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OtBtg; 

Son yıllarda eko no mil erin optimal ve etken gelişme yönlerinin 

tesbiti için pek çok araştırma yapılmıştır. Geliştirilen ''turn- 
pike" teoremleri ve optimal büyüme modellerinin az gelişmiş ülke¬ 
lerde geçerli olduğunu ileri süren görü; ler mevcuttur. Buna kar¬ 

şılık bu modellerin az gelişmiş ülkelerin gerçeklerine uygun olup 
olmadığı tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı aşağıda belirti¬ 

len noktaların mümkün olan açıklığa kavuşturulmasıdır. 

1. Karimal büyüme teorisi (geniş anlamda, optimal büyüme, 
optimal tasarruf modelleri ve ''turnpike11 teoremlerini kapsadığı 
kabul edilmektedir) hangi bakımlardan az gelişmiş ülkeler için ge¬ 
çerli olabilir? 

• İ 

2. Teori hangi noktalarda bu ülkelerin gerçekleriyle uyuşma¬ 
maktadır? 

3. 1u ülkelerde kalkınma sorununu çözmek için nasıl bir sen¬ 

teze gi .ilebilir ve bunu sağlayacak araştırma—geliştirme düzeni ne 
olabilir? 

Çalışmamızın metodu gereğince birinci bölümde adı geçen teo¬ 
rilerin geı. el bir tasviri yapılacak., ikinci bölümde ise bu teori¬ 
leri temsil eden bazı modeller daha ayrıntılı olarak açıklanacak¬ 
tır. Üçüncü bölümde İse bu teori vo modellerin Türkiye'de ve benzer 
şartlardaki ülkelerde geçerliliği tartışılacaktır. 

1. Taximal - optimal Büyüme (Genel Tasvir) 

a) optimal Tasarruf - optimal jüyüme 

kamsey'in meşhur makalesinde ortaya koyduğu yaklaşma 
ile bu teorinin öncülüğünü yaptığı söyl-nebilir (l). 



Bamsey'in yaptığı başlangıç şartlarına tabi olarak negatif 
olmayan zaman ekseni boyunca bir fayda entegralini maksimize etmekti. 

Eamsey'den sonra geliştirilen modellerde tasarrufun gelirin sabit bir 
proporsionu olarak düşünülmesinin doğru olmadığı görüşü ileri sürülmüş¬ 
tür. (2) Denilmektedir ki, tasarruf kararı sonsuz ufuk içinde faydanın 
maksimize edilmesi davranışının sonucu olarak ortaya çıkar. Önemli 
olan, gelecek tüketimin Iskonto edilmiş bugünkü değerini malimize eden 
tasarruf haddidir, Bu görüşe göre iktisadi plânlamada en önemli sorun 
tasarrui haddinin ne olacağıdır. Bu tasarruf haddi yukarıda ifade olu¬ 

nan tasarruf haddi olmak gerekir (3). 

Bu görüş esas itibariyle üç teoreme dayanmaktadır (4). 
- c 

a. -ğer ve yalnızca eğer bir ekonomik program belli bir 

devredeki tüketim akımının bugünkü değerini maıimum 

yapıyorsa optimaldir. Ancak bugünkü değer uygun gölge 
fiatlar kullanmak suretiyle hesaplanmış olmalıdır. 
Buıada gölge fiatlar gelecekte herhangi bir yılda bir 
malın tüketimine verilen de; eri gösteren hayali fi at¬ 
lardır. 3u fiatlar piyasa fiatmın belli bir (zaman 
tercih haddi) ile iskonto edilerek bugünkü değere irca 
edilmesi sonunda ortaya çıkan fiatlar ulaıak da düşü¬ 

nülebilir, Ancak gölge fiatlar geıçekte önceden veri 

olarak verilmemekte, çözüm sonucunda ortaya çıkmakta¬ 
dır. 3u noktanın gözden uzak tutulmaması gerekir. 

b. Ağer ve yalnızca eğer bir program ile»uygun göl^e 
fiatlar ile 

aa» Başka hiçbir tüketim dizisi (aynı veya daha az hugünkü 
değeri olan) tercih olunamıyorsa 

bb. Başka hiçbir "feasible11 üretim plânı daha yüksek bu¬ 
günkü kâr değeri vermiyorsa optimaldir. 



c. hger üretim sektörlere bölünebiliyorsa sektörler 

arasında dış ekone mi veya disekonomilerin mevcut 
olmaması şartıyla (b) teorisi bireysel sektörle¬ 
re yayılaoilir. 

Açıktır ki bu teoriler yalnızca üretim olanakları ve op— 

timasite kriteri hakkında bazı varsayımlar çerçevesinde doğrulana¬ 
bilir. 

Eamsey — Vleizsücker kriteri kabaca bir programın plâncı 
tarafından, eğer kâfi derecede geniş nesiller birarada düşünülür¬ 
se diğer herhangi bir programa nisbetle daha çok oy alacağı düşü¬ 
nülüyorsa o programın optimal olacağını ifade eder (5). Burada 

' X 

her neslin oyuna verilecek ağırlığın plâncı tarafından belirlene¬ 
ceği kabul edilmektedir. Denilmektedir ki, beş yıllık bir pers¬ 
pektif içinde uahi hedeflerin tesbitj. bir ölçüde bugünkü fedakâr¬ 
lıkla gelecekteki menfaatlerin dengelenmesi demek olacaktır. iğer 

öyle ise plânlama kararları zamanla ilgili ve plân süresini aşan 
tasarılara göre alınıyor demektir. Bu bizi optimal büyümenin ge¬ 

nellikle sonsuz bir ufuk içinde anlam azandığı görüşüne götürür. 
Bununla beraber bu konuda, sınırlı ufuk içinde optimal büyüme prog¬ 
ramları da geliştirilmiştir (6). 

Sonsuz ufuk programlarının gerekçesi olarak plân dönemi* 
sonu şartlarının bu dönemi aşan "optimization" kararlarından türe— 
fcilebileceği ve aynı mantığı uygulayarak "optimization*1 un ancak 
sonsua ufuk içinde düşünülebileceği ifaae olunmaktadır. Bu gömüşün 
sonucu olarak Eamsey — ueizsclcker kriterine bağlı olarak har mazi— 

mal proüramm optimal olauğu ve desentralize üretimcilerin kârları¬ 

nı ve tüketicilerin bütçe tehditlerine batlı olarak faydayı mazimi¬ 
ze ettikleri bir serbest rekabet sisteminin bu maıiroal büyümeyi 
sağlayabileceği ifade olunmuştur (7). 
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:3u yaklaşmanın iki sektör, (a.)' yatırım malı üritan sektör, 
b. tüketim malı üreten' sektör) mpjdbllerindeki. aksi: özellikle az ge¬ 
lişmiş ekonomilerde (a. ) sektörürğe ağırlık verilmesi gerektiği yö¬ 
nünde olmuştur. Ancak 1 ^ 6 u .13 ^ d>l jL i. ki'bu modeller kapalı 
ekonomi modelleridir. üza^a (8) ,ye Majıalonobis . & î-elaman (^) mo-. 
dall erinde bu nokta belirlidir» jJzawa ni ab et en dürük sermaye — 

işgücü oranlarına sşhip bir ülkede belli bir kritik seviyeye gelin- 
igjV . • 4 " ' ■' \ ‘ : • 

oeye kadar tüketim mallarinin yalnızca minimum ihtiyaçları karşıla- 
yaeak kadar üretilmesini ve ağırlığın/;,(a,) sektörüne verilmesini,bü 
noktadan itibar en. tüketim rçallâid "üretim h£ddinin dsftgeli büyüme 

..haddine kanar tsuıioen arttırılması bu ktiğlni savunmaktadır* Fa- 
hal ,-noois & leluman modeli (1>50—197û)) H. İlanda plânında uygulanan 
iki safhalı progıaralamayı öngörmektedir. Buna göre birinci safhada 
büyüme modeli gereğince trend çözümü elde edilmekte ve ikinci safhada 

bu sonuçlar kısa devre için kontrol edil er ok parametrelerde bazı dü¬ 

zeltmelere gidilmektedir. Kahalonobis mooalinde yatırım malları 
fi' 

sektörüne yatırımların optimal dağılımı tıend modeli kullanılarak'1 

uzun vâdede millî geliri madimiae etmek şartına tabi olarak tesbit 
olunmakta, ikinci safhada yatınmlann tüketim mallan sektörleri 
'arasında dağılımı belli bir istihdam hedefini gerçekleştirme gereği¬ 
ne göre yapılmaktadır-. 

a zeki el (10) bu modellerin açık eko no rşiyş>-uygülâhmas.ı ha- 
Ünde tam aksi Sonuçlar ela.e„ oluiTaca; ını göstermiştir. Tabii ki bu¬ 
rada kendisi> M'çföir dıs ticaret güçlü; ünün olmayacağını varsaymış— 
tır. Çalı:masının son--ou olarak açık ekonomide yatırımlaıın daha 
büyük proporsiyonunun tüketim mallan sektörüne gitmesi gerekeceğini, 
böyleoe daha yüksek gelir, tüketim ve istihdam yaratmanın mümkün 
elaca;'mı belirtmiştir. 



b) Maş-imal büyüme, 'Turnpike'1 *" 
I ' • " r"4" 

^■azimal büyüme konusu, vbn Keumann’ın 1937 yılında yayınlanan 
makalesiyle önem kazanmıştır (İl). Makalenin adı "3ir G nel Denge ,fb— 
delildir. Ancak, bu makale *ştatikalias — Casşel dengesiyle değil, 
büyüme ve dinamik dengeyle ilgiliydi. Gerçekten bu makalesinde von 

heumann kapalı ekonomisinirsiz tabi kaynaklar, tüketimin insanlar ve 
hayvanlar için idame-i hayat sevmesinde kalacağı ve bunun ara madde— 

ler gibi üretim maliyetine dahil^okaoa, ı gibi- varsayımlardan hareket 
ecierek ekonomide gelir artışının Jfcamamının t at ıi ıaa ayrılacağı ilkesi¬ 
ne göre serbest rekabete dayanan ve faktörler ve inputlar arasında 

kısmî ikame imkânı olan bir ekonomide uzun vâdede dengeli, pruporsionel 
bir büyüme yolunun• qJdugunu ve bu yolun raar.irrum büyüme hızına tekabül 

ettiğini göstermiştir. Bu marimum büyüme hızı faiz haduina eşittir. 
Bütün sektörler bu aynı ve sabit hızda büyüyeceklerdir. Uzun vâdece 
bu dengeyi (faiz haddi büyüme hızı eşitliği) sağlayacak başka bip yol 

» 

yoktur. Von keumann modeli daha sonra liemeny, Morgenstern & Thompson (12) 
Mckenzie (13) ve koopmans (14) tarafından genelleştirilmiştir.Bu genel¬ 
leştirme birden fazla yonJieuifi&nn çizgisi olduğu yönünde olmuştur. 'Von 
heumann moaslinin etrafındaki tartışma ‘'Turnpike" teoremlerinin geliş¬ 
mesine yol açmıştır. "Turnpike" t or-rleri esas itibariyle etken bü¬ 
yüme yollarının programlama süresi kâfi derecede uzun alındığı takdir— 
de, zamanın büyük kısmında bir von keumann çizgisine yakın kalacağını 
ifade eder. Diğer bir deyimle bir ekonomide başlangıç sermaye stok 
kombinasyonu ve devre sonu (terminal) tesröihier ekonominin von heumann 
Cizg isinde gelişmesine imkân vermiyorsa, kısa vâdede verimli olmasa da 
stok kombinasyonunu değiştirip von keumann yoluna girmesi ve program¬ 
lama süresinin sonuna doğru gene bu yoldan ayrılarak terminal hedefle¬ 
re yönelmesi uzun vâdede verimli olacak, yani ekonominin kal 1: ~ hızı 
uaha yüksek olacaktır. 

Başlıca üç "'Purapike” teoremi mevcuttur. a)DoS3ü‘ (Dorf'man, Samuel- 
son, Solow) (15) '‘Turnpike" teoremi, b.) MUıishima (16) "Turnpike" 
teoremi, c. ) Eadner (l?) "Purnpik," t--remi. 



2. Mas.imal — Optimal Büyüm© Modelleri (Bazı OrîjTkler ) 

a.) Jptimal Büyüme, üptimal Tasarruf 

1- Goudwin (18) 

y ; gelir 
c ; tüketim 

k ; sermaye 

6 i sermaye - hasıla uranı 

u s fayda (tüketime verilen değer) 
1 s i şgücü 

yt = V* 
yt = S ’ Vl ~kt 
u = t 

1 = laaEt 

Birinci eşitliği ikinci eşitlikte yerine koyarsak ve 
sonra da unu dördüncü eşitlikle herab-r üçüncü eşitlikte yerine koyar¬ 
sak (u)yu sermaye ve garının bir fonksiyonu olarak bulabiliriz. 

-i ( i u ~ p ( o*7 t t vl ) 
loe 

Planomın sorunutbaşlangıçtan terminal donem sonu (f)e 
£ kadar y u (k>t) yi maıimum yapacak değerleri bulmaktır. Bunun için 

t-o * 

z )dz. = o olmalıdır. 
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tirmez. 
dl^ .= o dır, çünkü, (o) veya (y) deki değiş me (1) i değiş- 

Böylece gerekli şart 

-aŞn] 

Su serilerde tipik terim 

r-Cı 
dk, dir. 

- ! x 9 'j ~t t-ı S 

* t 

clk^ leri seçmekte serbest olduğumuzu farz, e diyoruz. Bu 
halde (dk) laraaki bütün muhtemel değişmeler için toplamın (o) da eşit 
olması, ancak katsayılarının sıfır olmaoıyla mümkündür* .dğer (k) için 
bütün bu katsayıları sıtır yapacak bir zaman serisi bulabilirsek bu ara¬ 

dığımız çözüm olacaktır, yukarıdaki ifadeden 
t * 

& (tx) B - tâ. 
h lt9 

Bu Goodvvin tarafından kanış ey kaidesi olarak aulandırılan 
ve plâncıların takip etmesi gerektiği ifade olunan ana münasebettir. 

2— Yon Möiz3&cker (l'y) 

x i Sermaye 

c s tüketim 

u s fayda (tükettim ve zamanın fonksiyonu olarak düşü— 
nülmekt edîr)' 

f(x,t) s üretim fonksiyonu 
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” = i ~ f(xft) - o(t) 
dt 

u(c) = -c -m 

f(x) = xb 

— ~ u* (c) 
oc dt ejc dt 

veya özel bir durumda 

(l'm) c = bxb^c 

s « (x^ç) dersek 
b 

x 

(l ‘m) (sbxb 1 + — log (l-s) ) « bxb'”^ 
dt 

veya 

—log (l-s) = bxb 1'(l'-(ltnı)s) 
dt 

Herhangi bir "fsasible” program için S<1 olduğundan 

x <xb dol ay isiyle ~ (bxb 1) <b-(b-l) x2b 2 = b (b-l) (xb 1)2 

Böylece 

log (bx° <^b (b-l) x° ^ 
dt 
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Sonuç olarak en iyi sermâye birikim yolunun sabit ve 
s = 1 a eşit bir tasarruf haddi ile olacağı gösterilmektedir. îsbatı 

ltm 

geçilmiştir (20). 

3— hadner (21) 

s (i) malı outputu 

§ (i) malı üretimine ayrılan sermaye 

i (i) malı üretimine ayrılan işgücü 

1>« ve param it relerdir. 

_ / Bix _ i T (1- e/.) 7l - (e ) K. L/ 1' 

Kj + K2 ^ K , Lj* L2 - L 

(K) ve (l) toplam mevcut miktarları gösterir. 

Aşağıdaki şekilde feasible (y^f yg) output çiftlerini kap¬ 
sayan set gösterilmiştir. Bu,şekildeki eğri ile iki koordinat ekseni 
arasında kalan alandır. Jlğrinin kincisi verimlilik eğrisidir ve eğrinin 

üzerindeki noktalar verimli output çiftlerini gösterir. 



optimal 
nokta 'X 

0 

uğer (y^) ve (y2) outputlarına belli gölge aeğ^rler 
verirsek gölge fiat doğrusu 

d ~ P1 yl + P2 y2 

olarak yazılabilir, Burada (p^) ve (P2) göl&s fi at* 
lardir, 3u doğrunun verimlilik eğrisine teğet olduğu noktadaki 

output çilti en yüksek gölge değeri verecektir ve opt imaldir. 

Diğer taraftan azalan marjinal ikame nisbetlerini ifade edan bir 

(iso-welfare, fonksiyonu 

u (yıs y2) = yx * w2 log y2 

olarak yazılabilir. (3ur§.da (u) fay rayı ifade eder). 
3u durumda optimal program iki eğrinin birbirine dokunduğu noktada¬ 

ki output çixti tarafmdan-verilecektir, 3u durum aşağıdaki şe¬ 

kilde gösterilmiştir. 
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Tarifi icabı göl, s fi b cbf„xusunun verimlilik ve 
( iso-vreltare) eğrisin» teğet elması gerekir, zira bu noktada 
gölge değer mazimum olmaktadır, dolayısıyla (welıare) fonksi¬ 
yonunun bu noktadaki kısmî türevlerinin gölge fiatları veımesi 
gerekir, lani, 

jJlnZ£ = wı 

_ yr. 
P1 

Gösterilebilir ki optimal program 

a.) (o) gölge kar hasıl edecektir, 
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b. ) optimal bölüşüme prop.. r siy o nal almayan, 
bütün programlar negctii gölge kâr hasıl 

edecektir. İsbatı geçilmiştir (22). 

Jptimal programlarda optimum tasarruf haddinin 

tayini dinamik programlamanın uygulanmasıyla saflanabilir. So¬ 
nuç olarak gösterilmiştir ki optimum tasarruf haddi %'a eşit 
olacaktır. turada (S) aaman tercih katsayısıdır. Yani eğer 
iskoııto hareli (i) ise S = 1 — i dır. 

4. Uza-a (23) 

Yeade tipi iki sektör modeli kullarılmaktadır. Belli 
i ' 

bir Iskonto hadai (raman tercin katsayısı) için bir denge ser¬ 
maye /.işgücü oranı, k ve iki kritik sermaye / işgücü oranları 
(yatırım ve tül-,.etim malları sektörler için) k, ve k. mevcuttur, 

-ağer başlangıç sermaye / işgücü oranı, k (o) , kritik oran k^ dan 
küçükse optimal yolda ekonomi yatırım • -allan üretiminde ihti¬ 

saslaşacak ve tüketim malları yalnızca minimum ihtiyaçları kar¬ 

şılayacak seviyede tutulacaktır. ekonomi kritik orana vardık¬ 
tan sonra . iki malın üretimine de haşlayacak ve asimpto- 

* 

tik olarak denge oranı k a yaklaşacaktır. Senzeı şekilde 
, * * 

k(oJ k^ ise ekonomi tüketim mallarınca ihtisaslaşacak ve 
k (t) = k#* den itibaren iki malı da birden üretmeye başlayarak 

c ♦ 
denge oranı k a yaklaşacaktır. 

Denge halinde (k ) ve (y ), (y,; (adam başına tüketim 
C X 

ve yatırım) aşağıdaki eşitlikler tarafından sağlanmaktadır. 

>2= fı (kk k* 
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Burada, 

f1 (k^) bir ünite yatırım malının hasılası ve k^ tüketim 
ve yatııım malları sektörlerinde optimum sermaye/işgücü uranları 
K ise bir parametredir. 

* = k - k ' 
ye   7 f (k ) 

k - k 0 0 
c 1 

♦ - kc - k" 
yc — ç f1 (k ) 

kc ' kl 

İsbafcı geçilmiştir (24). 

b. • ?Jaximal Büyüme, Turnpike* 

1— Ruopmans (25) 

x = input (stokun sermaye toşüli için kullanılan kısmı) 
y = uutput 

u = büyüme faktörü 

iki mal olduğunu kabul ediyoruz. Herhangi, bir feasible, 

faaliyet dizisi (s11, y*) = (x*, kg), (y*s y*) t ~ 1, 2, ... T, 
bir büyüme yolu olarak adlandırılacaktır. Bir devrenin outputu ge¬ 

lecek devrenin inputuna eşit kabul edilmektedir, 7ani, 

t , t t\ / t +1 t rl\ t ti 
v = (ylf 72' = *X1 » X2 ' ~ X 

lif er taraftan von keumann modeli pruporsiyonel büyüme 

yollarına inhisaı etmektedir. Tani, 

f f \î t1 , T , .T+l 1 = (u; xt} y2 * (u) x2 
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■3ir aktivite sat ini normalize ederek 

(z, y) = ( x , y' ) = ( —-x- -- , ——2—— ) = 
zj + z^ + x'2 

\ ( Xİ f  *2 . ) _ (__İ  , ... 2   ) 
i_ z^ İ Z^ Z^ + + Zg ■+ x£ 

- XT XÖ 
x2 r x2 '     +  — * « 1 

Xİ + x2 Zİ 4 x2 

Bu sebeple Xg — 1 — x-^ olacaktır. Teknolojinin 
z - (x^ y^j y^) noktalarından meydana gelen bir (£,) seti ile ifade 
olunabileceğini kabul ediyoruz. Aşağıdaki şekilce bu ilişkileri gör¬ 
mek mümkündür. 
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0^ — 0^ segmanı birime eşittir. (Z) setinin tamamı 
sınırlı ve convextir. Buna göre proporsiyvnel büyümeyi ifade 

eden bir — z^2^) doğrusu bulunabilir ki (E) setine bir 
noktada dokunsun. Bu nokta marimum proporsionel büyüme haadini 

yani von lieumann haddini verecektir, 

2— BdSSd nfurnpike'! Teoremi 

S = (i) sektöründe sermaye stoku 
1 = Üretim fonksiyonu 

Tüketim von neumann modelinde ol<u§u gibi (o), 
ünstantane verimlilik eğrisi 

S2 (t+ı) = ı (Sjlta) s s1(t) , s2(t)\ 

olarak ifade olunuyor. 3urada S^(tîl) bağımsız de¬ 
ğişken olarak alınmıştır. Böylece intertemporal verimlilik şartı 

Igfs^t+ı) î s^t) , s2(t)j +I’3[s1(t.ı) i 

S1(t) , S2(t)] xFx [^(t) 3 S1(t-1) , S2(t-l)]=o 
-. t . yt+l 

Burada F. ( —r— ) • yi IU ( — ) yi F, ise 
1 eS“ 2 vS“ 3 

( •i=:-£- ) yi ifade eder. 

îsbatı geçilmiştir (26). 
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. g tğer b = _2 denilirse ve ikisinin da (g - l) haddinde 

S1 
büyüdüğü kabul olunursa gösterilebilir ki bütün dengeli gelişme 
yollarından en hızlı büyüme haddi g ve gerektirdiği stok oranı 

b aşağıdaki ifadeleri sağlamalıdır. 

■+ + , *= 4 \ g b = F (g i 1, b ) 

• g = F3 (g | 1, b ) 

İkinci ifade kâr haddinin ve faiz haddinin büyüme hızı¬ 
na eşit olmağı demektir. Sonuç olarak ifade olunmaktadır ki maxi- 
mal dengeli büyüme verimlidir, Ayrıca diğer başka hiçbir denge— 
li gelişmenin verimli olmadığı gösterilebilir. (1 - g ) von Keu- 
mann büyüme haddi olarak adlandırılan haddi ilaae eder, 

' jiiğer programlama süresi kâfi derecede uzunsa opiimal ya¬ 
tırıra pr-gramı aşağıuaki gibi ifad3 olunabilir. Sistem önce 
sermaye strüktürünü özel von heumann proporsionlarına (b ) göre 
değiştirecek, bu propoısionlara yaklaşınca zamanının büyük kıs¬ 
mını von benmarin çizgisi yakınında geçirecek ve sonra çizgiden 

ayrılarak terminal hedeflere yönelecektir. Tabii ki ekonominin 

sermaye strüktürünün von r«eumann proporsionlar ma uyması mümkün¬ 

dür. Ancak, bu müthiş bir tesadüfü irade ©der. Aşağıdaki gra¬ 
fikte "turnpike” kesik çizgilerle gösterilmiştir. 

0 
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Bu .diagr'amda (p) başlangıç stok oranını, ON von Eeumann 
çizgisini, (E) ise ekonominin terminal hedeflerini, (Sg) ve (S^) 
cinsinden ifade etmektedir. Eğri transformasyon lokuşudur ve (T) 
programlama süresi sonunaa (p) başlangıç stoklarına göre elde 
edilebilecek S^, 3^ stokları kombinası-onlarmı gösterir. 

3- Eauner "Purnpike" Teoremi 

optimalite ve verimlilik (efficiency) kriterleri 
doğrudan doğruya tükotimsia (von Eeumann anlamında) programlara 
uygulanamaz. -ger bu kriterler (T) ufkunda nihai stoklar z (T) 
terimlerinde ifade olunursa "feasible" tüketimsiz bir program 

I (o), ... , i (T) nihai stoklar bakımından verimli olabilir. 
?u şartla ki, başka, hiçbir (feasible) program aşağıdaki şartları 
sağlayamayacakt ır. 

• î 

Z (o) * z (o) 

z (T) ^ z (T.) 

Teorem şu şekilde ifade olunabilir, z (o) veril¬ 
mişse her i>o için bir (3) sayısı vardır ki, her (T) ufku için 
ve z (o) dan başlayan ve w'z(T) yi manimize eden her "feasible" 
program (z (t) ) için d(z(t), x) - & olduğu psriodların sayısı 
(s) i aşamaz. (s), (f) aen bağımsızdır ve (S) için bir formül 
verilebilir. Burada (a) von E eumann çizgisi ile program çizgisi 
arasındaki açısal uzaklık fonksionunu ifade eder. 

4— Tartışma 

a. Mazi mal — optimal büyüme modellerinin kalkman 
ülkeler bakımından anlamı . 

Yukarıda sözü adilen yaklaşmaların kalkınmakta 

olan ülkelerde takip olunacak politikalar açısında yararlı ola¬ 

bileceği öne sürülmüştür. Bu görüş esas itibariyle şu noktalar¬ 
da toplanabilir (27)s 
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a) Bu mu deli ör yardımıyla kalkınan ekonomilerin 
performansı değerlendirilebilir. 

b) Bazı modeller optimum basarruf ve yatırım 
haddinin tesbiti için bir metod sağlayabi¬ 
lirler. 

c) Plânlama perspektifinin süresinin tesbiti 
bakımından önemlidirler. 

d) yatırımların ali e kalyonu probleminin dinamik 
bir karakteri baiz elduğunu ortaya koyarlar. 

Şimdi bu konuları teker teker inceleyelim. 

• t a) ,3u modellerin büyük çoğunluğu abstre ve teo¬ 
rik modellerdir. Bununla beraber bazr varsayımlar çerçevesinde 

kalkman ülkelerde uygulanan politikaları değerlendirmede iaydalı 
olabilirler. 

~u ilâve varsayımları yapıyoruz? 

a. Piş ticaret hadleri sabit 

b. Tüketim kombinasyonu, sabit 

c. ücretler ile verimin artış hızları aynı (28) 

d. .ükonomi serbest rekabete uayanıyor 

e. Dış ekonomiler mevcut değil 
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f. .ekonomide sermaye — hasıla oranı sabit 

g. Ücretlerin hepsi tüketiliyor, kârların hepsi 
yatırılıyor 

h. Ekonomide (rezerve) işsizlik yok 

sermaye 

i şgücü 
ücret, haddi 

kâr haddi 

gelir 

— = m . ş T=wL + pK 
L 

wL ■+ pK 

m = wL d pE 
k L 

(-) 
k _ w . 
  i 

m w 

k 

L, = Loe'qt 
X 

K s 

L 

w 

P -

I 

^mos oit _ (wL -* pK) ûs1^ _ (wL t pK) 
ko Lo eq^ L 
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mo _ ^wL__j__2Kjo 
ko L 

r = i + q 

Diğer taraftan 

rt - Vı = 2ü = î Vı 

Tt = io (ı+pf 

p - r = i + q 

Kâr haddinin faiz haddine eşit olduğu kabul olunursa 
ekonomi, faiz haddine eşit bir hızla büyüyecektir, :3u büyüme hızı en 

yüksek proporsionel büyümeyi verecektir. Sonuç olarak denilebilir ki 

serbest rekabete dayanan bir ekonomide kar haddinin maximum yapılması 

yukarıdaki varsayımlar çerçevesinde kalkınma hızını maximum yapar. 

Dolayısıyla bir ekonomi bu varsayımlara uygun şartlara sahip ise, bü¬ 
yümesinin maximum olabilmesinin (p) nin maximum olmasına, (p) nin 
maximum olmasının ise (i) nin, yani velimdeki artışın (teknolojik ge¬ 
lişmenin) maximum olmasına bağlı olduğu görülebilir. 

Diğer bir değerlendirme konusu da, kaynakların yatı¬ 

rım malları ve tüketim malları sektörleri arasında paylaştırılması— 
dır. Uzavra'nın elde ettiği sonuçlar ancak kapalı ekonomi varsayımla¬ 

rı çerçevesinde değerlendirilebilir ve o takdirde ekonominin yatırım 

malları sanayiine ağırlık vermesi doğru olacaktır. Ancak açık ekono¬ 

mi varsayımları uygulanırsa tizekiel’in sonuçlarına tam uygun olmasa 

da, iki sektör arasında daha cengeli bir gelişme politikası güdülmesi 

ger ekecektir. 
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b. optimal tasarruf ve yatırım haddinin tayinine gelin¬ 

ce, kalkınan ekonomilerde bu sorunun çözümünün ekonomik ilkelerden 

daha çok sosyo—politik faktörlere bağlı ol.c.uf.u söylenebilir. Bununla 
beraber, tasarruf hadâinin tayinindi birinci derecede önemli olan 
vergilendirme sisteminin tesisinde gelecekteki tüketim ile bugünkü 

tasarruf arasında bir den^e sağlamaya çalışmak çok yanlış olmajracaktır. 
Gerçekten, kalkınma halindeki üli- elerin birçoğunda bugünkü tasarruf 
kararları ve ona bağlı olarak vergi oranları gelecekteki tüketim im¬ 

kânlarından bağımsız olarak alınmaktadır. Oysa ki uygun bir seçim 
(selection) prosesinde bugünkü fedakârlığın karsiliğini bilmek veya 
diğer bir deyimle gelecekteki tüketime uygun gölge fiatlar vermek su¬ 

retiyle tasarruf yapmanın maliyetini t esbit etmek ve seçimin ve poli¬ 
tik tercihlerin (bu tercih hükümet taralından yapılacaktır) aydınlık¬ 
ta yapılmasını sağlamak, optimal programlara yaklaşmak bakımından zo¬ 
runludur» 

* İ 

c. Plânlama perspektifinin süresi bakımından bu model¬ 
ler genellikle programlama süresinin kâfi derecede uzun alınması halin¬ 
de bugün yapılan tercihlerin değişeceğini -itaya kolaycılar. 'sırası 

muhakkak ki, plânlama süresinin aaha ..zun alınması (örneğin Hollanda 
plânında olduğu gibi 2Q yıl) da'.a optimal programlara götürür. Yuka— 
ırda açıklandığı gibi bu takdiıde beş yıl sonraki hedeflerin neyi 
ifade ettiğini bilmi;- ulaca* ız. 

d. Bu modellerin ortay, koy uğu di/er bir nokta plânla¬ 
manın dinamik karakteridir. Diğer bir deyimle bir devrenin outputu- 

nun gelecek devrenin inputu cinası özelliğidir." üğer beş yıllık bir 
devi eyi alırsak, bu dönem sonunda erişeceğimiz sermaye stokları ikin¬ 

ci dönemin outputunu tayin edecektir. Burada dinamik programlama ile 

başlangıç devresinde belli tercihlere göre gelecek tüketimi malimize 
etmeyi ve ikinci devre başında erişilecek sto±lar ile yenicen aynı 

prosedürü takip etmeyi ve belli bir terminal süre sonunda gelişmeyi 
değerlendirmek suretiyle optimal bir programa yaklaşıncaya kadar bazı 

düzeltmelere gitmeyi ifade ediyoruz. 
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b) Yukarıda belirtilen çalışmaların bir kısmında ve diğer 
analizlerde bu modellerin uygulanmasındaki güçlüklere de değinil¬ 

miştir. 

Bunlar şu şekilde ifade olunabilir? 

a. Gelecekteki tüketimin bugünkü değerini bulmak için 

uygulanan sosyal iskonto haddi (zaman tercih katsayısının) tesbiti 
birtakım güçlükler yalatmaktadır. Özellikle gelecek nesillere ve¬ 

rilecek ağırlığın tayini nüfus artışı da gozenühe alınırsa önemli 

bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. yenilebilir ki belli bir 
anda doğru bir allokasyon kararı büyük ölçüde o andaki özel şartlara 
bağlıdır. Daha doğrusu ekonominin o anda sahip olduğu imkan ve 

fırsatlar il - sınırlıdır. (29) 

i b. Bu modeller genelleştirilmiş bir sisteme inhisar - 
etmektediılor. dolayısıyla, genel sonuçlar vermekte özel şartlara 
uygulanamamaktadırlar (30) . 

c. Bu modeller ancak bazı eğilim ve yönelimieıi t es- 

bit etmekte kesin formülasyunlar arzetmemektedirler, dolayısıyla 

ancak yaklaşık olarak optimal oüyümo teorisi için bir ikame hüviye— 
tindediıler (3l). 

Bunlardan çıkarılan sonuç bugünkü haliyle optimal— 

marimal büyüme teorisinin bir kalkınma—'büyüm- teorisi niteliğini 

taşımadığı ve kalkınmakta olan ülkelerde aynen uygulanamayacağıdır. 
Buna ilâveten dayanılan varsayımlar bakımından da bu modellerin kal¬ 
kman ülkelerin § ait lan ila tutarlı olmadığını da söyleyebiliriz. 
Bu varsayımla! şunlardır; 

a. dış ekonomilerin yokluğu. 

Oysa ki dış ekonomiler kalkınan bir ekonomide üret¬ 
kenliğin tesbiti bakımından önem taşırlar, dğitim, araştırma, or— 
ganizasyonel reform, management, sosyal değişme gibi faktörlerin 
birçok kalkman ülkede fiziki üretim faktörleri kadar önemli fak¬ 
törler oluuğu ifaae olunmaktadır. (32) 
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b. Tam rekabet varsayımı. 

Bu varsayım da bu ülkelerin şokundaki kaıma ekonomi 

düzeni ila uyuşmamaktadır, Devlet iktisadi hayata müteşebbis olarak 
giziyursa karma ekonomi kurallarına uygun ve serbest rekabet ekonomi¬ 
sinden farklı bir ekonomik gelişme söz kon .su olacaktır. Böyle bir 
gelişmenin optimal olabilmesi için tesbit olunacak yol da diğerinden 
farklı olacaktır. 

Sonuç 

Şimdiye kadar yapılan analizlerden çıkarılabilecek sonuç, 
kalkman ülkelerin sorunlarını çözebilecek tek tip bir. modelin olma¬ 

dığıdır. Bunu biraz tabii karşılamak gerekir. Zira bu ülkelerdeki 
şartlar *çok değişiktir vs belki de en doğru olanı her ülkenin kendi¬ 

ne özgü bir kalkınma modeli yaratmasıdır, 'burada iki noktayı be¬ 
lirtmek faydalıdır. Birincisi, bu ulusal modellerin hepsini içine 
alacak bir çerçeve kurulabilir. Kanaatimce bu çerçeve vardır (33). 
İkincisi, bu modellerin mutlak sofistike mat ornat ik modeller olması 
gerekmez. T Modelden kastimiz belli münas ebetlerin bir sisteme dönüş¬ 
türülmesidir. Böyle bir modelin iki vasfı olacaktır. (34) Birin¬ 
cisi karar modeli olması, 'ikinci si "opt imi zat joıf’a yönelmesidir. 

* 

Diğer bir deyimle politik otoritenin gelecekteki tüketim, tasarruf, 
dış açık, istihdam ve benzeri konularda tercihlerine Oore sınırlama¬ 

lara bağlı olarak "optimi zation"a yönelen bir özellik taşımasıdır. 
"Opt imi zat ion" kriteri gelecek tüketim ve bugünkü tasarruf için ya¬ 

pılacak tercihlere ve ikame nisbetl jrine bağlı olacağı gibi gelirin 

makimize edilmesi olarak da alınabilir. 

Karar prosedürü, örnek olarak aşağıua gösteıilsn diagram 

vasıtasıyla aaha iyi kavranabilir. 
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Bu diagramda seçilecek her nokta, belli tüketim,, dış’ borçlanma 
ve gelil tercihlerini aksettirecektir. uğriler kabaca, dış borçlanma 
t J 

ile yatırım, gelir ve tüketim arasındaki ilişkileri göstermektedir. 
Böylece iç tasarruf temayülü veri olarak alırınsa, belli tüketim sınır¬ 
lamaları içinde geliri mazimize etmek için dış borçlanmayı arttırmak 
gerekmektedir* diğer dış borçlanmayı arttırmadan geliri .aaha yüksek 
yapmak istiyorsak, tüketimi kısmamız ger ekecektir. eğer belli tüketim 
alt sınırı için bazı noktaları biliyorsak, bu noktalardan geçen eğri en— 
terpolasyonla elde olunabilir ve her noktadaki marjinal ikame nisbetle¬ 

ri bulunabilir. Unemli elan, politik otorit ııin tüketim ve dış borç¬ 
lanmaya atfettiği değerdir. Jptimalite buna göre taayyün suecektir. 

Yani marjinal ikame nisb eti erinin politik ..t^ritenin tüketim ve dış 

borçlanmaya verdiği gölge aöğürler arasındaki orana e? it olduğu nokta, 
optimal değerleri veıecektir. 

İşaret olunmalıdır ki, böyljoe elde olunacak çözüm fcross bir 
çözümdür. Çünkü gross bir tercih fonksiyonuna uayanmaktaurr. örneğin, 
diğer faktörler (istihdam v. s.) hesaba katılmamıştır. Ayrıca tabloda 
gösterilen ilişkiler t ekno—ekonomik bünyesel bağıntılar hakkında bazı 
varsayımlara (her sektörde marjinal tasarruf temayülünün ayniliği, sa¬ 
bit kapasite katsayıları v.b.) dayanmaktadır. Dolayısıyla gerçek ter¬ 
cin fonksiyonunun ve optimal büyüme şartlarının tesbiti ancak "optimi— 
zation" prosedürü içinde sağlanabilir. "jptimization" prosedürü asimp¬ 

tot ik olarak optimal büyümeye (yahut mevcut sınırlamalar çerçevesinde 
mazimal büyümeye) tekabül eden büyüme çizgisine yaklaşmayı ifade eder 
ve ancak devamlı revizyonlar ile buna yaklaşılabilir (35). kanaatimce 
bu,optimal—mazimal büyüme çizgisinin tesbibi için geliştirilen yaklaş¬ 
manın kalkman ülkelerde uygulanması olarak tefsir olunabilir. Chenery— 

Tiribergen (36) tipi statik bir modelin bu gerçekleri tam olarak karşı¬ 
layacağı ileri sürülemez. Böyle bir modelin iki bakımdan geliştirilme¬ 

si gereklidir. 

a.) Dinamik programlamanın ^erokli kıldığı değişmeler, 

h) Dış ekonomilerin mümkün olduğu ölçüde modele entegre edil¬ 
mesi. 

Gündüz Sünnetçioğlu 

D.P.T. 10.10.1967 
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