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I 

tosöt 

Bu arattırmanın konusu, aslında, çok sınırlı tir süre 
içinde gerçekleştirilecek bir çalışmaya fazla elverişli 'bu¬ 
lunmamaktadır. Çünkü meselenin incelenmesi için gerekli ve¬ 
rilerin toplanması ve bu verilerin belli kapsamlar ve güve- 

nilebilirlik derecesi içinde karşılaştırılabilir bir hale ge¬ 
tirilmesi en az yorumlama çabası kadar büyük zamana ihti¬ 

yaç göstermektedir. Özellikle Türkiye yönünden, sektörler 
ve endüstrilere ilişkin veriler bulma problemi araştırmanın 

hemen başında ortaya çıkan çok önemli bir engel teşkil atti. 

Bu nedenle çabalarımız, herşeyden evvel incelemeye esas 
teşkil edecek temel serilerin "en güvenilebilir" nitelikte 

olmasını sağlamaya yöneldi. Çünkü analizin şu ya da bu 

türlü sonuçlanması temel serilerin doğruluk derecesine ön¬ 

celikle bağlı bulunmaktaydı. 

Çabalarımız sonucunun tenkitten uzak olduğunu sanmıyoruz. 
Ancak ilgili bölümde açıklanan metedoloji ve kapsamlar çer¬ 
çevesi içinde, bugün için faydalanılabilecek kaynaklardan 

çıkarılabilecek en güvenilir sonuçlara ulaştığımıza inanı¬ 
yoruz. 
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II 

« 

MtfKAYBSSLÎ MALÎYDİLER TEORÎSÎ 
ÖZETÎ 

Modern şekli ile Mukayeseli Maliyetler Teorisi, statik 

genel denge teorisini* basitleştirilmiş bir halidir. Bir 
ülke için en uygun üretim ve ticaret paterni, belli bir 
malı üretmenin alternatif maliyetleri ile, o malın itha¬ 
lât ve ihracat fiyatları arasında yapılacak kıyaslamalarla 
tayin olunur. Denge halinde, daha ucuza ithal edilebilecek 

bir mal üretilmez ve ihracat hacmi marjinal gelirin marjinal 
maliyetlere eşit olacağı noktaya kadar genişletilir. Tam 
istihdam ve rekabet şartları altında bir malın alternatif 

maliyeti, o malın piyasa fiyatına eşit olur. Bu taktirde 

faktör ve malların piyasa fiyatları, mukayeseli maliyet 

(veya üstünlükleri) tayinde kullanılabilirler. 

Klasik şekliyle mukayeseli mutlak ve nisbî üstünlük¬ 
ler teorisi Ingiliz Klâsik iktisatçılara aittir. Klâsik 
Ingiliz Dış Ticaret Teorisinin temel amacı para ve ticaret 
politikalarına yön vermeğe çalışmak olmuştur. Bu arada mu¬ 
kayeseli "nisM" üstünlükler teorisi en basit şekliyle ta- 
namlanmış; mukayeseli maliyetler İşgücü maliyetleri ile 

ifade edilmiştir. Klâsik Teoride önemli olan, ekonomide 
hangi mallar üretiminde diğer mallarüretimine nisbetle 

başka ülkelere karşı nisbî maliyet avantajının bulunduğudur. 



Yani; 

(Ag)x ^ (Ag) y 
(A^x /(A x)-y ■/ ■-—  ise 

(Cx)x y* (Cl) y 
olur. 

(Cg)x ^ (Cg) y 

Bu durum (l) numaralı ülkeye (x) malı üretiminde ihtisaslaş¬ 

ma imkânı vermekte; o ülkenin (x) malı ihraç ederek dış ticaret¬ 
ten kazanç sağlamasına yol açmaktadır. 

Sonradan yapılan düzeltme ve ilâvelerle "düzeltilmiş" klâsik 
mukayeseli maliyetler formülü şöyle yazılabilir; 

(Ag) x (W2) x (Tg) x (Aj.)y(Wg)y()y 

A^, Ag s (1) ve (2) numaralı ülkelerde bir ünite hasıla 
başına kullanılan işgücü girdisi 

C^, Cg * Maliyetler 

x, y * Mallar 

W . Wg = Ücretler 

^1* Tg = İşgücü maliyeti + Sermaye Maliyeti 

Klâsiklerin en önemli niteliği, istihsal faktörlerinin 
"etkinlik (a effectiveness) farklılıklarına önem vermeleridir. 

Onlara göre mukayeseli üstünlük ve ihtisaslaşmayı tayin eden 

faktör nisbî prodüktivite farklılıklarıdır. 

(A1) x (W1) x (Tx) x ' (A^)y(W^)y(T^)y 
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Teorinin İsveçli iktisatçılarca geliştirilen 
Hecksher-Ohlin modelinde ise istihsal faktörleri miktar¬ 

ları , kalitelerinden daha fazla önem kazanmaktadır. Ohlin 

bir seri matematiksel eşitliklere dayanan modelinde üretim 

faktörlerinin kalitece fark etmediklerini ve üretim fonk¬ 

siyonlarının her yerde aynı olduğunu varsaymakta; millet¬ 

lerarası ihtisaslaşma ve bundan doğacak kazançları ülkeler¬ 
arası farklı faktör cİhazlanmasına bağdamaktadır. 



Ill 

ÇALIyMAFIN AMACI 

Çalışmamızın temel amacı, "belli bir şekilde tanımla¬ 
nan. işgücü prodüktivitesinin Türkiye ve îsraile ait belli 
imalât sanayi endüstrilerinde biribirine kıyasla nasıl ol- 

dğğu ve bu prodüktivite farklılıklarının; bu iki ülke adı 
geçen endüstriler mamulleri ihracatını açıklamada anlamlı 
olup olmadığının araştırılmasıdır. Ayrıca, modelimiz daha 

başka açıklayıcı değişkenlerin de ilâvesi ile geliştirilme¬ 
ğe çalışılacaktır. 

Araştırmamızda Mc.Dougell, B.Balassa ve R.Stern'ün me- 

todlarından faydalanmakla beraber, konuya dana farklı bir 

açıdan bakıyoruz. Bizim amacımız klâsik mukayeseli maliyet¬ 
ler teorisinin geçerli olup olmadığını tesbit etmek veya 

teorik bir seçim yapmak delildir. Mukayeseli maliyetler te¬ 

orisi A.Smith ve Ricardo'dan, Beontieff vanek ve günümüze 
kadar üzerinde pek çok tartışılmış, çeşitli eleştirme ve 
düzeltmelere konu olmuştur. Kıymeti sadece emekle izah eden 

teori ise geçerliğini bugün tamamen kaybetmiş durumdadır. 

Biz klâsik mukayeseli üstünlükler teorisinin yalnızca 
"faktör etkinliği"ne önem veren yönünü benimsiyoruz. Ancak 

bu etkinliğin yalnızca işgücüne bağlı olmadığını biliyor 
ve işgücü prodüktivitesini "bu prodüktiviteye tesir eden 

diğer bütün faktörlerin toplam etkinliğini gösteren" bir 
kavram olarak tanımlıyoruz* "Diğer faktörler";kullanılan 

sermayenin miktar ve kalitesi, organizasyon, sevk ve idare 

v.b.ekonomik faktörler olabileceği gibi, ekonomi dışı fak¬ 
törler de olabilirler. 
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İşgücü prodüktivitesinin bu özel tanımına karşılık, klâsik 
teorinin "düzeltilmiş11 formülünden faydalanıyor; toplam mali¬ 
yetleri; ’Katma değer= net maliyetler” şeklinde bir nevi faktöif 

maliyetleri olarak tanımlıyoruz. Ayrıca, klâsik teorinin 'teer- 
best ticaret ve tam remabet şartlarının aevcut o-ldu^n, .nakil mas- 
raflarının hesaba katılmadığı" varsayımlarını kabul ediyoruz. 

İşgücü prodüktivitelerinin bu iki ülke benzer endüstrilerin¬ 
de neden farklı olduğu sorunu ise araştırmamız kapsamına girme r- 
mektedir. 

Ayrıca, araştırma sonucunda İktisadî kalkınma ile ilgili 

bir politika secimi yapmak amacını da gütmüyoruz. Araştırıcı, 

klâsik mukayeseli üstünlükler teorisinin bir takım dinamik 

unsurları teori dışı bıraktığının ve dış ticarete bağlanan 
klâsik kalkınma yaklaşımı ile, modern büyüme teorileri ais- 

naadaki çelişmenin farkındadır. Klâsik analiz uzun devre 
eğilimleri ve statik genel denge şartlarına önem verirken, 

modern büyüme teorisi, üretici, tüketici, yatırımlar, sektör- 

lerarası bağıntı v.b. ilişkilere eğilmekte, üretim ve famtör 
kullanımının genişletilmesi, modern teoride, genel denge şart¬ 
larının sağlanmasından daha fazla önem kazanmaktadır. Modern 

büyüme teorileri bazen mukayeseli üstünlükleri ve dış tica¬ 

ret imkânlarını tamamen model dışı bırakmakta veya ihracatın 
hangi ilgili sektörlerde gelişme yaratacağı; ithalât yolu ile 
daha ileri tekniklerin kullanılıp daha farklı üretim imkân¬ 

larının var olup olmadığının araştırılması gibi dış ticaretin 1 
daha çok dinamik unsurları ile ilgilenmektedir. Bu yüzdendir 

ki kalkman ekonomilerde kaynak dağılımı konusunda kullanılan 
yatırım kriterleri ile mukayeseli üstünlüklere dayandırıla¬ 

rak verilebilecek kararla birbirlerinden çok farklı olabilmek¬ 
tedirler. 
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IV 

ÇALINMANIN KAPSAMI VE SERİLERLE 
İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Lo KAPSAM i 

Çalışma iki ülkenin "n" sayıda imalât sanayi 
endüstrilerini kapsamaktadır. 

İncelenen temel yıl 1963 yılı? ülkeler, Türkiye 
ve İsrail'dir. İkinci ülke olarak İsrail'i ve temel yıl 
olarak 1963'ü seçişimizin en önemli nedeni, anılan ülke 
ve yıl için istatistik! veri bulmadaki nisbî kolaylıktır. 

Türkiye için 1963 yılı İnput-Output tablosu, İsrail için 
başta Statistical Abstracts of İsrail olmak üzere çeşitli 
istatistik! yayınlar ana kaynaklar olmuş; İsrail imalât sa 
na.yiine ait bazı toplam (aggragated) verilerin, çeşitli 
endüstrilere belümlenmesinde İsrail'in 1958 İnput-Output 
analizinden faydalanılmıştır• 

Çalışmamızın kapsamına giren endüstrilerin te¬ 

mel niteliği bu endüstriler üretiminin, her iki ülkede 

de 1963 ve 1964 yıllarımda ihracata yönelmiş olmasıdır» 
Bir başka deyimle her iki ülke de 1963 ve 1964 yılların¬ 

da bu endüstriler mamullerini belli miktarlarda ihraç et¬ 

mişlerdir. Örneğe alman endüstri sayısı önce "et ve ba¬ 
lık mamulleri" ve "sütlü mamuller"in de ilâvesi ile (ll) 

tane iken, ihracat payları arasındaki nisb! farklılığın 
çok büyük olması bu iki endüstriyi örnek dışında bırak¬ 

mamıza yol açmıştır. 
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İhracatın yönü konusunda her iki ülke de, 
bir diğerine karşı "üçüncü ülke" durumundadır. Yani 
ülkelerin karşılıklı ihracatı (mutual trade) yal¬ 
nızca "ekler" bölümünde yer almış; çalışmamız îbçinde 

böyle bir ayırım yapılmadan her iki ülkenin de 

"diğer" ülkelere yaptığı toplam ihracat esas alınmıştır* 

inceleme konusu olan imalât sanayii kolları 
üretim değeri 1963 yılında Türkiye toplam imalât sa¬ 
nayi üretim değerinin y1\zde 60,9‘unu, İsrail'de yüzde 49,3' 
ünü teşkil eder. Bu imalât sanayii kollarından örneğe 
aldığımız endüstriler üretim değerleri toplamı ise, 

ele alman, imalât sanayi kolları toplam üretim değe-r 
rinin Türkiye'de yüzde 67,0'sini, İsrail'de yüzde 73*6 
smı meydana getirmektedir. Demekki örneğe alman endüst¬ 

rilerin, üretim değerleri bağlı oldukları imalât sanayi 
kolları üretim değerinin büyükçe bir kısmını teşkil et¬ 
mekte; İncelenen ana imalât sanayi kolları üretim değe¬ 
ri ise her iki ülkede de toplam imalât sanayi üretim de¬ 
ğerinin en az l/yüzde 50'sine ulaşmaktadır. 

Kapsama alınan imalât sanayi kolları 1963 yılı 
toplam ihracat değerinin, toplam imalât sanayi ihracat de¬ 

ğeri içindeki yeri ise,Türkiye'de yüzde 98*8 İsrail'de 

1/ yüzde 49,3» yüzde 50'ye çok yakın kabul edilmiştir 



yüzde 50,4'tür Örneğ# alınan endüstriler ihracat değeri de; 
bağlı bulundukları imalât sanayii kolları ihracat değeninin 
Türkiye'de yüzde 60'ini .İsrail’de yüzde 85,7'sini meydana ge¬ 
tirmektedir. 

Her iki ülke de endüstriyel sınıflamada I.S.I.C. 2/ 
metoduna uygunluk sağladığından endüstrilerin hamojen olduğu 
varsayılmıştır. 

Örneğe alman endüstriler şunlardır: Şeker ve mamul¬ 

leri, Tütün mamulleri. Deri ve mamulleri, Blister bakır, Kim¬ 
yasal maddeler, Alkollü içkiler, Un ve Fırın mamulleri, Bokuma 
ve giyim eşyası, Meyve sebze konserve ve prezervleri. 

Bunlardan deri ve mamulleri sanayii, deriden mamul 

giyim eşyasını da kapsamaktadır. Tütün mamulleri yalnızca tütün 

den mamul maddeleri içine almakta işlenmiş yaprak tütünü ihti¬ 

va Ğrtnemektedir. "Plâstik"; Kimyasal Maddeler kapsamı içine a- 

lmmamıştır. 

2/ International Standart Industry Classification 
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Bunun birinci sebebi gölge döviz kurları tes¬ 

hilinde kullanılan metodlarm rafine olmayışıdır. îkinci 

sebep ise çalışmanın özel amacı ile ilgilidir: oranlar 
şeklinde ifade edilen bütün nihaî serilerin, gölge ve resfiî 
döviz kurları farkının gerektirdiği kadar Türkiye aleyhine 

büyümesi , bağımlı ve bağımsız değişkenler yönünden, seri¬ 
lerin ana paternini etkilemiyecektir. 

İhracat değerleri her iki ülke için de tem 
tek maddeler üzerinden gidilerek kontrol edilmiştir. 

b. İstihdam Rakamları: 

Türkiye için: Devlet İstatistik İnstitüsü'nün 
1963 yılı Temel Sanayi Anketine dayanarak "10 ve daha faz - 

la işçi çalıştıran işyerleri" için verdiği ramamlar belli 

yayma faktörleri ile, I960 sayımına dayanılarak Sosyal 

Plânlama Dairesince 1963'e uzatian toplam Türkiye rakamla¬ 

rına genişletilmiştir. Ancak; 10 ve daha fazla işçi çalış¬ 

tıran işyerlerinin çoğunlukta olduğu endüstrilerde, araş¬ 
tırıcı, bu iki söri ramamlar arasında tercih yapmak zorun¬ 

da kalmıştır. 

İsrail için; istihdamın endüstriyel dağılımı 
konusunda yalnızca 1965 yılı hakkında bilgi bulunabildiğin¬ 

den, 1963 yılı sektörel istihdam rakamları, örneğe aldığımız 
endüstrilere 1965 istihdam paterni esas alınarak dağıtılmıştı] 
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c. Ücretler: 

Türkiye'de: Küçük ve büyük sanayi için ağır¬ 

lıklı ortalama, Türkiye için mal ücretlerdir. Yani her bir 
endüstride en çok işçinin aldığı ücreti aksettirirler. 

İsrail'de: Sektörler için bulunan ortalama 
ücretler, esas .alınmıştır. Bu rakamlar ayrıca, Blçilik eko- 

i\ 
nomık temsilcinin yardımı ile yeniden kontrol edilmiştir. 

d. Üretim Değeri, Katma Değer ve Üretim Miktarları 

Türkiye'de: Temel kaynaklar' 1963 input-output 

tablosu/ilgili dosyalar ve Yıllık Programlardır. 

İsrail'de: Temel kaynaklar 1964,1965,1966 
Statistical Abstracts of İsrail, ve 1958 input-output tablo¬ 
sudur. Başka türlü veri bulunamadığından katma değer rakam¬ 

ları her iki ülke için de gayri safi olarak alınmıştır. Bu 
değerler; işçilik, faiz, kâr, rant, amortismanlar ve vasıta¬ 

lı vergileri aksettirirler. 
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BULGUXAH 

1. Nisbî İşgücü Prodüktivitesi ve İhracat Payları 
İlişkiei: 

a. 1963 Yılı Değerleri: . 

Prodüktivite, işgücü başına katma değer ola¬ 

rak tanımlanmaktadır. Bu tanım firma seviyesindeki işgücü 

prodüktivitesi ile aynı şey değildir;. Ortalama ve global bir 
/ 

kavramdır. Hasıla artışında rol oynıyan bütün faktörlerin 
etkinliğini aksettirmektedir, ve tek feîs mallara^ değil, en¬ 
düstrilere aittir. 

Bu tanıma göre hey iki ülke için hesap edilen 

(Bkn. Tablo I) nisbî prodüktivite ile ihracat oranları 

bir grafik kâğıdında iki normal (logaritaik olmayan) ekse¬ 
ne göre-işaretlendiğinde; aralarında aşağıda gösterilen 
formül ile belirtilebilecek bir ilişki olduğu sonucunu ver¬ 
mektedirler. 

Xjs a ♦ b Zj 

X.= Es 1963 yılı 
Et 

Es »İsrail'in ihracat değeri 

Et = Türkiye'nin ihracat değeri 



Ps = İsrail'de işgücü prodüktivitesi 
Pt = Türkiye'de işgücü prodüktivitesi 

Tablo 1: İsrail/Türkiye İhracat Değerleri ve 
Prodüktivite (1963 Yılı) 

İhracat Değeri (1963 Yılı) 
Endüstriler tsrail/TUrkiye 

İşgücü Prodüktivi' 
tesi İsrail/Türki¬ 
ye 

(1) (2) 
1.Şeker ve Mamul. 0*06 1,8 

2.Tütün Mamulleri 0,15 1*1 
3.Deri ve Mamulleri 0,18 1,2 

4.Da'£ir (Blister) 0,75 2,0 

5.Kimyasal Maddeler 4,09 1,1 

6.Alkollü İçkiler 5.63 1,02 

7.Un ve Fırın Mamul* 10,30 2,7 

g.Texstil ve Griyim 
Eşyaları 11,04 5,1 

9.Meyve Sebze 
Konserve ve Pre-
zervleri 

15,35 7,2 

Kaynak: 1) Aylık İstatistik Bültenleri 1964 Ocak 
2) Dış Ticaret İstatistikleri 1963 
3) StatİBticel At>«tra«ts of İsrail 1966 No 17 

4) 1967 Yılı Programı D.P.T. 
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Bulunan doğru formülü şöyledir. 

X1= -.273 + 2.208 X2 

Bu Îsrail/Türkiye nisbî prodüktivite oranının (l) 
iken (l,l) olması halinde; İsrail/Türkiye nisbî ihracat 
payları oranının da (1,93)'den (2,15)'e yükseleceğini gös¬ 
terire 

Determinasyon katsayısı (.69) korelâsyon katsayı¬ 
sı (.83)'dür. Bu nisbî ihracat paylarındaki nisbî değişme¬ 
nin 1» 69'unun, nisbî işgücü prodüktivitelerindeki farklar¬ 
la açıklanabileceğini göstermektedir. (Korelâsyon katsayısı 
(-r) İo 5 itimat sınırında anlamlıdır.) 

Prodüktivite ve ihracat oranları iki ekseni de 

logaritmik olan bir grafikte gösterildiğinde bulunan doğru 

denklemi aşağıdaki gibidir. 

Log X = -.620 +1,17 Log. X? 

Bu doğru bize nisbî işgücü prodüktivitelerindeki 
($ l) lik bir değişimin, nisbî ihracat oranında (^”fl7)'lik 
bir değişime yol açacağı sonucunu vermektedir. 

b, 1964 Yılı îhracat Değerleri, 
1963 Prodüktivite Değerleri % 

îhracat paylarını, prodüktivite farklılık¬ 
ları ile açıklarken; prodüktivitede görülen yükseliş veya 

azalış şeklindeki değişimlerin ihracat paylarını etkilemesi 

bir yıllık bir zaman a^arlfğariı ( = lag) gerektirir mi ne¬ 
deni ile: 
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1963 yılı prodüktivite değişkenini 1964 yılı ihracat payla¬ 
rını açıklamaca kullanmağa çalıştık. (Bkn.Tablo II) İlişki 
Formülümüz t 

X _ = a + b X, ı,2 2 

xı,2 = -sı 
E_ 

1964 yılı. 
Ps 

2~ Pt 

(2) 

1963 yılı 

Tablo IIî îsrail/TUrkiye İhracat Değerleri ve Prodüktivite 
(1964-1963 yılı) 

ENDÜSTRİLER İhracat Değeri 
(1964 yılı) 

İsrail/Türkiye 

İşgücü Prodük¬ 
tivitesi (1963 Y 
İsrail/Türkiye 

1. Şeker ve Mamulleri *,03 H CD 
i 

2. Deri ve Mamulleri 1,13 1,2 

3. Tütün Mamulleri 0,40 1,1 

4. Bakır (Blister) 9,76 2,0 

5. Kimyasal Maddeler 5,70 1,1 

6. Alkollü İçkiler 7,39 1,0 

7. Textil ve Giyim Eşyası 8,50 5,1 

8.Meyve ve Sebze Kenserve 
ve Prezervleri 

15,0» 7,2 

9. Un ve Pırın Mamuller 17,30 2,7 

Kaynak : 1) Dış Ticaret İstatistikleri (1964) 
2) 1967 Yıllık Programı (DPT) 
3) Statistiool Abstracts of İsrail. 1966 
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(r2) = ,42 
(r) = .64 if» 5 itimat 

sınırında an¬ 

lamlıdır. ) 

Nisbî prodüktivite değişkeninin açıklayıcı değeri 
bir yıllık zaman aralığı uygulanmadığı zaman daha yüksek 
çıkmıştı. Demek ki böyle bir zaman aralığı açıklayıcı de¬ 

ğişkenin değerini azaltmaktadır. _3/ 

V "Un ve Mamulleri" sanayi seriden çıkarıldığında doğru 
denklemi: 

X1 2 = .218 + 1»94 X2 şeklini alır. 

(r2) = .69 

(r) = .83'dür. ve 1 itimad sınırında anlamlı) 

Determinasyon katsayısı Jceniden yükselmiştir. Bu un 
ve mamulleri sanayiinin prodüktivite - ihracat iliş¬ 
kisinde bir yıllık bir zaman aralığına en az müsait 
endüstri olduğu şeklinde yorumlanabilir mi? 

Biz, bir endüstriyi örnekten çıkarışımızı "keyfi" bu¬ 
luyor ve böyle bir yargıya ulaşmak istemiyoruz. 

Bulunan Doğru denklemi; 

Xl,2 = 1,046 * 1»97 X2 
Doterminasyon Katsayısı i 

Korelasyon Katsayısı 



- 18 -

2. Nisbî Birim Maliyet ve îhraçat Payları İlişkisi: 

Birim maliyet, birim üretim miktarı başına katma değer olarak 

tanımlanmaktadır. 4/ Bu haliyle maliyetler ortalama fabrika 

satış fiyatından farklıdır. Çünkü diğer sektörlerden satın 
alınan "Input" maliyetlerini aksettirmenektedir. Yalnızca; Bi¬ 

rim üretim miktarı başıma düşen paktör maliyetleri + -amortis- 
J 

manlar + vasıtalı vergilerden meydana gelmiştir. 

Bu konuda nisbeten homojen dolayısıyle belli birim¬ 

ler içinde toplanmasında çok fazla sakınca clmıyan endüst¬ 

rileri seçtik. Böylece sektör sayımız; Deri ve mamulleri, 

Dokuma ve G-iyim eşyası sanayii kollarının çıkarılması ile, 

yediye indi. (Bkn.Tablo III) Bu yedi endüstriye ait birim maliyet 
sranları ile, ihracat payları oranları arasındaki ilişki,formülü; 

(3) 

E 

1963 yılı X1 = ~ 
t 

1963 yılı 

C-, = Birim maliyet ( İsrail) 

C.£ = " » (Türkiye) 

Bulunan doğru denklemi; 

X. 
1 

.574 - 5.?2X 3 

4/ Birim üretim miktarı; alkollü içkilerde (1.000) İt. diğer 
” bütün endüstrilerde (ton)dur„ İsrail Konservecilik Endüst¬ 

risinde önemli yer işgal eden meyve suları özgül ağırlık¬ 
larına göre (gr) ve (ton) a çevrilmiştir. 
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Birim maliyetler oranının yükselmesi, ihracat oranının 

azalmasına yol açmaktadır. Bu negatif re^Tesyonun determi
nasyon katsayısı (.60), korelasyon katsayısı ise (.77) dir. 
(.7 orr*l ~syon Katsayısı $ 5 itimat sınırında anlamlıdır) 

Tam bir kıyaslama sağlıyabilmek amacıyla birim mali

yetlerini bulduğumuz bu yedi endüstriye ait prodüktivite de

ğişkenlerini yeni baştan ihracat payları ile karşılaştırdık 
Bulduğumuz Doğru: 

X^ = . 214 t 2,121 X2 

Determinasyon katsayısı (.64) korelasyon katsayısı 
ise (.80) olarak bulundu.(Korrelâsyon Katsayısı $ 1 itimad sını
rında anlamlıdır) 

Tablo III : İsrail/Türkiye Birim Toplam Maliyetler, İşgücü 
Prod ve İhracat Değerleri 

ENDÜSTRİLER İhracat Değeri İşgHcti Prodük- Biri® Mali-
(1963) tıvıtesı (X.) yetier(X,) 

İsrail/Türkiye Xsra.il/l!ü.r\£iye İsrail/Türkiye 
1. Şeker ve Mamulleri 0,06 1,8 ' 1,08 

2. Tütün Mamulleri 0,15 1,1 ' 2,20 

3. Bakır(Blister) f »75 2,0" 1,99 

4. Kimyasal Maddeler 4,09 1,1 0,58 
5. Alkollü İçkiler 6,63 1,0 0,51 

6. Un ve Fırın Mamulleri 10,3* ' ■’ 2,7 0,50: 

7. Meyve Sebze Konserve 
ve Prezervleri 

15,38 7,2 0,25 

Kaynak : 1) Türkiye input-output tablosu (196?) 
2) DPT-Sektörler Şb. 
3) Yıllık Programlar - 1966-1967 
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3. Nisbî İşgücü Prodüktivitesi, ücretler ve İhracat 
Payları İlişkisi: 

1963 yılı İsrail/Türkiye nisb*ı ihracat paylarını 
açıklamada işgücü prodüktivitesi yanısıra ücret rölatifle- 
rinin açıklayıcı değerini de test etmek amacıyla bir çoklu 
re«;resyon uygulamayı düşündük. ^(seriler için Bkn* Tablo IV) 

Ancak daha önee bağımsı* değişkenlerle bağımlı 

değişken arasında bir çoklu bağıntı (multicollinearity ) 
olup olmadığının araştırılması gerekiyordu. Bu nedenle önce 

nisbî ücretlerle nisbî prodüktivite arasındaki bağıntıyı 
tesbite çalıştık. 

sayısı (.67) bulundu. Korelâsyon katsayısı 1° 1 itimat sı¬ 
nırlarında anlamlı değildir. Biz çoklu bağıntı için daha 
yüksek bir bağıntı katsayısı gerektiğini varsayıp çoklu 
regresyonu uygulamaya karar verdik. Diğer yandan; nisbî; 

bağıntının önemsenmeyecek kader ufak olmaması bizi.bir ke¬ 
re de bu bağıntıyı her iki ülkede de ayrı ayrı incelemeğe 

yöneltti. (Bkn. Tablo V ve VI) 

X 
W 

W = İsrail'de ortalama 
s 

ücretler 
4 

s 
1963 w 

t 

X 
2 Prodüktivite oranları W,= Türkiye'de ortalama 

ücretler 

olmak üzere doğru denklemi 

X4 = 2.50 V • 5631 X2 

Determinasyon katsayısı (.46) ve korelisyon kaf- 

ücretler ve nisbî prodüktivite değişkenleri oran in- bu 



Çoklu Regresyon Formülümüz; 

X1 = a+b12.4X|+t14.2X^ (4) 
X1 = 2,816+2.566X2-1.229X 

R2 
1.23 = .71 

R=,84 bulundu ( Çoklu korelasyon katsayısı $ 1 itimat 
sınır\(5.(1.^ anlamlıdır. 

p 

(R ), nisbî ihracat paylarındaki toplam değişmenin İ° 71'inin 
ücret ve prodüktivite relotiflerindeki değişmelerle açıklana¬ 
bileceğini göstermektedir. 

Kısmî («partial) korelasyon katsayıları 

ru = .70 

r12 = »85'dir. 

Bu»bağımlı değişkendeki toplam değişmeyi açıklama¬ 

da prodüktivite rölötiflerinin daha anlamlı olduğunu göster¬ 
mektedir. 

Tablo IV:İsrail/Türkiye İşgücü Prodüktivite 
xrryig- -.r s ,y jrr 

İhracat Değe¬ 
ri (1963) 
İsrail/Türky. 

İşgücü Pro¬ 
düktivitesi 
İsrail/Türky. 

İşçi Başına 
Illlık Ortala¬ 
ma Ücretler 
İarail/Türky. 

(D* ‘ " “ İ2) (3) 
1.Şeker ve Mamulleri 0,06 1,8 2,86 
2. Tütün Mamulleri 0,15 . 1,1 2,83 
3.Deri ve Mamulleri 0,18 1,2 3,40 
4.Bakır (Blister) 0,75 2,0 3,55 
5.Kimyasal Maddeler 4,09 1,1 3,10 
6.Alkollü İçkiler 6,63 1,0 2,50 
7.Un ve Undan Mamul 10,30 2,7 3,06 
8*Dokuma ve Giyim 

Bşya sı 11,04 5,1 2,61 
9,Meyve Sebze ve 

Prezervleri 15,38 7,2 5,63 

Kaynak: 1)Statistical Abstracisof Isr3il 1966 
2)Mr.P0IMAR. iıconomic Advieşr İsrail Büyük Blçiliği 
3) Devlet İstatistik Knstîtüsiı 
4) Devlet Plânlama Teşkilâtı Sektörler Şubesi 
5) Devlet Plânlama Teşkilâtı Küçük Sanayi ve 31 Sanatları Şb 
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Tablo l.i Türkiye 'de İşgücü Prodüktivitesi ve Yıllık 
 Ücretler İlişkisi 

işgücü Prodüktivi- işgücü Başına Orta- 
Endüstriler tesi YDda/1000 / lama Ücretler Yılda/ 

■ ■ ■ ■ , 0 •  
(1) 

rk 
(2) 

rk 

1.Dokuma ve Giyim Eşyası 0,51 1 648 4 

2»Meyve Sebze Konserve 
ve Prezervleri 0,69 2 396 1 

3.Un ve Fırın Mamulleri. 1,45 3 540 2,5 
4.Deri ve Mamulleri 1,56 4 540 2,5 
5.Şeker ve Mamulleri 1,64 5 792 5 
ö.Ba’kır (Blister) 3,72 6 972 8 
7«Tüt ün Mamul1e ri 4,67 7 864 6,5 
0. Kimyasal Maddeler 4,86 8 1008 9 
9.Alkollü İçkiler 10,46 9 864 6,5 

Spearman formülüne göre sıra korelasyon katsayısı 

i ani: ^ . 80 

örnekleme Hatası 0*3» 

Tablo VI:İsrail*de İşgücü Prodüktivitesi ve Yıllık Ücretler 
İlişkisi 

İşgücü Prodüktivi¬ İşgücü Başına ûrta- 

tesi Yılda/1000 / lama Ücretler Yılda/ 
0 

rk rk 

(1) (2) 
l.Deri ve Mamulleri 1,96 1 1836 3 
2.Dokuma ve Giyim Eş. 2,62 2 1692 2 

3.§eker v o Sfe.? .1.1 eri 3,18 3 2268 7 

4.Un ve Mamulleri 4,05 4 1656 1 

5.Meyve Sebze Konserve ve 
prezervleri 4,97 5 2232 5 

6.Tütün Mamulleri 5,17 6 2448 6 

7.Kimyasal maddeler 5,50 7 3132 8 

8.Bakır 7,62 8 3456 9 

9.Alkollü İçkiler 10,71 9 2160 4 

Spearman formülüne göre sıra ’kt't^labyen katsayısı 

Örnekleme Hatası: 0,3 
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Tablo V ve Tablo VI'ya dayanarak her iki ülkede de 
yıllık ortalama ücretlerle işgücü prodüktivitesi arasında 

sırasal uygunluğu görmek amacı ile uyguladığımız sıra ko¬ 
relâsyon katsayısı (.50)'nin üstündedir. İsrail'de bu ba¬ 
ğıntı Türkiye’ye nisbetle daha düşük görünüyor. Bunda İsrail 

i 

ekonomik düzeninin özel durumu nedeniyle nominal tincvetle- 
rin bir takım parasal olmayan işgücü kazançlarını aksettir¬ 
memesi rol oynayabilir. Ancak Biz bu bulgularla genel bir 

yargıya ulaşmaktan kaçmıyoruz. Çünkü buradaki işgücü pro¬ 

düktivitesi, daha önce de açıklandığı gibi, mikro seviye¬ 
deki geleneksel anlamından farklı global ortalama 

ve prodüktiviteye etki eden diğer bütün etkenlerin te¬ 
sirlerini de gösteren bir kavramdır. 
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4. Ünite Başına Nisbî İşgücü Maliyeti ve Nisbî İhracat 
fayları İlişkisi 

Ünite j 

a, 1.000 Dolarlık katma değer (=rnet hasıla) 
b. Alkollü içkiler endüstrisinde (1.000) litre, 

diğer endüstrilerde (l)'tonluk fizikî üretim miktarı olarak 
iki ayrı şekilde tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

X. * ^*"*TaT*| = âolarllk ne't basıla, "bir ünite 
fiziksel üretim miktarı" gibi kulla¬ 
nıldığında* İsrail'deki ünite başına 
işgücü maliyetinin, Türkiye'deki üni¬ 
te başına işgücü maliyetine oranını 
gösterir. (Bkn.Tablo VII) 

3 Ü 7b) ' = ^^ şıkkında tanımlanan şekli ile 
ünite başına iggücü maliyeti oran¬ 
ları. (Bkn.Tablo VII) 

X, Xe ilişki formülümüz: 
J- «? 

x1 . § • b x5 (5) 

îjL * 14,9 - 5,396 X5 

Bu negitif bir re^resyondur. Ünite başına maliyetler 
oranındaki bir birimlik artışın nisbî ihracat (a) payların¬ 
da 5,3 birimlik azalışa yol ?^^ünı gösterir. Determinas¬ 
yon katsayısı (»53) (r=.73)'dür. .(KoreBisyon katsayısı $> 5'ük 
itimad sınırında anlamlıdır.) 
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Tablo VJI^ İsrail/Türkiye Ünite İşgücü 
Payları 

laliyetindeki ve İhracat 

ENDÜSTRİPER 

İhracat 
Değeri 
İsrail/ 
Türkiye 

Ünite (a) 
başına iş¬ 
gücü mali¬ 
yeti (X5) 
İsrail/Tür¬ 
kiye 

Ünite (b) 
Başına İş- ’ 
gücü Mali¬ 
yeti (Xg) 
İsrail/Tür¬ 
kiye 

(1) (2) (3) 

1. çeker Mamulleri 0,06 1,48 1,61 
2. Tütün Mamulleri 0,15 2, 61 5,63 
3. Deri ve Mamulleri 0,18 2,73 -

4. Bakır (Blister) 0,75 1,73 3,46 
5. Kimyasal Maddeler 4,09 2,24 1,61 
6. Alkollü İçkiler 6, 63 2,50 1,23 
7• Un ve fırın mamulleri 10,30 1,08 1,00 
8. Dokuma ve giyim eşyası 
9. Meyve, Sebze Konserve 

11.04 0,83 — 

prezervleri 15,38 0,77 0,20 

X, ve X, ilişki formülümüz: 
1 b 

Xı = a.>bX6 
y - u(b)s 
6 "   U (b)T 

(6) 

Xx * U,5-2,2T4 

Bağıntı negatiftir. Determinasyon katsayısı (.52} 
ı 

Korelasyon katsayısı (.72)dir ve $ 5 lik itimad sınırla, 
randa anlamlıdır.) 
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VI 

BULGULARIN DE&SRL3NDÎRİLMESİ 

Bu çalışma sonunda ortaya çıkan sonuçlar, şunlardır: 

1. Tanımlanan şekliyle işgücü prodüktivitesi İsrail'de 
örneğe alınan bütün endüstrilerde Türkiye'ye nisbetle daha 

yüksektir. 

2. Yüksekliğin nisbeti ihracatın nisbî durumuyla bir¬ 
likte değişmekte; yani İsrail'e ait ihracat nisbetinin faz¬ 
la olduğu endüstrilerde, prodüktivite nisbeti de fazla çık¬ 
maktadır . 

3. Nisbî ihracat payları farklılıkları ile, nisbî 

prodüktivite farklılıkları arasındaki bu bağıntı çeşitli 

şekillerde denenmiş, ve anlamlı sayılabilecek yükseklikte 

bağıntı katsayıları elde edilmiştir. 

2 o 
r = .69 r = .64 

r = .83 r = .80 Pl2 = *85 

4. Bu bağıntı katsayıları diğer açıklayıcı değişkenle¬ 
re ait katsayılardan; özellikle oldukça yüksek bir büyüklük 
veren "ünite başına toplam maliyetler1' değişkeni katsayısın¬ 
dan da daha büyüktür. Ancak küçük örneklerde kullanılan 

küçük (t) testi, bu iki katsayı arasındaki farkın yüzde 
bir olasılık seviyesinde anlamlı olmadığını göstermektedir. 

5. İsrail'de işçi başına yıllık ortalama ücretler 
Türkiye'den en az 2,5 misli yüksektir. Nisbî ücretler de¬ 

ğişkenini nisbî prodüktivite değişkenine ilâve ettiğimizde 
2 

determinasyon katsayısı pek az değişmiştir, (r - .69 dan 
R = .71) öyle ise nisbî ücret farklılıkları ile nisbî ihracat 

payı farklılıkları arasında anlamlı bir bağıntı var denemez. 
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6. İsrail'de Türkiye'ye nispetle ünite başına işgücü 
maliyeti - iki ayrı tanımda da- umumiyetle yüksek çıkmaktadır. 

Dokuma ve Giyim Eşyası ile î. eyve Sebze Konserve ve Prezerv- 
lerin de ise aksı durum vardır; nisbî ücret yüksekliğinin 
tesirini yok eden bu durum endüstrilerdeki üretim hacminin 

nisbeten çok fazla olmasına ve ünite başına işgücü girdisinin 

nisbeten çok düşük olmasına bağlanabilir. (Bkn.Ekler) 

Nisbî ünite başına işgücü maliyeti-ihraçat payları 
ilişkisi- her iki tanımda da benzer determinasyon katsayıla- 

2 2 rı vermektedirler, (r = .53) ve (r = .52) 

Daha anlamlı bir bağıntı için (r) değerleri sırası ile r .74 
ve r .83 çıkmalı idi. Ancak bağıntının nisbeten yüksek oluşu; 

işgücünün İsrail'de kıt faktör olması nedeni ile gerçeğe bir 
hayli yaklaşık görünüyor. 
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VII 

SONUÇ 

Yapılan bu amprik çalışma bizi, belli mallarda ihti¬ 
saslaşmayı o mallarda diğer mallara nisbetle prodüktivite 
farklılıklarına raj^n^^'ıîan klâsik Mukayeseli Üstünlükler 
Teorisini destekler sonuçlara götürmüştür* İsrail'de imalât 
sanayiinde Türkiye'ye nisbetle endüstriyel ihracat farklılık¬ 

larını arz yönünden açıklamada nisbi işgücü prodüktivitesi 

açıklayıcı değişkeni, diğer bütün açıklayıcı değişkenlerden 
daha anlamlı görünmektedir. Ancak bu ilişkinin sabitliğinin 

tesbit edilebilmesi için bir tek yılın incelenmesi kâfi de¬ 

ğildir. Benzer bir çalışmanın başka yıllar için de yapılma¬ 
sı gerekmektedir. Ayrıca her iki ülke için işgücü prodükti¬ 

vitesi farklılıkları tayin eden faktörlerin neler olduğunun- 

özellikle aşağıda anılan ilişkinin sabitliği tesbit olunduk¬ 

tan sonra- ayrı bir çalışma ile analiz edilmesi konuya bütün¬ 

lük ve pratiklik sağlayacaktır. 

Araştırmamız, inceleme süresinin kısalığı yüzünden ko¬ 

nuya bir ilk yaklaşım olarak kabul edilmelidir. Talep şart¬ 

larını da nazara alan ve üretimde ara mallar girdi maliyet¬ 

lerinin önemini de belirliyen modern yaklaşım tarzları mu¬ 

hakkak ki daha çok zamanı gerektirecek ve konu ancak tek tek 

mallar için yapılacak "case study" lerle daha çok .anlamlılık 

kazanacaktır. 
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Tahlo 1: Türkiye/İsrail Dış Ticaret İlişkisi: 1963 Yılı İmalât 
Sanayii İhracat ve İthalâtı 1/ 

_ ihracat ve ithalât 
Değerleri 

sıvmft.c; mo 

a.-, s ■!»'-»o -«s 

îsraile 
İhracat 000 TL. 

1.000 
t 

İsrail'den 
İthalât 000 3-

• 

H ^ O O O 

(D ,J (3) (4) 

1 . Gıda Sanayi 
(Küspe ve Kepek) 4.065,8 451,7 

2 Deri ve Kösele 2.519,6 279,9 - -

3.'. Kimya Sanayi 492,2 54,6 .* 5.689,2 632,1 
4 - Dokuma ve Giyim 

-Eşyası 18,2 2,1 20.585,9 2.287,3 
5 « Orman Ürünleri 

Sanayii 243,2 27,0 44,5 4,9 

6. lâstik-Plastik - - 22.046,0 2.449,5 
7. Kâğıt Sanayii - - 2.729,5 303,2 

8* Metalden Gayri 
Mamulleri -V 2.385,0 265,0 

9- Demir Çelik ve Metal 
(Bakır Hariç) _ — 10.147,8 1.127,5 

10. Bakır Mamulleri - - 6,4 0,7 

ır. 

İS¬ 

Madenî Eşya 
Elektrik 

— 4.784,8 

. 4.834,4 

531,6 

537,1 

li- Makina İmalâtı - - 295,4 32,8 
14. Nakil Vasıtası * - - 1.930,6 214,5 

x/ İhracat (F.O.B), ithalât (C.İ.F.) değerlerdir. 
Kaynak: Dış Ticaret Yıllık îstatistikleri Seri 3 1963 
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Tablo II: İsrail ve Türkiye'de Birim Hasıla Başına 
İşgücü G-irdisi (1963) 

Birim Hasıla (10Q0 JzO 
Başına İşgücü Girdisi 

ENDÜSTRİLER İsrail Türkiye 
(1) (2) .... 

1. Alkollü İçkiler 0,09 0,09 

2. Bakır (Blister) 0,13 0,26 

3. Kimyasal Maddeler 0,18 0,20 

4. Tütün Mamulleri 0,19 0,21 

5. Meyve Sebze Konserve ve 
Prezervleri 0,20 1,43 

6. Un ve Fırın Mamulleri 0,24 0,68 

7. Şeker ve Mamulleri 0,31 0,60 

8. Texstil ve Giyim Eşyası 0,38 1,21 

9. Deri ve Mamulleri 0,50 0,63 
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