyatta 
dengeye gelir. Ancak biz dışsatım piyasasında döviz arzı ile 

karşılaştığımız ve özellikle bununla ilgilendiğimiz için birim 

fiyatın dış para cinsinden ifade edilmesi gerekir. Buna göre, 

iç fiyatı dış fiyat cinsinden yazarsak, 

Por, “ Pg i B (15) 
olur. 

Dolayısıyla dışsatımın arz fonksiyonu 

.. S (Pa « xİ (16) 
şeklini alır. 

Şimdi bu ilişkiler yardımıylaâ dövizin arz esnekliğini he-— 

saplayabiliriz. Döviz arzı, S, kambiyo kurunun bir fonksiyonu ol— 

duğuna göre dövizin arz esnekliği, Es, 

Ba SİLE) —— (17) 

biçiminde yazılabilir. Bu denklemde S' 

Ss -sf(r) (18) 

fonksiyonunun türevidir. 

Esasen döviz arzı, dışsatım birim fiyatı ile dışsatım hac¬ 

minin çarpımına, yani daha önce (5) no'lu denklemde X ile göster¬ 

diğimiz dışsatım değerine eşittir. Dolayısıyla dışsatım talep 

fonksiyonundan döviz arzını; 



» 

-Ei 

D. Pa) (19) 

olarak yazabiliriz. 

Buradan 

“ds ds Pa S'(r) — —. (20) 
dr dPa dr 

veya, (19) no'lu denklem yardımıyla, 

  

ds | , “RL D, *D', . Pg (21) 
3 

olduğundan; 

, — * ' 5 S'(r) (D D. Pa) ir (22) 
olur. 

Ayrıca dışsatım piyasasındaki denge durumunda dışsatım 

talebi dışsatım arzına eşit olacağı için 

Sx > Dx ' (23) 
veya 

Sy (Pa .r) — DP.) — 0 | (24) 
olur. 

Dolayısıyla, dışsatımın arz fonksiyonunda değişken olarak 

yer alan döviz kurunda dr miktarındaki bir değişme denge fiyatını 

da dPa oranında etkileyeceği için sonuçta ortaya çıkan toplam 



İğ m 

değişme 

İEgrr) y” (Pa er) “ D. Pa) —i (25) 
denge koşulundan 

  

—ac"' ' m > di(PE,E) —, .Pg.drts.r.dPg D.sübg 0 (26) 

olarak elde edilir. Buradan 

dP : .P 8 . İxg 
dr D!—S'ır (27) me o 

olarak bulunur. (27) no'lu denklemi (22) no'lu denklemde yerine 

koyarsak 

Ss! . P 
<* 2 (28) ) 5 D' - S' .r Xx Xx 

S'(r) m” * B  P 

olur. 

Buradan, bazı düzenlemeler yardımıyla-önce her iki terini de 

D.'e, sonra dış kesirin pay ve paydasını S,-r'ye bölüp, (19) no'lu 
denklemi de kullanarak (28) no'lu denklemi; 

DB? ; P 1 
S'(r) > (1 * Xx #. ) S (29) 

' ' 2.3 D. (D /55:Tİ 1 

olarak yazabiliriz. 

Dışsatım piyasasının denge durumunda talebin arza eşitliği¬ 
P 

ni gözönüne alır, r — il olduğunu düşünürsek ve dışsatımın arz 
Pa 

ve talep esneklikleri 

  

tanımlarınıda kullanarak nihayet (29) no'lu 
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denklemi (17) no'lu denklemde yerine koyduğumuzda dövizin arz 

esnekliği aşağıdaki biçimde dışsatım arz ve talep esneklikleri 

cinsinden bulunmuş olur; 

1td 
ir 

Mi, een maş 
LL Be L (30) 

s 

Bu denklemde di. dışsatımın (dış) talep esnekliği, Bi de (iç) arz 
esnekliğidir. 

Dışsatım piyasası gözönüne alınarak yapılan bu analizi, 

benzer şekilde, dışalım piyasasına da uygularsak bu defa dövizin 

talep esnekliği, Ed, 

Iı *s 
Ed - a   (31) 

(Sy? Ay) — yl 

olarak bulunur. Bu denklemde de Sın dışalımın arz esnekliği, İn de 
tâlep esnekliğidir. 

Böylece dövizin arz ve talep esneklikleri dışalım ve dış¬ 

satım piyasalarındaki arz ve talep esneklikleri cinsinden bulun¬ 

muş olur. Bütün bunları, kambiyo değişikliğinin dışalım ve dışsa-— 

tım piyasalarındaki fiyatlar üzerindeki etkilerini'bu piyasalar¬ 
daki arz ve talep esneklikleri cinsinden ifade edebilmek için yap¬ 
tık. O halde (30) no'lu denklemi (11) no'lu denklemde, (31) no'lu 

denklemi de (12) no'lu denklemde yerlerine koyar, dışalıma ilişkin 
değişkenleri daha önce de belirttiğimiz gibi m alt endeksi, dışsa-— 

tıma ilişkin olanları da x alt endeksiyle belirtirsek, kambiyo ku¬ 

ru değişikliğinin dışalım ve dışsatım mal fiyatları üzerinde yol¬ 



(32) 

(33) 

    

    

dTT dr 1 > 1 

TE K (d,/s ,)-1 ) (s,/4,)71 

veya, 

dr1 dr Ss Ss - da .d Xx m Xx m 

NE EB da .s -s .s -d .d tad 
m 

(34) 

(35) 
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olarak bulunur”, 

Bu son denklemin (parantez içindeki kesirinin) paydası, 
talep esneklikleri (-), arz esneklikleri ise ($) olarak kabul 

edildiklerinden daima negatif olacaktır. O halde dışalım ve dış¬ 
satım piyasalarındaki arz esneklikleri talep esnekliklerinden 

küçükse ticaret hadleri kambiyo kurları ile aynı yönde, büyükse 
ters yönde değişecektir. Bu esnekliklerin birbirine eşit olması 

halinde ise ticaret hadleri kambiyo kuru değişikliğinden etki-— 
lenmeyecektir. 

Dolayısıyla bir ülkenin dışalım ve dışsatım piyasaların-— 
daki talep esneklikleri arz esnekliklerinden küçükse devalüasyon 
o ülke bakımından ticaret hadlerini kötüleştirecek, revalüasyon 
ise iyileştirecektir. 

Kambiyo kurları ile ticaret hadleri arasındaki bu iliş¬ 
ki:'biraz mekanik görünmektedir. Bu ilişkinin daha anlamlı bir 

biçimde ifade edilebilmesi için şöyle düşünebiliriz; bu, aynı za¬ 
manda, buraya kadar söylenenleri de özetleyecektir: 
  

İarkedilecektir ki, bu son denklemlerde ticaret hadleri (32) ve (33) no'lu 
denklemlerden gelen biçimiyle dış birim fiyatlar cinsinden bulunarak veril¬ 
miştir. İstenirse hadler iç fiyatlar cinsinden de bulunabilir. Bunun için kam¬ 
biyo kuru değişikliğinin yolaçtığı iç ve dış fiyat değişmeleri arasındaki bağ¬ 

gantı, Pur 2. . r ilişkisi yardımıyla, Sz iz 84 dr , şeklinde 
ifade edilerek dış fiyatlardaki değişmenin iğLfiyatlardaki değişmeye dönüştü¬ 
rülmesi gerekir. Ancak, ticaret hadleri ve değişmeleri zaten bir oran ifadesi 
olduğu için sonuç değişmeyecektir. 



Önce kambiyo kurunda herhangi bir nedenle bir yükselme 

(devalüasyon) olduğunu varsayalım. Bu değişme bir yandan dışsa¬ 

tım mallarının üretiminigenişleteceği, diğer yandan da dışalım 

mallarının talebini daraltacağı için her iki malın da dış fiya¬ 

tını düşürecek ve iç fiyatını arttıracaktır. Bu durumda ticaret 
hadlerinin ne yönde değişeceğini bilmeye imkan yoktur, çünkü her 

iki malın fiyatı da aynı yönde hareket etmektedir. Dolayısıyla so¬ 

run esneklikler sorunudur. 

İlk anda dışsatım mallarının dış talep esnekliği (ki dış 

fiyatın fonksiyonudur) ne kadar az, iç arz esnekliği de (ki iç 

fiyatın fonksiyonudur) ne kadar çok olursa bu malların dış fiyat¬ 

larındaki düşme de o kadar fazla olacaktır; öte yandan dışalım 

mallarının iç talep esnekliği ne kadar çok, dış arz esnekliği de 

ne kadar az olursa bu malların fiyatlarındaki düşme de o denli 

çok olacaktır. O halde dışsatım mallarının dış talep esnekliği 

dışalım mallarının dış arz esnekliğine; dışsatım mallarının iç 

arz esnekliği de dışalım mallarının iç talep esnekliğine eşitse 

kambiyo kurundaki yükselme mal fiyatlarını aynı oranda:değişti-— 

receği için ticaret hadlerini etkilemeyecektir. Ayrıca, eğer dış 

arz esnekliği dış talep esnekliğinden, iç talep esnekliğinin iç 

arz esnekliğini aştığı kadar büyükse ticaret hadleri yine değiş— 
meyecektir. 

Matematiksel olarak, E'nin dışsatım, I'nın dışalım miktarı¬ 

nı, g ve p'nin de sırasıyla bunların iç fiyatlarını gösterdiğini 



> 17 -— 

kabul edelim. Sı, VE S,” önceden olduğu gibi, sırasıyla dışalı
mın dış arz ve dışsatımın iç arz esnekliklerini, İn ve ây de 
dışalımın iç talep ve dışsatımın dış talep esnekliklerini gös
tersin. Kambiyo kurunda k oranında bir yükselme olduğunu var

sayalım. Bu takdirde, dışsatımın iç fiyatındaki yükselme Ag ka

dar, dış fiyatındaki düşme ise, k'nın küçük değerleri için, 

g t Ag - (1tk) g — Ag - kg (36) 

kadar olacaktır. 

Buradan dışsatım piyasasındaki esneklikler için şunu elde 
ederiz: 

  s - AE / Ag. | (37) 

- AÂE A 
a, LE şk (38) 

Aynı şekilde dışalım piyasasındaki esneklikler de 

Ss — A, öm Ap 
m I p (39) 

a, - Ar  , Ap 
1 Pp “ (40) 
  

olur. 
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Dolayısıyla, kambiyo kurundaki yükselme sonucu ticaret 

hadlerinin kötüleşmesi için; 

  

Ap Ag Bİ manaşimanznun Sg (41) 
p ag 

koşulundan, (37) -(40) no'lu denklemler yardımıyla 

s . s, -da .d (42) 
  

(dts) (std) 
4. 

koşulu elde edilir. 

Buradan da anlaşılmaktadır ki 

ii (43) 
  

İç esneklik. dış esneklik 

koşuluna göre ticaret hadlerindeki değişme olumlu veya olumsuz 
olacaktır ki bu da daha önce (35) no'lu denklemle elde ettiğimiz 

sonucun aynı ve yukarıdaki paragrafta söylenenlerin matematiksel 
ifadesidir. 

d , i ; , Robinson, Joan: "Beggar-My-Neighbour Remedies for Unemployment" Essays in the 
Theory of Employment'ın içinde. 
  

S d 

Ancak, Robinson (41)'i kz X Ss 

(41)'in (42)'ye eşit olması gerekmektedi$. Bkz. Kennedy, Charles "Devaluation 
  )'e eşit bulmuştur. Bu yanlıştır. 

and the Terms of Trade"Review Of Economic Studies, 1950-51, Cilt 18. s.28-40 
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Böylece kambiyo kuru değişmeleri ile ticaret hadleri ara¬ 
sındaki ilişkiyi dışalım ve dışsatım piyasalarındaki toplam dört 
esneklik cinsinden ortaya koymuş olduk. Bundan sonra bu esneklik¬ 
lerin bir ülke bakımından birbirlerine göre, gerçekte, ne gibi 

değerler alabileceğini sormak gerekir. 

Joan Robinson'a göre”, ki buna klasik görüş de diyebili-;. 
riz, ülkeler genellikle tükettikleri mallardan çok, ürettikleri 
mallarda uzmanlaşır, yoğunlaşırlar. Bu, ülkelerin, dışsatım mal-— 
hrının dünya pazarlarında dışalım mallarınınkine oranla kontrö¬ 
lünün fazla olması demektir. Dolayısıyla, ülkelerin dışsatım mal¬ 

larının dış talep esnekliği, çoğu halde, dışalım mallarının dış 
arz esnekliğinden (ki bu da sonsuza yakın kabul edilmektedir) daha 
küçüktür. Öyleyse, dış esneklikler bakımından denebilir ki ticaret 
hadlerinin devalüasyonla kötüleşmesi yönünde kuvvetli bir eğilim 
vardır. (43) no'lu denklemin diliyle, eşitsizliğin sağ tarafında¬ 

ki oran bir'den küçüktür. 

öte yandan ülkelerin dışalım mallarının iç talep esnekliği 
düşüktür, çünkü ülkeler bu malları içeride üretemeyip dışarıdan 
almaktadırlar. Dışsatımın iç ara esnekliği ise malların niteliğine 
ve uluslararası ticaretin genel koşullarına bağlı olarak değiş¬ 

mektedir. Kriz dönemlerinde, belli bazı tarımsal ürünler dışında, 

tüm malların arz esnekliği yüksektir. Yine (43) no'lu denklemin 

diliyle, eşitsizliğin sol tarafındaki oran bir'den büvüktür. Do¬ 
layısıyla, ancak çok özel hallerde iç talep esnekliği dış arz es¬ 

5 
Robinson, a.g.m. s. 163 
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nekliğini aştığı kadar iç arz esnekliğinden büyük olabilecek, 

ve genellikle ticaret hadleri devalüasyonla kötüleşecektir. 
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II- B) Esneklikler ve Yurt içi Mallar 

Yukarıda (35) ve (43) no'lu deklemlerle verilen ifade¬ 

ler görüldüğü gibi dışalım ve dışsatımın arz ve talep esneklik¬ 

lerini içermektedir. Kambiyo kuru değişmesinin ticaret hadleri 
üzerindeki etkisi araştırılırken bu dört esneklik kullanılabi¬ 

lecektir. Ancak, açıktır ki, bunlar kısmi denge analizine iliş¬ 

kindir. Daha belirgin bir ifadeyle, esneklikler, tanımlarından 

da bilindiği gibi, bir malın nisbi fiyat değişmeleri ile nisbi 

miktar değişmeleri arasındaki bir Ki idisiyi gösterip; geliri diğer 
malların fiyatlarını, arz ve talebin öteki belirleyicilerini sa¬ 

bit-değişmez varsayarlar. Oysa gerçek bir devalüasyon halinde du¬ 

rum bu değildir, ve çok muhtemeldir ki, devalüasyonla ticarete 

konu olan ve olmayan malların fiyatları arasındaki ilişki(nisbi 

fiyatları) değişecek ve bu da ithalata olan talebi veya, sözgeli¬ 

mi, ihracatın arzını etkileyebilecektir. Dolayısıyla, kısmi den¬ 

ge analizi kambiyo kuru-ticaret hadleri ilişkisine ilk cevaptır. 

İlk yaklaşımdır; buradan genel denge analizine geçilmektedir. 

Örneğin Kennedy devalüasyonun yurtiçindeki bu sözkonusu 
etkilerini içeren bir model geliştirmiştir?. Haliyle bu model 
Robinson'un modeli diyebileceğimiz modelden daha geneldir, daha 

karmaşıktır. Kennedy Kahn'a atfen şöyle demektedir.: "Bir ülkenin 

dışalım talebi sadece dışalımın fiyatına değil, fakat aynı zaman¬ 
  

6 ; ; 5 Kennedy, Charles "Devaluation and the Terms of Trade" Revidw of Economic 

Studies, Vol. 18, 1950-51, 28-41 
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da ikame mallarının fiyatına, ve dışsatım arz miktarı da sade¬ 

ce dışsatım mallarının fiyatına değil, o malların üretiminde 

kullanılan faktörlerin ürettikleri diğer malların (dışa satıla¬ 

bilirler — exportables) fiyatına da bağlıdır"7; Buna göre Kennedy'¬ 
nin modelinde dışalım ve dışsatıma (dışticarete) konu olan mal¬ 

lardan başka dıştirarete konu olmayan iç ve dış mallar ve tabia¬ 

tiyle bunların arz ve talepleri de vardır. Böylece Kennedy kambi¬ 

yo kuru ile ticaret hadleri arasındaki ilişkiyi araştırırken dört 

mal piyasasını gözönüne almış olmaktadır. Şimdi (esasında Keynes¬ 
gil ve klasiklere oranla daha gerçekçi görünen) bu modeli özetle¬ 
yelim: 

Kennedy'nin modeli: 

4 mal vardır : bir ülke yönünden, 

1) dışsatım malları- E 
dış ticarete konu olan mallar 

2) dışalım malları - I 

3- yurtiçi mallar- H 
dış ticarete konu olmayan mallar. 

4) yabancı mallar- F (bu mallarla dış ticarete giren mal¬ 
lar arasındaki nisbi fiyat değişmeleri 
ikincilere olan arz ve talebi etki¬ 
lemektedir). 

Buna göre, yine bir ülke yönürğden, aşağıdaki fonksiyonel 
ilişkileri tanımlayabiliriz; 

© e V E > E(e,——-İ); H “H(h; Aİ IzI( —; 
— Y 1 H H( İT ) 
  

7 
a.g.m. s 29-30. 
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yöne sözkonusu ülkeye göre dış ülkede yukarıdaki ifadelere kar¬ 

şılık gelen fonksiyonel ilişkiler; 

. ' . ş ' Ca 

; E- E( 7 ,2—) ;FoF ir. 39) 1? i 
) ' 

gı” h hh Iİ <1(İ', Er); F -F(İ£',     

şeklindedir. 

Bu ifadelerdee,h, i, ve f, sırasıyla, dışsatım, yurtiçi, dışalım 

ve yabancı malların iç fiyatlarını (yani iç para cinsinden olan 

fiyatlarını) e', i'ye £' ise dış fiyatlarıgöstermekte, yatık bü¬ 

larını tanımlamaktadır. Farkedileceği gibi, örneğin dışsatım arzı, 

E, hem dışsatım malı fiyatının, hem de dışsatım malı fiyatının 

yurtiçi mal fiyatına oranının bir fonksiyonu olarak belirlenmiş¬ 

tir. Y ise ülkenin toplam parasal gelirini göstermektedir(Y'de 
dış ülkenin). 

Şimdi yine öncelerde olduğu gibi kambiyo kurunda k oranın¬ 

da bir değişiklik olduğunu varsayalım. Bu durumda iç ve dış fiyat 

değişmeleri sözkonusu mallar için içeride 8e, 8i, öh ve öf, dışar¬ 

da da öe-k, 6öi-k, öf-k olacaktır. (Niye? Çünkü e-i-h-f-I ve 

e'-i*-f'— 1 ve böylecer (kambiyo kuru) 1 kabul edersek, 

O halde: ilk anda kambiyo kurundaki bir değişme ani etki 

olarak dışsatım mallarında satılan birim miktar başına iç para 

cinsinden daha fazla fiyat getireceği için, (çünkü talep eğrisi 

yukarıya doğru yer değiştirmiştir, ve bu yer değiştirme, talep , 

bökümi tESYOM VE Kütürhüğe Sik 



eğrisindeki bu yer değiştirme paralel bir yer değiştirme değil¬ 

dir, zira, dediğimiz gibi, satılan her birim miktar başına sa¬ 

bit bir yüzde fiyat artışı sağlanmıştır.) dışsatım mallarının 

arzı genişler. Bu da,arz eğrisinde sağ doğru kayma, yani her bi¬ 

rim fiyatta daha çok miktar arzedilecek,piyasava sürülecek, demek¬ 

tir. Dolayısıyla dış fiyat düşecektir. (Bkz. Şekil 1). 

d S 

      
   2 .— e Şekil: 1 Nesi fiy / 

si nihai fiyat 
Nm >ik fiyat 

Mi d'   
  Matematiksel olarak: 

Ege TE, <E 1 

(e, toe) (r, - Ar) -— e,-E, >le,.r,me,Artce.r —ve.âr)-e 
—oer, - €,Ar ; ancak r-l, vee Lİ 1 olduğu hatırla 

nır ve Ar - olarak tanımlanırsa, 

Vo a! —çp e, -e, e k olur.) 

O halde yukarıda verilen 8 denklemine,h, i, filee',i', ve f' göre 

türevlerini alır, pazarlardaki denge durumundan hareketle, sözgelimi öE-6öE 
veya ör 6 I'danöe, 6i, öf veöh elde edilirse, kambiyo kuru değişmesinin ti¬ 

caret hadleri üzerindeki etkisi, öe - 6i ifadesinint veya - değer almasına 

bağlı olarak olumlu (iyileştirici) veya olumsuz (kötüleştirici) olacaktır. 

Elde edilen sonuç şudur: 
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t J mn e l ZN (1- ğa ek Td) EE Ez za Td O (14 ŞAAŞTAŞIY ZI S1 Uu,U U, ULU, o U,,U Uu,U o (SE A—UR) XA-AtgH-UH TA (Ek ŞH- 404) XA-ŞH ğ U.Ü. U Ni uu yu yi (3-ŞH-54 YE) ZZ-Ş7 z I-114pI (E-ŞHt 51408) z1¬ J Tg U ILİ J da GM iş Ja)'7a-Z a Ea (I4pAAFIKTI) 21- 5 4-51494 
(20) 

İL. İT, i (ğa EE KET) Z Şa ÇEK JA) IŞ o o O o (SEYH) ZA-UH (24 ieeaom) 7-4-1 H-İ H — z1 (SAKUR) Z1- (aşğmdaşen) İr-ir¬ LE da ET KTI)' Za 3 J— (TIK. JA) ig. o İmoz x tyIh ,Â ,5 ı ı şâ o 
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(Bu ifadede örneğin Ee, E'nin e'ye göre kısme türevidir). 

Ancak bu ifade ekonomik anlamda son derece karmaşık ve ka¬ 

palı olduğundan Kennedy soruyu açmak için üç özel hali araştır¬ 

mış ve incelemiştir. Bu üç özel hal şunlardır; 

(1) Elde edilen bu modele göre esneklikler sonucunun geçer¬ 
li olabilmesi için başka hangi varsayımlar gerekmektedir? 

(2) Hem ülke içinde hem yabancı ülkede, veya ya ülke için¬ 
de ya da ülke dışında tam istihdamın gerçekleşmesi halinde ne ola¬ 
caktır? 

(3) Sözkonusu bu ilişkiler bakımından, birbirleriyle tica¬ 

rete giren ülkelerin özdeş olması durumunda ne olacaktır? 

1- İlk halde Kennedy'nin sonucunun esnekliklerle varılan 

sonuca eşit olabilmesi için ki iki varsayımın daha yapılması gerek¬ 

mektedir. Bunlardan birincisi talebi gelirle ilişkilendiren fonk¬ 

siyonel tanımlamaların ortadan kaldırılması, ki böylece I . r H Ky h h 

E İç ve F — sıfıra eşit olacaktır. (diğer bir ifadeyle gelir¬ 
deki değişme talebi, bu arada da dışalım talebini değil tasarruf 
düzeyini etkileyecektir); ikincisi ise Hh'in ve H 5—'in H—'e göre 
ve F£'in ve Pzr in F *v.ye kıyasla çok büvük olduğudur. 
(yani iç ve dış mel İlamın arzının sırasıyla iç ve dış malların fi¬ 
yatlarına çok büyük ölçüde bağlı olduğudur; yatık büyük harflerle 

gösterilen talepler ise zaten bu fiyatların tek başlarına birer 
fonksiyonu değildirler) 

Bu taktirde, pay ve paydanın Hh ve Ff'e bölünmesiyle (44) 
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no'lu ifade şuna eşit olmaktadır: 

  

e — . ir . 'e' İİ 4 (EetE- di Tl Fi ) —-E FT -* Ip (45) 
k. e. ,€' e a | (EetE— se FT) (Ti tIZi İT h ) 

Dolayısıyla, esneklikler sonucunun geçerli olabilmesi yurtiçi malla¬ 

rının üretimin genişlemesinin dışsatım mallarının üretimini et¬ 
kilemeden gerçekleşebilmesine; aynı şekilde yabancı malların üre¬ 

timinin genişlemesi de dışalım mallarının üretimin etkilemeksizin 

gerçekleşmesi koşuluna bağlanmış olmaktadır; diğer bir ifadeyle 

ülkelerde tam istihdam koşulu yoktur. 

2- İkinci halde ülkelerin birinde ya da her ikisinde de 

tam istihdam vardır. Bu halde mutlak fiyatlar analizden düşer, 

nisbi fiyatlar önem kazanır. Buna göre ticaret hadlerindeki de¬ 

ğişme sıfıra eşittir, (çünkü ee ve Hh sıfıra eşitlendiği için 

44 no'lu denklemin payındaki determinantın ikinci sutünu baştan¬ 

başa 0'a eşit olacak böyle determinant yok oladaktır.) Öte yan- ¬ 

dan her iki ülkede de aynı anda tam istihdam varsa, bu taktirde 

paylardaki determinant da sıra toplamları sıfırı verecâği için 

yok olacak böylece ticaret hadlerindeki değişme, veya hatta olup 

olmayacağı, belirsizleşecektir. Cebirsel olarak, bu durumda, bi¬ 

linmeyen sayısı denklem sayısından bir azdır. 

3- Son hal ise ülkelerin özdeş arz ve talep fonksiyonları¬ 

na sahip olmaları halidir. Bu taktirde de sonuç şudur: Eğer dış-¬ 



alım ve dışsatımın arz ve talep esneklikleri küçük değerler alı¬ 

yorsa ticaret hadlerinin kambiyo kuru değişmelerisonucunda ne 

yönde değişeceği ziyadesiyle belirsizdir. Bu değişme lehte veya 

aleyhte, büyük veya küçük olabilir. Eğer arz esneklikleri talep 

esnekliklerini haylice aşıyorsa, ticaret hadlerindeki değişme 

aleyhtedir; ancak esneklikler formülü dışalım ve dışsatım talep 

esnekliklerinin büyük değerleri için ticaret hadlerindeki.bu kö¬ 

tüleşmeyi olduğundan az, küçük değerleri için de olduğundan fazla 

göstermektedir. Bir de talep esnekliklerinin büyük değerleri için 

ticaret hadlerindeki değişme kambiyo kuru değişmesinden daha az 

olacaktır. 
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II-C) Parasal Model 

Basit esneklikler modeline getirilen bir diğer eleştiri de 

bu analizin kambiyo kurları ile ticaret hadleri arasındaki iliş 

kiyi araştırırken Ooparayı ve para politikasının gözönüne almadığı¬ 
dır. Kabul edilmektedir ki, devalüasyonun iç ve dış fiyatlar üze-. 

rindeki etisi ücret, para ve maliye politikalarına da bağlıdır. 

Örneğin Kemp, böyle bir model geli şiirli ğiiz”. Bu modelde dışalım 
ve dışsatıma olan talep bu malların nisbi fiyatlarının yanında 
gerçek (reel) para arzına da bağlanmıştır. Kemp modelinde iç ve 
dış arzını sabit olarak aldığı para stokunu da bir mal gibi gör¬ 
mekte ve tüm malları birbirleriyle ikame edilebilir (rakip) kabul 

etmektedir. (Gross substitütible) Böylece bir malın fiyatında 

meydana gelebilecek bir yükselme diğer mallara olan talebi arttı¬ 
racak veya mal fiyatlarındaki bir düşme parafin fiyatında bir 
yükselme olacağından mallara olan talep artacaktır. 

Bu modelde devalüasyon halinde iç fiyatlar yükselecek, dış 

fiyatlar düşecektir, içeride bu yükselme dışarda da bu alçalma de¬ 
valüasyona eş oranda değildir, ondan azdır. Bu fiyat hareketleri 
sonucunda sabit para stokunun reel değeri yurtiçinde azalırken 

yurtdışında artmakta, böylece dışsatıma olan dış talep genişler¬ 

ken, dışalma karşı iç talep daralmaktadır. Sonuçta, ticaret had¬ 
leri üzerinde doğabilecek etki ülkelerin marjınal eğilimlerinin o 

oranlarına bağlıdır. Özellikle eğer, devalüasyon yapılan ülkede 
  

8 Kemp, Murray C. "The Rate of Exchange, the Terms of Trade and the Balance 

of Payments in Fully Employed Economies" International Economic Review Vol 3., 
1962, 314-327, 
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dışalım mallarının marjinal satın alma eğiliminin dışsatım mal¬ 

“larının marjinal satın alma eğilimine oranı yabancı ülkedeki 
mütekabil oranı aşıyorsa, ticaret hadleridevalüasyon sonucunda 

iyileşmekte, küçükse kötüleşmektedir; oranların iki ülkede bir¬ 

birine eşitliği halinde ise değişmemektedir?, Sembollerle, M'le¬ 
rin marjinal eğilimleri, m ve x'in sırasıyla dışalım ve dışsatım 

mallarını, I ve II'nin de sırasıyla evsahibi (devalüasyon yapan 

ülke) ve yabancı ülkeyi:'gösterdiğini kabul edersek, 

M 

mü > ÜrI,m (46) 
Me < Mırx 

koşuluna göre ticaret hadleri iyileşecek, değişmeyecek veya kö¬ 

tüleşecektir. 

Değinilen bu son model aşağıda verilen beş denklem sis¬ 

temirden oluşmaktadır. 

EZ. I II E, . P, A Pp A 
mii aş e 3 Yy 

P, Pı P, P, 

P P ZI P . P I 
Bp 2 gi, A Şi pi ( 2, 3-0 P P 1, i P P (2) Ni L “5 1 1 

Ars  -0 

I 5 

  

İ»Bilindiği. gibi bu koşul ülkeden ülkeye transfer ödemeleri için de geçerlidir. 
Bununu nedeni parasal varlığın gerçek değerinde devalüasyonla meydana gelecek 
değişmenin ülkelerin karşılık olarak satın alma güçleride eş bir kayıp ve ka¬ 
zanca yol açar değişmedir; skins ikm inmesini ine insüütnetkrezmzilnilni ÖÜHİMLLRİLİLMNİLİNERİĞNENAAİĞİNLEĞLİNİLEN 



E 
E 

la, i malı iç ve dış talep fazlaları (excess demand) , mal fiyat¬ 
Bu sistemde E ve EŞ (121,2) ile gösterilen, sırasıy-— 

ları arasındaki oranın (yani ticaret hadlerinin) ve (reel) iç ve 

dış özel nakit varlığının A ya. Tİ fonksiyonu olarak ifade 

edilmektedir r yine r kambiyo kurunu, B'de ödemeler dengesini 

göstermektedir; nokta ise zamana göre değişmedir. 

Modelde kambiyo kuru değişmelerinin etkisi ani ve kalı¬ 

cı (steady-state) olmak üzere iki ayrı zamanda incelenmektedir. 

Buna göre kambiyo kuru değişmelerinin yol açtığı fiyat değişme¬ 

leri t zamanında 

ZI M5 ö 
Pp, (tp, Ayr AĞ gi m 

olarak yazıldığında, ilk andaki etki 

0 IT 

olarak, sonraki kalıcı etki ise; 

  

d OE P, ( * 2 Aç, Aç ı F ) 
d © ZE II 
gr 2 Co, Ag! Ag 8 ) 

olarak ifade edilecektir. 



(a) Devalüasyonun ani etkisi: 

(47) no'lu sistemde ilk üç denklemin r'ye göre türevi alın¬ 
dığında aşağıdaki sistem elde edilir, 

  

    

  

    

  

  
            
    

  

a » y/ Y ij 
Z II I II 
E E; E E ET 6“1 ş8'İ ö”“7 ş 61 o dp, ği ös, 
ör, ÖP, ör, ö>, dr ör 
T IT I IT 6 ÖE, ÇÖZ, ÖV dp öz. 

SEL SE be. öp dr — fi 
II I 2 
- İğ E Sa 2 çeröğ * 677 1 dB SE, İğ Pp 2 Pp P ie 6) 69 62 62 dr Ör 

* 47 > / 
buradan; 

dp. II i . A — av o A İM Ani t Mrr,x (A) A) 
d P, az (49) 
an <p) a ran Özdel terx A2 Az Az taa) 

1 

az1 
SE mi A İM m (A3 İM x CA ALI İ 

çıkarılmaktadır ki A, (48) no'lu denklemdeki kare matriksin deter¬ 

minantı, iş ise, A'nın (i-j) elemanın kofaktörüdür. Ancak bizi 
(49)'un iki no'lu eşitliği ilgilendirmektedir; zira o!ifade kam¬ 

biya kuru değişmesinin (dr), ticaret hadleri üzerindeki etkisini 

göstermektedir, 



Öte yandan ülkelerde malların birbirleriyle ve parayla 

ikame edilebilirliği koşulu gözönüne alındığında, ve A'nın di¬ 

ğer elemanları üzerindeki kayıtlayıcılar; 

P El t Pp g7 fg? i 2E2 3 <9 

özdeşliği ile verilen evsahibi ülke bütçe kısıtlâyıcısının P,'e 
göre türevinin alınmasıyla; 

    

    

      

  

5g! ög11 
Se Fd z > a, İİ i 7 
öp, öp 
j İj 

(50) 

öp1 ögTI : <o, — < 0, * i 51,2 
&P.. öp 

ir ek dei eği — . ( * ) — M > 0 i— 152 
ör ör, öp, Eg 

ve; 

ös: 8g1 — ak i,j 71,2; i #ğj 
öp, öP, 
1 1 

(51) 

ös; ögi1 
7 > DER i,j “1,2; i #j 

özellikleri ortaya çıkacaktır. Bu özelliklerden yararlanarak, 

bu özelliklerin yardımıyla, ve A'yı ve onun ilgili kofaktörlerini 

yerine koyduğumuzda; 
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A > 0 olacağı için 

P », ga o 2 ) : Ba Mi iğ Mr x Mr.m m d 
ir * Te tg 

koşulu elde edilir, Diğer bir ifadeyle bu modelde ticaret hadle¬ 
ri ile kambiyo kuru ilişkisi için (46) no'lu koşul ortaya konul¬ 

muştur. 

(b). Devalüasyonun kalıcı etkisi 
  

Bilindiği gibi bütün kalıcı durumda mal piyasaları denge¬ 

ye erişmekte, ödemeler dengesi ise sıfıra eşitlenmektedir (Com¬ 

paratiye statics) O halde 

İ İs se gil İN, İ ez E; (P,PJA ) İE; (Pı, PJ,rA ) 0 i—1ş2 
(53) 

z M e oğ Mİ a Pı 5, (Pu, PV A) - PE, XP, P, ,rA ) 0, 

Buradan r'ye göre türev alır. 

gi 2. r dal? -p 
dr & Nil 

olduğu hatırlanırsa; 
i dP. fiyat değişmelerinin kambiyo kuru değişmeliren oranları ( i ) 

bulunduğunda; e 
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P 
ğ 2 5 (>) -o (55) 

e 

elde edilir. Dolayısıyla mevcut varsayımlara göre ticaret had¬ 

leri değişmesi ikinci denge haline ulaşıldığında sıfırdır, ya¬ 

ni hadlerde değişme yoktur, ilk haline eşittir. 
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III- Uygulama 

Buraya kadar olan bölümde kambiyo kuru ile ticaret hadle¬ 

ri arasındaki teorik ilişki çeşitli modeller aracılığıyla tar¬ 

tışılarak anlatılmıştı; bundan sonraki bölümde ise, Türkiye ör¬ 

neğinde, bu iki değişken arasındaki ilişki 1968-81 dönemi için 

regresyon analiziyle araştırılarak sınanacaktır. Bu amaçla baş¬ 

lıca iki ticaret haddi kavramı üzerinde durulmuştur. Bunlar, Net 

trampa ticaret hadleri (fiyat ticaret hadleri)ile Gayri safi trampa | 

ticaret hadleridir. (miktar ticaret hadleri). Kambiyo kuru ile | 
ilişkilindirilirken bu iki ticaret haddinden birincisi bağımsız de- | 
ğişken, ikincisi ise bağımlı değişken olarak düşünülmüş; böylece | 
bir yandan (dış ticarete konu olan) mal fiyatlarındaki değişmelerin kambiyo kuru üzerindeki yansımaları bulunurken, öte yandan da kam- | 
biyo kuru değişmelerinin mal miktarları üzerindeki etkisinin ölçüle¬ 

bilmesi hedeflenmiştir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, istatis¬ 

tiki anlamada, fiyat ticaret hadleri ile kambiyo kuru arasında kuv¬ 

vetli bir ilişki olmasına rağmen, kambiyo kuru ile miktar ticaret 

hadleri arasında oldukça zayıf bir ilişki sözkonusudur. 

Çalışmada kullanılan dış ticaret verileri izleyen sayfalarda da 

görüleceği üzere şöyledir: 1968-31 dönemi için Tablo 1 ve Tablo 2'de 
TL ve $ cinsinden cari fiyatlarla, sırasıyla, dışalım ve dışsatım 

değerleri ile, gerçekleşen kambiyo kuru değerleri verilmiştir. Tablo 

Tablo 3 ve Tablo 4 de bu dönemdeki dış ticaret değer endeksi fiyat ve miktar | 

endeksleriyle birlikte gösterilmiştir. Bu verilerden hareketle bulu¬ 

nan fiyat ve miktar ticaret hadleri ile kambiyo kuru endeksleri ise 
zaman serileri olarak Tablo 5'de verilmektedir. Şekil 1 ve Şekil 2 
zamana göre ticaret hadleri eğrilerini, şekil 3'de kambiyo kuru eğ¬ 

risini göstermektedir.   



Tablo 

Yıllar * 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Kaynak : 

7 

10 

L7 

22 

29 

53 

68 

82 

104 

iL3 

178 

613 

1 002 

215 

347 

725 

346 

796 

123 

987 

940 

881 

290 

505 

274 

356 

223 

La 

426 

085 

635 

563 

087 

808 

559 

058 

343 

190 

398 

di 

“000 g. 

763 659 

801 236 

947 604 

270 841 

562 554 

086 214 

777 559 

738 : 558 

128 647 

796 278 

599 024 

069 432 

909 367 

933 347 



Tablo 2 İhracat 

Yıllar 000 TL 
1968 4 467 771 

1969 4 831 503 
1970 6 407 703 

1971 9 090 049 

1972 ıl 875 876 

1973 18 037 430 

1974 21 197 287 

1975 20 075 054 

1976 30 775 463 

1977 31 338 498 

1978 55 357 837 

1979 75 743 688 

1980 221 498 145 

1981 530 715 761 

  

Kaynak : DPT 

,? 

al. 

pa 

496 

536 

588 

676 

884 

317 

EE 

401 

960 

155 

288 

261 

910 

702 

419 

834 

476 

602 

969 

083 

182 

075 

214 

026 

163 

193 

122 

934 112, 

00 

00 

89 

43 

42 

69 

83 

33 

70 

88 

di 

50 

11 

85 



Tablo 3 

Yıllar 

1968 

1969 

1970 

AL 

M9 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

İğ w 

Fiyat 

100,0 

101,4 

LUZ.,5 

109,2 

112;5 

136,6 

226,4 

232,6 

242,3 

274,6 

312/7 

305,3 

592,8 

616,0 

( 1968-100 ) 

100,0 

103,5 

121,1 

140,4 

181,9 

200,0 

218,5 

245,6 

277,2 

276,4 

192,6 

172,3 

174,7 

189,9 

  

Kaynak : DİE 

Değer 

100,0 

104,9 

124,1 

153,5 

204,6 

273,2 

494,7 

620,5 

671,6 

759,0 

602,2 

663,8 

1035, 7 

1169,8 



Tablo 4 

YILLAR 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

70 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

- 40 ¬ 

Fiyat 

100,0 

100,5 

a9 a 

106,6 

116,8 

145,3 

191,5 

192,0 

197,8 

21,1 

227,9 

279,5 

324,5 

311,0 

(Dolar Üzerinden) 

(1968 -100) 

Miktar 

100,0 

107,6 

119,5 

127,9 

182,6 

161,2 

147,0 

199,6 

167,3 

503,2 

180,6 

304,6 

  

Kaynak İE 
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Tablo 5 : 1968-81 Yılları . Ticaret Hadleri ve Kambiyo Kuru Gözlem 
Değerleri Endeksleri 

  

(1968-100) 

Yıllar Fiyat Kambiyo Logr Mirtar 
. Ticaret Had(N) : Kuru (r) Ticaret Had (0) 

1968 100,0 100,0 2,00 100,0 

1969 99,1 100,0 « 2,00 96,2 

1970 96,8 121,0 2, 0827854 10173 

1971 97,6 161,0 2,0268259 109,8 

1972 103,8 158,0 2,1986571 li9,1 
1973 106,4 15650 2,1931246 109,5 
1974 84,6 155,0 2,1903317 EBD g5 

1975 76,0 161,0 2,2068259 167,1 

1976 81,6 178,0 2,25042 138,9 

1977 76,9 200,0 2,30103 165,2 

1978 72,9 272,0 2,4345689 25,2 

1979 126 385,0 2,5854607 105,8 

1980 54,7 857,0 2,9329808 96,7 
1981 50,5 1249,0 3,0965624 62,3 
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III-A) Regresyon Analizi: İki değişkenli basit doğrusal 
  

regresyon modeli; 

Bilindiği üzere, iki değişken (Y ve X) arasında 

Yy, <a * 8 X; t ei i. Sİşdyiziyf (56) 

şeklinde bir regresyon modelinin kurulabilmesi için aşağıdaki 

varsayımların yapılması gereklidir; 

Hata terimi e; için: 

(a) e; normal dağılımlıdır. (57-a) 
(b) E(e,) z 0 (57 -b) 
(c) E(e,?) wo? (57-c) 
(a) E(e,.8,) - 0 ( #j) (58-d) 

ve 

(e) Bağımsız değişken X; stokastik olmayan bir değişkendir. 
Bu varsayımlara dayanarak, Tablo 4'de verilen kambiyo kuru 

ve fiyat ticaret hadleri gözlem değerleri kullanıldığında aranan 

regresyon doğrusunun denklemi; 

2 Log r < 3.7080732 - 0.0163898 N, R“-0.783 (58) 
(0.2127665) (0.0024698) 

olarak bulunmuş ve bu doğru Şekil 4'de gösterilmiştir. Burada r 

kambiyo kurunu, N'de fiyat ticaret hadlerini göstermektedir. Gö¬ 

rüldüğü gibi (58)'de verilen regresyon denklemi yarı-logaritmik¬ 
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tir, çünkü kambiyo kuru eğrisi Şekil 3'den de farkedileceği üzere 
logaritmik bir trende sahiptir. Öte yandan eğim katsayısının (-) 

olması ticaret hadleri ile kambiyo kuru arasında beklendiği üzere 

ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Denklemdeki 

katsayıların altında parantez içinde verilen değerler katsayıla¬ 
rın standart hatalarıdır. 
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II1-B) Regresyonun Doğruluğu 

Bulununan fegresyonun doğruluğundan, tamlığından amaç 
elde edilen doğrunun eldeki veriye ne ölçüde uyduğunuz araş¬ 

tırılmasıdır. Bu da bağımlı Selmi Mendili değişmelerin ne öl¬ 
çüde sistemli değişmeler gösteren bir başka değişkenle açık¬ 

lanabildiğine bağlıdır. Örneğimizde bağımlı değişken kambiyo 
kuru olup, biz bunu fiyat ticaret hadleri ile açıklamaya ça¬ 
lıştık. Diğer bir ifadeyle, ticaret hadlerindeki sistemli de¬ 

ğişmeler kambiyo kurundaki değişmelere sistemli bir şekilde 

yansımakta mıydı? Denklem (58) 'de de verildiği üzere iki de¬ 

ğişken arasındaki determinasyon katsayısı (R2) 0.783 olarak 
bulunmuştur. bununu anlamı şudur: R? ilişkinin kuvvetini göster¬ 
diğine göre fiyat ticaret hadlerindeki varyans kambiyo kurun¬ 

daki varyansın $ 78'ini açıklayabilmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle, ergresyon analizinde bağımlı 

değişkenin gerçek gözlem değerlerinin ortalamadan olan farkla¬ 

rını veren toplam kareler toplamı (TSS), yani Y'deki değişme 

veya varyasyonun iki kaynağı vardır: Bu değişme ya bağımsız 

değişkendeki( X )değişmeden ileri gelmektedir, ki bu taktirde 

Rİ'nin 1'e yakın bulunması gerekmekte, yani bağımlı değişken¬ 
deki değişmeler bağımsız değişkendeki değişmeleri 
sistemli bir şekilde izlemekte, X'deki değişmeler Y'deki de¬ 

ğişmeleri açıklayabilmektedir; ya da Y'deki değişmeler sistem¬ 

li olmayan artık ya da hata terimindeki (e,) değişmelerden 
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ileri gelmektedir, ki bu taktirde de R“ nin ufak, sıfıra yakın 
olması beklenir ve böylece bulunan regresyon doğrusunun iyi bir 
uyum göstermedği anlaşılır. Örneğimizde R? büyük bulunduğuna gö¬ 
re iki değişken arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur. 

Şimdi bu söylenenleri matematiksel olarak ifade edelim 

ve ANOVAR (Varyans Analizi) tablosuna geçelim: Y, Y ve Y, sıra¬ 
sıyla gerçek değerleri, tahmin edilen değerleri ve ortalama de¬ 
ğeri göstersin: 

Y; meli e; (59) 

tanımından hareketle 

, Y; - Y - Y-Y 4 e; (60) 

olacağından tarafların karelerini alıp tüm gözlem değerleri için 
topladığımızda 

> (x,-9) 7 — (1-7)? e,? 25 (9,- Ü) ei (61) 
elde edilecektir. Eşitliğin sol tarafı, gözlem değerlerinin or¬ 

talamadan olan farklarının karelerinin toplamı, yani Y'deki var¬ 

yasyondur. Eşitliğin sağ tarafı ise, son terim * 

— 

2 X(â **'8B X, - Y) e;2 Ze, * 2pXX,e, - 2 Y Ye, 

olarak yazıldığında en az kareler metodu gereği sıfıra eşit olaca¬ 
ğından1', 
  

o A z Çünkü en küçük kareler normal denklemleri Ze <0 ve ME 0 şeklinde de 
yazılabilir 



-2 . a ği > > (Xx, e e ÇE, — Y,) (63) 

şeklinde ifade edilir. Sağdaki ilk terim tahmin değerlerinin or¬ 
talamadan farkı (SSR), ikinci terim ise artıklardır (SSE). iyi 
bir uyum veren doğrunun SSE'yi, metodun mantığı gereği, minimize 
etmesi arandığından SSE ne kadar küçük olursa regresyon doğrusu¬ 
nun uyum başarısı o denli yüksek olur; ideal koşulda SSE sıfır¬ 
dır; böylece Y'deki tüm varyasyon X'deki, yani regresyonu yapan 
değişkendeki değişmeyle açıklanmış olur. Örneğimizde TSS, SSR 
ve SSE değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

ANOVAR TABLOSU 

  

  

Değişme Kaynağı Kareler toplamı(SS$ Oo Serbestlik derecesi(s.d) ortalama 
X SSR -1,0961567 E. MSRSI. 091567 

hata SSE —0,3029361 12 MSE—0,0252446 

toplam TSS -1.3990928 IE 

Regresyonun F değeri 

MSR 1. 096 

MSE 0.025 
PS -43,84 162) 

olarak bulunmaktadır. Bu değer kritik F değeri olan (tab. F, 12 01”) 
/ / 

9.33'den büyük olduğu için H. z 8- 0 şeklindeki boş hipotezi redde¬ 
der ve kambiyo kuru ile ticaret hadleri arasında anlamlı bir iliş¬ 
ki olduğunu belirtebiliriz, 

i 
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A 
Logr 

3.7080732 - 0,0163898N 

     
    

Logr 4 i 8 8 8 3 N 2 ii 
  

ns rk el KA iy dongaanenimna r/o nm na odada a a IAN Sülrikriir deri 4m 
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Şekil: 4 

Kambiyo Kurunun Fiyat Ticaret Hadlerine Regresyonu, 
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.IV- Ticaret Hadleri ve Dış Açık. 

Bundan önceki bölümde ticaret hadleri ile kambiyo kuru 
arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya konmuştu. Bu bölümde 

ise ticaret hadleri ile dış açık arasındaki ilişki üzerinde du¬ 

rulacaktır. 

Tablo 1 ve Tablo 2'deki verilere göre ele alınan 1968-81 

dönemi için kümülatif dış ticaret açığı 29.9 milyar dolar dola¬ 

yındadır. (Bkz. Tablo 6) Bu değer, miktar ticaret hadleriyle fi-— 

yat ticaret hadlerinin dış ticaret hacmi üzerindeki birlikte 

etkisini içermektedir. Bu açığın ne kadarının ilgili dönemde 

fiyat ticaret hadlerinin ülke aleyhine değişmesinden ileri gel¬ 

diğini bulabilmek mümkündür. Bunun için ihracat değer serilerinin 

ihracat fiyat endeksiyle, ithalat değer serilerinin de ithalat 

fiyat endeksiyle bölünerek her yıl için alınan farklar dönem bo¬ 

yunca toplandığında dış açık reel olarak bulunacaktır. Buna göre 

reel dış ticaret açığı kümülatif olarak 8.3 milyar dolar düzeyin¬ 

de kalmaktadır. Dolayısıyla, dünya piyasalarından Türkiye,ye yan-— 

sıyan önemli bir gösterge olan fiyat ticaret hadlerindeki olum¬ 

suz gelişmeler sonucunda 1968-81 döneminde 20 milyar doları aşan 

bir döviz kaybı sözkonusu olmuştur. Bu tutar oransal olarak bu 
dönemdeki toplam nominal dış açığın $ 72'sini, toplam dış tica¬ 

ret hacminin ise $ 28.2'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadey¬ 

le, dünya piyasalarında fiyat makası şayet Türkiye aleyhine sey¬ 

retmeseydi ülkemiz 1968-81 döneminde yaklaşık 3/4 oranında döviz 

kazancı sağlayacak, reel itnalat 1 ihracat hacmi de yaklaşık 1/3 

oranında genişleyebilecekti. 
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Bu analizde ilginç olan nokta 1974 öncesine oranla 1974 

sonrasında kümülatif reel dış ticaret açığı ile kümülatif nomi¬ 

nal dış ticaret açığı arasındaki farkın çarpıcılığıdır. 1968-73 

döneminde dış ticaret açığı carifiyatlarla 2 829 milyon dolar 

düzeyindeyken reel açık (1968 fiyatlarıyla) 2 544 milyon dolar 

kadardır; oysa bu değerler 1973 sonrasında, sırasıyla 27 143 mil¬ 

yon dolara karşılık 5 769 milyon dolar olmuştur. Her ne kadar baz 

yılından uzaklaşıldıkça reel değerle nonminal değer arasındaki 

farkın açılması zaten beklenen bir olgu ise de bu farkın aslında 
bu denli büyümesi özellikle 1974 yılından sonra ithalat fiyat en¬ 

deksinde petrol fiyatlarındaki artışın giderek artan etkisinin 

sonucudur. Nitekim 1968 - 100 bazında toplam ithalat fiyat endek¬ 

sine göre yapılan ticaret hadleri ile petrol dışı ithalat fiyat 

endeksine göre yapılan ticaret hadleri 1974 yılına kadar çok ya¬ 
kın bir seyir sürdürmüş, ancak o yıldan sonra fark birinci aley¬ 

hine açılmıştır. (Bkz. Tablo 7.) 

Dökümantasyon, ve 

| 
| 

| p T NA 
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Tablo : 7 

Ticaret Hadleri 

Yıllar Taplam İthalat Petrol Dışı İthalat 

Fiyat Endeksine Fiyat Endeksine 
Göre Göre 

1968 100,0 100 
69 99,1 99,0 

70 96,8 95,9 

71 97,6 STş2 

72 103,9 103,7 

73 106,4 107,3 

74 84,6 02,7 

75 76,0 82,8 

ie 81,6 | 92,6 
77 76,9 89,4 

78 72,9 86,7 

79 72,6 91,4 

80 65,2 92,9 
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SONUÇ 

Bu çalışmada kambiyo kuru ile ticaret hadleri arasındaki 

ilişki ele alınmıştır. Önce bu iki değişken arasındaki teorik 

ilişki çeşitli modeller aracılığıyla anlatılmış, sonra da Türki¬ 

ye'de 1968-81 dönemi için bu ilişki regresyon analiziyle sındnmış¬ 

BI 

Ele alınan ilk model esneklikler modelidir. Bu modele göre 

ikisi ithalat ikisi de ihracat piyasalarında oluşan dört arz ve 

talep eğrisinin birbirlerine oranla alacakları değerlere göre 

bu iki değişken arasındaki ilişkiyi tayin etmek mümkündür. İkinci 

model ise esneklik kavramına tanım farklılığı getirmektedir. Çünkü 

kabul edilmektedir ki, ülkelerin üretimlerinde mühhasıran dış tica¬ 

rete konu olmayan mallar da vardır. Öyleyse esneklikler bulunur¬ 

ken kambiyo kuru değişmeleri sonucu gelir ve talep kaymaları, kay¬ 
nakların alternatif kullanımlar dikkate alınmalıdır,zira devalü¬ 

asyon dış ticarete konu olan ile olmayan mallar arasındaki nisbi 

fiyat yapısını değiştirir. Üçüncü model ise, bu iki değişken ara¬ 

sındaki ilişkinin araştırılmasında para arzının önemini vurgula¬ 

maktadır. 

Uygulama bölümünde dış ticaret hadleri ile kambiyo kuru 

ilişkisi Türkiye'de 1968-81 dönemi için araştırılmış ve istatis¬ 
tiki anlamda bu iki değişken arasında ilişki olmadığı hipotezini 

doğruluyacak bir kanıt bulunmamıştır. İlgili dönemde Türkiye'de 



hem fiyat ticaret hadleri aleyhte değişmeler göstermiş, hem de 

IL'nin dış para cinsinden değeri sürekli olarak azalma içine 
girmiştir. Fiyat ticaret hadlerinin olumsuz gelişmeleri yanın-— 

da dış ticaret açığıda reel olarak büyümüş, bu durum da TL'nin 

yabancı paralar karşısındaki değerini düşürme yönünde giderek 

artan baskılar yaratmıştır. Dolayısıyla geçmişte gözlenen trend 

gelecekte de devam edecek olursa devalüasyonların yapılması kaçı¬ 
nılmaz olacaktır. 
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Ek: Ticaret Hadleri: Kavram ve tanımlar: 

Teoride ticaret hadlerinin kavramsal olarak neyin göster-— 

gesi olduğu konusunda tam bir açıklık yoktur. Zater bu nedenle 

çeşitli (dış) ticaret hadleri tanımları ortaya sek an Si, Ge
nel olarak bu tanımlar birbirlerine alternatif veya birbirleri

ni tamamlayıcı niteliktedirler. Bu tanımlar aşağıda verilmekte— 

dir. Ancak daha önce, en geniş anlamda, dış satım fiyatlarıyla 

dışalım fiyatları arasındakiilişki olarak tanımlayabileceğimiz 

ticaret hadlerini çalışmanın ve seyrinin yorumunun Kindleberger' 

e göre iki bakımdan Önemi. vardır: a) Toplam harcamalar içinde 

dış ticaret payının geniş olduğu ülkelerde ticaret hadlerinin 

ödemeler dengesi ve milli gelir üzerindeki etkisi büyüktür, 

b) iktisatçılar ticaret hadlerini ülkelerarası gelir farklılık
larını açıklayıcı bir değişken olarak görmektedir. 

Tanımlar: Ticaret hadleri tanımlarını üç grupta ele ala

biliriz. 

1) Dışsatım ve dışalım malları değişimi oranını esas alan 

tanımlar—- gayri safi trampa, net trampa ve gelir ticaret hadleri. 

2) Ülkelerarası üretken kaynaklar değişim oranını esas 

alan tanımlar - tek faktörlü ve çift faktörlü ticaret hadleri 

3) Dışticaretten doğan kazançları fayda-maliyet analizi-— 

ne bağlayan tanımlar - gerçek maliyet ve fayda ticaret hadleri. 

1-a) Net trampa ticaret hadleri: Net trampa ticaret had

leri dışsatım fiyatları endeksi ile dışalım fiyatları endeksi 



arasındaki orandır. Sembollerle 

'J LU dışsatım fiyat endeksi 

P — dışalım 5 " 

olduğunda 

N Xx 

bize net trampa ticaret hadlerini verir. Ticaret hadlerinin en 

yaygıntanımı da budur. N'deki bir yükselme, dışsatım miktarı 

sabit kalmak üzere daha fazla miktarda dışalım yapabilme imka¬ 

nı demektir. 

1-b) Gayri safi trampa ticaret hadleri: Taussig tarafın¬ 

dan ortaya atılan bu kavram net trampa ticaret hadlerinin tek 
taraflı Ödemeleri dikkate almadığı gerekçesine dayanmaktadır.. 

Gayri safi ticaret hadleri bir ülkenin toplam fiziksel dışalım 

ile toplam fiziksel dışsatımı arasındaki değişim oranıdır. Yine 

© x dışalım miktar endeksi m 

o a dışsatım." ” ise 

a. 
ini gayri safi trampa ticaret hadleridir. 

Ox 

G'deki bir yükselme belli bir dışsatım miktarına karşı¬ 

lık daha fazla dışalım yapıldığını gösterecektir. Bu fazlalık 



çok taraflı alışverişlerle mümkün olmaktadır. 

1-c) Gelir ticaret hadleri : Bu, net trampa ticaret had¬ 
lerinin dışsatım miktarına göre düzeltilmesiyle elde edilir. 

Dışsatım hacmi Özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli¬ 
dir. Gelir ticaret hadleri 

Şeklinde formüle edilebilir. Burada 

N - net trampa ticaret hadleri 

Ox a dışsatım miktar endeksini göstermektedir. 

I'daki bir yükselme ülkenin dışsatıma dayanan dışalım kapasite¬ 
sindeki bir artışı ifade etmektedir. Belirtelim ki, N ve Oy 
ters yönlerde değişseler bile I yükselebilir. 

2-a) Tek faktörlü ticaret hadleri: Tek faktörlü ticaret 

hadleri net trampa ticaret hadlerinin dışsatım endüstrisindeki 

verimlilik değişmelerine göre düzeltilmesiyle elde edilir. 

Be a İhracat verimlilik endeksi 

N — net trampa ticaret hadleri 

olduğunda 

S—Nİx 
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tek faktörlü ticaret hadlerini vermektedir. S'deki yükselme 

ticaret hadlerindeki lehde gelişmeyi ifade eder. Başka bir de¬ 

yişle, S'deki bir yükselme dışsatım malları üretiminde kulla¬ 

nılan girdilerin bir birimi karışlığında daha fazla miktarda 

dışalım yapılabileceğini gösterir. 

2-b): Çift faktörlü ticaret hadleri: Net trampa ticaret 

hadleri, hem dışsatım ham de dışalım malları üretim verimlili¬ 

ğindeki değişmelere göre düzeltildiğinde, elde edilen endeks, 

çift faktörlü ticaret hadleri,D,olur. Yani 

Dz N. EE 

. Burada 

N z net trampa ticaret hadleri 

Üy - dışsatım verimlilik endeksi 
Öm - dışalım verimlilik endeksi 

D'deki bir yükselme, dışsatım mallarındaki bir birim yerli 

üretim faktörünün daha çok dışalım mallarındaki yabancı üre¬ 

tim faktörüyle değiştirildiğini gösterir. 

3-a) Gerçek maliyet ticaret hadleri: Daha önce de belir¬ 

tildiği gibi gerçek maliyet ve fayda ticaret hadleri kavramları 

dış ticaretten sağlanan kazançla ilgilidir. Refah analizi söz¬ 

konusu olduğunda; dış ticaretten doğan kazanç, dışalımın getir¬ 

diği faydanın, dışsatımın götürdüğü zahmetin üstesinde kalan 



yarar olarak alınmaktadır. Buna göre gerçek maliyet ticaret 
hağleri (R), tek faktörlü ticaret hadlerinin (S), dışsatım mal¬ 

ları üretimde kullanılan verimli kaynaklar birimi başına düşen 
zahmet (disutility) endeksiyle düzeltilmesi sonucunda elde edi¬ 

lir. Böylece dışsatım malları üretiminde katlanılan fedakarlık 

dikkate alınmış olur. ¬ 

Zahmet endeksini R. ile gösterirsek, gerçek maliyet tica¬ 
ret hadleri (Ro) 

R — S.s. — olur. 

S, bilindiği gibi tek faktörlü ticaret hadleridir. Rp'deki bir 

yükselme dışsatım malları üretim metodlarında veya kullanılan 

faktör oranlarındaki değişiklikler dolayısıyla bir birime ger¬ 

çek maliyet başına daha çok dışalım yapılabileceğini gösterir. 

3-b) Fayda ticaret hadleri: Dışalımla belli bir fayda 

sağlanırken dışsatımla da bazı malların tüketiminden vazgeçil¬ 
mektedir. Gerçek maliyet ticaret hadlerinin, bu sağlanam ve vaz¬ 

geçilen faydalar niabi endeksiyle düzeltilmesi sonunda fayda ti¬ 

caret hadleri /U) elde edilir. Nisbi fayda endeksi U£ ile göste¬ 
rilirse fayda ticaret hadleri 

UZ R. U 

oluru 
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Tanımı verilen son iki ticaret hadleri kavramı, verim¬ 
li kaynaklar fedakarlık endeksi (Rx) ve nisbi fayda endeksi 
(Ug) nin hesaplanmasındaki bilinen güçlükler yüzünden pratik 
olmaktan uzaktır. 



KAYNAKLAR 

Corden, W. Max: Inflation, Exchange Rates and the World gconomy 

Clarendon Press, Oxford, 1977. 

Çarıklı, Turgut: Türkiye'nin Ödemeler Dengesi" , Türkiye Ekonomi 

Kurumu Konferansları Dizisi, no. 12, 1978. 
  

Draper, N.R., Smith, Harry: Applied Regression Analysis, John Wiley 
  

and Sons Inc., 1966. 

Frenkel, Jacob A.; Johnson, Harry G.: The Monetary Approach to   

the Balance of Payments, London, George Allen and Unwin, 

1977. 

Kazgan, Gülten: "Bunalımdan Büyümeye Geçişte Dışa Açılma" İktisat 

Dergisi Mayıs 1982, no. 210, s. 39-55. 

Kemp, Murray C.: "The Rate of Exchange, the Terms of Trade and the 

Balance of Payments in Fully Employed Economies"., International 

Economic Review, Vol. 3, 1962, s. 314-327. 

Kennedy,"Charles: Devaluation and the Terms of Trade" Review of 

Economic Studies, Vol. 18, 1950-51, s. 28-41. 

Kindleberger, Charles: Terms of Trade: A European Case Study,   

Technology Press of M.I.T. and Wiley, 1956. 

Kmenta, Jan: Elements of Econometrics, New York, Mac Millan, 1971 
  

Meier , Gerald M.: The International Economics of Development New   

York, Harper and Row, 1968. 



«ğü « 

Robinson, Joan.: " Beggar-My- Neighbour Remedies for Unemployment",” 

Essays in the Theory of Employment. 
  

D.İ.B. Dış Ticaret İstatistikleri. 
  


