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1. GİRİŞ 
 

Uluslararası makroekonomi şaşırtıcı karmaşalarla dolu bir alandır ve bu 

karmaşaların her biri için alternatif birkaç yanıt bulunmaktadır. Ancak bu yanıtlar 

yeterince ikna edici olmadıklarından karmaşalar da varlıklarını korumaktadırlar. 

Bu çalışmada uluslararası ticaret maliyetleri öğelerinden biri olan taşıma 

maliyetleriyle yakın ilişki içerisindeki “Ticarette Yurtiçi Eğilimi Karmaşası” 

incelenecektir. Yapılan değerlendirmelerde haksız rekabet, fiyat ve ücret katılığı gibi 

bazı durumlar göz ardı edilmiştir çünkü çalışma bu gibi durumların varlığına 

dayanmamaktadır. 

 

2. TİCARETTE YURTİÇİ EĞİLİMİ KARMAŞASI 
 

Bütün karmaşalarda başlangıç noktası, uluslararası mal piyasalarının 

insanlardaki genel kanıdan çok daha fazla bölünmüş olduğu yönündeki artan 

kanıtlardır. Uluslararası mal piyasalarının bölünmüş olmasıyla ilgili belki de en 

etkileyici öneri McCallum (1995)’ un çalışmasından doğmuştur. Ticaret partnerleri 

arasındaki mesafeyi, ticaret partnerlerinin büyüklüklerini ve birkaç diğer faktörü 

dikkate alan basit bir Tinbergen (1962) “Yerçekimi Modeli” kullanan McCallum, 

Kanada’ nın kendi eyaletleri arasındaki ticaret hacminin, şaşırtıcı bir şekilde, Kanada 

eyaletleri ve Amerika eyaletleri arasında gerçekleşen ticaret hacminin yaklaşık 20 

katı olduğunu ortaya koymuştur. Yerçekimi Modeli 1960’ lardan bu yana ikili 

ticarette uygulanmaktadır. Model, Isaac Newton’ un Yerçekimi Kuramı’ ndan 

etkilenmiştir. İki ülke arasındaki ticaret, ülkelerin GSMH ile doğru orantılı, ülkeler 

arasındaki coğrafi mesafeyle de ters orantılı olarak gelişmektedir. Diğer değişkenler 

de bu basit modele ilave edilebilmektedir. Daha sonraki literatürün McCallum’ un 

değerlendirmelerinin hem önüne geçtiği hem de tartışmaya açtığı bir gerçektir. 

McCallum, çalışmasında Amerika ile Kanada’ nın serbest ticaret anlaşmasının henüz 

başında olduğu ve ticaret kalıplarının tam anlamıyla yerleşmediği 1988 yılını baz 
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almıştır. 1993-1996 verilerinden yola çıkan Helliwell (1998) ise ticarette yurtiçi 

eğiliminin hala yüksek bir seviyede olmasına karşın 12’ ye gerilediğini belirtmiştir. 

Yalnızca Kanada ve Amerika’ nın ülkeler arası ticaret verileri bulunmasına karşın 

Wei (1998) ve Evans (1999), OECD ülkeleri için yurtiçi eğilimini dolaylı 

yöntemlerle ölçmüşlerdir. Wei, ortalama eğilimin 2,5 gibi küçük bir değer 

olabileceğini belirtirken, Evans bu değerin Wei ve Helliwell’ in bulduğu değerlerin 

arasında çıkacağını savunmuştur. Van Wincoop (2000), McCallum’ un, kullandığı 

yerçekimi modelinde eyalet büyüklüklerini de dikkate almasına karşın ticarette 

yurtiçine olan eğilimi, Amerika gibi büyük ülke perspektifi yerine Kanada gibi küçük 

ülke perspektifinden hesaplamasından dolayı ticaretteki sapma ölçüsünün küresel 

ticarette abartılı bir içe yönelim izlenimi verdiğini söylemiştir. Literatür şunu 

göstermektedir ki, ülkeler hatırı sayılır bir oranda uluslararası ticaretten yurtiçi 

ticarete yönelim sergilemektedirler. Ancak bu yönelim McCallum’ un sözünü ettiği 

kadar da fazla değildir. 

Peki uluslararası ticaretten yurtiçi ticarete önemli ölçüde bir eğilim var ise bu 

nasıl açıklanabilir? Uluslararası ticaret tarifeler, tarife dışı engeller ve döviz kuru 

riskleri gibi katma maliyetleri kapsamaktadır ( Yurtiçi nakliye maliyetlerinin, 

uluslararası nakliye ağları kurmadaki güçlükler nedeniyle daha düşük olması da 

mümkündür. ). Gözlemlenen bu yurtiçi eğiliminin meydana gelmesinde Wei ve 

Evans’ ın iyimser yaklaşımlarla ortaya koymuş oldukları çalışmalarında bile sınır 

maliyetlerinin yeri bu derece inanılmaz büyüklükte olmak zorunda mıdır? Bu 

sorunun yanıtı, asıl meselenin, sınır maliyetlerinin yerli ve yabancı malların ikame 

esnekliğiyle ilişkili olmasından dolayı  “Hayır” dır.  

Obstfeld ve Rogoff (2000), nakliye maliyetleri, yerli-yabancı mallar 

arasındaki ikame esneklikleri ve yurtiçine olan eğilim arasındaki ilişkiyi açıklamak 

adına, iki ülke ve iki mallı basit bir ekonomiyi “Buzdağı Taşımacılık Maliyeti 

Modeli” nde kullanmıştır. Bu modelde amaçlanan uluslararası ticaret maliyetlerinin 

yüksek olmasının yurtiçi tüketimi nasıl yerli mallar lehine çevirdiğini göstermektir.  

 

Temsili yurtiçi tüketicinin fayda fonksiyonu; 
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Temsili yabancı tüketicinin fayda fonksiyonu; 

 

           
 

’ dır.   

CH yerli malın yurtiçi tüketimi, CF  yabancı malın yurtiçi tüketimidir. θ  

parametresi (θ 0〉 ), CH ve CF arasındaki ikame esnekliğidir. İkame esnekliği çok 

küçük ise ( 0→θ ) mallar tamamlayıcı, ikame esnekliği büyük ise ( ∞→θ ) mallar 

ikame mallarıdır. Görüldüğü üzere tercihlerde yurtiçine eğilim yoktur. Yurtiçi 

eğilimi ikame esnekliği ve ticaret maliyetleri arasındaki karşılıklı etkileşimden ortaya 

çıkar. 

Yerli tüketici için YH birim yerli mal ve yabancı tüketici için YF birim yabancı 

mal söz konusu ise her bir ülke için bütçe kısıtı; 

 

          
olur.  

Obstfeld ve Rogoff, çalışmalarında iki ülke arasındaki taşımacılık maliyetini 

dikkate almışlardır. Daha açık bir ifade ile, taşımacılık maliyetlerinin τ olduğu 

varsayımıyla, 1 birim yerli malın yurtdışına ihraç edilmesi halinde bu malın sadece 

(1-τ )’ lık bölümü yurtdışına ulaşmış olur. PH yerli malın yurtiçi fiyatı, PF yabancı 

malın yurtiçi fiyatı, PH
* ve PF

* bunlara karşılık gelen değerlerdir. Bütün fiyatların 

ortak bir para birimine göre belirlendiği varsayılmıştır. Bu durumda yerli malın 

yurtiçindeki ve yurtdışı fiyatı; 
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şeklinde gösterilebilir. Benzer şekilde, yabancı maldan 1 birim ithal edilmesi halinde 

bu malın sadece (1-τ )’ lık kısmı yurtiçine gelir. Buna göre; 

 

 
 

Böylece eğer aşağıdaki denklikler söz konusu ise p*; 

 

              
 

         
 

(1) olarak bulunur. 

Yurtiçindeki bir tüketicinin optimizasyon sorunu Lagrange fonksiyonu 

yardımıyla ortadan kalkar. Lagrange fonksiyonu oluşturursak; 

 

 
 

λ , burada Lagrange çarpanıdır. Birinci mertebe koşullar bu fonksiyonun CH 

ve CF’ ye göre kısmi türevleri 0’a eşitlenerek bulunur. 

 



 8

 
 

   
(2) elde edilir. 

 

(1) ve (2)’ yi birleştirirsek; 

 

CH / CF = (1-τ )-2θ  CH
* / CF

*              (3) bulunur. 

 

Örneklemek amacıyla YH = YF olduğunu kabul edersek, CH / CF = CF
* / CH

* 

ve CH / CF = CF
* / CH

* = (1-τ )-θ  = pθ      elde edilir. 

 

Bu eşitlik göstermektedir ki; yerli mallarla ilgili olarak ithal mallara olan 

yurtiçi harcamaların oranı; 

 

CH / pCF = p*CF
* / CH

* = (1-τ )1-θ      ‘ dır. 

 

Örneğin eğer ticaret maliyetleri hiç söz konusu olmasaydı (τ =0) veya yerli-

yabancı mallar tamamlayıcı olsaydı bu durumda pCF / CH = 1 olurdu. Bu da 

göstermektedir ki tüketimde yerli mallara eğilim söz konusu değildir. Fakat gerçek 

hayatta ticaret maliyetlerinin varlığı göz ardı edilemez ve ithal malların birçoğunun 

yerli ikamesi mevcuttur. τ = 0,25 ve θ = 6 ise, CH / pCF = 4,2 olur ki bu oran bir çok 

OECD ülkesinde gözlemlenenle tutarlıdır. Yurtiçi eğilimi, τ ve θ  artırılarak ya da 

söz konusu ülkenin kendisine yakın büyüklükteki bir çok yabancı ülkeyle ticaret 

yaptığı varsayılarak artırılabilir. 
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Ticaret maliyetleri arttıkça (τ , 1’ e yaklaştıkça ) τ ’ ndeki %1’ lik bir 

azalmanın yurtiçi eğilimi üzerindeki etkisi artar. 

 

 
 

τ = 0,25 ve θ = 6 olması halinde, ticaret maliyetleriyle ilgili olarak yurtiçi 

eğilimin esnekliği τ (θ -1) / (1-τ ) = 1,67 olarak bulunur. Bu örnekte birçok önemli 

faktör göz ardı edilmiştir. Her birbirinden farklı yerli ve yabancı mal çifti için ortak 

ikame esnekliği düşünülmüş ve benzer şekilde bütün mallar için ticaret 

maliyetlerinin aynı olduğu varsayılmıştır. Üretimde yerli ve yabancı girdiler 

arasındaki ikamenin önemi ihmal edilmiştir. Yine de düşük ticaret maliyetleriyle 

bile, yüksek ikame esnekliğinin ticarette yurtiçi eğilimini nasıl açıkladığını ortaya 

koymuştur. 

 

3. “θ ” PARAMETRESİ 
 

Ticarete konu olan yerli ve yabancı mallar farklılık gösterir fakat bir ölçüde 

benzerlik göstermeleri ikame edilebilmelerine olanak sağlar. Şimdiye kadar θ  için 

birçok değer bulunulmuş olmasına karşın son dönemde yapılan çalışmalar θ ’ yı 5-6 

arasında belirlemiştir. Trefler ve Lai (1999) 1972-1992 yılları arasındaki değerleri 

dikkate alarak 36 ülkedeki 28 sektör için θ ’ nın ortalama 5,3 olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu ortalama değer, ikame esnekliğinin  endüstriyel kimyasallarda 

21,4 ve elektronikte 18,9 kadar yüksek değerler fakat basım ve yayıncılıkta 1,2 gibi 

düşük bir değer aldığını yansıtmaktadır. Harrigan (1993) ise esnekliği 5-12 arasında 

hesaplamıştır ( OECD ülkeleri çıktılarının %90’ ını temsil eden 13 OECD ülkesinin 

verilerini baz almıştır. ). 

Ticaretin büyük bölümünün aksak rekabetçi endüstrileri içerdiğini 

düşünürsek θ ’ nın değerini marjinal maliyetler üzerinden alış ve satış fiyatları 

arasındaki farka bakarak saptamak mümkündür. Bu yaklaşımla Cheung, Chinn ve 
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Fujii bir dizi OECD ülkesi verilerinden yola çıkarak θ  için 3,5-4 arası değerler 

bulmuşlardır. Hummels (1999) ticaret esneklikleri etkilerini ikame esnekliklerinden 

ayırmaya çalışmış ve her ne kadar daha önceki çalışmalarında yüksek değerler 

bulduysa da θ ’ yı 5,6 olarak belirtmiştir. Son olarak, hem yerli hem de yabancı 

üretim otomobillere olan taleple ilgili klasik çalışmalarında Berry, Levinsohn ve 

Pakes (1995) talebin fiyat esnekliklerini 3,1 ve 6,4 arasında bulmuşlardır. 

Elbette bütün bu çalışmalar ticarete konu olan mallardan bahsetmektedir. 

Hummels’ ın da vurguladığı gibi ticarete konu olmayan mallarda ikame esneklikleri 

ortalamasının daha da yüksek olmasını bekleyebiliriz. Bu durumda Wei’ nin θ  için 

önerdiği değer olan 20 çok da kötümser değildir. Brown ve Stern (1989) de politika 

deneyimlerinde θ  için 15’ i kullanmışlardır. 

 

4. TİCARET MALİYETLERİ 
 

Tarifeleri, tarife dışı engelleri ve nakliye maliyetlerini kapsayan ticaret 

maliyetlerinin büyüklüğü hakkında çok az görüş birliği vardır. 1993’ te yurtiçi üretim 

ağırlıklı temel ilkeye göre ortalama tarifeler Amerika için %4, AB için %7,7, 

Japonya için %3,5 ve Kanada için %8,9’ dur. Tarife dışı engeller konusunda ise 

resmi istatistikler, bir ekonomik model kullanılarak tahmin edilmesi gereken etkileri 

konusunda değil, sadece var oldukları konusunda bilgi vermektedir. Anderson ve 

Neary (1998) oldukça geniş bir ülkeler grubu üzerinde yaptıkları çalışmada tarife dışı 

engellere denk tarifeler bulmak amacıyla basit bir hesaplanabilir genel denge modeli 

kullanmışlardır. Bazı ülkelerde (Japonya gibi) diğerlerine göre (Amerika gibi) daha 

büyük olacak şekilde tarifelerle aynı önem sırasında bulgulara ulaşmışlardır. Ulaşılan 

bu bulgular Lee ve Swagel’ in bulgularıyla da tutarlıdır. 

Farklılık gösteren uluslararası  ticaret taşıma maliyetleri, ticaret maliyetleri 

için önemli bir unsurdur. Değer ağırlık temel ilkesiyle bütün mallara baktığımızda 

Amerika’ nın ithalatında sigorta ve taşıma ücretlerinin 1995’ te ortalama %3,6, 1996 

ve 1997’ de %3,3 oranlarına sahip olduğunu görebiliriz. Fakat yine de bu oranlar 

uluslararası taşımacılıktaki ortalama maliyetleri olduğundan çok daha az 
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göstermektedir. İlk olarak, Hummels’ ın da gösterdiği gibi birçok ülke için ortalama 

maliyetler daha yüksektir ( Amerika geniş bir kıyı şeridine sahip olduğundan deniz 

taşımacılığı kara taşımacılığına göre daha az maliyetlidir. ). İkincisi bu oranlar 

yükleme masrafları, aktarma ve gümrük kapılarındaki beklemenin maliyetleri gibi 

uluslararası taşımacılıktaki diğer masrafları içermemektedir. 

Başka bir çalışmada Rose (2000) bir yerçekimi modeli kullanarak parasal 

birliğe sahip ülkelerin diğer ülkelere göre birbirleriyle 2-3 kat fazla ticaret yaptığını 

söylemiştir. Kuşkusuz para birimlerini farklı birimlere çevirmenin maliyeti ve döviz 

kuru belirsizliği ticaret maliyetlerini artırabilir. Döviz kuru çeşitliliğinin sermaye 

akışları üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olabileceği gibi ticaret akışlarındaki 

herhangi bir doğrudan olumsuz etki sermaye piyasalarında ek bir dolaylı olumsuzluk 

yaratabilir.Yasal farklılıklar ve ödeme sistemlerindeki farklılıklar da ticaret 

maliyetlerine dahil edilebilir. 

Buraya kadar tercihlerde yurtiçi eğiliminin göz ardı edildiğini vurgulamakta 

fayda vardır. Temsili yerli ve yabancı tüketici fayda fonksiyonlarını tercihleri de 

dahil ederek yeniden düzenlersek temsili yerli tüketicinin fayda fonksiyonu; 

 

            
 

ve temsili yabancı tüketicinin fayda fonksiyonu; 

  

           
olur.      

Tercihlerden kaynaklanan yurtiçine eğilimin, ticaret maliyetleri etkilerine 

benzer olduğu görülmektedir. Helpman (1999), elde edilen gelirler dikkate 

alındığında tercihlerden kaynaklanan yurtiçine eğilimin olduğunu gösteren açık 

kanıtlar olmadığını savunmuştur.  
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5. SONUÇ 
 

Ticaret maliyetleri, ticarette yurtiçi eğilimi karmaşası da dahil olmak üzere 

birçok karmaşayı çözümlemeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ekonomik 

performansın belirlenmesinde ticaret maliyetlerinin önemli bir role sahip olduğu da 

söylenebilir. Bununla birlikte şu da unutulmamalıdır ki ticaretteki eğilimleri çeşitli 

farklı faktörleri de dikkate alarak ortaya koymaya çalışmak daha aydınlatıcı 

olacaktır. 
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