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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Günümüzde iktisadi büyüme ve kalkınma konularının ekonomi içerisinde sahip olduğu
yerin anlaşılması çok önemlidir. Bu öneminden dolayı iktisat literatüründe hem büyüme hem
de kalkınma konularına olan ilgi uygulamalı ve teorik olarak artmıştır. Bu kaynağın
oluşturulmasındaki amaç lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere iktisadi büyüme ve iktisadi
kalkınma kavramlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verebilmek, onlara ait kuramları tanıtmak ve teorik
zeminin alt yapısını oluşturmaktır. Çalışmamız on dört ana başlık altında toplanarak, iktisadi
büyüme ve iktisadi kalkınma kavramlarını ayrıntılarıyla incelemekte ve bu konulara ilişkin bilgi
sahibi olmak isteyen öğrencilere mevcut konuları aktarmayı hedeflemektedir. Şüphesiz ele
alınan konuların kapsamlarının çok geniş olmasına dikkat çekmekle birlikte, konunun ana
başlıkları olabildiğince açık ve net bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.
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YAZAR NOTU
Çalışma temel olarak on dört bölümden oluşmaktadır. İlk beş bölümde, iktisadi büyüme
kavramı ve bununla ilgili olan diğer faktörler ele alınarak, iktisat literatüründe ortaya konan
büyüme teorileri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bunların yanı sıra ilk beş bölümün içinde
yer alan ikinci kısımda, iktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma kavramları arasındaki ilişki ve
farklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonraki altı bölümü iktisadi kalkınma kavramı
üzerine odaklanarak, kalkınma düşüncesinin hem geleneksel hem de modern düşünceleri
ışığında somut olarak ölçümü üzerinde durulmuştur.
Ayrıca kalkınmanın finansmanına ilişkin yollar ayrıntılı bir şekilde ortaya konurken;
sanayileşme ve kalkınma stratejileri ele alınmıştır. Gelir dağılımı ve yoksulluk bölümünde, bu
iki kavramı tanımlayarak birbirlerini nasıl ve ne yönde etkilediklerine bakılmıştır. Ardından
teknolojik gelişme ve kurumsal yapının kalkınma sürecindeki yerine değinilerek, küreselleşme
sürecinin iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma literatürlerindeki yeri sorgulanmıştır. Tüm bu
çalışmalar, lisans programında bu dersten sorumlu olan öğrencilerin iktisadi büyüme ve
kavramlarını net bir şekilde kavrayabilmeleri ve konuya hâkimiyetlerini sağlamak amacıyla
yürütülmüştür.
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1. İKTİSADİ BÜYÜME KAVRAMI, TANIMI VE ÖLÇÜLMESİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

İktisat Büyümenin Tanımı

1.2.

İktisadi Büyümenin Yolları

1.3.

İktisadi Büyüme ve Üretim Fonksiyonu

1.4.

İktisadi Büyümenin Ölçülmesi

1.5.

İktisadi Büyüme Hızının Hesaplanması

1.6.

İktisadi Büyüme Türleri

1.7.

Kötü Büyüme Çeşitleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Neden bazı ülkeler daha zenginken, diğerleri daha fakirdir?

2)

İktisadi büyümeye neden ihtiyacımız vardır?

3)

İktisadi büyüme sonsuza dek sürebilir mi?

4)

Ekonomide büyüme tek bir yolla sağlanabilir mi?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İktisadi büyümenin tanımı

İktisadi büyüme sürecinin
ne anlama geldiğini
kavrayabilmek.

İçerdiği birden fazla anlama
hâkim olarak

İktisadi büyümenin yolları

İktisadi büyüme sürecinin
yapıtaşlarını saptayabilmek

Etkileşim hâlinde olduğu
faktörlerle olan ilişkisini
iyice kavrayarak

İktisadi büyümenin
ölçülmesi

Ekonomide büyüme
kavramını somut olarak
ortaya koyabilmek.

Verilen örnekler üzerinde
durup benzer şekilde örnek
hesaplamalar yaparak

İktisadi büyümenin türleri

İktisadi büyüme türlerini
açıklayabilmek.

İktisadi büyüme türlerine
verilen güncel örnekleri
inceleyerek

4

Anahtar Kavramlar


İktisadi büyüme



Üretim fonksiyonu



Gayri safi milli hasıla (GSMH)



Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)



Şahsi gelir



Harcanabilir gelir

5

Giriş
Çoğu iktisatçı iktisadi büyümeyi üretim imkânlarının artış göstermesi olarak tanımlar.
Ancak iktisadi büyüme bir süreç olarak ele alındığında pek çok faktör ile etkileşim hâlinde
olduğu görülebilir. Biz de bu bölümde ilgili faktörleri ele alarak iktisadi büyümeyi
tanımlayacağız.
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1.1. İktisat Büyümenin Tanımı
Etiyopya’daki tipik bir işçi, ABD ya da Batı Avrupa’daki işçinin bir günde kazandığını
elde edebilmek için ortalama bir ay çalışıyor. Avustralya, Şili ya da ABD’deki bir işçi,
dedelerinden iki kat daha fazla gelire sahipken, Japonya’daki bir işçi dedelerinden aşağı yukarı
10 kat daha fazla gelire sahip. Peki, neden bazıları daha zengin olurken, diğerleri daha fakir?
Son 250 yıl boyunca, ulusların zenginliğinin düzeyleri ve genişleme oranları neredeyse
periyodik olarak değişirken bir bilim olarak iktisadın kendisi de büyük çapta değişime uğradı.
Ekonomik faaliyetler zaman içinde artar ve sonra da azalırken ‘büyüme ekonomisi’ önce
yükselen, sonraları ise standartlaşan bir konu oldu.
Merkantilistlerden ve fizyokratlardan Adam Smith’e, Marx’a ve günümüze kadar pek
çok iktisat okulu ve düşünür, ülkelerin ya da ulusların zenginliğini belirleyen temel etkenleri
anlamaya çalıştılar ve hâlen çalışıyorlar. Bu soruya ilk yanıtı verenlerden merkantilistler, ülke
içindeki değerli maden miktarını iktisadi büyümenin odağına oturttular. Daha sonra iş bölümü,
başka ülkelerin yağmalanması gibi çeşitli açıklamalar geliştirildi. Ancak Sanayi Devrimi
sonrasında, özellikle de son yarım yüzyılda yanıtlar değişmeye başladı. Teknolojik gelişmelerin
temposunun yükselmesi ve yatırımların ivme kazanması ile üretim ve gelirler sürekli olarak
artmaya başladı.
Daha önceki dönemlerde kişi başına gelirdeki artışlar sınırlı kalmış ya da kalıcı
olmamışken, Sanayi Devrimi’nden bu yana dünyanın her bölgesinde kişi başına üretim ve gelir
önemli artışlar gösterdi. Örneğin, 1820 yılında İngiltere’de kişi başına gelir ya da kişi başına
satın alım gücü yaklaşık olarak bugün Hindistan’daki kişi başına gelir kadardı. O tarihten bu
yana İngiltere’de kişi başına gelir 12 kat arttı. Son yıllarda yapılan hesaplamalar, 1820 yılında
bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan alandaki kişi başına gelirin bugünün Afrika’sındaki kişi
başına gelirin yarısı kadar olduğuna işaret ediyor. O tarihten bugüne kadar Türkiye’de kişi
başına gelir ise 10 kat artış gösterdi.
Bu durumu ancak iktisadi büyüme kavramı ile açıklayabiliriz. İktisadi büyüme, bir
ülkede belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmet miktarındaki artışı temsil eder. Kişi
başına düşen reel gelirdeki artışların da bir ifadesi olan iktisadi büyüme kavramı, temel olarak
ekonominin arz yönünü ilgilendiren üretim kapasitesindeki uzun dönemli artışları tanımlar.
Üretim kapasitesinde meydana gelecek söz konusu bu artışlar ise ileri seviyedeki teknolojik ve
kurumsal yapılanmadaki gelişim süreci ile yakından ilgilidir.
İktisadi büyüme bir süreç olarak ele alındığında pek çok faktör ile etkileşim hâlinde
olduğu görülebilir. İktisadi büyüme; kişi başına düşen hâsıla miktarı, fiziki ve beşeri sermaye
birikimi, teknolojik gelişme, demografik etkenler, coğrafi etkenler ve iklim, kültürel veya
kurumsal etkenler, demokrasinin düzeyi, gelir dağılımı, hükümet politikaları ve
makroekonomik istikrar vb. etmenlerle olan ilişkilerinden dolaysız ve bu etmenlerin kendi
aralarındaki ilişkilerinden dolaylı yollardan etkilenmektedir.
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1.2. İktisadi Büyümenin Yolları
Bir ülkenin iktisadi büyümesi iki şekilde meydana gelir. Birincisi, tam istihdam altında
kullanılan iktisadi kaynakların daha verimli kullanılmaya başlanması yoluyla büyümenin
gerçekleştirilmesi; ikincisi tam istihdamda kullanılan kaynak miktarına yenilerin eklenmesi
yoluyla üretimin gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla iktisadi büyüme, ekonominin üretim
potansiyeli ve verimliliği ile yakından ilişkilidir.
Kısa dönemde üretim faktörleri tam olarak kullanılamazken, yani ekonomide eksik
istihdam durumu söz konusu iken, ülkedeki toplam talep artışları aracılığıyla kişi başına düşen
reel gelirde yükselmeler sağlanabilir. Talep artışlarının yaşanmasında ise hükümetlerin
uygulayacağı genişletici para ve maliye politikaları ile birlikte döviz kuru ve dış ticaret
politikalarının etkisi bulunmaktadır. Ancak fiziki (cari) hasılada zaman içinde meydana gelen
bu kısa vadeli artışla ifade edilen Keynesyen büyüme olgusu temelde büyüme konularının değil
konjonktürel dalgalanmaların inceleme konusunu oluşturur. Üretim kapasitesini artırma işlemi
ancak uzun vadede başarılabilir.
İktisadi büyümenin görünürdeki en önemli nedeni yatırımlar ve teknolojik gelişme
yoluyla kişi başına fiziki sermaye ve beşeri sermaye (eğitim) düzeylerinde ve verimlilikte
sağlanan artışlardır. Bu süreç zaman içinde sanayileşme ile birlikte dünyanın tüm bölgelerine
yayılmış, nüfusun çok büyük bir bölümünün tarımdan kent ekonomisine geçişi de yatırımların
ve verimlilik artışlarının tüm ekonomiye yayılmasını hızlandırmıştır. Teknolojik gelişmeler
araştırma sürecinin giderek kurumsallaşmasıyla 20. yüzyılda daha da hız kazanmıştır.

1.3. İktisadi Büyüme ve Üretim Fonksiyonu
Adam Smith’ten beri uzun dönemli bir olgu olarak nitelendirilen iktisadi büyüme
konusunda ortaya konan teorik ve uygulamalı çalışmalarda bir ülkenin üretim olanakları
eğrisinin dışa doğru kaymasına yol açan sebepler incelenmiş ve üretim imkânları eğrisindeki
söz konusu bu kaymalar iktisadi büyüme olarak adlandırılmıştır.
İktisadi büyüme süreci temel olarak üretim fonksiyonu ile başlamaktadır. Üretim
fonksiyonu, üretim teknolojisi sabitken, belirli bir süre içerisinde kullanılan çeşitli üretim
faktörlerinin miktarları ile bu süre içerisinde üretilebilen ürünün maksimum miktarı arasındaki
ilişkidir. Elde edilen üretim miktarı ile üretimde kullanılan faktörler parasal birimlerle değil,
fiziki birimlerle ifade edilirler.
Bu doğrultuda, iktisadi büyümeyi, işgücünün (L), doğal kaynakların (N), sermaye
stokunun (K) ve teknolojinin (T) artan bir fonksiyonu olarak düşünmek mümkündür.
Büyümenin kaynaklarında ortaya çıkan artışı: Y = f{ΔL, ΔK, ΔN, ΔT} şeklinde ifade edebiliriz.
Büyüme sürecinde üretim faktörlerinin birbirine oranı değişmektedir. Bunların içinde
en az değişeni doğal kaynaklar, yani topraktır ve toprağın alanı istendiği ölçüde genişletilemez.
Oysa nüfus, dolayısıyla da işgücü sürekli artmaktadır. Bu durumda, işgücü başına üretimin
arttırılması ancak sermaye/işgücü oranının yükseltilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu ise,
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işgücünün daha fazla sermaye ile donatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle de üretim
fonksiyonu olarak genellikle Y = f ( K, L, T ) kullanılır.
İktisadi büyümenin üretim olanakları eğrisi ile açıklanması şu şekilde gerçekleşir:
Üretim imkânları eğrisi, mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak
üretilebilecek mal ve hizmetlerin alternatiflerini gösterir. Bu model, bir ekonomide teknoloji ve
üretim faktörlerinin sabit olduğunu, atıl kaynak bulunmadığını kabul eder. Bu örnek ekonomide
başlıca iki çeşit mal ve hizmet türü vardır. (Bkz: Şekil 1 A ve B)

Şekil 1: İktisadi Büyüme Sürecinin Üretim İmkânları Eğrisi ile Açıklanması (Kaynak:
pratikders.com)
İktisadi büyüme kavramı, üretim olanakları eğrisi ile de yakından ilişkilidir ve üretim
olanakları eğrisinin genişlemesi olarak da ifade edilir. Bir ülkenin belli bir teknoloji düzeyi ile
tüm üretim faktörlerinin kullanılması hâlinde ulaşabileceği en yüksek üretim düzeyine ‘üretim
olanakları sınırı’ denir. Ülkenin kıt kaynak miktarlarını arttırarak ya da onların niteliklerini
iyileştirerek üretim olanakları sınırını genişletebilmesi mümkündür. İktisadi büyüme veya kişi
başına düşen milli gelirdeki yıllık artış oranı, bir ülkedeki üretim imkânlarının ne kadar arttığını
ve dolayısıyla üretim imkânları eğrisinin bir önceki yıla göre hangi yöne ne oranda kaydığını
ifade eder.
Eğer üretim olanakları eğrisinde, dışa doğru bir genişleme yaşanırsa, bu ulusal üretim
potansiyelinin arttığı anlamına gelir. Eğer bu genişleme olduğu hâlde nüfus sabit kalmışsa, kişi
başına düşen milli gelirde bir artış oluşacaktır. Üretim potansiyeli, belirli bir zamanda,
ekonomideki faktör donanımının tam ve etkin kullanımı sonucu elde edilebilecek üretim
düzeyini, başka bir deyişle, tam istihdam gelir düzeyini gösterir.
Bu noktada, fiili ve potansiyel büyüme kavramları arasındaki farkın altını çizmek
gerekmektedir. Fiili büyüme, milli üretimdeki yıllık oransal artış olarak ifade edilmektedir.
Ekonomi içindeki atıl kaynakların üretime katılmasıyla fiili büyümenin gerçekleştirilmesi
mümkündür. Potansiyel büyüme ise, ekonominin büyüyebileceği sınıra işaret etmektedir.
Potansiyel büyüme, ekonomide sahip olunan üretim kaynaklarının miktarının ya da bunların
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kullanımında etkinliğin artmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Eğer üretim olanakları
eğrisinde, içe doğru bir daralma yaşanırsa, bu ulusal üretim potansiyelinin azaldığı anlamına
gelir. Eğer bu daralma olduğu hâlde nüfus sabit kalmışsa, kişi başına düşen milli gelirde bir
azalma oluşacaktır. Diğer bir deyişle, ekonomide küçülme söz konusu olacaktır.

Kaynak: environment.yale.edu
İktisadi Büyümeye Duyulan İhtiyacın Gerekçeleri:
Yoksulluk kısır döngüsünü kırmak, işsizliği azaltmak, gelir dağılımını iyileştirmek,
ölçek ekonomileri elde etmek, fiziki ve beşeri sermaye stoklarını artırmak ve teknolojik
yeniliklere ulaşmak için ülke niteliklerine uygun olabilecek yapıda büyüme politikaları
oluşturulur. İktisadi büyüme ekonomilerin uzun vadeli değerlendirmelerinde, hiç kuşkusuz, tek
ölçüt olamaz. Örneğin büyüme ile birlikte gelirin bölüşümü ve yaşam beklentisi, eğitim, sağlık
gibi boyutları içeren insani gelişmeyi de dikkate almak gerekir. Öte yandan son iki yüz yıllık
eğilime bakarak kişi başına gelirdeki artışların kesintisiz süreceği izlenimine de kapılmamak
gerekir. Çevre koşullarını yeterince dikkate almayan bir iktisadi büyüme anlayışının
sürdürülebilirliğine ilişkin kuşkular giderek artmaktadır.

1.4. İktisadi Büyümenin Ölçülmesi
Bir ekonominin ne ölçüde büyüdüğünü matematiksel olarak ifade etmek mümkündür.
İktisadi büyüme, çeşitli kriterlere göre ölçülebilir. Sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için
istatistiki verilere ihtiyacımız vardır. Bahsi geçen kriterler arasında en çok kullanılan ölçüt:
‘milli gelir’ diğer bir deyişle ‘Gayri Safi Milli Hâsıla’ (GSMH). GSMH, kısaca belli bir ülkede
belli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değeri olarak tanımlanır. Gayrisafi
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) ise bize, yurtiçinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin değerini verir.
Buna göre GSYİH’nin bir kısmı diğer ülke vatandaşlarınca üretilmiş olabileceği gibi,
GSMH’nin bir kısmı da ülkenin diğer ülkelerde yerleşik vatandaşlarınca üretilmiş olabilir.
Matematiksel ifadeyle; GSMH = GSYİH + Net dış faktör geliri
İktisadi büyümenin ölçümünde kullanılan en önemli gösterge reel GSYİH’dır. İktisadi
büyümenin ölçümünde nominal GSYİH yerine reel GSYİH’nın kullanılmasının nedeni, gerçek
büyümeyi göstermesinden kaynaklanmaktadır. Nominal GSYİH, bir ülkede bir yıl içerisinde
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üretilen nihai tüm mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden değeridir. Nominal GSYİH’deki
artışlar, fiyat seviyesindeki artıştan kaynaklanır. Bu yüzden, gerçekte mal ve hizmet miktarında
düşme gözlenmesine karşın, nominal GSYİH’de artış olduğu sanılabilir.

Reel GSYİH, iktisadi büyümenin ölçümünde kullanılan en önemli
göstergedir.
Reel GSYİH, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin gerçek
değerinin bir göstergesidir. Reel GSYİH’da sabit fiyatlar dikkate alınarak enflasyonun yanıltıcı
etkilerinden kaçınılmış olunduğundan dolayı iktisadi büyümenin yüzdesel değişiklikleri gerçek
boyutunda ortaya çıkmaktadır.
𝑹𝒆𝒆𝒍 𝑮𝑺𝒀𝑰𝑯 𝒕 =

𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑮𝑺𝒀𝑰𝑯 𝒕
𝑮𝑺𝒀𝑰𝑯 𝑫𝒆𝒇𝒍𝒂𝒕ö𝒓ü 𝒕

Nijerya yakın bir zaman önce, bir gecede Afrika’nın en büyük ekonomisi hâline geldi.
1990’lardan beri uyguladığı GSYH hesaplama yöntemini bir kenara bıraktı ve hesaplamayı yeni
bir yöntemle yaparak bir gecede GSYH’sini yüzde 75 arttırdı. Benzer bir şekilde, 2008 yılında
TÜİK ’in yöntem değişikliği ile Türkiye’nin GSYH’si bir gecede yüzde 37 artmıştı. 2010 da da
kişi başına gelirimiz (yine bir yöntem değişikliği ile) bir gecede 2 bin 354 dolar artmıştı. Özetle,
GSYH’nin tanımı, yapılan varsayımlar ve hesaplama yöntemi, GSYH’nin büyüklüğüne büyük
ölçüde etki ediyor. GSYİH üretim, harcama ve gelir olmak üzere üç farklı yöntemle
hesaplanabilir:

1.4.1. Üretim Yöntemi
Bir ekonomide bir yıl içinde tüm firmaların ürettikleri tüm mal ve hizmetlerin miktarı
ile bunların fiyatları çarpılarak hesaplanır. Aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerden meydana
gelen faaliyet kollarındaki nihai mal ve hizmet üretim değerlerinin ölçülmesi bu yöntemin
esasıdır. Üretim yöntemine göre yapılan hesaplamada toplam arz dikkate alınır. İki farklı
tekniğin izlenmesi söz konusudur. Bunlar;
a) Ekonomideki bütün sektörlerde üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarı, piyasa
fiyatlarıyla çarpılıp toplanarak GSYİH ’ya ulaşılır. P; malın fiyatı, Q; malın miktarı olmak üzere
bir ekonomide n tane mal üretildiği varsayıldığında;
GSYİH = P1 Q1 + P2 Q2+ ……….. Pn Qn ya da ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 𝑄𝑖 şeklinde hesaplama söz
konusudur.
b) Mal ve hizmetler nihai hâle getirilinceye kadar her üretim aşamasında oluşturulan
katma değerler bütün firmalar için toplanarak GSYİH’ye ulaşılır. Üretim sürecinde oluşturulan
katma değerlerin toplamı malın piyasa fiyatına eşit olduğundan hangi teknik kullanılırsa
kullanılsın aynı sonuca ulaşılır.
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Tablo 1: Türkiye’de GSYH, 2011, (cari fiyatlarla) Milyon Lira/ Üretim Yoluyla GSYH

1.4.2. Harcama Yöntemi
Faktör sahiplerinin üretilen mal ve hizmetlere yaptıkları harcamaların toplamından
oluşmaktadır. Dış âlem faktör gelirleri; işgücü dövizleri, girişimci gelirleri, kâr transferleri, dış
borç faiz ödemeleri ile faiz gelirlerinden oluşur. Net dış faktör gelirleri, ülkeye giren ve çıkan
faktör gelirleri arasındaki farktır. Şunun altını özellikle çizmek gerekir: İktisadi büyümenin
gelir dağılımını iyileştirici özelliği yoktur. Örneğin milli gelirin yüzde 10 oranında büyümesi,
ülkedeki tüm vatandaşların gelirlerinin aynı oranda arttığı anlamına gelmez.
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Grafik 1: Ülkelerin Kişi Başına GSYH Endeks Değerleri – 2012 (TÜİK)

1.4.3. Gelir Yöntemi
Üretim, mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirmek suretiyle
gerçekleştirildiğine göre, üretilen hasılanın değerine bu faktörlere yapılan ödemeler yoluyla da
ulaşılabilir. Dolayısıyla bu yöntemde üretime katılan faktör sahiplerinin üretimden aldıkları
ücretler, faizler, kârlar ve kiraların toplanması suretiyle GSYİH’ ye ulaşılabilir. Üzerinde
durulması gereken diğer konu da iktisadi büyüme hızının hesaplanmasıdır. Büyüme oranının
yüzde değişim olarak hesaplamak için; t dönemi reel GSYİH düzeyi Y𝞽; bir dönem önceki
reel GSYİH düzeyi Y𝝉-1 olursa ve büyüme oranı g harfi ile gösterilirse aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
ɡ= Y𝞽 – Y𝝉-1/ Y𝝉-1.
100
Gelir yönteminde dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır; Dikkate alınan gelir türleri
bizatihi üretime katılma karşılığında kazanılan asli ya da kazanılmış gelirlerdir. Üretim sürecine
katılmadan elde edilen gelirler, örneğin yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylığı, emekli maaşları gibi
aktarma ya da transfer gelirleri hesaplamamalara katılmaz.

1.4.4. GSYİH Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
a. Belirli Bir Zaman Dilimi: GSYİH hesaplamaları belli bir zaman dilimi ile
tanımlanmaktadır/ sınırlandırılmaktadır. Örneğin; 2011 yılı GSYİH’sı denildiğinde 2011 yılı
içerisindeki üretim değeri kastedilmektedir, daha önceki yıllarda yapılan üretimi içermez.
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b. Ulusal Coğrafi Sınır: Üretimin, o ülkenin coğrafi sınırları içinde yapılmış olması
gerekir. Türkiye’nin 2011 GSYİH’sı denildiğinde, bu ülke sınırları içinde yapılan üretim kast
edilmiş olunur.
c. Üretim Faktörlerinin Yerli ya da Yabancı Olabilmesi: Ülke içindeki üretimin ya
da hizmetin hangi ülkenin vatandaşı, firması ya da devleti tarafından yapıldığı önemli değildir.
Yani üretim faktörlerinin yerli mi yoksa yabancı mı olduğuna bakılmaz. Örneğin, yabancı bir
otomobil şirketinin Türkiye’deki fabrikasında üretilen otomobilin değeri ya da yabancı bir
bankanın Türkiye’deki şubelerinde verilen hizmetin değeri Türkiye’nin GSYİH’sı içinde yer
alır. Aynı şekilde bir Türk firmasının ya da bankasının Azerbaycan’da gerçekleştirdiği üretim
ya da hizmet değeri Türkiye’nin değil Azerbaycan’ın GSYİH’sı içinde yer alır.
d. Üretimin/Hizmetin Nihai Olması: Üretimin veya hizmetin “nihai” olması gerekir.
Ara mallarının değeri hesaplamalara katılmaz. Örneğin, bir ayakkabı üreticisinin imalatta
kullanmak üzere satın aldığı derinin değeri GSYİH hesaplarında yer almaz.
e. Piyasa Fiyatlarıyla Değerlendirilme: GSYİH hesabında nihai mal ve hizmetler
“piyasa fiyatlarıyla” (cari fiyatlarla) değerlendirilirler. N tane farklı mal ve hizmetin üretim
miktarı A, birim fiyatı B ise GSYİH; ∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑥𝐵 şeklinde hesaplanır.

f. Piyasada Alım-Satıma Konu Olma: Üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasada
alınıp-satılması yani pazarlanması gerekir. Piyasada fiyatlandırılmayan mal ve hizmetler
GSYİH hesaplarında yer almaz. Örneğin, bir üretici ürettiği 500 kg. ürünün 400 kilogramını
piyasada satsın, 100 kilogramını da kendisi tüketmek amacıyla evde saklasın. GSYİH
hesaplamasında sadece piyasada satılan 400 kilogramlık kısım girer, evde tüketim amacıyla
saklanan kısım girmez.
g. Üretimin/Hizmetin Yeni (İlk) Olması: Üretilen mal ya da hizmetin “yeni (ilk defa
üretiliyor)” olması gerekir. Piyasada alım-satıma konu olan ikinci el malların değeri GSYİH’da
yer almaz.
h. Üretimin/Hizmetin Kayıt Altında Olması: Üretilen nihai mal ve hizmetlerin kayıt
altında olması gerekir. GSYİH hesaplamalarında kayıt dışı ekonomi dikkate alınmaz.

1.4.5. GSYİH Neleri Ölçmez/Ölçemez?
a. Piyasada alım-satıma konu olan mal ve hizmetlerin değerini ölçemez. Literatürde bazı
kitaplarda, bu türdeki mal ve hizmetlerin maliyet fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya dâhil
edildiği/edilmesi gerektiği şeklinde yaklaşımlar varsa da ortak kabul görmüş değildir.
b. Kayıt dışı, yasa dışı, kanun dışı ekonomik faaliyetleri ölçemez.
c. Üretime ayrılan zamanı (gün-saat) ya da boş zaman ve tatili ölçemez.
d. Zamanla mal ve hizmetlerin kalitesinde meydana gelen iyileşmeleri ölçemez.
e. Teknolojik gelişmeleri ölçemez.
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f. Sosyal ve beşeri anlamda yaşam kalitesini/refahı ölçemez.
g. Üretim sürecinde ortaya çıkan negatif dışsallıkları (çevre kirliliği, küresel ısınma, sera
gazları, asit yağmurları ve diğer olumsuzluklar) ve bunları ortadan kaldırmak için yapılan
harcamaları ölçemez.
h. Gelir dağılımı hakkında bilgi vermez.
ı. Finansal işlemleri ölçemez.

1.4.6. GSYİH ve GSMH ile İlgili Kavramlar
GSYİH ve GSMH büyüklükleri hesaplandıktan sonra Milli Gelir ve Harcanabilir Gelir
hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar; GSYİH bazlı ve GSMH bazlı olmak üzere iki farklı
şekilde yapılabilir. Hangi yoldan hesaplanırsa hesaplansın bulunan değerler birbirine eşittir.
Safi Milli Hâsıla
Üretim sürecinde sermaye mallarında aşınma ve eskime meydana gelir. Bu aşınma ve
eskimeyi onarmak için yapılan harcamalara yenileme yatırımı yada muhasebe dilinde
amortisman denir. GSMH’den amortismanlar çıkartıldığında Safi (Net) milli Hasılaya ulaşılır:
Safi Milli Hâsıla = GSMH – Amortismanlar
Milli Gelir
En genel haliyle milli gelir, üretim faktörlerinin üretime katılmaları karşılığında elde
ettikleri faktör gelirlerinin (ücret+ faiz+ rant+ kar) toplamıdır. Milli gelir, faktörlerin
kazanımları cinsinden hesaplandığından “faktör fiyatlarıyla” ifade edilir. Yani piyasa
fiyatlarının içinde ve dolayısıyla GSYİH değeri içinde var olan “dolaylı vergileri” barındırmaz.
Devlet topladığı bu vergilerden desteklemek istediği sektörlere ya da birimlere “sübvansiyon”
adı altında ödeme yapar. Milli gelire ulaşmak için ya faktör gelirleri toplanır, ya da Safi Milli
Hasıladan (Dolaylı vergi – Sübvansiyon) farkı olan ve net dolaylı vergi olarak ta adlandırılan
kısım çıkartılır: Milli Gelir = Safi Milli Hâsıla – (Dolaylı Vergiler – Sübvansiyonlar)
Şahsi Gelir
Milli gelirden kişisel gelire ulaşmak için şu yöntem izlenir; Milli gelir içinde olduğu
hâlde kişinin cebine girmeyen bazı gelir türleri vardır. Bunlar milli gelir değerinden çıkartılır.
Daha sonra ise, milli gelir içinde olmadığı hâlde kişinin cebine giren gelir türleri ise eklenmek
suretiyle şahsi gelire (kişisel gelire) ulaşılır.
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Harcanabilir Gelir
Harcanabilir gelir (Kullanılabilir gelir), kişisel gelirden dolaysız vergiler (gelir vergisi)
ödendikten sonra kalan kısımdır. Kişi, harcanabilir gelirini istediği gibi tüketme ve tasarruf
etme hakkına sahiptir:
Harcanabilir Gelir = Kişisel Gelir – Dolaysız Vergiler
Harcanabilir Gelir = Tüketim + Tasarruf

1.5. İktisadi Büyüme Hızının Hesaplanması
İktisadi büyüme hızı hesaplanırken dönemler esas alınır: Kısa dönem ve uzun dönem
gibi.

1.5.1. Kısa Dönem
Kısa dönem gerçekleşen reel GSYİH’nın tam istihdam düzeyindeki reel GSYH’dan
(potansiyel GSYİH) sapmalar gösterebileceği bir dönemdir. Kısa dönemde gerçekleşen reel
GSYİH, potansiyel (tam istihdamdaki) reel GSYİH’nin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.
Kısa dönemde fiyat düzeyi arttıkça firmalar daha fazla mal ve hizmet üretip arz edeceklerdir.
Dolayısıyla kısa dönem toplam arz eğrisi yukarı doğru eğimli olacaktır. Yani kısa dönem
toplam arz miktarı ile fiyat düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır.

1.5.2. Uzun Dönem
Reel GSYH’nin az da olsa her yıl belirli oranda büyümesi, zaman içerisinde büyümenin
katlanması anlamına gelmektedir. Bunun nedeni, büyümenin birikimli bir süreç olmasıdır.
Ekonomi n yıl boyunca g oranında bir büyümeyi sürdürmüşse ve başlangıç yılında reel
GSYH’nin yılsonundaki değerini veren formül şu şekilde olacaktır: YN = (1+g)ᶰ Yº
Ekonomi her yıl sabit bir oranda büyürse, üretimin kaç yıl içinde ikiye katlanacağı, 70
sayısı büyüme hızına bölünerek hesaplanabilir. Bu hesaplama yöntemine ise “70 Kuralı” adı
verilir. 70 kuralına göre ekonomisi yılda yüzde 2 büyüyen bir ülke 35 yılda bir, yüzde 10
büyüyen bir ülke ise 7 yılda bir milli gelirini ikiye katlayabilmektedir. Ancak sabit büyüme
hızının yüzde 5’ten büyük olduğu durumda, üretimin iki katına çıkma süresi N (yıl) = 70/g
formülü yerine N (yıl) = 72/g formülü kullanılarak daha doğru biçimde hesaplanabilir.
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1.6. İktisadi Büyüme Türleri
Başlıca iktisadi büyüme türleri aşağıdaki gibidir:

1.6.1. Spontane Büyüme
Fizyokratik, klasik ve Neoklasik iktisatçıların oluşturduğu teorilerde yer alır. Devletin
ekonomiye müdahalesi minimum düzeyde olup, üretim faktörleri kendiliğinden harekete
geçerek belli bir oranda büyüme sağlanmaktadır.

1.6.2. Planlı Büyüme
Bu tür büyümede, kıt kaynakların hangi malların üretimine ne oranda tahsis edileceği
bir plan dâhilinde yürütülür. Eğer plan uygulaması tüm sektörler için zorunlu ise “otoriter
planlama” söz konusudur. Sovyetler Birliği bu tip planlamanın örneği olarak sayılabilir.

1.6.3. Kapalı Büyüme
Özellikle ithal ikamesine dayalı büyüme stratejisi izleyen ülkelerde görülen kapalı
büyüme, ülkenin sahip olduğu öz kaynaklara dayanan, hiçbir dış yardım ve dış ticaret
olmaksızın gerçekleşen büyüme türüdür. 19. yüzyıl Japonya’sı örnek verilebilir.

1.6.4. Açık Büyüme
Bu tip büyüme serbest dış ticareti ve serbest piyasa ekonomisini benimsemiş tüm
ülkelerde görülmektedir. Bu tip büyümede uluslararası sermaye ülke ekonomisi için büyük
önem taşır.

1.6.5. Durgun Büyüme
Milli gelir artış hızı ile nüfus artış hızı birbirine eşit olduğu için kişi başına düşen gelir
artış hızı değişmemektedir. Yani, artan nüfus artan geliri tamamen massettiği için ekonomik
büyüme sağlanmasına karşın kişi başına gelir artışı gerçekleşmemektedir.

1.6.6. Dengeli Büyüme
Dengeli büyümede iç talep ile dış talep, yatırım malları ile tüketim malları, sanayi
malları ile ham maddeler gibi konularda denge kurulmaya çalışılır. Ekonomi genelinde kaynak
israfının önüne geçilmesi için bu dengelerin korunması zorunludur.

1.6.7. Dengesiz Büyüme
Dengesi büyüme doktrininin savunucusu A. O. Hirschman’a göre, az gelişmiş
ülkelerdeki kıtlık yalnızca sahip olunan kaynakların kendi azlıklarından değil, az da olsa bu
kaynakları bir araya getirerek işletecek araç, kabiliyet ve karar vericiliğin yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır. Az gelişmiş ülkeler yeterli kaynaklara sahip olmadıkları gibi bunlardan
ekonomik bir şekilde yararlanmayı da bilmemektedir. Bu nedenle az gelişmiş ülkeler dengesiz
büyürler.
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1.6.8. Üstel Büyüme
Hızı gittikçe artan ekonomik büyüme türüdür. Üstel büyüme modeli aynı zamanda
Malthus modeli olarak da bilinmektedir. Malthus’a göre; kontrol edilmediği takdirde nüfus
üstel olarak, gıda üretimi ise aritmetik olarak büyüme eğilimindedir. Bu bakımdan, nüfus
artışının kontrol edilmemesi durumunda yaşam standartları asgari düzeye gerileyecektir.

1.7. Kötü Büyüme Çeşitleri
Ekonomiler de canlılar gibi büyür. Ancak, büyüme süreci ülkelerde farklı büyüme
oranları biçiminde ortaya çıkar. 1820 ile 2005 yılları arasında dünyada kişi başına gelir yaklaşık
olarak 8 kat artış göstermiştir. Ancak aynı süre içinde tüm ülkeler ya da bölgeler aynı hızla
büyümemiştir. Sanayileşme ve gelir artışları, Birinci Dünya Savaşı’na ve hatta 20. yüzyılın
ortalarına kadar yüksek gelirli Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleriyle sınırlı kalmıştır.
20. yüzyılda, özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrasında Güney Avrupa, Japonya ve
Kore gibi az sayıda ülke ve bölge kişi başına üretim ve gelirde çok hızlı artışlar gerçekleştirerek
kendileri ile yüksek gelirli ülkeler arasındaki farkı büyük ölçüde kapatabilmiştir. Öte yandan
iktisadi büyüme her zaman iyi olmayabilir. Birleşmiş Milletler’in (BM) 1996 yılında İnsani
Kalkınma Raporu’nda kötü büyümenin 5 çeşidinden bahsedilerek, bunlardan kaçınılması
gerektiği vurgusu yapılmıştır. Kötü büyüme çeşitleri aşağıdaki gibidir:

1.7.1. İşsiz Büyüme
Ekonomilerde büyüme sağlanmakla birlikte, yeterli istihdam imkânının yaratılamaması
nedeniyle işsizlikte artışın görülmesi hâline ‘işsiz büyüme’ denir. ABD ve Avrupa’da yaşanan
büyüme süreci bu duruma örnektir.

1.7.2. Acımasız Büyüme
Büyümenin nimetlerinin adil bir şekilde dağıtılamaması hâli ‘acımasız büyüme’ olarak
adlandırılır. Bu tür büyüme sürecinde gelir dağılımı düzeltilemediği gibi daha da adaletsiz hâle
gelir. Latin Amerika ülkeleri bu tip büyümeye örnek verilebilir.

1.7.3. Sessiz Büyüme
Büyüme sürecinde demokratik iyileşmenin sağlanamaması, bireysel hak ve
özgürlüklerin kötüleşmesi hâli ‘sessiz büyüme’ olarak adlandırılır. Bu süreçte ekonomik
büyümenin sağlanmasına karşın, ülkedeki demokratik hak ve özgürlüklerde gerileme görülür.
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Kaynak: Reuters

1.7.4. Köksüz Büyüme
Büyüme sürecinde toplumun örf-âdet, gelenek ve göreneklerinin yozlaşması, diğer bir
ifadeyle kültürel kimlik kaybının yaşanması hâline ‘köksüz büyüme’ denir. BM bu duruma
çözüm olarak, kültürel farklılıkların tanındığı ve ekonomik ile siyasal yönetimin tüm halkların
taleplerinin karşılanacak şekilde merkeziyetçilikten uzaklaştırıldığı Malezya ve İsviçre’yi
örnek göstermektedir.

1.7.5. Geleceksiz Büyüme
Büyümenin daha çok, yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilmesi pahasına
gerçekleştirilmesi hâline ‘geleceksiz büyüme’ denir. Bu büyüme kavramında çevrenin
kirletilmesi, doğal zenginliklerin yok edilmesi sorunlarından ötürü büyüme kavramı
sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkarmış ve çalışmalar bu yönde ilerlemeye
başlamıştır.
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Uygulama Soruları
1)

İktisadi büyümeyi etkileyen faktörler nelerdir?

2)

Kaç çeşit iktisadi büyüme yolu vardır? Anlatınız.

3)

İktisadi büyümeyi üretim olanakları eğrisi ile birlikte açıklayınız.

4)

Bir ekonominin büyüdüğünü kaç yöntem ile ölçümleyebiliriz?

5)

İktisadi büyüme türleri hakkında bilgi veriniz.

6)

Kötü iktisadi büyüme türlerini örneklendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merkantilistlerden ve fizyokratlardan Adam Smith’e, Marx’a ve günümüze kadar pek
çok iktisat okulunun ve düşünürünün, ülkelerin ya da ulusların zenginliğini belirleyen temel
etkenleri anlamaya ilişkin çabaları iktisadi büyümeyi oluşturan faktörlerin tespit edilerek,
somut bir şekilde ölçümlenmesini sağlamıştır. Ancak reel gelirlerdeki artışın bir ifadesi olan
iktisadi büyüme her zaman pozitif anlama gelmemektedir. Ele alınan iktisadi türlerin bölümü
ile bu konuya açıklık getirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
gösterir?

Bir ülkede belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmet miktarındaki artış neyi

a)

İktisadi kalkınma

b)

Nominal milli gelir

c)

İktisadi büyüme

d)

Satın alma gücü

e)

İstihdam düzeyini

2)

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümeyi etkileyen faktörlerden değildir?

a)

Fiziki ve beşeri sermaye birikimi

b)

Demografik etkenler

c)

Cinsiyet

d)

Eğitim düzeyi

e)

Makroekonomik istikrar

3)

İktisadi büyümenin nedenleri arasında hangi faktör yer almaz?

a)

Yatırımlar

b)

İstihdam oranı

c)

Eğitim düzeyi

d)

Yüzölçümü

e)

Yaşam kalitesi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir iktisadi büyümeyi sağlayan koşullardan

a)

Tasarruf oranının düşüklüğü

b)

Genç işsiz oranındaki artış

c)

Kaynakların verimli kullanılması

d)

Ham madde fiyatlarının yükselişi

e)

Atıl kapasitenin artışı

5)

İktisadi büyümenin ölçülmesinde kullanılan gösterge hangisidir?

a)

GSMH

b)

GSMH/100

c)

Nominal GSYIH

d)

Reel GSYIH

e)

100/Reel GSYIH

biridir?

6)
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan ‘kötü
büyüme’ türlerinden biri değildir?
a)

Dengesiz büyüme

b)

Sessiz büyüme

c)

Köksüz büyüme

d)

İşsiz büyüme

e)

Sakin büyüme
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7)
Bir ekonominin üretim potansiyeli arttığı zaman, üretim imkânları eğrisinde
nasıl bir durum meydana gelir?
a)

Sağa doğru kayar.

b)

Değişmez.

c)

Sola doğru kayar.

d)

Aşağıya doğru kayar.

e)

Yukarı doğru kayar.

8)
Bir ülkenin milli gelir artış hızı ile nüfus artış hızı eşitse, bu ülkede görülen
iktisadi büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Geleneksiz büyüme

b)

Durgun büyüme

c)

Sessiz büyüme

d)

Kapalı büyüme

e)

Açık büyüme

9)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) kaç farklı yöntemle hesaplanabilir?

a)

3

b)

2

c)

4

d)

1

e)

6
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10)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

İktisadi büyümenin gelir dağılımını iyileştirici özelliği yoktur.

b)

Yoksulluk kısır döngüsünü kırmak için iktisadi büyümeye ihtiyaç vardır.

c)

İktisadi büyümenin ölçümünde reel GSYİH yerine nominal GSYİH kullanılır.

d)

Sürdürülebilir iktisadi büyüme için kabul edilebilir bir gelir dağılımı gerekir.

e)

İktisadi büyüme süreci temel olarak üretim fonksiyonu ile başlamaktadır.

Cevaplar:
1)c, 2)c, 3)d, 4)c, 5)d , 6)e, 7)a, 8)b, 9)a, 10)c
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2. İKTİSADİ BÜYÜME VE İKTİSADİ KALKINMA AYRIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

İktisadi Yapı

2.2.

İktisadi Gelişme

2.3.

Yapısal Değişim

2.4.

İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınma Kavramları

2.5.

Modernleşme ve Sanayileşmenin İktisadi Büyüme ve Kalkınmadaki Yeri

2.6.

Yolun Sonu: Sürdürülebilir İktisadi Büyüme

2.7.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Koşulları

27

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İktisadi gelişme ile iktisadi büyüme eş anlamlı kavramlar mıdır?

2)

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınmanın ortak noktaları var mıdır?

3)

Bir ekonomi büyüyorsa, aynı ekonomi için kalkınmış ifadesini kullanabilir

miyiz?
4)
Modernleşme ve sanayileşme, iktisadi kalkınmanın sonuçları mıdır yoksa
nedenleri mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İktisadi yapının tanımı

Ekonomik yapının
bileşenlerinin incelenerek
oluşumun ayrıntılı bir
şekilde kavranması

İktisadi gelişimin
açıklanması

İktisadi büyüme ve iktisadi
kalkınma kavramları

Hangi unsurların iktisadi
gelişmeye neden olduğunun
anlaşılması

Sıkça karıştırılan iktisadi
büyüme ve kalkınma
kavramlarının farkının
ayırdına varılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İktisadi yapıyı oluşturan
unsurlar daha yakından takip
edilerek işleyişleri
kavranabilir

İktisadi gelişim süreçleri
gözlemlenebilir

Konuyla ilgili uluslararası
göstergeler incelenerek
kavramlar arasındaki fark
net olarak görülebilir
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Anahtar Kavramlar


İktisadi yapı



İktisadi gelişme



Modernleşme



Yapısal değişim



İktisadi kalkınma



İktisadi büyüme



Sanayileşme
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Giriş
Bu bölümde, iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma kavramlarının tanımları ile
aralarındaki farklar ele alınırken, iktisadi yapı, iktisadi gelişme ve yapısal değişim gibi bazı
temel kavramlar açıklanmıştır.
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2.1. İktisadi Yapı
İktisadi yapı bir toplumun üretim ilişkileri, üretim biçimi, diğer toplumlarla olan her
türlü iktisadi alışverişi, üretim kaynakları, üretimini sağladığı sektörler, ekonomiyi etkileyen ve
bir sürece doğru ilerleten her türlü siyasi, kültürel, geleneksel yapılanmalar ve diplomatik
ilişkilerden oluşmaktadır. İktisadi yapının tanımı çok geniş unsurlara dayanmaktadır; genel
anlamda toplumsal ve sosyoekonomik ilişkilerdir. Aynı zamanda kişilerin üretken güçler
üzerindeki haklarıdır. Bir ekonominin yapısı üretim yapısı, istihdam yapısı, milli gelir dağılımı
yut içi ve yurt dışı faaliyetler içermektedir ve her birinin oranları ekonomik yapıyı temsil
etmektedir.
İktisadi yapı, insanların sonsuz ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynakları buna uygun
değerlendirmek amacıyla başvurulan iktisadi sistemler ve sistemlerin öğesi, rejimler arasında
yer alan bir kavramdır. Bu kavram, zaman ve yer bakımından ekonomik üniteyi oluşturan;
tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin hâsıladaki payları gibi oranlar ve bağıntılar gibi bir
bütünün unsurlarının nispi büyüklüklerinden oluşmaktadır.

2.2. İktisadi Gelişme
Ekonomi disiplini içinde iktisadi gelişme kavramı, ekonomik büyüme ve yapısal
değişme kavramları ile karşılıklı olarak yoğun ve karmaşık bir ilişki içindedir. Gelişme iktisadı
çerçevesinde ekonomik gelişme, ekonomik büyüme ve ekonomik yapısal değişmeye atfedilen
anlamlar çoğu zaman birbirine karışmıştır. Özellikle iktisadi büyüme ile iktisadi gelişme uzun
süre birbirlerinin yerine geçecek şekilde eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Yapısal değişme ise,
iktisadi gelişme ve büyümeyi tanımlamak ve aralarındaki farkı vurgulamak üzere ara bir
kategori olarak ortaya çıkmaktadır.
Schumpeter’e göre iktisadi gelişme, iktisadi akımın alışılmış yörüngesini terk edip daha
yüksek seviyede ikinci bir denge sathına sıçraması demektir. Bu sıçramayı sağlayan itici güç
ise, iktisadi hayata getirdiği yeniliklere piyasanın alışılmış düzenini temelinden sarsan
girişimcilerdir. Bütün bu yenilikler belirli zaman noktalarında biriktikleri için gelişme dalgalı
bir seyir izler. İktisadi gelişmenin dalgalı seyrine karşın yavaş ve sindirici ilerlemelere
Schumpeter, büyüme adını vermiştir.
İktisadi gelişme; kişi başına düşen gelirdeki artış oranının yanında ülkenin ekonomik,
toplumsal, kültürel yapısının da olumlu olarak değişmesini içine alır. Ekonomik gelişme içinde
olan ülkelerde üretim faktörlerinin kullanım oranları artar. Sanayi ve teknolojinin ihracattaki
payı ile birlikte ülkenin toplumsal, sosyal, kültürel yapısında olumlu değişmeler meydana gelir.
İktisadi gelişmeyi iktisadi büyümeden ayıran temel farklılık, gelişme sürecinin yapısal
değişimi içermesidir. İkisi arasındaki bir diğer fark ise gelir dağılımı üzerindeki etkileridir.
Çıktıdaki artışla tanımlanan ekonomik büyüme gelirin daha eşit dağılımını sağlayacak herhangi
bir yetkiye sahip değildir. Buna karşılık ekonomik gelişme yalnız yapısal değişme ve daha fazla
çıktı anlamına gelmemekte, aynı zamanda bu süreçte elde edilen kazanımların daha adil
dağılımını da kapsamaktadır.
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2.3. Yapısal Değişim
İktisadi gelişme ve büyümenin yanı sıra bir ara kategori olarak ortaya çıkan yapısal
değişim, esas olarak, dönüşüm kavramı ile adlandırılır. Yapısal dönüşüm ile ima edilen genel
olarak tarım sektöründen sanayi sektörüne doğru bir kayma ve bu kaymanın sonuçlarıdır. Bu
dönüşüm süreci kentleşme, demografik dönüşüm ve gelir dağılımındaki sosyoekonomik
süreçlerle de yakından ilişkilidir.
Ekonomideki yapısal değişmeler, tarihsel süreçte, büyümenin sağlanmasında önemli bir
faktördür. Ekonomideki kaynaklar, bu süreçte düşük verimli sektörlerden daha verimli
sektörlere kaymaktadır. Kısa ve orta dönem analizleri, ekonomideki genel verimlilik artışına,
sektörler arası istihdam kaymalarından daha çok, sektör içi verimlilikteki değişimlerin katkısına
dikkat çekmektedir. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınmasının; sanayi ve hizmetler
sektörlerinin toplam hâsıladaki payının, toplam istihdamın içinde yüksek verimliliğe sahip
istihdam oranının ve toplam üretim içerisinde yüksek katma değerli ürünlerin payının artmasına
dayalı olduğu, iktisat tarihinde kendine yer bulmuş bir gerçektir. Aşağıdaki tablo, Türkiye’nin
yaşadığı yapısal değişim sürecini göstermektedir:

Grafik 2 / Kaynak: data.worldbank.org
Ekonomide yapısal dönüşümlerin meydana gelmesi, insan yaşamının sadece iktisadi
boyutunda değil, çok çeşitli boyutlarda sonuçlara yol açmakta ve bu yönüyle, ekonomide de iç
içe geçmiş nitelikte pek çok yansımaya neden olmaktadır. Buna ilaveten, ekonominin; karmaşık
ilişkileri içerisinde barındıran, uzun soluklu ve durmak bilmeyen bir süreç olması, tüm
ekonomik olayların geniş bir perspektifte değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
doğrultuda, hem yapısal dönüşümler neticesinde ekonomide ortaya çıkan yansımaların hem de
ekonominin bizatihi içerisinde bulunduğu koşulların birlikte ele alınması gerekmektedir.
Öte yandan ekonominin büyüme sürecinde, ekonomik yapıyı oluşturan unsurların
birbirlerine göre konumlarında değişmelerin olması, yani ekonomik yapının değişmesi
kaçınılmazdır. Bu yapısal değişikliklerin, aynı zamanda kalkınma sürecinin belirleyici
özelliklerini oluşturması, kalkınma literatüründe ekonomik kalkınma ile yapısal değişmenin eş
anlamlı olarak da kullanılmasına yol açmaktadır.
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2.4. İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınma Kavramları
2.4.1. Ekonomide Niceliksel Gelişme: Büyüme
İktisadi büyüme İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmış bir kavramdır;
büyüme, gelişme, kalkınma, sanayileşme ve modernleşme gibi farklı kavramlarla anlatılan bir
değişim ve dönüşüm sürecini ifade eder. Bu sürecin neden bazı ülkelerde daha önce başladığı
ya da daha hızlı seyrettiği iktisadi büyüme ve gelişme kavramlarının konusunu oluşturur. Her
ne kadar aynı sürece işaret etse de büyüme ve gelişme farklı kavramlardır.
İktisadi büyüme kavramı bir toplumun ekonomisinde hem iktisadi faaliyetlerin
ölçeğinde meydana gelen bir büyümeye, hem de iktisadi faaliyetlerin toplam ölçeğindeki
büyüme toplam nüfustaki büyümeden fazla olduğu için, kişi başına hasılanın büyümesine işaret
eder. Bu durumda iktisadi faaliyetlerde, kaynakları birbirleriyle nisbi ilişkilerinin de değişmesi
söz konusudur. Nisbi ilişkilerde bu türden değişmelerin, ilgili kültürün, toplumun bilgi birikimi,
örgütlenme, teknoloji ve benzeri özelliklerinden ortaya çıkan değişmelerle bağlantılı olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Toplumlardaki çeşitli insan etkinlikleri, insan ilişkileri, beşeri, toplumsal
kurumlar ve beşeri ile maddi kaynak varlıklarının birbirlerine göre nisbi konumları ise, bu
toplumların oluşturduğu gerçeklik alanını alırken bunların yapısı da söz ettiğimiz analiz
boyutunu oluşturur.
Bir ülkenin üretim kapasitesini genişletmesi için kullandığı araçlarla ilgili bir kavram
olan ekonomik büyümeyi açıklayan dört temel değişken bulunmaktadır. Ekonomik büyümeyi
işgücü, doğal kaynaklar, reel sermaye ve teknoloji düzeyinin durumu ve bu faktörlerin kalitesi
ile açıklayabiliriz. Bu faktörler ekonomik büyümenin temel belirleyicileri olarak
adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle ekonominin üretim potansiyelleridir. Ekonomik
büyümeden kastedilen üretim kapasitesini belirleyen bu unsurların geliştirilmesi olarak
düşünülmektedir. Bir ülkedeki üretim hacminin geliştirilerek yaygınlaştırılması ortaya konan
değişkenlerin varlığına bağlıdır.
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Grafik 3 /Kaynak: www.mahfiegilmez.com
İktisadi büyüme, kişi başına reel (yani fiyat değişmelerinden arındırılmış) hasıladaki
artışları ima eder. Bu artışlar, ancak uzun dönemde ülkenin üretim ölçeğinin veya
potansiyelinin genişlemesi veya daha üretken kullanılması sayesinde (yani üretim faktörlerinin
miktarlarındaki ve/veya üretkenliklerindeki artışlarla) ortaya çıkartılabileceğinden, iktisadi
büyüme sorunu, genellikle bir uzun vade sorunu olarak kabul edilir. İktisadi büyümenin
karakteristik olguları aşağıda maddeler hâlinde özetlenmiştir:
1. Kişi başına sermaye sürekli artmaktadır.
2. Sermayenin getiri oranı istikrarlıdır.
3. Sermaye/hâsıla katsayısı istikrarlıdır.
4. Uzun dönemde sermaye ile emek arasındaki gelir bölüşümü istikrarlıdır.
5. Uzun dönemde çeşitli ülkelerde üretkenlik, farklı oranlarda artmaktadır.
6. Ortalama büyüme oranı her ülkede kendi makroekonomik parametrelerine bağlı
olarak başlangıç gelir düzeyinin bir fonksiyonudur.
7. Dış ticaret hacminin büyüme oranıyla, reel gelirin büyüme oranı arasında güçlü bir
ilişki vardır.
8. Nüfus artış hızıyla, kişi başına gelir düzeyi arasında negatif bir ilişki vardır.
9. Sermaye ve nitelikli işgücü ile niteliksiz işgücü, zengin bölge ve ülkelere doğru göç
etmektedir. Bu nedenle üretim faktörleri aynı yöne doğru hareket etmekte ve üretim büyük
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ölçüde zengin bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu şekilde belli bir mekânda ortaya çıkan kritik
kütlenin yarattığı görevdeşlik, endüstriyel kümelenmelere ve odaklaşmalara yol açmaktadır. Bu
kümelenmeler ve odaklaşmalar ise, yarattığı ağ dışsallıkları nedeniyle bölgeler arasında gelir
farklılıkları yaratmaktadır. Sonuç olarak, bu süreçte merkezcil kuvvetler merkezkaç kuvvetlere
egemen olmaktadır.
10. Kişi başına fiziki sermaye birikimi kişi başına reel gelir artışını tek başına
açıklamada yetersizdir. Ülkeler arasındaki kişi başına reel gelir düzeyi veya büyüme oranı
farklılıklarını, faktör birikiminin ötesinde, Solow “artık”ı veya toplam faktör verimliliği
açıklamaktadır.
11. Kişi başına düşen reel gelir düzeyi bakımından ülkeler arasında büyük ve giderek
artmakta olan farklılıklar vardır. Koşullu yakınsamanın yanı sıra, ondan daha çok ıraksama
geçerlidir.
12. Sermaye birikimi sürekli bir olgu olmasına karşılık, iktisadi büyüme göreli ve
tarihsel bir olgudur.
13. Kişi başına gelir düzeyi bakımından önder ülke olma konumları geçicidir. Başka bir
deyişle, zengin ülkeler zamanla fakir, fakir ülkelerse zamanla zengin ülke hâline gelebilir.
14. Ulusal iktisat politikaları, kişi başına gelir düzeyi yanında uzun dönemli büyüme
oranı üzerinde de etkilidir.
Özellikle son yirmi yılı kapsayan dönemde “neden bazı ülkelerin zengin, neden
bazılarının yoksul olduğu” sorusuna yanıt arayan ve makro iktisat literatüründeki ağırlığı
giderek artan kuramsal ve deneye dayalı çalışmalarda; genel olarak ülkeler ve bölgeler
arasındaki koşullu / koşulsuz yakınsama incelenmekle beraber, özel olarak teknolojik
değişmede, beşeri sermaye ve eğitimde, para ve maliye politikalarında, gelir dağılımında,
kurumsal yapıda, insan hakları ve politik özgürlükler ile politik istikrar endekslerinde, finansal
aracılığın gelişimi ile dış ticarette serbestlik derecesinde farklılıklar gibi çeşitli etkenler, ülkeler
arasında gözlenen kişi başına gelir düzeyi veya büyüme oranı farklılıklarının temel
açıklayıcıları olarak sunulmaktadır.

2.4.2. Büyümeyi İçine Alan Bir Kavram Olarak Kalkınma
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, çeşitli gelişme evreleri geçiren toplumlar
sahip oldukları değerleri korumak ve bunları sağlıklı bir şekilde bir sonraki nesillere aktarmak
adına uygulamaya koydukları politikaları geliştirme çabasına girmişlerdir. Medeniyet olarak
adlandırılan seviyeye gelebilmek ve bu kavramın niteliklerini gerçekleştirebilmek için zorlu
süreçlerden ve çatışmalardan geçmişlerdir. Geçmişten bu yana getirdikleri değerleri geliştirmek
isteyen toplumlar, diğer ülkelerin de durumlarını anlayabilecek karşılaştırmalı analizlere yer
vermişler, mevcut durumlarını ileriye taşıyacak faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Bu faaliyetleri de başarıyla yerine getirebilmek için sonsuz ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla
etkin kullanabilmeyi, üretken olabilmeyi ve bölüşüm sorunlarını çözümleyebilmeyi
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hedeflemişlerdir. Bu anlamda ortaya çıkan kalkınma kavramı rakamsal ifadelerin
yetersizliklerine çözüm olarak geliştirilmiş ve toplumsal değişimin sağlanmasındaki sürecin ilk
ayağını oluşturmuştur. Gerçekten de büyüme ve gelişme kavramlarının ötesinde kendine yeni
bir inceleme konusu oluşturan kalkınma kavramı son dönemlerde yükselişini arttırmış ve dikkat
çeken bir ölçüt olarak göze çarpmıştır.
İktisadi kalkınma, bir ülkedeki milli gelir seviyesinin artırılmasının yanı sıra sosyal,
kültürel ve politik alanlardaki yapısal değişim ile birlikte bir bütün olarak refah artışlarını ifade
etmektedir. Böylece iktisadi kalkınma kavramı, genel olarak az gelişmiş ülkelerdeki değişim
süreci ile ilgilidir. Toplumun refah düzeyinin artırılması, yoksulluğun azaltılması, teknolojik
gelişimin hızlandırılarak yeni üretim girdilerinin kullanılması ve buna bağlı olarak daha fazla
çıktı yaratılması, farklılaştırılmış üretim yöntemlerinin harekete geçirilmesi, reel gelirin hızlı
ve istikrarlı artışının sağlanması ve toplumun demografik özelliklerine uyumlu olacak şekilde
yapısal değişimin gerçekleştirilmesi kalkınma konuları içinde değerlendirilir.

Grafik 4/ Kaynak:
Bir ülkenin kalkınmasının temel unsuru ülkede çalışabilen nüfusun güçlü yapısına
bağlıdır. Tarih boyunca bütün ülkeler ekonomik faaliyetlerini en uygun şekilde yerine
getirebilmek, belirli bir refah seviyesine ulaşabilmek için sürekli bir savaşım içinde olmuşlardır.
İlk çağlarda tamamıyla kas gücüne dayalı çalışma hayatı zamanla makinelerin de yardımıyla
yerini yavaş yavaş bilginin, mesleki becerinin ön plana çıktığı eğitimli donanımlı çalışanlara
bırakmaya başlamıştır. Artan teknolojik imkânlar ve gelişen bilgi birikimi ile istihdam
politikaları da üzerinde en çok durulan konular arasında yerini almıştır. Ekonomik büyümeden
farklı olarak ekonomik kalkınma beş öğeyi bir araya getirilmelidir:
1)

Kendi kendisini sürdürebilen büyüme

2)

Üretim kalıplarında yapısal değişim

3)

Teknolojik ilerleme
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4)

Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme

5)

İnsani koşullarda geniş çaplı iyileştirmeler.

Ekonomi literatüründe kalkınma ile gelişme kavramları bazen aynı anlamda
kullanılmaktadır. İktisadi kalkınma, bir ülkede üretim ve gelir artışlarının yanı sıra ekonomik,
sosyal, kültürel ve politik alanlarda yaşanan yapısal değişim süreci olarak tanımlanabilir.
Kalkınma kavramıyla, ülkede yaşanan niceliksel artışların yanı sıra niteliksel değişme
yolundaki her şeye işaret etmektedir. Sanayileşme, büyüme, gelişme, yapısal değişim ve hatta
modernleşme anlamları da atfedilen Kalkınma kavramı, toplumların gelişme ve değişim
sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerik ve anlamlarda kullanılmıştır. Teorilerde
olduğu gibi günlük konuşmalarda da hâlen kavramın içeriği tam olarak anlaşılamamakta olup,
sanayileşmenin ya da büyümenin bazen de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir ülkenin kalkınma süreci, ekonomik büyümesinden
öte başka niteliksel öğeleri de içermelidir; ekonomik olarak büyüdükleri hâlde toplumun
genelinde refah seviyesini yükseltememiş ülkeler vardır. Örneğin, Katar, 65 bin dolar ile kişi
başına düşen yüksek gelir seviyesine karşın, vatandaşları batılı kapitalist toplumların kabul
ettiği tarzda bir yaşam standardına sahip değiller. Örneğin bu ülkede kadınlar bahsedilen gelir
seviyesinin sonuçlarından erkeklerle eşit düzeyde yararlanamazlar. Benzer bir durum, kişi
başına düşen gelir seviyesi 43 bin dolar olan Kuveyt için de geçerlidir. Dolayısıyla bir ekonomi
büyüdüğü hâlde, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların sayısında bir artış varsa, bu ülkeler
için kalkınmış ya da gelişmiş ülke ifadesini kullanamayız.

Kaynak: AFP
Geçmiş yıllarda büyüme ve kalkınma eşanlamlı olarak kullanıldığı gibi, bugün bile pek
çok araştırmacının bu iki farklı kavramı birbiri yerine kullandığını görüyoruz. Oysa büyüme,
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esas olarak ve çoğu zaman sadece üretim miktarı ya da gelirdeki artışı gösterirken, kalkınma,
ülkenin potansiyelini genişleten yapısal, kurumsal ve niteleyici değişimleri de ifade etmektedir.
Dolayısıyla aralarında aslında çok büyük bir fark söz konusudur. Bu fark, bir ülkenin gayri safi
milli hasılasındaki ya da gayri safi yurtiçi hasılasındaki büyümenin, o ülkenin gelişmesiyle ilgili
problemlerini her zaman çözemeyeceği anlamına da gelir.
Bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ardında yatan temel düşüncelerden biri, GSMH ya
da GSYH’daki artışın, ülkenin geniş kitleleri tarafından paylaşılmasının adil ve eşitlikçi bir
anlayışla gerçekleşmesi gerektiği düşüncesidir. Bu anlamda ekonomik kalkınma ekonomik
büyümeyi içermektedir ancak ekonomik büyüme her zaman ekonomik kalkınma anlamına
gelmemektedir. Kısacası ekonomik kalkınma, sadece üretilen miktarın değil üretilenlerin neler
olduğu ve nasıl dağıldığının da önemli olduğunu göstermesi bakımından ekonomik büyümeden
farklıdır.
Perroux (1961), yapısal değişimden hareketle büyüme ile kalkınma arasındaki farkı şu
şekilde ortaya koymaktadır: “Kalkınma, bir toplumun sosyal ve mantık değişmelerinin
kombinezonudur. Bu kombinezon dünya çapında reel hasılayı sürekli ve birikintili bir şekilde
artırmaya elverişlidir.” Bu tanımda da değinilen sosyal ve mantık değişimlerinden kasıt,
toplumsal yapı ve kurumsal yapının işbirliği içinde işlemesi, birbirini etkilemesi ve bunu bir
süreç dâhilinde gerçekleştirebilmesidir. Buna göre iktisadi kalkınma bir yapı değişikliği yani
bir yapıdan diğer bir yapıya geçiştir. Ancak böyle bir geçiş daha çok kalkınmanın bir göstergesi,
bir uyarıcı faktörü olabilir. Kalkınma için yatırım artışı, teknolojik gelişme, verim artışı, reel
gelir artışı, eğitim düzeyinin yükselmesi yanında, düşüncenin, zihniyetin, sosyoekonomik
yapıların da değişmesi gerekmektedir.

2.5. Modernleşme
Kalkınmadaki Yeri

ve

Sanayileşmenin

İktisadi

Büyüme

ve

Büyüme ve kalkınma modern iktisadi düşünce ile ortaya çıkmış olgulardır. İngiltere’de
ortaya çıkan Sanayi Devrimi sonuçlarını kimsenin tahmin edemeyeceği bir değişim ve dönüşüm
meydana getirmiş, ortaya çıkan yeni üretim biçimlerinin sosyal, kültürel ve demografik ne tür
kırılmalara yol açacağı öngörülememişti. Hobsbawn’ın “karanlığa doğru sıçrama” şeklinde
nitelediği bu devrim, İngiltere’yi bir dönem için “dünyanın tek atölyesi, tek büyük ithalat ve
ihracatçısı, tek taşımacısı, tek emperyalisti, neredeyse tek uluslararası yatırımcısı” konumuna
yükseltti. İngiltere’nin öncelikle kendi sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik kurguladığı yapı,
dünyanın geri kalanı tarafından uzun bir zaman evrensel sistem olarak benimsendi.
Bu açıdan sanayileşmenin ve ekonomik büyümenin tarihi, İngiliz sanayileşmesinin
tarihi ile başlamış, bu ülkenin yaşadığı başarılar ya da başarısızlıklar, ekonomik büyüme
kavramının içeriğinin belirlenmesinde başat rolü oynamıştır. Başarılı sayılan girişimlerin revaç
bulduğu, başarısız girişimlerin terk edildiği bu süreçte neyin ne kadar zaman alacağını kimse
kestirememiş, dahası hangi dinamiklerin nasıl rol oynadığını belirlemek de en azından o süreçte
mümkün olmamıştır. Bu açıdan büyüme ve kalkınma literatürü uzun bir zaman süresince ilk
sanayileşme tecrübeleri ile şekillenmiş ve biçimlenmiştir.
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İktisadi büyümenin, modern iktisat yazınına kuramsal anlamda dâhil olması
sanayileşme tecrübesinden sonra gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler ayırımı ile başlamıştır. Bu
sürece kadar iktisadi aktörlerin gelişmeye katkıları biliniyor, özellikle üretim faktörleri
çerçevesinde yapılacak iyileşmelerin büyüme sürecini olumlu etkileyeceği varsayılıyordu.
Ancak kalkınma ve büyüme iktisadı şeklinde ayrı bir alanın ortaya çıkması, Sanayi Devrimi’ni
gerçekleştiren ülkelerin kalkınma süreçlerini tamamlamalarından sonra mümkün olmuştur. Bir
diğer ifade ile az gelişmişlik ve büyüme sorunu, ancak gelişmiş ve belli bir büyüklüğe erişmiş
öncü örneklerin çıkışından sonra belirginleşmiştir. Ülkelerin ekonomik kalkınması ile
sanayileşme arasında yakın bir ilişki olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Gelişmiş ülkeler
kategorisinde yer alan ülkelerin tamamı aynı zamanda gelişmiş sanayi ülkeleridir.
Üretim faktörlerinin nasıl elde edileceği ve üretimi artırmak için nasıl kullanılacağı
önem taşımaktadır. Tüm bu kavramsal karşılaştırmaların yanında kalkınma kavramı,
modernleşme kavramı ile de ifade edilmektedir. Çoğu zaman modern toplumların, kalkınmış
toplumlar olarak nitelendirilmesi buna göre gelişmiş ekonomilere sahip olması dikkat
çekmektedir. Bu açıdan modernleşme ve kalkınma kavramları da dikkatlice incelenmelidir.
Modernleşme kavramı incelendiğinde sanayileşme, halkın belli ölçüde devlet yönetimine
katılımı, seküler/rasyonel normların kültüre yayılması, toplumun ödeme gücünün artması
olarak dört temel unsurdan oluştuğu görülmekte ve bu unsurların toplumsal yapıyı etkilediği
ölçüde bütünlüğü tamamlayacağı vurgulanmaktadır.
İktisadi kalkınma kavramının toplumsal bütünlük olgusunu da içinde barındıran
modernleşme; kurumların, yapıların ve sistemlerin gelişimini sağlaması ve bu doğrultuda
düzenlemelerin kaynağını oluşturması bakımından da kalkınma ile yakından ilgilidir.
Modernleşme, gelişmekte olan ülkelerde içeriğinde birçok çözümü barındıran ve kalkınma
olgusunun bel kemiğini oluşturan bir sosyal bilim konseptidir. Modernleşmenin sanayileşmeyi
ve teknoloji kullanımını arttırması, toplumsal yapıyı düzenleyerek geleneksel yapının
zayıflaması, bireysel önceliklerle kendini tanıma, yetiştirme düşüncelerini yerleştirmesi gibi iki
yönlü boyutunun mevcudiyeti kalkınma sürecinin temel taşını teşkil etmektedir. Modernleşme
ayrı, fakat birbirleriyle ilişkili teknoloji, tarım, sanayi ve çevre olmak üzere dört alandaki
değişme süreçlerinin birlikte işlemesiyle oluşur. Bu süreçler ise toplumsal yapıyı derinden
etkiler ve farklılaşmaya yol açar. Farklılaşmalar başlıca siyasal, eğitim, dinsel, aile alanlarında
belirginleşir. Bu anlamda modernleşme, iktisadi kalkınmayı kapsar; ancak daha ötesine gider.

2.6. Yolun Sonu: Sürdürülebilir İktisadi Büyüme
İktisadi büyümeyi insan refahının temeline oturtan yaklaşımlar, sadece materyal
tüketime dayanan unsurların yaşam standartlarını artırdığını kabul etmişlerdir. Bu nedenle insan
refahını artırmanın tek yolu olarak gördükleri büyümeyi, koşulsuz olarak teşvik etmek
gerektiğine inanmışlardır. İktisadi büyümenin temel hedef olması gerektiğini ve bunun
makroekonomik sorunlara cevap olacağını savunanlar, küresel iktisadi büyümenin son iki
yüzyıldaki başarılı gelişimini dayanak olarak göstermektedirler. Temel olarak nüfus artışı ve
tüketim artışından kaynaklanan küresel iktisadi büyüme, Angus Maddison’a göre son iki
yüzyılda, önceki dönemlere kıyasla büyük bir artış göstermiştir. 1820 yılından itibaren, kişi
başına gelir sekiz katından daha fazla, nüfus ise beş katından daha fazla artmıştır. Söz konusu
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gelişmeler, ilk bakışta iktisadi büyümenin başarılı olduğu izlenimini verse de bu durum yeni
sorunlara zemin hazırlamıştır.
Neoklasik iktisadın öngördüğü gibi, teknolojik gelişme sayesinde artan verimlilik
büyümenin sınırlarına ulaşılmasını engellememiş, aksine artan kaynak kullanımını da
beraberinde getirmiştir. Bu durum, 1950’ler ve 1960’larda ortaya çıkan kirlenme ve çevre
sorunlarına yol açmıştır. Örneğin; teknolojik gelişmenin sağladığı aşırı sanayileşme ve iktisadi
büyüme nedeniyle, hava kirliliği önemli bir sorun hâline gelmiştir. Önemli çevre sorunlarının
ortaya çıkmaya başlamasıyla, klasik iktisatta ele alınmış olan iktisadi büyümenin bir yerde
sınırlanması gerektiğine dair düşünceler yeniden belirmeye başlamıştır. İktisadi büyümenin
çeşitli nedenlerle yakın gelecekte yavaşlayacağı iddia edilmektedir. Bu sebeple ve bugünkü
büyüme alışkanlığının refaha olan katkısının azalmış olması nedeniyle, kalkınmanın
sürdürülebilirliğinin mevcut uygulamalarla sağlanamayacağı düşünülmektedir. Büyümenin
mevcut haliyle devamlılığının imkânsız görünmesi, 1980’lerde “sürdürülebilir kalkınma”
kavramını gündeme getirmiştir.

Kaynak: www.wikimedia.org

2.7. Sürdürülebilir Kalkınma ve Koşulları
Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde hem ulusal hem evrensel ölçekteki çevre koruma
politikalarının genel kabul görmüş ana kavramıdır. Hatta çevrenin korunmasından
bahsedildiğinde ilk akla gelen kavram olması nedeniyle, onun çevre koruma sözcüğüyle
özdeşleştirildiği bile görülmektedir. “Sürdürülebilir kalkınma”, sözlükte; “çevre değerlerinin
ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve
gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden
özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanması şeklinde karşılık bulmaktadır.
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Günümüzde benimsenmiş olan iktisadi kalkınma modelinin hemen hiçbiri çevresel kaliteyi ve
doğal kaynakların deformasyonunu dikkate almadan geliştirilmiş modellerdir.
Çevresel kaliteyi ve beşeri sermayeyi de dikkate alan, kaynakların uygun değer
kullanımını amaçlayan uzun dönemli tek kalkınma modeli olarak görülen “sürdürülebilir
kalkınma” son yıllarda iktisat literatüründe sıkça kullanılmaya başlamıştır. Kavram ekonomi
disiplini içerisinde farklı konularda istikrarın devam ettirilebilmesi amacıyla da kullanılmakta;
borçların sürdürülebilirliği, turizmin sürdürülebilirliği, sürdürülebilir büyüme gibi
makroekonomik tanımlar içerisinde yerini almaktadır. 1980’lerden itibaren uluslararası
çevresel tartışmalarda, kalkınma, uygulamalı bilim, çevresel ve uluslararası politika alanlarında
çok yönlü olarak incelenen ve odak noktası hâline gelmiş olan sürdürülebilir kalkınma kavramı,
kalkınma stratejilerinin sonuçları konusunda ya da anlamı ve tanımı üzerinde çok az fikir birliği
sağlanmış bir kavramdır.
Kavram bazı yazarlara göre, insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak sürekli bir
ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde doğal kaynakların akılcı bir şekilde yönetimini
sağlamak ve gelecek nesillere yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak yaklaşımıdır.
Bu yaklaşım kalkınmanın her aşamasında ekonomik ve sosyal politikaların çevre politikaları
ile birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Bir diğer görüşe göre ise şimdiki kuşakların
ihtiyaçlarını, doğal kaynakları yenilenemeyecek hâle getirmeden ve çevreyi geriye dönüşü
olmayacak şekilde tahrip etmeden gelecek kuşaklara nakleden bir iktisadi sistem olarak
tanımlamaktadır.
Bu tanım, iktisadi sistemin uzun dönemde insan ihtiyaçlarını karşılamada ekolojik
sistemin canlılığına dayanma yeteneğini kabul etmektedir. Kaynaklarda bir azalma olması ve
çevreye belli bir zarar verilmesi kaçınılmazdır. Önemli olan, kaynaklardaki bu azalmayı ve
çevreye verilen zararı dönüşüm yaparak geri çevirebilmektir. Tanımlardan hareketle
söyleyebiliriz ki, kavram; kalkınma ve doğal kaynak dengesini dikkate alan, kalkınmanın
yararlarını bu günün olduğu kadar gelecek kuşakların da kullanımına sunan, çevreyle
kalkınmanın birbirini tamamladığı kalkınma anlayışını ifade etmektedir. Bu doğrultuda
sürdürülebilir kalkınmanın başarılı olabilmesi için kavramın üç boyutu üzerinde tartışmalar
yapılmaktadır. Bunlar; ekonomik, sosyal ve çevresel boyuttur:
Ekonomik Boyut: Kıt olan kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Ekonomik olarak
sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri devamlılık esaslarına göre üretebilen, tarımsal ve
endüstriyel üretime zarar veren sektörel dengesizliklerden sakınan, iç ve dış borçların
yönetebilir düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan sistemdir.
Sosyal Boyut: İnsan odaklıdır. Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eğitim ve sağlık
gibi sosyal hizmetlerin yeterliliği ve eşit dağılımı, cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ve
katılımı sağlayabilen sistemdir.
Çevresel Boyut: Biyolojik ve fiziksel sistemlerin dengeli olması öngörülür. Amaç,
ekosistemlerin değişen koşullara adapte olmasının sağlanmasıdır. Çevresel olarak
sürdürülebilir bir sistem, kaynak temelini sabit tutarak, yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya da
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çevresel yatırım fonksiyonlarının istismarından kaçmalı ve yenilenemeyen kaynaklardan
yalnızca yatırımlarla yerine yeterince konulmuş olanları tüketmelidir. Bu sistem aynı zamanda
ekonomik kaynak olarak sınıflandırılamayan, biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ve diğer
ekosistem unsurlarının korunmasını da içerir.
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Uygulama Soruları
1)

Ekonomik yapı hangi koşullarda değişir? Açıklayınız.

2)

İktisadi büyümeyi açıklayan değişkenler hangileridir? Örneklendiriniz.

3)
Büyüyen bir ekonominin kalkınmış sayılabilmesi için hangi koşulları yerine
getirmiş olması gerektiğini belirtiniz.
4)
Her yapısal değişim iktisadi gelişme anlamına mı gelir? Cevabınız evet ya da
hayır ise nedenini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki farkları ve bu farkların kaynaklarını
açıklığa kavuştururken, iktisat literatüründe yaşanan bazı kavram kargaşalarına da açıklık
getirdik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir?

a)

Üretim ilişkileri

b)

Ticaret

c)

Milli gelir dağılımı

d)

GSYİH

e)

İstihdam yapısı

2)
Schumpeter’e göre iktisadi gelişme bir çeşit sıçramadır. Ünlü iktisatçıya göre bu
sıçramayı sağlayan en önemli itici güç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Girişimciler

b)

İşçiler

c)

Büyüme

d)

Krediler

e)

Teknoloji

3)
hangisidir?

İktisadi gelişmeyi iktisadi büyümeden ayıran temel farklılık aşağıdakilerden

a)

Sanayi sektöründe hızlı büyüme

b)

Gelişme sürecinin yapısal değişim içermesi

c)

Hizmet sektöründe hızlı büyüme

d)

Ticaretin gelişmesi

e)

Yüzde 10’un üzerinde yıllık GSYİH artışı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümeyi açıklayan dört temel değişkenden
biri değildir?
a)

Teknoloji

b)

Reel sermaye

c)

Döviz kuru

d)

Doğal kaynaklar

e)

İşgücü

5)
İktisadi büyümenin bir noktada sınırlanması gerektiğini öne süren fikirlerin
temelinde hangi kaygı yatmaktadır?
a)

Çevre sorunları

b)

Sermaye yetersizliği

c)

Nüfusun azalması

d)

Teknolojik yetersizlik

e)

Hiçbiri

6)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Büyüme kalkınmayı kapsar.

b)

Kalkınma GSYİH artışı yüzde 10’un üzerinde ise gerçekleşir.

c)

Yapısal değişim ekonomik büyümeyi içerir.

d)

Bir ekonomi kalkınmadan büyüyemez.

e)

Kalkınma büyümeyi kapsar.

7)

Sürdürülebilir kalkınma kavramının temel politika önceliği hangisidir?

a)

Düşük faiz yüksek kur politikası

b)

Her yıl yüzde 5’in üzerinde büyüme

c)

Düşük kur yüksek faiz politikası

d)

Doğal kaynakların ve çevrenin savurganlığa yol açmadan kullanılması

e)

Hiçbiri
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8)
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kalkınma sürecinin içermesi gereken
öğelerden biri değildir?
a)

Büyüme

b)

Refah artışı

c)

Enflasyon

d)

Adil gelir paylaşımı

e)

Deflasyon

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin doğal sonuçlarından biri

a)

GSYİH artışı

b)

Refah artışı

c)

Gelir dağılımında düzelme

d)

İşsizlik artışı

e)

Eğitim düzeyinde artış

10)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iktisadi büyümenin karakteristik olgularından

biridir?
a)

Sermaye/hâsıla katsayısı istikrarlıdır.

b)

İşgücü maliyetlerindeki artış sabittir.

c)

Sermayenin getiri oranı değişkendir.

d)

Uzun dönemde sermaye-emek arasındaki gelir bölüşümü emek lehinedir.

e)

Hiçbiri

Cevaplar:
1)d, 2)a, 3)b, 4)c, 5)a, 6)e, 7)d, 8)e, 9)a, 10)a
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3. İKTİSADİ BÜYÜMENİN KAYNAKLARI, SINIRLARI VE
AŞAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

İktisadi Büyümenin Temel Kaynakları

3.2.

Büyümenin Diğer Kaynakları

3.3.

İktisadi Büyümenin Aşamaları

3.4.

İktisadi Büyümenin Sınırları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ekonomide büyümeye neden olabilecek kaç faktör vardır?

2)

Bu faktörlerin hangileri doğrudan büyümeyi sağlar?

3)

Bir ekonomi büyürken hangi aşamalardan geçer?

4)

İktisadi olarak sonsuza kadar büyüme mümkün bir durum mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İktisadi büyümenin temel
kaynakları

Temel faktörlerin yanı sıra
diğer söz konusu faktörlerin
de büyüme üzerindeki
etkilerinin anlaşılması

Büyümeye neden olan
faktörleri teker teker ele
alarak konuya daha hâkim
olunabilir.

İktisadi büyümenin
aşamaları

Bir ekonominin büyümeye
giden süreçte geçtiği
aşamaların anlaşılması

Literatürde yer alan
çalışmalara göz atılarak
süreç iyice kavranabilir.

İktisadi büyümenin sınırları

Kıt kaynaklar söz konusu
olduğunda büyümenin de bir
sınırının olabileceğinin
kavranması

Son dönemde büyümenin
sınırlarına ilişkin
gerçekleştirilen çalışmalara
göz atılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Sermaye birikimi



Beşeri sermaye



Doğal kaynaklar



Kurumsal yapı



Girişimcilik



İşgücü



Rostow- büyüme aşamaları
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Giriş
Bu bölümde iktisadi büyümeye neden olan faktörler ve yine iktisadi büyümeyi
sınırlayan unsurlar ele alınarak iktisadi büyüme süreci anlamlandırılmaya çalışılmıştır.
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3. İktisadi Büyümenin Kaynakları
Ülkelerin ekonomik hayatlarını istikrarlı şekilde devam ettirebilmeleri için
uyguladıkları stratejiler son dönemlerde önemini arttırdı ve bu konudaki çalışmalar hız kazandı.
Kısaca üretim artışı olarak tanımlanan iktisadi büyüme, hükümetlerin başarı planlarının birincil
amaçları arasında yer alırken, içeriğinin ve etmenlerinin dikkatle belirlenmesi ve çözümlenmesi
gerekir. Bir ekonomide iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi üretim faktörleri arzına ve
bunların kullanımındaki etkinliğe bağlıdır.
İktisadi büyüme kavramı, temel olarak iki farklı şekilde algılanır. Birincisi, ülkenin
sahip olduğu atıl olan üretim faktörlerinin devreye sokulması ile oluşan iş çevrimlerine dayalı
üretim artışını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, üretim olanakları eğrisinin içinde kalan
bölgede üretim yapan bir ekonomi, yapılan iyileştirmeler, yenilik ve teknolojik gelişim ile hem
yaptığı üretim düzeyini arttırmakta hem de üretim kapasitesini geliştirmektedir. İktisadi
büyüme kavramı ile ilgili oluşan diğer algılama ise, ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin
ekonomi dışından transfer edilecek kaynaklarla miktarlarının arttırılması ve/veya bunların
verimliliklerin arttırılmasını, bu yolla da üretim olanakları eğrisinin dışa doğru genişlemesinin
ve üretimin arttırılmasını ifade etmektedir.
İktisadi büyümenin hangi faktörlerden kaynaklandığı ya da her bir faktörün büyüme
üzerinde ne denli etkili olduğu, yoğun tartışma ve araştırmaların konusunu oluşturmuştur. Bir
ülkenin uzun dönemde ekonomik büyümesini belirleyen temel faktörlere baktığımızda dört
başlık altında toplandığını görebiliriz: Bunlar; ülkenin sahip olduğu işgücü, sermaye ve doğal
kaynaklardaki artışlar ile teknolojik gelişmelerden oluşmaktadır. İktisadi büyümeyi sağlayan
temel faktörlerin yanı sıra ‘diğer kaynaklar’ dediğimiz faktörler de iktisadi büyüme üzerinde
etkilidir. Bu faktörler birden fazla sayıda olmakla birlikte biz belli başlı olarak; girişimcilik,
beşeri sermaye ve kurumsal yapıyı ele alacağız. Kuznets (1971), modern anlamda büyümeyi
tanımlarken süreci tamamlayan altı özellikten söz etmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir:

Özellikle işgücü verimliliği başta olmak üzere, toplam faktör verimliliğindeki
yüksek oranlı artış,


Nüfusun ve kişi başına düşen üretimin yüksek oranda büyümesi,



Ekonomide yüksek oranlı yapısal değişim,



Yüksek oranlı sosyal ve ideolojik değişim,


Gelişmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu ham madde ve pazarlar için dünyanın diğer
bölümlerine ulaşabilme yetenekleri,

Büyümenin üçüncü dünya nüfusunu sınırlı düzeyde etkilemesi yani çok küçük
bir gruba sirayet etmesi
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3.1. Büyümenin Temel Kaynakları
3.1.1. İşgücü
İktisadi büyümeyi yaratan temel faktörlerden biri de işgücü miktarı, bir diğer ifadeyle
emek piyasasının durumudur. İktisadi büyüme, işgücü miktarına ve işgücünün kalitesine bağlı
olarak belirlenir. Bir ülkenin nüfusunun büyüklüğü, yapısı ve nüfus artışı ekonomik büyümeyi
etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir. Çünkü nüfusun yapısı ve miktarı, işgücü arzını
oluşturur.
Çalışma hayatı için gerekli olan işgücü miktarındaki artış gayri safi milli hasılanın
artışının önemli bir kaynağıdır. Ancak nüfusu oluşturan herkes işgücünü oluşturmaz. İşgücü
stokunun hesabında da zorluklarla karşılaşılmaktadır. Çünkü ekonomideki işgücünün yetenek,
tecrübe ve eğitim düzeyleri arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu zorluk nedeniyle büyüme
kuramlarına dayalı basit modeller, homojen bir işgücü kavramından hareket eder ve işgücünü
nüfusun sabit bir yüzdesi olarak kabul eder.
Nüfus hem nicelik hem de nitelik olarak ekonomi üzerinde dönüştürücü etkilere sahip
olduğu gibi, bir geri besleme ile ekonomideki dönüşümler de nüfus yapısını etkiler. İşgücüne
katılım oranı, ekonomik büyüme açısından önemlidir. Nüfusun büyüklüğü kişi başına çıktı
düzeyini etkileyebilir. Nüfus konusu işgücü verimliliği açısından incelendiğinde ortaya çıkan
durumun iktisadi büyümeyi nasıl etkilediğine bakılmaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak ortaya
çıkan işgücü artışı, emeğin marjinal verimliliğini, ortalama verimlilikten daha hızlı arttırdığı
sürece; yani azalan verimler kanunu işlemeye başlayıncaya kadar iktisadi büyümeyi olumlu
etkileyecektir.

Kaynak: Reuters
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Nüfus artışını takiben işgücünde meydana gelen artış, ekonomik büyümeyi uyarmada
uzun yıllardır olumlu etken olarak görülmüştür. Büyük oranlı nüfus artışı bir yandan iç pazarın
genişlemesi sonucunu doğururken diğer taraftan nitelikli işgücü miktarının artmasına imkân
sağlar. Bununla birlikte yüksek oranlı nüfus artışının emek arzında meydana getireceği
fazlalığın, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme sürecinde meydana getireceği pozitif ve
negatif etkiler her zaman sorgulama konusudur. Emek arzına ilave edilen işçilerin verimli bir
biçimde kullanılıp kullanılamayacağı, mevcut ekonomik sistemin başarı ya da başarısızlığı ile
yakından ilgilidir.
Gelişmekte olan ülkelerde genel olarak gözlenen durum, bu ülkelerde gelişmiş ülkelere
göre yüksek oranda bir nüfus artışının yaşanması ve buna paralel olarak işgücü verimliliğinin
düşük seyretmesidir. Bu yüzden nüfus az gelişmiş ülkeler/gelişmiş ülkeler açısından farklı
işgücü verimliliğine neden olabilmektedir. Ancak tüm bunlara ek olarak nüfus ekonominin hem
aktif hem de pasif iki açılı bir faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bir taraftan ekonomiyi
yöneten ve hasılayı yaratan bir unsur iken, aynı zamanda ekonomi tarafından yönlendirilen ve
hasılayı tüketen bir unsurdur.

3.1.2. Sermaye Birikimi
Sermaye üretim artışı konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki iktisadi
büyümenin belirleyicileri arasında üzerinde dikkatle durulan bir konudur. Üretimi
gerçekleştiren ve büyümeyi sağlayan faktörlerden belki de en önemlisi sermayedir. Sermaye,
ülkenin belli bir anda sahip olduğu üretim araçlarının toplamı olarak ifade edilebilir ve iktisadi
büyümenin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde, sermayenin nicelik veya niteliğinin arttırılmasına
bağlıdır. Sermayenin kaynağı tasarruftur. Kapitalist ekonomide sermaye bir mülktür ve
sahiplerine üretimden pay alınmasını sağlar. Eğer sermaye, makineler ve fabrikalar gibi fiziki
varlıkların bir toplamı olarak tanımlanırsa, net yatırımlar da bu stoku arttıran yeni makineler ve
fabrikalardır. Sermaye stokunda meydana gelecek bir artış, üretimi de arttıracaktır.
Ekonomi olarak asıl sorun, farklı coğrafi mekânlara yayılmış her biri diğerinden farklı
özellikler taşıyan, çeşitli zaman boyutlarında farklı tekniklerle üretilmiş çok sayıda makine ve
teçhizatın aynı sınıflamaya tabi tutularak, ekonomi açısından toplam sermaye stokunun
belirlenmesidir. Doğaldır ki, bunu gerçekleştirmek oldukça zordur. Heterojen sermaye
stokunun basit toplamından bahsedebilmek için, farklı nitelikteki fiziki sermaye birimlerinin
her birinin diğerine dönüştürülebilmesine ve sonra da toplanabilmesine olanak veren ortak bir
ölçü gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan standart çözüm sermaye unsurlarına değer biçmektir.
Sermaye miktarındaki bir artış ekonomideki çıktı miktarını da arttıracaktır. Sermaye stokunda
gerçekleşen artış, sermaye stokunun aşınma payından yüksek olduğu sürece, üretilen mal ve
hizmet miktarı da bir yıldan diğerine artış gösterecektir.
Sermaye birikimi, mevcut gelirin bir kısmının tasarruf edilip gelecekteki üretim ve geliri
artırmak amacıyla yatırıma dönüştürülmesiyle gerçekleşir. Mal ve hizmetlerin üretimi, sermaye
ve işgücünün bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Bir ülkede fazla sayıda işgücüne karşılık,
yetersiz düzeyde fiziki sermaye mevcutsa işgücü çok fazla üretken olmayacaktır. Bu nedenle
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sermaye, büyüme konusuna dikkat eden ülkelerde kritik bir kaynak olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Grafik 5/ Kaynak: www.mahfiegilmez.com
Gelişmişliğin ve sürecin tamamlanabilmesi için, sermaye birikimi yeni kaynakların
oluşmasına (örneğin; kullanılmayan toprağı kazanmak gibi) ya da mevcut kaynakların
veriminin arttırılmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak söylenmesi gereken şudur ki; sermaye
birikimi şu anda ve gelecekteki tüketim arasında dengeleme yapma ile ilişkilidir. Sermaye
birikimindeki yetersizlik, yeni yatırımların yapılmasıyla giderilebilir. Bu ise kaynakların yeni
yatırımlara ayrılmasını gerektirmektedir.
Dünyada bazı ülkelerin ekonomik anlamda geri kalmalarının en büyük nedenini
sermaye birikimindeki yetersizlik oluşturmaktadır. Çünkü geri kalmış ülkeler gelişmiş ülkelerin
seviyesini ulaşabilmek için çok fazla miktarda sermaye birikimine ihtiyaç duymaktadırlar.
Fakat bu ülkelerde ortaya çıkan fakirlik olgusu düşük gelire neden olmakta, düşük gelir düşük
tasarrufa ve bu da düşük yatırıma yol açmaktadır. Ortaya çıkan bu durum da sermaye
birikiminde ciddi sıkıntılara yol açıp, iktisadi büyüme sürecini yeniden başlatmakta, kısır
döngüsüne neden olmaktadır.
Yakın zamanlarda iktisatçılar sermaye ve yatırım kavramlarına daha farklı anlamlar
vermeye başlamışlardır. Mesela, ekonomideki köprüler, liman ve yollar için genel sosyal
sermaye kavramı kullanılmakta ve bu tür sermayenin doğrudan üretime katılmasa bile dolaylı
etkilerinden söz edilmektedir. Diğer bir özel tanım ise, insan sermayesi ya da beşeri sermaye
olup, insan gücüne yapılan yatırımdan kaynaklanmaktadır.

3.1.3. Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar veya toprak denilince akla doğada hazır bulunan her çeşit toprak,
yeraltı ve yerüstü zenginlikleri gelir. Toprak faktörünün en önemli özelliği, miktarının kıt,
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çoğaltılmasının ve başka yere taşınmasının olanaksız olmasıdır. Yapılan incelemeler doğal
kaynakların dağılımı yönünden ülkelerarası bir eşitsizliğin var olduğunu göstermektedir. Bazı
ülkeler doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen, bazı ülkelerdeki doğal kaynaklar
ise kıttır. Diğer taraftan, doğal kaynakları sürdürülebilir bir büyüme için etkin olarak
kullanabilen ülke sayısı da çok sınırlıdır. O hâlde, doğal kaynaklar ekonomik büyümeye katkı
sağlar, fakat tek başına büyümeyi belirleyen bir faktör değildir. Doğal kaynaklar istenildiği gibi
çoğaltılamadığı için büyüme yaratma alanı da çok sınırlı kalmaktadır.
Doğal kaynaklar, doğada bulunan ve insan gereksinimlerini karşılayacak bir şekilde
kullanılabilen veya kullanılmaya hazır olan varlıkların bütününü ifade eder. Her ülkenin sahip
olduğu doğal kaynak rezervi birbirinden farklıdır. Bu durum doğal kaynakların dünya üzerinde
homojen dağılmamasının bir sonucudur. Bu nedenle ekonomilerin kalkınma ve gelişme
düzeylerine, ülkelerin doğal kaynak zenginliği farklı düzeylerde etki etmektedir. Ekonomik
büyüme, üretimin artması anlamına gelir ve bir ülkede üretim artışı için mutlaka doğal kaynak
zenginliği olması şart değildir. Çünkü istisnalar dışında doğal kaynakların ticareti yapılabilir ve
ülkeler sahip olmadığı doğal kaynakları diğer ülkelerden alabilirler.
Bir ekonomide doğal kaynakların bol olması iktisadi büyümeyi olumlu yönde
etkileyebilir, ancak doğal kaynaklar tek başına büyümeyi gerçekleştiremez. Üretim aşamasında
kullanılan girdilerden önemli bir kısmı doğal kaynaklardan elde edilir. Bu durumda
yenilenebilir ve yenilenemez özellikler taşıyan doğal kaynaklar nedeniyle üretimin ve
ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği gündeme gelmektedir. Ekonomik büyüme ve kalkınma
açısından avantaj sağlayan doğal kaynak rezervi sürdürebilirlik kriterlerine uygun
kullanılmalıdır.

3.1.4. Teknoloji
Ekonomik büyümeyi belirleyen bir diğer faktör de teknolojidir. İktisadi büyüme üzerine
yapılan birçok çalışma, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen büyüme
mucizelerinin, genellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların önündeki engellerin
kaldırılması sonucunda gerçekleştiğinin altını çizmektedir. Bu savı destekleyen en güzel
örnekler olarak da Japonya, Güney Kore ve Tayvan olarak gösterilmektedir.
Teknoloji, bir mal veya hizmetin üretimi için gerekli bilgi, organizasyon ve tekniklerin
bütünü olarak tanımlanabilir. Çoğu iktisatçıya göre iktisadi büyümenin en önemli kaynağı
teknolojik gelişmedir. Teknoloji, sermaye ve işgücünün verimliliğini etkileyen her şeydir
denebilir. Teknolojik değişim, verili kaynaktan daha fazla üretmeyi veya aynı miktar çıktıyı
daha az kaynakla üretmeyi sağlayan süreçtir. Teknolojik gelişme ise yeni bir üretim yöntemi
veya yeni bir ürünün ortaya çıkması şeklinde de tanımlanabilir. Örneğin çoğu zaman, faktör
verimliliğinin üretim yöntemlerinde yapılan yeniliklerden, yani firmaların etkin olarak organize
edilmesi veya yönetilmesinden kaynaklanabileceği söylenebilir.
Teknolojik gelişmeyi çeşitli açıdan sınıflandırmak mümkündür. Teknolojik gelişmeyi
büyümeye katkısına göre içerilmemiş ve içerilmiş teknolojik gelişme olarak ikiye ayırabiliriz.
İçerilmemiş teknolojik gelişme, yönetimde ve organizasyonda meydana gelen iyileşmelerle
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ortaya çıkan verimlilik artışları olarak tanımlanmaktadır. İçerilmiş teknolojik gelişme ise,
yatırımların gerçekleşmesine bağlı olup makine ve teçhizatta ortaya çıkar. Üretime giren her
bir makine en son teknolojiyi içerdiği için kendinden önceki makineden daha üretken olacaktır.
Dolayısıyla sermaye faktörü heterojen bir özellik göstermektedir.
Teknolojik gelişmede yaratılacak bir süreklilik, ekonomik dengeyi daima daha yüksek
bir kişi başına sermaye ve kişi başına reel gelir düzeylerine taşıyacaktır. Dolayısıyla, yeni
tekniklerin geliştirilmesi ve teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ekonomide sahip olunan
kaynakların daha verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayarak reel üretimin ve bununla
birlikte de iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesini sürekli olarak tetikleyecektir. Teknolojinin
gelişmesi ile verimlilik arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Verimlilik kavramı, üretim sürecindeki girdilerin bu sürecin sonucunda yaratılan çıktı
veya çıktılara katkısını tanımlar. Teknik bir deyişle, bu iki değerin birbirine oranı olarak ifade
edilir. Verimlilik, faktör bileşimlerinin etkinliklerini belirten bir kavramdır. Faktörlerin yüksek
verimlilik sağlayacak şekilde bir araya getirilmesi, organize edilmesi ve niteliğinin artırılması
ekonomik büyüme oranını yükseltir. Dolayısıyla ekonomik büyüme verimlilikte ve
kaynaklarda meydana gelen artışa bağlı olarak belirlenmektedir.
Gelişmiş ülkelere bakıldığında teknolojik gelişmenin üst seviyelerde olması verimliliğin
artmasına katkı sağlamış ve iktisadi büyüme sürecinin hızla artmasına yardımcı olmuştur.
Teknolojiye sahip ülkeler uygun girdi imkânları, bunları işleyebilme gücü ve politikalarını da
bu verimlilik üzerinden oluşturma modelleri ile ön sıralarda yer alabilmeyi başarmışlardır.
Teknolojik gelişme ekonomik büyümeyi açıklamakta kullanılan en önemli unsurlardan biridir
ve önemi 1980’lerden itibaren geliştirilmeye başlanan içsel büyüme modellerinde daha da fazla
vurgulanmaktadır. İktisat kuramında teknolojik gelişmenin içselleştirilmesine yönelik çabaların
çıkış noktası Schumpeter olmuştur. Schumpeter’in açıklamaları ile teknoloji konusu ekonomik
teorilerin oluşumunda da etkin bir faktör olarak yerini almıştır. Schumpeter’in yanı sıra Marx
da, teknolojik gelişmenin kalkınmanın süreçlerine olan etkisini ele alan öncü isimlerdendir.
Neoklasik büyüme modeline göre ise, tasarruf oranı, nüfus artış oranı, yıpranma payı
oranı ve teknoloji düzeyi dışsal ya da veri kabul edildiği takdirde her ülkenin ulaşabileceği
durağan bir denge vardır. Ekonomi, bu dengeyi sağlayacak kişi başına sermaye – kişi başına
gelir düzeyini sağladığı takdirde, dışsal bir teknolojik bir gelişme yaşanmazsa eğer, uzun dönem
büyüme oranı sıfır olacaktır.
Bunun nedeni, tasarruf oranının arttırılmasının, nüfus artış hızının yükselmesinin veya
yıpranma payı oranının düşürülmesinin sınırlı düzeylerde gerçekleştirilebilir olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu üç kavrama ilişkin yaşanan olumlu gelişmeler, ekonominin iktisadi
büyüme performansını ancak orta vadede olumlu etkileyecek, uzun dönemde büyüme oranı
sıfıra düşecektir. Bu sonuca varılmasının temel sebebi ise, tasarruf oranını, nüfus artış hızını ve
yıpranma payı oranını büyümeyi sürekli olarak uyaracak şekilde sınırsız derecede arttırmanın
ya da azaltmanın mümkün olmamasıdır. Oysa dışsal değişkenler tarafından belirlenen teknoloji
düzeyi neredeyse sınırsız bir şekilde arttırılabileceği için, iktisadi büyümenin temel belirleyicisi
teknolojik gelişme olmalıdır.
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3.2. Büyümenin Diğer Kaynakları
3.2.1. Beşeri Sermaye
Beşeri kaynaklar, nüfus, işgücü arzı, eğitim, isteklendirme, disiplin gibi unsurları içerir.
Bir ekonominin mutlak üretim kapasitesi, nüfusun büyüklüğüne bağlı olup, azalan getiri
yasasına göre, öteki faktörlerin miktarı sabitken nüfus artarsa, kişi başına reel hâsıla giderek
azalacaktır. Hızlı nüfus artışı beklentisine dayanarak, 19. Yüzyılın ilk yarısındaki iktisatçılar
nüfus artışının uzun dönemde ekonomik durgunluğa ve çöküntüye yol açacağı öngörüsünde
bulunmuşlardı. Örneğin; Malthus’un nüfus kavramına göre, nüfus ekonominin tarımsal üretim
kapasitesinden daha fazla ve hızlı artacak ve böylece reel gelir asgari geçim düzeyine
düşecektir. 19. Yüzyılın başında çizilen bu karamsar tablonun gerçekleşmesi Batılı
sanayileşmiş ülkeler tarafından önlenmiştir. Ancak günümüzde birçok geri kalmış ülkede hızlı
nüfus artışı hâlen önemini koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir.
Nüfus artışı ve işgücünde nihai ortak artış, geleneksel olarak ekonomik büyümeyi teşvik
edici, uyarıcı bir pozitif unsur olarak düşünülür. Ancak nüfus artışı kendi başına ekonomik
büyüme ile sonuçlanamaz. İşgücü büyümedikçe insan sayısındaki artış üretim açısından hiçbir
şey ifade etmez. Nüfus içindeki herkes işgücü değildir. Yasalar çocukların çalışmasına izin
vermez. Pek çok yetişkin okula devam eder veya evinde çalışır/emeklidir. Oldukça da az bir
kısmı hastalık ya da sakatlık gibi nedenlerle aktif işgücü dışındadır. İşgücündeki artışın
hasıladaki büyümeye etkisi incelendiğinde, işgücündeki ∆𝐿 kadarlık bir değişme, MPL. ΔL
miktarında bir artışa yol açacaktır: ∆𝑌 = 𝑀𝑃𝐿 . ∆𝐿 Burada MPL emeğin marjinal ürünü olup
emekteki bir birim değişimin hasılada yol açtığı değişim miktarını ifade eder. Örneğin, emek
miktarındaki bir birim artış hasılada 3 birimlik bir artışa yol açıyorsa, hasılada yaklaşık 30
birimlik bir artış meydana gelecektir.

3.2.2. Kurumsal Yapı
Kurumlar en genel ifadeyle insanlar arasındaki etkileşimleri belirleyen kısıtlar ve
teşvikler bütünü olarak tanımlanabilir. Kurumlar bu yönüyle bir yandan bireyler arası
etkileşime yön verirken diğer yandan bir ekonomide tasarruf, yatırım, teknoloji, üretim ve
tüketim gibi kararları etkileyerek ekonomik performans üzerinde etkili olmaktadırlar. Kurumcu
düşünceye göre, bu kararlar kurumların sağladığı teşvikler sonucu belirlenmektedir. Bu
anlamda etkin kurumlar, bir toplumda güvenli bir ortam yaratarak, kaynak israfını önleyerek,
belirsizliği azaltıp işlem maliyetlerini düşürerek ve bu sayede girişimcileri üretken yatırımlara
teşvik ederek uzun dönemli ekonomik büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Kısaca kurumsal
iktisada göre kurumlar, bireyleri ve toplumları çeşitli dürtü ve teşviklerle etkileyerek iktisadi
faaliyetlerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde, kurumcu
düşünürlerin neden bazı ülkelerin zengin, diğerlerinin ise fakir olduğu sorusuna verdiği yanıt
ülkeler arası kurumsal yapı farklılıkları olarak ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 2/ Kaynak: www.rekabet.gov.tr
Kurumlar ve ekonomik büyüme üzerindeki çalışmaların çoğu, belli bir kurumlar setinin,
yani mülkiyet haklarını koruyan ve sözleşmelerin işlemesini sağlayan kurumların önemi
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunları piyasa yaratıcı kurumlar olarak adlandırabiliriz. Bunların
yokluğunda piyasalar ya var olmaz ya da uygun işlemez. Fakat uzun dönemli ekonomik
kalkınma, yatırımlardaki ve girişimcilikteki bir genişlemeden daha fazlasını getirir. Büyüme
seyrinin sürdürülebilmesi, şoklara karşı esneklik sağlanması ve bu şoklar karşısında sosyal
olarak kabul edilebilir bir yük paylaşımını kolaylaştırmak için bunların yanı sıra, diğer üç tip
kurumun inşası için çaba gereklidir. Bu kurumlar şunlardır:

Piyasa Düzenleyici Kurumlar: Bireysel davranışlar en etkin ortak sonuçlara
götürmezse, kurumlar bireylere tanınan tercih setini kısıtlayarak daha etkin sonuçların ortaya
çıkmasını kolaylaştırabilirler. Kural yaratmak, ihlal edilip edilmediğini belirlemek ve ediliyorsa
bunu maliyetli kılmak (ceza vermek) kurumların oynadığı önemli bir roldür. Yani, dışsallıklar,
ölçek ekonomileri, aksak rekabet ile ilgilenen kurumlar. Telekomünikasyon, ulaştırma ve
finansal hizmetlerdeki düzenleyici organlar bu kurumlara örnek olarak gösterilebilir.

Piyasa İstikrarını Sağlayıcı Kurumlar: Kurumların toplumda oynadıkları
belki de en önemli rol, ekonomik birimler arasındaki etkileşim için istikrarlı (ama ille de etkin
olması gerekmeyen) bir yapı kurarak belirsizliği azaltmaktır. Düşük enflasyon sağlayan,
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makroekonomik istikrarsızlığı minimize eden ve finansal krizleri önleyen merkez bankaları,
döviz kuru rejimleri ve mali kurallar bunlara örnek verilebilir.

Piyasayı Meşrulaştırıcı Kurumlar: Kurumlar, risk paylaşma mekanizması
olarak da görülebilir. Genellikle, gündelik işlemlere belirsizliği azaltan ve birey/grupların
elverişli mübadeleler setini genişletmelerine olanak tanıyan bir yapı kazandırırlar. Daha özelde
ise, bazı kurumlar bir grubun üyeleri arasında riski paylaştırmak amacı ile kurulur. Yani, sosyal
koruma ve sigorta sağlayan, yeniden dağıtımı düzenleyen ve çatışmaları yöneten kurumlar.
Emeklilik sistemleri, işsizlik sigortası projeleri ve diğer sosyal fonlar bu kurumların örnekleri
arasında yer alır.

3.2.3. Girişimcilik
Girişimcilik, alışılmıştan farklı unsurlarla kodlanan yeni bir üretim ve tüketim
anlayışıyla ilintilidir. Girişimcilik, homojen taleplere dayalı üretime odaklanan geleneksel
anlayışın yerine, değişken tüketici taleplerini referans alan yeni bir üretim anlayışını ifade
etmektedir. Bir başka anlatımla, bu üretim anlayışı sürekli değişen tüketici taleplerince
nitelenmektedir. Günümüzde geleneksel standart kitlesel üretim biçiminin giderek geçerliliğini
kaybetmesi üretim alanının tüketici tercihleri paralelinde örgütlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu
süreçte, homojen bir tüketim anlayışına ve kitlesel üretim mantığına dayalı olarak örgütlenmiş
Fordizm, üretim alanındaki egemen konumunu kaybetmiştir. Böylece esnek örgütlenmeye
dayalı özel girişimcilik, giderek ekonomik alanın hâkim öznesi hâline gelmeye başlamıştır.
Girişimcilik, sosyoekonomik yapıda yerine getirdiği işlevler itibariyle, çok boyutlu bir
görünüm sergilemektedir. Özellikle, istihdam hacminin arttırılmasında, refah düzeyinin
yükseltilerek nesnel kıstaslara uygun biçimde paylaşılmasında, sosyal hareketliliğin hız
kazanmasında, yerel kaynakların hızlı ve etkin biçimde mobilize edilmesinde vb. oynadığı rol,
girişimciliğin çok yönlülüğünü ortaya koyan işlevlerin başında gelmektedir. Sosyoekonomik
sürecin güçlü ve dinamik bir eksene oturması girişimciliğin diğer işlevleri yanında, genel
olarak, bu işlevleriyle mümkün olmaktadır. Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme açısından
girişimciliği önemli kılan da yerine getirdiği bu çoklu işlevler dizisidir. Aynı işlevler dizisi,
küresel ölçekte ülkelerin, ekonomik yapılarını girişimciliğe dayalı olarak yeniden inşa
etmelerinin de ana dinamiği durumundadır.
Yerine getirdiği işlevler dikkate alındığında girişimciliğin anlık kazançlardan çok, kalıcı
ekonomik değer üretmenin ana belirleyenlerinden olduğu söylenebilir. Küçük birikimlerin
sermayeye dönüşmesi ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması, emeğin üretkenliğinin
arttırılması ve ekonomi alanındaki etkin ve hızlı mobilizasyonu, katma değeri yüksek ürün
üretimi, uluslararası alandaki genel üretim ve tüketim trendlerinin izlenerek üretim alanının
buna uygun biçimde sürekli yeniden organize edilmesi esnek örgütlenme biçimini örnekleyen
özel girişimcilikle mümkündür. Bu bakımdan girişimciliğin, genel ekonomik büyümenin
operasyonel bir mekanizması olduğu söylenebilir.
Girişimciliğin büyük sermayeyi zorunlu kılmaması, aynı zamanda, yatırım ve üretim
etkinliğinin belli merkezlerde yoğunlaşmasını önleyerek, bu etkinliğin yerel ölçekte de
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gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu da yerel ölçekte istihdam olanaklarını arttıracağı
için iş bulmak amacıyla merkezi kentsel alanlara yönelik göçün önlenmesini mümkün
kılmaktadır. Girişimciliğin, istihdamı arttırıcı role ve göçü önleyici işleve sahip olması,
özellikle, işsizlikten ve göçten kaynaklanan kentleşme sorunları yaşayan ülkelerde
özendirilmesi gereksiniminin önemini ortaya koymaktadır.
Sosyoekonomik süreçte yaşamsal işlevler yerine getiren girişimciliğin ortaya çıkması
ve gelişmesi ise, hiç kuşkusuz, çok sayıda faktörün rol oynadığı karmaşık bir süreçte
gerçekleşmektedir. Bu süreçte rol oynayan faktörler çeşitlilik göstermekle birlikte, bunlar
arasında devletin ve bizzat girişimci öznelerin ayrı bir öneme sahip oldukları söylene-bilir.
Gerçekten girişimciliğin, gelişmiş ülkelerdeki oluşma ve kurumsallaşma sürecinde devletin
önemli bir görev üstlendiği görülmektedir. Bu ülkelerde girişimciliğin öneminin anlaşılmasıyla,
devlet girişimciliğin sosyokültürel/politik kanallarını açarak ekonomik yapıyı girişimcilik
temelinde yeniden organize etmiştir. Bunu da, öncelikle kendini özel girişimciliğin önünü
açacak biçimde kurgulayıp çeşitli düzenlemeler yapmakla gerçekleştirmiştir. Gelişmiş Asya
ülkelerinde de ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdekine benzer bir uygulama yaşanmıştır.

3.3. İktisadi Büyümenin Aşamaları
Ekonomik büyümenin aşamalı olacağı yaklaşımı her ne kadar Rostow ile başlamamışsa
da, onunla ivme kazanmıştır diyebiliriz. Rostow’un çalışmasında kullandığı temel yaklaşım,
kalkınma sürecini aşamalar şeklinde tanımlamayıp, toplumları bu aşamalara göre
sınıflandırmasıdır. Rostow’ a göre, azgelişmişlikten gelişmişlik sürecine giden yolda her
ülkenin geçmesi gereken ve birbirini izleyen beş aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar şu
şekildedir:


Geleneksel toplum aşaması



Kalkışa hazırlık aşaması



Kalkış aşaması



Olgunluk aşaması



Kitlesel tüketim aşaması

Rostow’un aşamalar yaklaşımına yapılan eleştirilerin pek çoğu kalkınma aşamaları
arasındaki farkların net olmadığı ile ilgilidir. Aşamalar arasında kullanılan kıstasların
birbirlerine olan benzerlikleri, aşamalar arasındaki ayrımın yapılmasını güçleştirmektedir.


Geleneksel Toplum Aşaması

Geleneksel toplumu ortaçağ Avrupa’sına ve Newton öncesi herhangi bir topluma
benzetmektedir. Yani geleneksel toplum bilim öncesi bir toplumdur. Zaman zaman bilimsel
ilerlemeye rastlanmaktadır ancak sürekli olarak üretim sürecini etkileyen bilimsel bilgiye
ulaşılmasını sağlayan bir sistematik mekanizma yoktur. Her ne kadar Rostow tarihsel
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aşamaların bir genel teorisini ortaya koymaya çalışmakla birlikte, onun geleneksel toplum
taslağı 16. yüzyıl öncesi Avrupa feodal dönemiyle örtüşmektedir.
Gelişmenin birinci aşamasında yani geleneksel toplum aşamasında bulunan bir toplum,
verimlilik konusundaki kısıtlamaları nedeniyle kaynaklarının büyük bir kısmını tarım sektörüne
aktarmaktadır. Genel olarak, bu toplumlarda, aileler ve kabileler sosyal ilişkilerde önemli rol
oynamakta ve toprak sahibi olan kişiler veya aileler, toplumun politik gücünü de elinde
bulundurmaktadır.


Kalkışa Hazırlık Aşaması

Geçiş aşamasında iki süreç söz konusudur: Geleneksel toplumu ortadan kaldırmak ve
sonraki kalkış aşaması için toplumsal güçlerin toplanmasıdır. Rostow geleneksel toplumun
ortadan kaldırılmasının ancak dış güçlerle sağlanabileceğini savunur. Bu aşamanın en önemli
ekonomik koşullarından biri, büyümenin kendi kendini sürdürebilmesi için milli gelirin en az
yüzde 10’unun yatırımlara ayrılmasıdır.
Yatırımların yapılabileceği başlıca alanlar ulaştırma ve diğer alt yapı hizmetlerinin
sunulabilmesi için gerekli sabit sermaye yatırımlarıdır. Ancak, yatırımlardaki artışın
gerçekleşebilmesi için bu aşamada, risk sermayesi gereklidir. Bu aşamanın ne kadar süreceği,
toplumun kabiliyetine, enerjisini ve kaynaklarını modernleşmeye ne kadar ayırdığına, eski
kuralları hangi hızda attığına bağlıdır.


Kalkış Aşaması

Kalkış aşamasında ise toplum tarımın yanında sanayide de birtakım iyileştirmeler
yaparak, dış dünyaya açılmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Ekonomik ilerleme ile beraber,
ulusal saygınlık, bireysel kârın çocuklar için daha kaliteli yaşam ve refah gibi faktörlerde de
birtakım hedeflemeler söz konusudur. Bu aşamada büyüme normal sürecin bir parçası olmuş
ve toplum ortak bir konu etrafında birleşebilmiştir. Yatırım ve tasarruf oranları bu dönemde
milli gelirin yüzde 10’u hatta daha fazlası olarak gerçekleşmeye başlarken, Rostow’un
ifadesiyle yeni ve lider büyüme sektörleri kurulur.
Yeni girişimci sınıf büyürken, ekonomi topyekûn kaynaklarını ve yeni üretim
yöntemlerini harekete geçirmektedir. Rostow, söz konusu bu yeni üretim tekniklerinin sanayide
olduğu kadar tarım sektöründe de yayıldığını ve tarımsal verimlikteki değişimin başarılı bir
şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli iki mali kaynaktan birinin tarım sektöründen gelmesi
beklenir. İkincil mali kaynak, girişimci konuma gelmeye başlamış toprak sahiplerinin gönüllü
olarak kiralarını ticarete ve sanayi alanına yatırmalarıdır.
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Olgunluk Aşaması

Rostow’a göre toplumun modern teknolojiyi tüm kaynaklarına uygulayabilir hâle
geldiği aşama olgunluğa geçiş aşamasıdır. Bu aşamada milli gelirin yüzde 10 ile 20’si istikrarlı
biçimde yatırımlara dönüşmektedir. Yeni sektörler ve lider sektörler eskilerinin yerlerini
almakta, ekonomi uluslararası alanda kendine daha iyi bir yer edinmeye başlamaktadır. Eskiden
ithal ettiği pek çok ürünü kendi üretmeye başlayan ekonomi aynı zamanda farklı ürünleri de
ithal etmeye başlar.
Bu dönemde ortaya çıkan sektörlere örnek olarak, çelik sektörünün yanı sıra makineteçhizat sanayi, kimyasallar ve elektrikli aletler gösterilmektedir. 19. Yüzyılın sonu veya 20.
Yüzyılın hemen başarında Almanya, Büyük Britanya, Fransa ve ABD bu aşamaya girmiş
ülkeler arasında sayılır. Ekonominin sanayi yapısındaki değişmeye paralel olarak emeğin
dağılımındaki değişme, kent nüfusu ve beyaz yakalı işgücü oranlarındaki artış gibi toplumsal
değişimler yine bu aşamada gözlemlenir.


Kitle Tüketim Aşaması

Bu aşamada iki durum gerçekleşecektir: İlki, toplumun büyük çoğunluğu artan kişi
başına gelirle temel ihtiyaç maddelerinin ötesine geçen bir tüketim kalıbını kullanır. İkincisi
ise, çalışan kesimin yapısı sadece kentteki çalışanların toplam nüfustaki oranının artmasıyla
değil, beyaz yakalılar/mavi yakalılar ayrımı, hatta bunların da kendi içlerindeki alt ayrımları ile
değişecektir.

3.4. İktisadi Büyümenin Sınırları
“Kıt kaynakların etkin kullanımı”. İktisat biliminin kapıları bu cümle ile açılır ve sayısız
varsayım ile teori bu söylemi gerçekleştirmek üzerine kurulur. Her birey/şirket/ülke kısacası en
küçüğünden en büyüğüne her ekonomik birim mevcut kıt kaynaklardan maksimum verim elde
etmek üzere çalışır. Lakin bu noktada ortaya çıkan bir engel vardır: Ülke bazında bakacak
olursak, daha yüksek yaşam standardına ulaşmak için büyüme yarışına giren ülkelere yetecek
kadar ‘kıt kaynak’ bulunuyor mu dünyada? Adı üstünde ‘kıt kaynak’. Hâl böyle olunca sınırlı
kaynaklar dünyasında iktisadi büyüme nereye kadar gidebilecektir?
İşte merak edilen soru bu. Yanıt net olarak verilemese de, iktisadi büyümeyi sınırlayan
bazı faktörlerin varlığı da inkâr edilemez. Roma Kulübü’nün 1972 yılında yayınladığı
“Büyümenin Sınırları” adlı raporda nüfus artışı ve ekonomik gelişme azalmadıkça, dünyanın
doğal kaynaklar, içilebilir su ve temiz hava ihtiyacını sağlayamayacağı ileri sürülmüştür. Bu
bağlamda iktisadi büyümeyi yakın gelecekte sınırlayacak birtakım faktörlerden söz etmek
gerekir.


Nüfus Baskısı

Nüfus artışı mal ve hizmetlere duyulan gereksinimi büyük ölçüde arttırmakta ve artan
bu ihtiyaçlar doğal kaynaklar için büyük bir baskı oluşturmaktadır. Nüfusun fazla olması
demek, atık oluşumunun ve insan sağlığına yönelik tehditlerin de fazla olması anlamına
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gelmektedir. Dahası nüfus artışının fazla olması çevrenin kendini yenileme özelliğini zorlayan
doğrudan bir etkendir.
Nüfus artışı, fakirlik ve çevresel bozulma birbiriyle yakından ilişkilidir. Örneğin, nüfus
arttıkça toprak daha yoğun kullanılmaya başlar; nadas dönemleri kısalır ve toprağın verimliliği
düşmeye başlar. Ormanların da azalmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan sonuç çevresel
bozulma, azalan toprak ve ürün verimliliğindeki düşüştür. Bu durum da kişi başına düşen gelirin
azalmasına ve fakirliğin artmasına neden olmaktadır. Fakirliğin artışı da daha fazla toprak
tahribatına ve dolayısıyla da kısır döngünün oluşmasına neden olmaktadır.
Birçok ülke nüfus artışını azaltmak ya da artışı durdurmak amaçlı ulusal nüfus
politikaları ve stratejileri geliştirmişlerdir. Bu durum daha çok ekonomik geçiş süreci yaşayan
Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler için geçerlidir. Örneğin, Çin’de özellikle kentli ailelerin
tek çocuk sahibi olması teşvik edilmektedir. Söz konusu politika ailelerce uygulanmadığında
maddi ve manevi yaptırımlar devlet tarafından gündeme getirilmektedir. Mevcut veriler Çin’in
bu politikasının nüfus artış oranını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.
1970’lerde Hindistan hükümeti de Çin’dekine benzer bir kısırlaştırma politikası
geliştirmiş ve bunun karşılığında kimi ekonomik teşvikler ortaya konmuştur. Ne var ki, halkın
bu duruma isyan etmesiyle bu politika pek uzun soluklu olamamıştır. Bu şekilde dayatmacı
politikaların başarılı olup olamayacağı ve bu geçiş ülkelerinde hızlı nüfus artışını engellemede
işe yarayıp yaramayacağı tartışma konusudur. Aslında, direkt nüfus artışına odaklanan
politikalar geliştirmektense bu artışı tetikleyen etmenlerin yok edilmesine yönelik politika ve
stratejilerin benimsenmesi daha akıllıca olabilir. Fakirliği yok etme, halk sağlığına ve eğitime
yatırım yapma, kadınların toplumdaki değerini arttırmaya odaklı politikalar çok da uzun
olmayan vadelerde etkin bir nüfus politikası oluşturulmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır.
Nüfus artışı çevre ve kalkınma için hem olumlu hem de olumsuz bir fonksiyona sahip
olabilir. Nüfus artışı sayesinde alternatif kaynaklar bulunabilir ve teknolojik gelişim
hızlanabilir. Diğer yandan da doğal kaynakların tüketilmesi kalkınma hızını ve çevresel kaliteyi
azaltır. Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik uygulamaların da toprak ve çevre kalitesine
olumsuz yansıması nüfus artışının olumsuz yönlerinin olumlu yönlerinden baskın olduğunu
göstermektedir.
Hızla artan nüfusun altında yatan temel nedenleri belirlemek ve bunların üzerine gitmek
daha büyük bir başarı elde edilmesini sağlayacaktır. Hızlı ekonomik büyümenin iş alanları
yaratacağı ve gelir dağılımının dengelenmesi konusunda etkili olacağı hesaba katılırsa, nüfus
artışı problemini daha kısa vadede çözmek için hızlı ekonomik büyüme önerilebilir. Elbette, alt
yapı sorunları çözülmeden gerçekleşen ekonomik büyümenin çevresel zararları tartışılmazdır.
Yine de, nüfus artışını çevresel bozulmanın tek sebebi gibi algılamak doğru değildir. Çevre
bozulması birçok etmenin ve özellikle de dinamik durumlar karşısında iyi belirlenemeyen
yönetim politikalarının bir sonucudur.
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Çevre Kirliliği ve Kaynakların Tükenmesi

Ekonomi ve çevreyi birbiriyle ilişkilendiren çalışmalar son zamanlarda artış
göstermiştir. Bu durumda 1970’li yıllarda Roma Kulübü tarafından ileri sürülen “büyümenin
sınırları” paradigması etkili olmuştur. Söz konusu rapor ilk dönem çevre politikaları için önemli
bir referans olarak kabul edilmektedir. Bu raporda dünyadaki doğal kaynakların sınırlı,
bazılarının yenilenemez olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca ilgili paradigmayla ekonomik
kalkınmanın çevrenin bozulmasına yol açacağı ortaya konulmuştur.

Kaynak: Reuters
Oysa günümüzde, ekonomik kalkınmanın daha iyi bir çevreyi beraberinde getireceği ya
da en azından daha kötü bir çevreye neden olmayacağı görüşü hâkimdir. Ayrıca günümüz
dünyasında, ülkeler tarafından, doğal kaynakların etkin kullanımıyla yapılan üretimin, başta,
milli gelire olmak üzere, istihdama, yatırımlara, sanayiye, ticaret sektörüne, enerji sektörüne,
turizme ve dış ticarete, hiç de küçümsenmeyecek oranda katkıları mevcuttur. Bu katkılar
dikkate alındığında, kalkınma sağlanması amaç olarak görülen bir ülkede, doğal kaynaklara
dayalı yeterli üretim imkânı ve kullanım fikri sağlanamazsa ekonomik anlamda kalkınmadan
bahsedilemez.
İlk olarak ekonomik büyümenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedilmesi
gerekmektedir. Çevre ve ekonomik büyüme arasındaki çelişki üç temel nedenden kaynaklanır.
Buna göre ilk neden, gelişme yolundaki ülkelerin ekonomik gelişmelerinin büyük ölçüde
endüstrileşmeye dayanmasıdır. İkinci neden, kıt olan kaynakların çevre yönetimine mi yoksa
daha fazla ekonomik büyümeye mi harcanmalı sorusuna ilişkindir. Üçüncü neden ise,
gelişmekte olan ülkelerin henüz sanayileşmenin başında bulunmaları ya da yavaş yavaş
ilerlemeleri bu ülkelerin bir çevre probleminin varlığına inanmalarını zorlaştırması ve çevre
korumasının öneminin bu ülkelerce anlaşılamamasıdır.
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Birçok önemli çevresel zarar, enerjinin tüketim, üretim ve değişiminden
kaynaklanmaktadır. Bu çevresel zararların maliyetlerine genellikle enerji mallarının ve enerji
kaynaklarının fiyatları dâhil değildir. Söz konusu durum enerjinin aşırı kullanımına yol
açmaktadır. Bu konuya ilişkin tartışmalar enerji ekonomisi, çevre ekonomisi ve ekolojik
ekonomi için ortaktır. Enerji ekonomisi ve çevre ekonomisi literatürü etkinin parasal değerini
tayin etmeye çalışmakta, çevreyle ilgili ekonomi bir parasal değerin çevresel etkiler üzerine
tayin edilebileceği fikrini reddetmektedir.
Çevresel etkilerin en önemlisi birincil fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan
atmosfere sera gazı salımı ile ilişkilidir. Birincil fosil yakıtların üçü de -kömür, petrol ve
doğalgaz- karbon içermektedir. Bu yakıtların yanması esnasında karbon oksijenle birleşir ve
birincil sera gazı olan karbondioksit oluşur. Karbondioksit atmosferde birikir ve biyolojik
çeşitlilik kayıpları, tropikal fırtına yoğunluğunda artış, okyanus seviyesinde yükselme ve
küresel ısınmayı da kapsayacak bir şekilde dünya iklimi üzerinde olumsuz etkilere yol açması
beklenir. Tüm bu faktörlerin kaçınılmaz bir sonucu olarak iktisadi büyüme sınırlandırılmış
olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Bir ekonomide büyümeyi gerçekleştirebilecek kaç faktör vardır?

2)

Sermaye birikiminin iktisadi büyüme açısından önemi nedir?

3)

İktisadi büyümeyi sınırlayan faktörler nelerdir?

4)

Piyasa istikrarını sağlayan kurumlara örnek veriniz.

5)

Kalkış aşamasında yaşanan gelişmeleri açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iktisadi büyümeye neden olan ekonomik faktörleri ve aktörleri, onların
işleyiş mekanizmalarını tanırken, iktisadi büyümeyi sınırlandıracak olan etkenleri de yakından
tanıdık.
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Bölüm Soruları
1)

Bir ekonomide büyüme aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a)

Üretim faktörleri arzı

b)

İstihdam

c)

Enflasyon

d)

Tasarruf

e)

Hiçbiri

2)
Aşağıdakilerden
gelişmelerden biri değildir?

hangisi

iktisadi

a)

Üretim yapısının değişmesi

b)

Refah artışı

c)

Tüketim yapısının değişmesi

d)

Üretim kapasitesinde artış

e)

İşsizliğin artması

büyüme ile

gerçekleşmesi

beklenen

3)
Aşağıdakilerden hangisi Kuznet’in iktisadi büyüme tanımındaki altı özellikten
biri değildir?
a)

Verimlilik artışı

b)

Ekonomide yapısal değişim

c)

Üretim artışı

d)

Yüksek oranlı sosyal ve ideolojik değişim

e)

Adil gelir bölüşümü
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un iktisadi büyümeye ilişkin belirlediği
aşamalardan biri değildir?
a)

Geleneksel toplum aşaması

b)

Kalkış aşaması

c)

Kalkış sonrası aşaması

d)

Kalkışa hazırlık aşaması

e)

Olgunluk aşaması

5)
hangisidir?

İktisadi büyümeyi sınırlayabilecek temel faktörlerden biri aşağıdakilerden

a)

Deflasyon

b)

Devalüasyon

c)

Nüfus kontrolü

d)

Çevre kirliliği

e)

Altyapı yetersizliği

6)
Aşağıdaki faktörlerden hangisinde yaşanacak olan artışın sonunda iktisadi
büyüme sağlanabilir?
a)

Tarım ürünleri

b)

İstihdam

c)

Enflasyon

d)

Tüketim

e)

Hiçbiri
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7)
Malthus’un nüfus kavramına göre, hızlı nüfus artışı uzun vadede ülke
ekonomisine nasıl bir etki yapar?
a)

Üretim yapısının değişmesi

b)

Refah artışı

c)

Tüketim yapısının değişmesi

d)

Üretim kapasitesinde artış

e)

İşsizliğin artması

8)
Kurumsal yapı büyümenin kaynaklarından biridir. “Mülkiyet haklarını koruyan
ve sözleşmelerin işlemesini sağlayan” kurumlar, iktisadi büyüme terminolojisinde hangi isimle
anılır?
a)

Piyasa yaratıcı kurumlar

b)

Piyasa düzenleyici kurumlar

c)

Piyasa istikrarını sağlayıcı kurumlar

d)

Piyasayı meşrulaştırıcı kurumlar

e)

Hiçbiri

9)
“Ekonomik birimler arasındaki etkileşim için istikrarlı bir yapı kurarak
belirsizliği azaltmayı amaçlayan” kurumlar hangi isimle anılır?
a)

Piyasa yaratıcı kurumlar

b)

Piyasa düzenleyici kurumlar

c)

Piyasa istikrarını sağlayıcı kurumlar

d)

Piyasayı meşrulaştırıcı kurumlar

e)

Hiçbiri
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10)
“Büyümenin sınırları paradigması” ilk dönem çevre politikaları için önemli bir
referans olarak kabul edilmektedir. Söz konusu paradigmayı ortaya atan rapor hangi oluşum
tarafından ne zaman açıklanmıştır?
a)

Chicago Okulu, 2000’li yıllar

b)

Frankfurt Okulu, 1980’li yıllar

c)

Fizyokratlar, 1950’li yıllar

d)

Neoklasikler, 1960’lı yıllar

e)

Roma Kulübü, 1970’li yıllar

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)e, 4)c, 5)d , 6)b, 7)a, 8)a, 9)c, 10)e
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4. GELENEKSEL BÜYÜME TEORİLERİ VE MODERN BÜYÜME
TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Geleneksel Büyüme Teorilerinin Kökleri ve Tarihsel Gelişimi

4.2.

Modern Büyüme Teorileri : Harrod- Domar Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
hangisidir?

Geleneksel büyüme teorilerinin kendi içinde farkları var mı?
Klasik iktisatçılara göre iktisadi büyümenin temelinde yatan en önemli unsur

3)

Sermaye birikiminin iktisadi büyüme açısından önemi nedir?

4)

Nüfus, iktisadi büyüme sürecinde önemli bir belirleyici olabilir mi?

5)

Klasik düşünürler, iktisadi büyümeyi açıklarken hangi noktaları göz ardı ettiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Geleneksel büyüme teorileri

Ekonomik büyüme
kavramına getirilen
yaklaşımların temelinin
oluşturulması

İlgili teorilere ilişkin
dönemsel okumalar yapıp,
konuya ilişkin yapılan
araştırmalara göz atarak.

Modern büyüme teorileri

Geleneksel yaklaşıma karşı
geliştirilen modern büyüme
teorilerini kavramak

Geleneksel teoriler ile
karşılaştırarak varsayımları
pekiştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar


Sermaye birikimi



Emek



Nüfus



İki faktörlü piyasa



Sermaye/hasıla katsayısı



Gerçekleşen ve beklenen büyüme oranları
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Giriş
Bu bölümde büyüme süreci analizlerinde önemli bir yeri olan teoriler kronolojik olarak
incelenecektir. Bu amaçla ilk olarak klasik teoriye yön veren yazaların düşünceleri
irdelendikten sonra Marxist büyüme teorisi açıklanacaktır. Geleneksel büyüme teorilerinin
ardından modern büyüme teorileri kapsamında Harrod-Domar büyüme modeli ele alınacaktır.
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4.1. Geleneksel Büyüme Teorilerinin Kökleri ve Tarihsel Gelişimi
Ekonomik büyümenin kaynaklarının tespiti ve bunun sürdürülebilir olup olmadığı
iktisatçıların temel ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle ekonomik büyüme
konusu, iktisat biliminin ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmesinden itibaren üzerinde
çalısılagelmistir. Büyüme teorilerinin kökleri klasik iktisatçılardan Adam Smith, Robert
Malthus, Stuart Mill, David Ricardo ve Karl Marx’dan 15. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında geçerli
olan merkantalist iktisatçılara kadar uzanmaktadır. Bu iktisatçıların analizlerinde büyüme ve
büyümeye ilişkin dinamik bölüşüm sorunları önemli yer tutmaktaydı.
Adam Smith, iktisadi büyümenin dinamiklerini emek değer teorisi ile açıklamaya
çalışırken, diğer bir klasik iktisatçı olan Malthus, iktisadi büyüme ve nüfus ilişkisi üzerinde
durmuştur. Malthus’a göre ekonomideki nüfus artışı iktisadi büyümeyi diğer kaynaklardan daha
hızlı arttıracaktır. Klasik büyüme kuramına göre ekonomik büyüme, temelde sermaye birikimi
olarak görülmüştü. Sermaye birikimine yol açan ise kâr güdüsüydü. Yatırımcıları yeni
yatırımlara yöneltecek kâr oranlarının yeterli büyüklükte olması gerekmekteydi. Kâr oranları
ne kadar yüksek ise yatırımlar da o oranda artacaktı. Kâr, üretimden rant ve ücretleri çıkarttıktan
sonra geriye kalan kısımdır. Büyüme sürecinde rant devamlı arttığından kâr oranı, işgücünün
verimi ile sermaye birikimine bağlı olacaktır. İşgücünün verimi ise sermaye birikimi, teknolojik
seviye ve nüfus artışına bağlıdır.
Dolayısıyla, kapitalist ekonomilerin büyümesi teknolojik gelişme ve nüfus artışı
tarafından belirlenecektir. Teknolojik gelişme, giderek artan makineleşme ve işbölümünü
olanaklı kılacak sermaye birikimine dayanmaktadır. Nüfusun giderek artması, bir yandan
mevcut topraklar üstünde daha fazla işgücü kullanılmasına neden olurken, diğer yandan da daha
düşük verimli toprakların üretime açılmasına neden olacaktır. Sonuçta azalan verimler kanunu
işlemeye başlayacaktır. Öte yandan nüfus artışı devam ettiği sürece, işgücünde hem ortalama
hem de marjinal verim azalacaktır. Eğer nüfus artışı işgücünün verimini düşürüyorsa, buna
bağlı olarak ücret haddi de düşecektir. Klasik teoriye göre nüfus artışı, ücret haddinin
düşmesine ve ücretin en az geçim ücreti seviyesinde karar kılmasına neden olur.
Bu yaklaşımdan anlaşıldığı gibi, klasik modelde nüfus artışı gelirin bir fonksiyonu
olarak ele alınmaktadır ve aralarındaki ilişki doğrusaldır. Yani gelir artınca nüfus da artmakta,
gelir azalınca nüfus da azalmaktadır. Bu durumu Ricardo, “ücretlerin demir kuralı” olarak ifade
etmiştir. Nüfusun artması ile emek arzı artacak ve ücretler eski düzeyine düşecektir.
Ancak, ücretler mevcut geçim düzeyine eşit olduğunda, sermaye birikimini teşvik
edecek ve artık değer tekrar ortaya çıkacaktır. Azalan verimler devreye girdiğinde ve ücretler,
bütün üretimi hiçbir birikim, genişleme ve nüfus artışına olanak tanımadan alıp götürdüğünde
büyüme dinamiği sona erer. Ekonomi durgunluk hâline ulaşır. Yani, klasik büyüme teorisine
göre, ekonomilerin önce büyüyeceği, fakat uzunluğu her ekonominin özelliklerine göre
değişebilecek bir süre sonra durgunluk hâline döneceği varsayılmaktadır.
Ayrıca klasik büyüme modelleri, uzun dönem durağan durum büyüme oranının, dışsal
teknolojik gelişmeler tarafından belirleneceğini ve teknolojik gelişme olmadığı sürece de uzun
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dönem büyümenin sıfır olacağını savunmaktadır. Teknolojik gelişme, rastlantısal bilimsel buluş
ve yeniliklere bağlıdır. Bunun yanında, uzun dönemde tam istihdamın sürdürülmesi de yine
modele dışsal olan tasarruf oranı ve nüfus artış oranı tarafından belirlenmektedir.

4.1.1. Adam Smith ve Klasik Büyüme Teorisi
İktisadın bir bilim niteliği kazanması Adam Smith ile
başlar. Çünkü Smith, hem kendinden önceki hem de yaşadığı
dönemdeki düşünürlerin görüşlerini sistematik bir biçimde bir
araya getirme başarısını göstermiştir. Söz konusu bu görüşlerini,
1776 yılında yayımlanan “Ulusların Zenginliği” isimli eserde
belirtmiş ve böylece ekonomik gelişim sürecine de ışık
tutmuştur. Ona göre, ülkelerin zenginliğindeki artışı yöneten
unsur, uzun dönemle ifade edilebilecek olan doğal kanunlardır.
Zenginlik olarak ifade edilen kavram sadece belli bir zaman
periyodunda bir toplumun sahip olduğu sermaye stokunu değil,
aynı zamanda üretilmiş olan mal ve hizmetlerin değerini de ifade
etmektedir. Smith, mal ve hizmetlerin değerinin üretim
Kaynak: wikimedia. org
faktörlerinden olan emek tarafından ölçülebildiğini ifade etmiş
ve ülkelerin zenginliğindeki temel kaynağın aslında insan emeği olduğunu vurgulamıştır.
Smith temelde ekonominin bir görünmez el yani piyasa güçleri tarafından otomatik
olarak yönetileceğini belirtmiştir. İfade ettiği görünmez el ise arz ve talep eşitliğini
gerçekleştirecek olan fiyat mekanizmasıdır. Dolayısıyla Smith ekonomide bir doğal düzen
olduğunu, piyasaların doğal kanunlar tarafından en ideal şekilde yönlendirileceğini ve buna
bağlı olarak tam rekabet şartlarının işlediğini ifade etmiştir. Ekonomik büyüme süreci doğal
güçlerin faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan doğal düzene göre işleyecektir.
Smith ekonomik büyüme sürecini, özellikle sermaye birikiminin emek verimliliği
üzerindeki etkilerini dikkate aldığı içsel faktörlerle açıklamaya çalışmıştır. Smith’e göre, emek
verimliliğinin belli bir üst sınırı yoktur. Bu bağlamda, emek verimliliğindeki artışın, yani
yetenek, uzmanlaşma ve muhakeme gücünün belirleyicileri üzerine yoğunlaşmıştır. Smith,
emek verimliliğindeki artışı temelde iş bölümüne bağladığından dolayı söz konusu bu süreci
gerçekleştirecek olan unsuru da sermaye birikimi olarak vurgulamıştır. Sermaye birikiminin
kaynağı ise kâr ve tasarruflardır. Dolayısıyla ekonomide tasarruf artışı, kâr artışı, yatırım artışı
ve sermaye stoku artışı şeklinde bir sürecin işlemesi söz konusudur. Smith’e göre ekonomide
gerçekleştirilen tasarruflar mutlaka yatırıma dönüşür ve ekonomik büyümeyi sağlar.
Smith ekonomik büyümeyi analiz ederken doğal kaynaklar zengin ancak sermaye stoku
küçük olan bir ekonomi varsayımından hareket eder. Söz konusu bu ekonominin doğal
kaynaklarına oranla sermaye stoku küçük olduğu için kâr oranları başlangıçta yükselir. Ayrıca,
yeni yatırım fırsatları ortaya çıktıkça kâr oranları daha da artacak ve bu da sermaye stokundaki
artışı tetikleyecektir. Sermaye stokundaki artış ise işgücü talebini artıracak ve böylece ücretler
de artacaktır. Ancak daha kârlı yatırım fırsatları gerçekleştirildiğinde, artan sermaye stoku kâr
hadlerini düşürecektir. Çünkü Smith’e göre sermaye azalan verimler kanununa tabidir. Sermaye

83

stokundaki artış nüfusun artmasına yol açacak ve söz konusu bu paralellik ücret düzeyinin
yüksek kalmasına neden olacaktır. Böylece ekonomi ulaşabileceği maksimum refah ve
zenginlik düzeyine erişecektir. Bu kapsamda Smith, ekonomik büyüme sürecinin kümülatif
olduğunu yani sürecin otomatik olarak artan bir trend izleyeceğini belirtmiştir. Fakat bu
kümülatif büyüme süreci, ekonominin durgun duruma ulaşmasıyla son bulacaktır. Durgun
durum, büyüme haddinin en üst sınırını ifade etmektedir.

Şekil 2 / Kaynak: Bkz. Charles, John; İktisadi Büyüme
Ekonominin durgun duruma ulaşma nedeni ise, sermayenin azalan verimler kanununa
bağlı olarak işlemesidir. Ekonomi nihai zenginliğe ulaşınca sermaye birikimi yavaşlar, kâr
hadleri azalır, ücretler düşer ve ekonomi durgunluk dönemine geçer. Durgunluk aşamasında
ücretler geçimlik düzeye ve kârlar da minimum seviyeye iner, net yatırımlar gerçekleştirilmez,
nüfus değişmez ve toplam gelir sabit kalır.

4.1.2. Malthus’un Büyüme Modeli
Thomas Malthus’un ekonomik büyüme teorisi, zenginliğin yanında değerdeki artışı da
içermektedir. Ekonomik gelişim sadece üretim gücüne değil, aynı zamanda üretimin
dağıtılmasına da bağlıdır. Bir ülkede üretilebilecek mal miktarı, üretim gücünün arttırılması ile
birlikte genişleyebilecektir. Ancak söz konusu bu malların değeri daha iyi dağıtım olanaklarının
sağlanmasıyla arttırılabilecektir. Bu bağlamda Malthus, nüfus oranlarındaki artışın ücret
oranlarını azaltmasına bağlı olarak üretim maliyetlerinin düşeceğini, kârların artacağını ve
dolayısıyla da üretimin teşvik edileceğini belirtmiştir. Belirli bir üretim sürecinden sonra ise,
üretim sürecine dâhil edilen ilave emek sonucunda artan üretimin malların değerini ve böylece
kârları düşüreceğini, dolayısıyla da daha fazla emek istihdamının çok fazla kârlı olmayacağını
ifade etmiştir.
Malthus, sermaye birikiminin toprağın verimini ve emekten tasarruf sağlayan icatların
üretim düzeyini arttıracağını savunmuş, bu faktörlerin üretim maliyetlerini düşüreceğini ve aynı
emek miktarı ile daha fazla üretim artışı sağlanabileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, ekonomik
büyüme sürecinde sermaye birikiminin önemini vurgulamış, sermaye birikimini ve buna bağlı
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olarak zenginliği artıran unsurların neler olduğunu irdelemiştir. Sermaye birikiminde meydana
gelen artışın, daha fazla mal üretimine imkân tanıyan nitelikli iş gücünün artmasına neden
olacağını belirtmiştir. Bu süreci sağlayacak olan sermaye birikimi, üretilen ilave mallar için
ihtiyaç duyulan tüketicilerin bulunmasıyla sağlanabilecektir.
Ancak Malthus, üretilen her ilave mal için ihtiyaç duyulan tüketicilerin
bulunamayacağını belirterek sermaye birikiminin istenilen seviyede arttırılamayacağını,
sermaye birikiminin ekonomik büyüme sürecine katkıda bulunabilmesi için yeterli efektif
talebin oluşması gerektiğini söylemiş ve efektif talepteki artışın üretimdeki artış kadar önemli
olduğunu belirtmiştir. Ona göre, efektif talep ancak daha adil bir gelir dağılımı sonucunda
ortaya çıkacaktır. Gelirin adil dağılımı ise şu iki yolla sağlanacaktır:
Gayrimenkullerin bölünmesi gelirin daha adil bir şekilde dağılımına sebep
olacak ve efektif talep artacaktır. Efektif talepteki artışa bağlı olarak üretim hacmi genişleyecek
ve bu süreç ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır.
Ekonomideki iç ve dış ticaret hacminde meydana gelen artışlar piyasa
büyüklüğünün artmasına bağlı olarak sermaye birikim sürecini ve ekonomik büyümeyi
artıracaktır.
Malthus’a göre ekonomik büyüme sürecinden nüfus artışına doğru bir yönelim söz
konusu olduğundan, yoksul sınıf için yapılacak olan tüm yardımlar ekonomik büyüme sürecini
tersine çevirebilecektir. İster kamu ister özel sektör tarafından gerçekleştirilen yardımlar,
yoksul sınıf içinde açlık korkusunu azaltarak tembelliği artıracak ve buna bağlı olarak çalışma
isteği düşecektir. Bu süreç sonucunda, toplam üretimdeki daralmadan dolayı hâsıla azalacak ve
geçimlik düzeye doğru bir yönelim başlayacaktır.
Malthus analizinde verimliliği ve çıktı düzeyini arttıran teknolojik gelişim sürecini göz
ardı ederek bir yanılgıya düşmüştür. Belli bir zaman dilimi içerisinde toprağın verimliliğinin
sabit olduğunu varsaymış ve toplam üretim fonksiyonunun değişmeyeceğini belirtmiştir. Oysa
teknolojide meydana gelecek değişimler, aynı kaynaklarla daha fazla üretim imkânı
yaratacağından dolayı üretim fonksiyonunda değişikliğe neden olacaktır.

4.1.3. Ricardo’nun Büyüme Modeli
Kötümser görüşlü Ricardo modelinin arkasında, İngiltere’nin 19. Yüzyıl başlarındaki
koşulları ve sorunları yer almaktadır. Sanayi Devrimi’nin başlangıç aşamalarında, tasarruflar
ve sermaye birikimi hızlı bir tempo ile artmakta, ayrıca sanayi kesiminde teknik ilerlemeler
devamlı olarak üretime uygulanmakta idi. Tarım kesiminde ise verim düşüktü. Ücretler en az
geçim düzeyinde kararlanmış olup, emeğin hemen tamamı istihdam edilmiş durumdaydı. Bu
noktadan hareket eden David Ricardo, nüfus artışının tahıl talebini ve dolayısıyla tarımsal
faaliyeti arttıracağını ileri sürmüştür. Ricardo’nun iktisadi analizinin temelinde, topraktan elde
edilen ürünlerin ücret, rant ve kâr biçimindeki sınıfsal bölüşümün saptanması yatmaktadır.
Böylece, önce yoğun tarım metotlarına, sonra giderek daha kötü nitelikte topraklara
başvurulacak, tarımsal mallar daha güç ve daha yüksek maliyetle elde edilebilecek ve sonuç
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olarak da besin maddelerinin fiyatları yükselecektir. Bu durumda, doğal ücret haddi de
yükselerek rant artışlarıyla birlikte, hem tarım hem de sanayi kesiminde kârları düşürecektir.
kârların azalarak sermaye birikimini olanaksız kılacak düzeye kadar düşmesi, net yatırımları
durdurup sistemi durgun bir hâle getirecektir. Sistemin ulaştığı bu durgunluk hâlinde ücretler,
doğal ücret haddi düzeyindedir; nüfus artık artmamaktadır; net yatırım sıfırdır, büyüme
durmuştur. Modelin ana kavram ve varsayımları şu şekildedir:

Sermaye birikimini uyaran kâr motivasyonudur. Başlangıçta kârlar yüksek
olduğundan tasarruflar ve sermaye birikimi de hızlıdır.

Sanayi kesiminde teknik ilerleme hızı yüksektir ve emeğin marjinal ürün eğrisi
artan bir fonksiyondur.


Ekonomide tam istihdam ve tam rekabet koşulları egemendir.



Üretim fonksiyonu veridir.

Aynı zamanda bir makroekonomik gelir dağılımı modeli olan Ricardo büyüme modeli,
iki ilkeye dayanmaktadır: Marjinal ilke ve artı ilkesi. Birinci ilke, toprak sahiplerinin toplam
hasıladan aldıkları payın açıklanmasına yardım eder. İkinci ilke, toplam hasıladan geri kalan
kısmın ücret ve kâr olarak nasıl dağılacağını belirtir. Bu konu çok önemlidir, çünkü büyümeyi
durdurup ekonomiyi durgunluğa sokacak mekanizma, toplumdaki üç sınıfın gelir dağılımından
aldıkları payların değişimidir.
Ricardo’nun analizinde teknolojik gelişmeyi bir anlamda dışlaması, teknolojik gelişme
olsa dahi azalan verimlerin ortadan kalkmaması, azalan verimlerin bölüşüm üzerinden iktisadi
büyüme süreci üzerinde sürekli bir etkide bulunmasına neden olmuştur. Azalan verimlerin var
olması ve bunu ortadan kaldırabilecek bir mekanizmanın olmaması nedeniyle Ricardo, iktisadi
büyümenin sınırlarının olduğu kötümser bir sonuca ulaşır. Diğer bir ifadeyle, toprakta azalan
verim nedeniyle kâr oranlarındaki azalma eğilimini durduran içsel bir mekanizma
bulunmamakta ve bu durum da iktisadi büyümenin eninde sonunda durmasını beraberinde
getirmektedir.
Aslında klasik teori hakkında yapılan eleştirilerin tümü Ricardo büyüme modeli için de
geçerlidir. Ricardo modelinin temel varsayımları, gerçeklere ve geçirilmiş büyüme
tecrübelerine uymamaktadır. Örneğin, sanayi kesiminin tarıma göre daha hızlı gelişmesi, sabit
sermaye artışı, tarım ve sanayideki teknik ilerleme nedeniyle azalan verim hâli
gerçekleşmemiştir. Ekonomide devamlı tam istihdam ve tam rekabet koşullarının geçerli
olduğu varsayımı da, gerçeklere ve tecrübelere uymamaktadır.

4.1.4. Marx’ın Büyüme Modeli
Marx modeli, Ricardo modeli gibi 19. yy İngiltere’sinin koşullarından ve sorunlarından
geniş ölçüde etkilenmiştir. Bununla birlikte görüş arasında farklar vardır. Aslında Marx modeli,
Ricardo modelindeki artı ilkesine dayanmaktadır. Toplumdaki kapitalist girişimcilerin önemi
artıp kullandıkları sermaye miktarı genişledikçe, değişmez sermayenin değişken sermayeye
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(ücret ödemelerine) oranı da yükselecektir. Bu durum kâr haddinin düşmesine neden olacaktır.
Sonuç olarak yatırımlar duraklayıp büyüme hızı yavaşlayacak, ekonomi genel bir bunalım
eşiğine gelmiş olacaktır. Yatırımlar duraklayıp büyüme hızı yavaşlayacak, ekonomi genel bir
bunalım eşiğine gelmiş olacaktır. İktisatçı olarak K. Marx özellikle emek-değer teorisi ile D.
Ricardo’dan çok şey almıştır.
Marxist ekonomik büyüme ve kalkınma teorisi şu şekilde özetlenebilir: Her toplum
ekonomik gelişim süreci içerisinde değişime uğrayarak ilkel toplum seviyesinden komünist
toplum seviyesine geçerek gelişimini tamamlayacaktır. Bu evre, ulaşılabilecek en yüksek
kalkınma düzeyini sağlayacak olan evredir. Bu aşamaya ulaşan toplumda yoksulluk ve işsizlik
gibi olgular görülmeyecek, toplumsal çatışmalar yaşanmayacak, her birey sahip olduğu
yeteneklere göre milli hasılaya katkıda bulunacak ve ihtiyacına göre bu hasıladan
yararlanacaktır. Marx’a göre kapitalist ekonominin üretimin ve tüketimin iki ayrı işleyiş hâline
geldiği bir genelleşmiş değişim ekonomisi olması, krizlerin oluşmasına yol açmıştır. Malların
üreticiler tarafından, tüketilmek için değil de satılmak için üretilmesi, dengesizliklere yol
açmıştır.
Marx’taki artık-değer kavramı emek-değer teorisi ile yakından ilişkilidir. Fakat Marx’ın
büyüme hakkındaki görüşleri Ricardo’nun büyüme teorisinden tamamen ayrılır. Marx’ın
büyüme teorisi; üretim fonksiyonu yapısı, yeniliklerin karakteri ve sermaye birikim şekli ile
ilgili bazı özel varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar genel olarak ele alındığında ücret
ve kâr hadlerinin zaman içindeki davranışları ile ilgili varsayımları hâline gelirler. Bu yüzden
bu varsayımlar, ekonominin dinamik gidişi yönünden bazı sonuçlar ortaya koyarlar. Özellikle
büyüyen bir ekonomide yapısal bozuklukların ortaya çıkacağını ifade ederler. Marx’a göre
kapitalist sistem dinamiktir, devamlı bir gelişme içindedir.
Bu dinamizmin ve büyümenin kaynağı teknik terakkidir; kapitalistlerin başlıca
fonksiyonu da esasen teknik terakkidir. Marx, büyümenin dar bir geçit olduğunu da görebilmiş
ve yatırımların fazla yahut eksik olması hâlinde kapitalist sistemin konjonktür dalgaları
göstereceğine işaret etmiştir. K. Marx sosyal olayları ve özellikle sınıf çatışmalarını ekonomik
olaylarla bir arada incelemiş, tarihi analiz metodunu kullanmış ve kapitalizmi tarihi bir safha
olarak ele almıştır. Analizi bu yönleriyle de Klasiklerden ve Neoklasiklerden ayrılır.
Analizlerdeki bütün bu müspet noktalara rağmen K. Marx büyüme modelinde ve
toplumların ekonomik ve sosyal gidişi ile ilgili görüşlerinde çeşitli ve çok büyük hatalara
düşmüştür.
Hataların bir kısmı daha çok teknik niteliktedir ve modelin iç tutarlılığı ile ilgilidir.
Marx’ın hatalarının asıl önemli kısmı ve modelin geçerli olması imkânlarını ortadan kaldıran,
modelde kabul edilen varsayımların fiili gelişmelere uymaması, daha doğru bir ifade ile fiili
gelişmelerin Marx’ın iddialarının aksi yönde meydana gelmesidir. Toplumdaki kapitalist
girişimlerin önemi artıp, kullandıkları sermaye miktarı genişledikçe, sabit sermayenin değişken
sermayeye (ücret ödemeleri) oranı da yükselecektir. Bu durum, kâr haddinin düşmesine neden
olacaktır. Sonuç olarak yatırımlar duraklayıp büyüme hızı yavaşlayacak, ekonomi genel bir
bunalımın eşiğine gelmiş olacaktır.
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4.2. Modern Büyüme Teorileri: Harrod – Domar Büyüme Modeli
Harrod-Domar modeli Roy F. Harrod (1939) ve Evsey D. Domar (1946) tarafından
yapılan iki farklı çalışmaya dayanmaktadır. Yapılan iki farklı çalışmanın benzerliklerinin
farklılıklarından çok daha fazla olmasından dolayı model Harrod-Domar modeli olarak
anılmaktadır. Keynes’in kısa dönemli statik analizi önce Domar sonra da Harrod tarafından
uzun dönemli dinamik bir yapı hâline getirilmiştir. Domar’ın ortaya attığı büyüme modelinin
1946 yılında yayınlanmasından sonra, Harrod modeli ile ilişkilendirilerek birlikte anılmaya
başlanmıştır.
Bu modelde, Harrod ve Domar dinamik bir analiz gerçekleştirmiş, büyüyen ekonominin
denge şartlarını incelemişlerdir. Harrod-Domar büyüme modeli birçok açıdan eleştirilere maruz
kalmış olsa da, yatırımların ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin daha iyi anlaşılmasını
sağlamıştır. Model, tek mallı iki faktörlü bir piyasa ekonomisi çerçevesinde oluşturulmuştur.
Ekonomide, hem tüketimde, hem de yatırımda kullanılabilecek tek mal üretilmektedir.
Ekonomide para yer almadığından dolayı parasal fiyatlarlar bulunmamaktadır. Modelde devlet,
ekonomik faaliyetlerde yer almaz. Ekonomik kararların tamamı, özel karar birimleri tarafından
alınmaktadır. Kapalı bir ekonomi vardır. Diğer bir ifadeyle ekonomide ticari ve finansal açıklık
yoktur.

4.2.1. Modelin Temel Kavramları
Harrod-Domar büyüme modeline göre, bir ekonomide yapılan yatırım harcamalarının
ekonomi üzerinde iki temel etkisi vardır. Ekonomide yapılan yatırımlar arttıkça öncelikle
üretim kapasitesi büyümektedir. Bu etki temel olarak ekonominin arz yönü ile ilgilidir. Ancak
hemen ardından, daha fazla üretimin gerçekleştirilmesi, gelir düzeyinin de artmasına neden
olacağından gelir etkisi ortaya çıkacaktır. Bu etki ise, ekonominin talep yönünün canlanmasını
sağlayacaktır. Harrod-Domar modelinde, makroekonomik analizlerde sıkça görülen bir üretim
fonksiyonu kullanılmıştır. Bu üretim fonksiyonu, Y= F (K, L) şeklindedir.
Burada Y toplam çıktıyı, K sermaye faktörünü, L ise emek faktörünü ifade etmektedir.
Üretim fonksiyonları, belirli miktar çıktının ne kadar girdi ile üretilebileceğini gösterir. Üretim
miktarı ile üretimde kullanılan faktörler arasındaki ilişkinin derecesinin ve yönünün tahmin
edilmesinde kullanılan farklı üretim fonksiyonları vardır. Harrod-Domar modelinde sabit oranlı
bir üretim fonksiyonu kullanılmıştır. Bir birim üretim için gerekli olan işgücü (u) ve gerekli
olan sermaye (v) kadardır. Sermaye-işgücü birleşim oranı sabittir ve v/u ya eşittir. Faktörler
birbirleri
yerine
ikame
edilemezler.
Harrod-Domar
modelinde,
yatırımların
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tasarruflar için, tasarruf eğilimi katsayısı (s) sabit kabul
edilmiştir ve ortalama tasarruf eğiliminin, marjinal tasarruf eğilimine eşit olduğu
varsayılmaktadır:
S / Y = ΔS / ΔY
Aynı zamanda, diğer klasik modellerde de olduğu gibi, gelirin tüketilmeyen kısmı olan
tasarrufların tamamen yatırıma dönüştürüldüğü varsayılır. Dolayısıyla, I=S olduğunda milli
gelir sürekli dengededir. Ayrıca sermayeyi oluşturacak temel faktör de tasarruflar olacaktır.
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Modelde kullanılan temel kavramlardan bir diğeri ise, sermaye/hâsıla oranıdır ve (v) sembolü
ile temsil edilmektedir. Sermaye/hâsıla oranı, ekonomide bir birimlik ürün elde edebilmek için,
ne kadarlık yatırım yapılması gerektiğini gösteren katsayıdır. K/Y olarak hesaplanan bu oran,
bir ekonomide tam kapasite ile çalışılması hâlinde sermaye stoku tutarının toplam üretim
tutarına oranıdır. Bu modelde tüm ekonomi için tek bir sermaye/hâsıla katsayısından
yararlanılmaktadır ve bunun sabit olduğu varsayılmaktadır.

Grafik 6 / Kaynak: www.mahfiegilmez.com
Diğer bir ifade ile, ortalama sermaye/hasıla katsayısı (K/Y) ve marjinal sermaye/hasıla
katsayısı ΔK/ΔY’nin birbirlerine eşit oldukları varsayılır. Çünkü teknoloji sabit kabul
edilmektedir. Zaman içinde teknoloji değişmesi hâlinde, marjinalin ortalamaya eşit olması söz
konusu olmayacaktır. Marjinal sermaye/hâsıla katsayısı çıktıya belli bir ilave yapmak için ne
kadarlık ek yatırım yapılması gerektiğini göstermektedir. Öte yandan, sermayenin marjinal
verimliliği (σ), sermaye/hasıla katsayısının tersine (1/v) eşittir.
Harrod ve Domar, ekonominin itici gücünün yatırımlar olduğunu belirtmiş, Keynes’in
yatırımların gelir arttırıcı etkisi tezini daha geliştirerek yatırımların kapasite artırıcı etkisi de
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre yatırımların bir ülke ekonomisi üzerinde iki önemli
rolü vardır. Yatırımların ikili özelliği dediğimiz gelir ve üretim kapasitesi yaratma özelliğidir.
Tam istihdamda bir ekonomide teknoloji düzeyi değişmiyor kabul ediliyorsa, üretimi
arttırmanın tek yolu yatırımları arttırmaktır. Harrod-Domar modeli, yatırımların hem üretim
kapasitesini hem de geliri arttırıcı etki yaratması düşüncesi üzerine kurulmuştur. Çünkü yapılan
yatırımlar bir yandan çarpan etkisiyle geliri arttırırken, diğer yandan da ekonomideki üretim
gücünü yükseltmektedir.
Bu nedenle sistemi gerek talep gerekse üretim kapasitesi yönüyle ele almak
gerekmektedir. Yeni kurulan fabrikaların, makinelerin, yollar, barajlar ve köprülerin
ekonominin üretim kapasitesini artıracağı düşünülür. Bu yatırımlar sayesinde ekonomide
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önceki dönemden daha yüksek bir üretim potansiyeline sahip olunur. Öyleyse burada
vurgulanması gereken konulardan birisi tam istihdamı sağlayacak artan üretim kapasitesinden
yararlanıp, toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmet üretimini arttırmaktır. Bunun
gerçekleşmesi için de toplam talebin arttırılması gerekmektedir. Bir tarafı kapasitenin, diğer
tarafı ise gelirin oluşturduğu bir denklem yardımı ile sorunun çözümü ortaya konulmaya
çalışılır. Eğer yatırımların yarattığı üretim kapasitesi yine yatırımların yarattığı gelire eşit
düzeyde gelişirse ekonomide gecikmeler olmadığı için dengeli bir büyüme gerçekleşmiş
olacaktır.

4.2.2. Modelin Varsayımları
Harrod-Domar modeli de tüm modellerde olduğu gibi bir dizi basitleştirici varsayımlara
dayanmaktadır. Ekonomi tam istihdam seviyesindedir. Sermaye ve gelir arasında sabit bir
teknolojik ilişki vardır. Dış ticaret yoktur ve kapalı ekonomi geçerlidir. Ayrıca ekonomide
devlet harcamaları da yoktur. Ekonomide gecikmeler yoktur, yani üretimdeki artış aynı anda
harcamalara yansımaktadır. Sermaye tek üretim faktörü olarak alınmaktadır. Her ekonomi milli
gelirin belirli bir oranını aşınan ve eskiyen sermaye mallarını yerine koymak için tasarruf etmek
zorundadır, yani ikame yatırım yapmalıdır. Ancak büyümek için de yeni yatırımlar gereklidir.
Yeni yatırımlar sermaye stokuna net katkıları ifade eder. Tüm bu kısıtlayıcı varsayımlara
rağmen, birçok ülkede Harrod-Domar modeli, planlamada veya tahmin mekanizmasının bir
parçası olarak kullanılmaktadır.

4.2.3. Modelin İşleyişi
Bu modele göre ekonomik büyüme, marjinal tasarruf eğilimi ile sermaye-hasıla
katsayısı arasındaki ilişkiye bağlıdır. Tasarruflar (S), gelirin (Y) tüketilmeyen kısmıdır ve doğal
olarak gelir düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Tasarruf fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade
edilebilir:
S=sY
Yatırımlar (I) ise, doğrudan, ekonomideki tasarruf düzeyine bağlıdır ve hatta
yatırımların tasarruflara eşit olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımın altında ise iki temel ilke
yatmaktadır. İlki, enflasyonun yaşandığı ekonomilerde tasarrufların yatırıma
dönüştürülmemesi hâlinde olduğu yerde değerini yitireceği düşüncesidir. Diğeri ise,
tasarrufların faiz getirisi elde etmek maksadıyla yatırıma dönüştürüleceği ya da
değerlendirileceği düşüncesidir.
Model çerçevesinde büyüme oranı, tasarruf oranı ile doğru orantılı ilişkiye sahip iken,
sermaye/hâsıla oranı ile ters orantılı bir ilişkiye sahiptir. Yani, bir ekonomide tasarruf oranı ne
kadar büyük ve sermaye/hâsıla katsayısı da ne kadar küçük olursa, o ekonominin büyüme
hızının da o denli büyük olması beklenmektedir. Ekonomiler büyümek için GSMH’larının
belirli bir oranını tasarruf ve yatırıma ayırmak zorundadırlar. Daha fazla tasarruf ve yatırım
yaparlarsa daha hızlı büyüyeceklerdir. Harrod’un özellikle üzerinde uğraştığı iki konu vardır.
Bunlar, yatırımcıların beklentilerini gerçekleştirecek koşullar ve beklentilerin gerçekleşmemesi
hâlinde ortaya çıkacak sorunlar olarak nitelenebilir. Harrod, üç ayrı büyüme oranı olduğunu ve
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bu oranların birbirine eşit olup olmamasının büyümenin esas dinamiğini oluşturduğunu ileri
sürmektedir.
Bunlar; gerekli büyüme oranı, gerçekleşen büyüme oranı ve doğal büyüme oranıdır.
Gerekli büyüme oranı (Gw), planlanan yatırımlarla planlanan tasarrufları birbirine eşitleyen
büyüme oranıdır. Bu büyüme oranına Harrod, gerekli ya da garantili büyüme oranı adını
vermiştir. Ancak bu durumda bir kapasite fazlalığı veya atıl kapasite meydana gelmez.
Girişimcilerin üretim planları gerçekleşmiştir. Yani ne girişimcilerin ellerinde satılmamış
mallar kalmıştır ne de satabildiklerinden daha aşağısını üretmişlerdir. Sonuç olarak, girişimciler
bir sonraki dönem için de aynı oranda üretim artışı planlarlar. Böylece aynı kararlı büyüme
devam eder. Gerçekleşen büyüme oranı (G) ise, ekonomide toplam üretimde bir önceki döneme
göre yaratılan artıştır ve reel büyüme olarak da ifade edilebilir.
Modelde denge şartı gerçekleşen büyüme oranı ile gerekli büyüme oranı eşitliği ile
sağlanır. Gerçekleşen büyüme oranı ile gerekli büyüme oranının eşit olması hâlinde ekonomi
tam istihdamda olur, ne işsizlik ne de enflasyon sorunları ile karşılaşmadan istikrarlı bir gelişme
izlenir. Ancak bu iki büyüme her zaman eşit olmaz. Eğer gerekli büyüme oranı gerçekleşen
büyüme oranından büyük olursa, ekonomi daralma sürecine girmiş demektir. Çünkü gerekli
sermaye teçhizatından daha fazlası ekonomide bulunmaktadır. Açıktır ki, ekonomi bakımından
tasarruf yerine, harcamaların artışı daha anlamlıdır. Buna karşılık gerçekleşen büyüme oranı
gerekli büyüme oranından büyük ise, gerçekleşen büyüme gerekli büyümeden fazla olduğu için
sermaye teçhizatı süratle erimiş, gerçekleşen yatırımlar gerekli yatırımların altında kalmış
demektir. Bu nedenle ekonomide yeni yatırım mallarına ihtiyaç duyulacaktır.
Kısacası, ekonomi genişleme sürecindedir ve yeni tasarruflara ihtiyaç vardır. Harrod’a
göre dengeden en ufak bir sapma olması hâlinde, ekonomi süratle dengesizliğe sürüklenecektir.
Bu nedenle bu denge bir bıçak sırtı durumunu ifade eder ve gerçekleştirilmesi oldukça zordur.
Gerçekleşen büyüme hızının gerekli büyüme hızını aşması durumunda talep artışı, arz artışının
önünde gitmeye başlar. Gerçekleşen büyüme hızının gerekli büyüme hızının altına düşmesi ise,
arzın talebi aşması sonucunu doğuracaktır. Bu durumda ellerinde satılmamış mal stokları kalan
girişimciler, kötümser bir havaya bürünecekler ve yatırımlarını kısma yoluna gideceklerdir.
Yatırımların kısılması talebin daha da azalmasına neden olacak ve birbirini izleyen dönemler
boyunca dengeden uzaklaşılacaktır.
Sonuç olarak, ekonominin kararlı ve dengeli bir şekilde büyümesi için, toplam arz ve
talebi devamlı olarak birbirine eşit kılacak bir büyüme hızını tutturmak gerekmektedir. Diğer
bir ifade ile ekonomi dengeli bir büyüme içinde ise bu yolu devam ettirmesi durumunda
enflasyonist ve deflasyonist bir sürece girmeyecektir. Dengeden ayrıldıkça ekonomik güçler
kararsızlığı gitgide arttırmak yolunda çalışmaktadır. Harrod’un ortaya koyduğu bir diğer
büyüme kavramı ise doğal büyüme oranıdır. Harrod’a göre bir ülkedeki tüm üretim faktörleri
ekonominin arz kapasitesini oluşturmaktadır. Bütün olanakların kullanılmasıyla
gerçekleştirilebilecek büyüme oranına da doğal büyüme oranı adını vermektedir. Doğal
büyüme oranı, ekonominin ulaşabileceği en yüksek büyüme oranıdır. Bir büyüme tavanı
oluşturan bu oranın yükselmesi, nüfus artışına ve teknolojik gelişmeye bağlıdır. Ekonominin
gerekli büyüme hızıyla büyüdüğü varsayılsın. Bir an gelip büyüme hızı tavanına varılacaktır.
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Bu durumda gerçekleşen büyüme hızı zorunlu olarak gerekli büyüme hızının altına düşecek,
aşırı üretime geçilecek ve ekonomi ters yönde hızla dengeden uzaklaşacaktır.

4.2.4. Modelin Eleştirisi
Harrod-Domar modeline yöneltilen temel eleştirilerden biri, esnek olmayan
varsayımlara dayandığıdır. Modelin planlamada kullanılmasının nedeni basitliği olmakla
birlikte, model birçok güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Öncelikle model, genellikle soyut
ve hesaplanması zor kavramlar üzerine kurulmuştur. Tasarruf eğilimi, sermaye/hâsıla oranı ve
sermayenin verimliliği gibi kavramların hesaplanması hem zordur hem de ulaşılan sonuçların
güvenilirliği tartışmalıdır. Aynı şekilde farklı gelişim düzeyindeki sektörlerden oluşan bir
ekonomide, ekonominin bütününe yönelik tek bir sermaye hâsıla katsayısı düşünmek gerçeğe
uygun düşmemektedir.
Herhangi bir ülkede özellikle azgelişmiş ülkede sermaye tahmininde bulunmak kolay
değildir. Birçok azgelişmiş ülkede toplanabilecek sınırlı veri ile güvenilir sermaye/hâsıla
oranını tahmin etmek güçtür. Büyüme sorununu sadece sermayeye dayandırmakta, öteki
unsurları analize dâhil etmemektedir. Diğer bir önemli üretim faktörü olan emeğin üretime olan
katkısı yokmuş gibi hareket edilmiş, teknolojik gelişmeler göz ardı edilmiştir. İşgücü, sermaye
ile birlikte üretim sürecindeki diğer önemli bir girdidir. İşgücü fazlasına sahip olduğu sanılan
azgelişmiş ülkelerde bile böylesi bir fazlanın sadece bazı dönemlere ait olduğu
gözlemlenmektedir.
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Uygulama Soruları
1)

Klasik iktisatçıların büyüme teorilerinin ortak noktalarını belirleyiniz.

2)
Klasik düşünürler hangi anlamda modern büyüme teorilerini etkilemiştir?
Değerlendiriniz.
3)
Geleneksel büyüme modellerinin modern büyüme modellerinden farklarını
ortaya koyunuz.
4)

Harrod-Domar modeline yöneltilen eleştirileri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ulusların büyüme süreçlerinin yapılarını ve kaynaklarını Klasik
iktisatçıların bakış açılarından ele alıp inceledikten sonra, modern anlamda geliştirilen teorilerin
ilklerinden Harrod-Domar modelini, varsayımlarını, işleyişini ortaya koyduk. Öte yandan hem
geleneksel hem de modern teorilerin büyüme sürecinde göz ardı ettikleri noktalara ışık tuttuk.
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Bölüm Soruları
1)

Harrod-Domar büyüme modelinde kaç çeşit büyüme söz konusudur?

a)

3

b)

2

c)

1

d)

7

e)

4

2)

Aşağıdakilerden hangisi Harrod-Domar modelinin varsayımlarından değildir?

a)

Ekonomi tam istihdam seviyesindedir.

b)

Sermaye ve gelir arasında sabit bir teknolojik ilişki vardır.

c)

Dış ticaret yoktur ve kapalı ekonomi geçerlidir.

d)

Sermaye tek üretim faktörü olarak alınmaktadır.

e)

Ekonomide kamu harcamaları önemli yer tutar.

3)
gücüdür?

Harrod-Domar büyüme modeline göre aşağıdakilerden hangisi ekonominin itici

a)

İşçiler

b)

Tasarruflar

c)

Sanayi

d)

Tüketim

e)

Yatırımlar
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4)
Aşağıdakilerden
fonksiyonunu tanımlar?

hangisi

Harrod-Domar

modelinde

kullanılan

üretim

a)

Artan üretim fonksiyonu

b)

Azalan üretim fonksiyonu

c)

Dalgalı üretim fonksiyonu

d)

Sabit üretim fonksiyonu

e)

Hiçbiri

5)

Ricardo’nun büyüme modelinde temel belirleyici aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Toprağın verimliliği

b)

Nüfus kontrolü

c)

Sanayi sektörünün payı

d)

İşgücünün verimliliği

e)

Üretim yapısı

6)

Marx, emek-değer teorisini oluştururken hangi iktisatçıdan etkilenmiştir?

a)

Thomas R. Malthus

b)

J. Baptiste Say

c)

J. Maynard Keynes

d)

David Ricardo

e)

Hiçbiri

7)
hangisidir?

Malthus’a göre efektif talebin ortaya çıkmasının tek yolu aşağıdakilerden

a)

Nüfus yapısının değişmesi

b)

Adil gelir paylaşımı

c)

Üretim kapasitesinde artış

d)

İstihdamın artması

e)

Verimlilik artışı
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8)
Aşağıdakilerden
varsayımlarından biri değildir?

hangisi

Ricardo’nun

büyüme

modelinin

a)

Tasarruf artışı istikrarlıdır.

b)

Sermaye birikimini uyaran kâr motivasyonudur.

c)

Sanayi kesiminde teknik ilerleme hızı yüksektir.

d)

Ekonomide tam istihdam ve tam rekabet koşulları egemendir.

e)

Üretim fonksiyonu veridir.

9)
hangisidir?

temel

Büyüme teorisini oluştururken Malthus’un düştüğü yanılgı aşağıdakilerden

a)

Nüfus artışına odaklanmak

b)

Tasarrufları hesaba katmamak

c)

Sermaye birikimini göz ardı etmek

d)

Verimliliği göz ardı etmek

e)

Hiçbiri

10)
Harrod-Domar modelinin incelediği durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile
açıklanabilir?
a)

Üretim fonksiyonunun maksimizasyonu

b)

Tasarruf katsayısındaki değişim

c)

Büyüyen ekonominin denge şartları

d)

Refah artışının ölçümlenmesi

e)

Sanayinin tüketim içindeki payı

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)e, 4)d, 5)a , 6)d, 7)b, 8)a, 9)d, 10)e
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5. NEOKLASİK BÜYÜME MODELİ VE İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Neoklasik ve İçsel Büyüme Teorilerinin Kökleri ve Tarihsel Gelişimi
5.2. Neoklasik Büyüme Modelinin Varsayımları
5.3. Modelin İşleyişi
5.4. Durağan Durum, Sermayenin Altın Kuralı ve Yakınsama Hipotezi
5.5. Neoklasik Büyüme Modelinin Eleştirisi
5.6. İçsel Büyüme Modellerinin Ortaya Çıkışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Neo-klasik model, iktisadi büyüme sürecini hangi ekonomik göstergeleri
kullanarak açıklar?
2)

Solow modeline göre ekonomik büyüme nasıl gerçekleşir?

3)

Teknolojik değişmenin neoklasik ve içsel büyüme modellerindeki rolü nedir?

4)

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun temel varsayımları nelerdir?

5)

İçsel büyüme modelleri hangi faktörlere göre sınıflandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Neoklasik büyüme modeli

Neoklasik yaklaşıma
kapsamlı hakimiyet
sağlanması

Neoklasik büyüme
modelinin analiz edilerek
değerlendirilmesi

Durağan durum, sermayenin
altın kuralı ve yakınsama
hipotezi

İktisadi büyüme
literatüründe yer alan
yaklaşımlarından bazılarına
daha açıklık getirilmesi

Neoklasik büyüme
modelinin daha iyi
anlaşılmasının sağlanması

İçsel büyüme modelleri

Daha önce ele alınan
büyüme yaklaşımlarından
farkının ele alınması

İçsel büyüme modellerini
tatbik eden iktisatçıların
daha yakından tanınması ile
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Anahtar Kavramlar


Solow büyüme modeli



Cobb-Douglas fonksiyonu



Yakınsama hipotezi



Sermayenin altın kuralı



Durağan durum



Artan getiri



Ak modeli
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Giriş
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gerçekleştirilen iktisadi büyüme analizleri konusunda
iki döneme ilişkin çalışmalar dikkat çeker. Bunlardan biri “Neoklasik Büyüme Teorileri”; bir
diğeri ise “İçsel Büyüme Teorileri” ile ilgili çalışmalardır. Bu bölümde, iktisadi büyümeye
ilişkin bu iki temel yaklaşımı ele alacağız.
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5.1. Neoklasik ve İçsel Büyüme Teorilerinin Kökleri ve Tarihsel
Gelişimi
Modern büyüme teorilerinin hareket noktasını, Frank P. Ramsey’in 1928 yılında
yayınlanan makalesi oluşturmaktadır. İktisadi büyümeyi, mikro iktisadın temel aktörlerinden
biri olan, hane halkının optimizasyon davranışından yola çıkarak açıklamaya çalışan Ramsey’in
çalışmaları, iktisatçılar tarafından 1960’lı yıllara gelinceye kadar pek rağbet görmemiştir.
Ramsey’in hareket noktasını, hane halklarının tüketim fonksiyonları oluşturmaktadır. Hane
halkları, tüketim ve tasarruf kararlarını, birbirini takip eden dönemler boyunca ulaşılan
tatminlerin bir fonksiyonu olarak biçimlendirmektedirler.
Burada karşımıza, dönemler arası tercih kavramı çıkmaktadır. Yani, hane halkları ya
kendi faydalarını arttırmak için gelirlerinin büyük kısmını tüketmeyi tercih edeceklerdir ya da
kendilerinden sonra gelecek kuşağın refahı için tasarruf / gelir oranlarını yüksek tutacaklardır.
Eğer kendi faydalarını en yükseğe çıkarmayı tercih ederlerse, bir sonraki kuşak için büyümenin
temel taşını oluşturacak tasarruf, dolayısıyla da sermaye birikimi oluşamayacaktır. Ramsey’e
göre, toplumsal refahın maksimize edilmesi için en önemli koşul marjinal tasarruf eğiliminin
arttırılmasıdır. Böylece, ekonominin büyüyebilmesi için gerekli olan sermaye birikimi
oluşturulabilecektir.
Ramsey’in çalışması, zamanlar arası fayda fonksiyonu olarak da ifade edilmektedir.
Daha sonra, R. F. Harrod 1937 yılında yayınlanan makalesiyle, Keynes’in kısa dönem denge
analizine katıldığını ifade etmiş, bu analize dayanarak uzun dönem büyümeyi açıklayan
dinamik bir analizin nasıl oluşturulabileceği üzerine çalışmaya başlamıştır. 1946 yılında da
Domar, yayınladığı çalışmasıyla yatırımların ikili yapısını temel alarak büyümenin uzun
dönemli dinamiklerini araştırmaya koyulmuştur. Keynes’in genel teorideki analizi her ne kadar
kısa dönem dengesi ile ilgili sorunlara yönelmekte ise de, dinamik bir büyüme teorisinin önemli
unsurlarını da içermektedir. Bunlar, birikimin iki temel değişkeni olan yatırım ve tasarruftur.
Yatırımlar Keynes’e göre, kısa dönem dengesinin nerede oluşacağını belirleyen,
gelirden bağımsız, talep yaratan bir harcamadır. Yatırımların bu niteliğinin yanında, iktisadi
büyüme açısından hayati öneme sahip olan özelliği ise, üretim kapasitesini arttırıcı etkiye sahip
olmasıdır. Bu sayede, ekonomide üretilen çıktı düzeyi de arttırılabilecektir. Yani yatırımlar,
üretim kapasitesine yapılan bir ilave olduğu için, sadece talep yaratıcı rolüyle mevcut
kapasitenin hangi ölçüde kullanılacağını belirlememekte, aynı zamanda da kapasite yaratma
yönü ile üretim olanaklarını arttırmaktadır. İşte, Harrod’un 1930’ların sonunda geliştirdiği ve
bugünkü büyüme iktisadının kökenini oluşturan yaklaşım, yatırımların bu talep ve kapasite
yaratma yönlerinin bir arada ele alınmasından doğmuştur.
1950’li yılların başından itibaren makalelerinde sürekli olarak birbirlerine atıflarda
bulunun Harrod ve Domar çalışmalarında hep, Keynes’in dinamik kısa dönem dengesini, uzun
dönemde de geçerli olabilecek bir denge analizine dönüştürebilmeyi hedeflemişlerdir. Model,
yatırımların talep ve kapasite yaratma etkisinin bir arada ele alınmasına dayanmaktadır ve
büyüme oranını artırmak için ya tasarruf oranı ya da sermayenin marjinal verimliliği

104

arttırılmalıdır. Temel sorun ise, ekonominin uzun dönemde tam istihdam seviyesinde
kalabilmesi için neler yapılmasının gerekli olduğudur.
Harrod ve Domar'ın Keynesyen yaklaşıma dayanan büyüme modellerine karşılık, Solow
ve Swan tarafından geliştirilen model, varsayımları açısından klasik iktisada dayanmaktadır.
Neoklasik büyüme modeli, nüfus artışı ile teknolojik değişikliklerin, tasarruf ve yatırım
fonksiyonları üzerindeki etkilerinin analiz edilmesini ve buradan hareketle de ekonomik
büyümenin nasıl etkileneceğinin açıklanmasını içermektedir. ABD’li Robert Solow 1953
yılında yayınlanan Paul A. Samuelson’la yaptığı çalışmasında uzun dönem büyüme
dinamiklerini incelemeye başlamış ve yaptığı çalışmalar neoklasik büyüme modelinin temel
taşını oluşturmuştur. Neoklasik model temel olarak tasarruf, sermaye birikimi ve ekonomik
büyüme kavramları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

5.2. Neoklasik Büyüme Modelinin Varsayımları
Harrod-Domar büyüme modelinde, yavaş büyümeden hızlı büyümeye geçişte, tasarruf
oranlarının kritik rol oynaması hususundaki şüpheler, neo-klasik büyüme modellerinin çıkıs
noktasını oluşturmuştur. Robert Solow ve Trevor Swan’ın analizlerinin öncülük ettiği bu
büyüme modelleri, ölçeğe göre sabit getiriler ile emek ve sermayenin ikame edilebildiği toplam
üretim fonksiyonu varsayımları üzerine dayandırılmıştır. Bu modellerde ayrıca, tam rekabet
piyasası şartlarının geçerli bulunduğu, sermayenin biriktirilebilir, fakat işgücünün
biriktirilemez olduğu varsayılmaktadır. Harrod-Domar modelindeki sabit sermaye-gelir
katsayısı yerine, değişken sermaye gelir katsayısı öngörülmektedir. Yine gelirin sabit bir
oranının yatırıma ayrıldığı varsayılmaktadır.
Neoklasik büyüme modelinde de klasiklerin genel varsayımına uygun olarak tam
rekabet piyasası geçerlidir ve ekonomi tam istihdamdadır. Faktör piyasaları kusursuz bir şekilde
işlemektedir. Ekonomi tek sektörlüdür, yani kamu harcamaları yoktur. Azalan verimler yasası
geçerlidir. Neoklasik büyüme modeline göre yatırımların etkisi çok büyük değildir. Bu
düşüncenin altında yatan iki temel neden vardır. İlki sermayenin azalan getiriye sahip olduğu
düşüncesi, diğeri ise sermayenin teknolojiden ayrı olarak düşünülüyor olmasıdır. Sermaye ve
işgücü arasında ikame söz konusudur. Nüfus artışı ve teknolojik gelişme modelde dışsal olarak
kabul edilmektedir. İşgücü, nüfusun sabit bir oranına eşittir. Diğer bir ifade ile nüfus arttıkça
işgücü miktarı da artmaktadır. Ölçek ekonomileri açısından bakıldığında, ölçeğe göre sabit
getiri vardır. Ekonomi dışa kapalıdır ve tek bir mal üretilmektedir.

5.2.1. Üretim Fonksiyonu ve Mal Talebi
Solow’un büyüme modeli tasarrufun, nüfus artışının ve teknolojik gelişmenin zaman
içinde çıktı artışını nasıl etkileyeceğini ortaya koymaktadır. Modele göre, hem gelir hem de
sermaye stoku, nüfus artış oranı ve teknolojik değişme oranının (işgücü verimliliğini artırıcı)
toplamı kadar büyüyecektir. Nüfus artışı ve teknolojik ilerleme olmaksızın, sürdürülebilir
ekonomik büyümenin sağlanması mümkün olmayacaktır. Çünkü toplam üretim fonksiyonunun
biriktirilebilir üretim faktörü olan sermayenin azalan marjinal getirileri, yatırım saiklerini
azaltmak suretiyle uzun dönemde büyümeyi yavaşlatacaktır. Bu durumda uzun dönemde

105

ekonomik büyümeyi sağlayacak faktörler, eksojen nitelikteki nüfus artış hızı ve teknolojik
değişme olacaktır. Solow-Swan modeli, aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:
Y= f(K, L; T)
Bu denklemde K üretim faktörlerinden sermayeyi, L işgücünü temsil etmekte, T ise
üretim faktörü olarak görülmeyen, ancak üretim fonksiyonuna eksojen bir faktör olarak ilave
edilen teknolojik değişmeyi ifade etmektedir.
Solow-Swan modeline göre, büyüme süreci şu şekilde gerçekleşmektedir: gelir ve
sermaye birbiriyle fonksiyonel ilişki çerçevesinde bağlı olması nedeniyle (s: tasarruf oranı)
sermaye miktarındaki değişme, gelir seviyesine bağlıdır. Belli bir Y seviyesinde sermayenin
marjinal verimliliği düştüğü için, sermayenin üretim artısına olan etkisi göreceli olarak
azalacaktır. Bunun bir sonucu olarak sermaye birikimi giderek daha zor bir süreç hâline
dönüşecek ve nihayet uzun dönemde sıfır büyümeye yol açacaktır. Model uluslararası
çerçeveye uyarlandığında, uzun dönemde ülkelerin kişi başına milli gelirlerinin birbirine
yaklaşacağı (yakınsayacağı) sonucuna ulaşılmaktadır.
Çünkü neo-klasik iktisadın temel hipotezine göre tüm aktörler benzer davranışları
sergilemekte ve tercihlerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ülkeler arasında tasarruf oranları
bakımından fark olmadığı varsayılmaktadır. Tasarruf eğiliminin aynı olması nedeniyle uzun
dönemde fakir ülkelerin, zengin ülkeleri yakalamaları öngörülmektedir. Ancak, daha önce de
vurgulandığı üzere, tarihi veriler bu trendi doğrulamamaktadır. Gelişmiş ülkelerin kişi başına
milli gelirlerinin zaman içinde yakınsadığından bahsetmek mümkünken, gelişmekte olan
ülkelerin, gelişmiş ülkelerle arasındaki kişi başına milli gelir farkları giderek daha da
artmaktadır. Benzer analizler, gelirin yatırım ve tüketim bileşenleri için kullanılabilir.

ct + it = f(kt, nt)
kt+1 = kt + it

it = _ f (kt, nt)

c: tüketim
i: yatırım
k: sermaye
n: işgücü
_: gelirden yatırıma ayrılan pay
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Solow-Swan modelinde teknolojik değişme eksojen bir faktör olarak kabul
edilmektedir. Modele göre teknolojik değişmenin etkisi iki yönlüdür. İlk olarak, verimlilikte
doğrudan bir artışa yol açmaktadır. İkinci olarak, teknolojik değişme neticesinde sermayenin
getirisi artmakta, bu da ilave yatırıma dolayısıyla ekstra gelire yol açmaktadır. Bu mantık
silsilesi içinde, sermaye birikimi de teknolojik değişmenin doğrudan bir sonucu olarak
gerçekleşmektedir.

5.3. Modelin İşleyişi
Neoklasik büyüme modelinde ölçeğe göre sabit getirinin olduğu kabul edilir ve üretim
fonksiyonu olarak Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılmıştır. Sermaye ve işgücü arasında
ikameye de olanak sağlamayan Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, ekonometrik modellerin
uygulandığı çalışmalarda çok kullanılan basit bir üretim fonksiyonudur. Solow’un oluşturduğu
modele göre, ekonomideki sermaye birikimi, marjinal tasarruf eğilimi ile toplam gelire bağlıdır
ve K = s Y şeklinde ifade edilir.

Şekil 3: Neo-klasik Büyüme Modeli: Solow Modelinde İşçi-Kişi Başına Üretim Fonksiyonu
Ekonomide yaratılan toplam gelir veya çıktı ise ekonomideki işgücü ve sermayenin bir
fonksiyonudur. Dolayısıyla da Y = f (K, L) şeklinde sembolize edilebilir. Yani ekonomideki
sermaye birikimi ve emek miktarı arttıkça toplam çıktı düzeyi de yükselecektir. Toplam üretim
fonksiyonunda yer alan değişkenlerin hepsi işgücü sayısına (L) bölünerek işgücü başına
sermaye ve hâsıla arasındaki ilişki yazılabilir.
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5.3.1. Sermaye Birikimi
Y / L = f ( K / L, L / L )
Buradan, y = f ( k, l ) ( y ) işgücü başına hasılayı, (k) işgücü başına sermayeyi ifade
etmektedir. Bilindiği gibi sermaye stokundaki artış oranı (ΔK/K) ve işgücü artış oranı (ΔL/L)
sermaye/işgücü arasındaki artış oranını verir.
Δk / k = ΔK / K - ΔL / L
ΔL / L = n
İşgücü artış oranının sabit ve nüfus artış oranına (n) eşit olduğunu varsayıldığında
buradan, Δk / k = ΔK / K – n eşitliği elde edilir. Eşitliğin iki tarafı “k” ve “K/L” ile çarpıldığında
ise,
( Δk / k ) . k = ( ΔK / K ) . ( K / L ) - n . ( K / L )
Δk = ΔK / L - n. ( K / L )
Δk = ΔK / L - n. k
ΔK / L = Δk + n. k
“ΔK=I” olduğu ve tasarruf fonksiyonunun “S = s . Y” olduğu bilindiğinden aşağıdaki
işgücü başına terimlerle sermaye birikim denklemine ulaşılır.
Δk = s. f ( k ) - n. k
Son denklem Solow modelinin temel denklemidir. Eşitliğin sağ tarafı “s . f ( k )” sadece
işgücü başına tasarrufları ve bu da işgücü başına yatırımlara eşittir. Bir sonraki terim “n. k”
sadece yukarıda açıklandığı gibi sabit K / L oranına uyar. Diğer bir deyişle, k veya
sermaye/işgücü oranının değişim hızı, artan nüfus karşısında sermaye/işgücü oranını sabit
tutabilmek için ihtiyaç duyulan net işgücü başına tasarruf veya yatırım miktarıyla belirlenir.
İşgücü başına yatırım (veya tasarruf) n. k’dan daha büyük olduğunda sermaye stoku işgücünden
daha hızlı büyüyecek ve sermaye/işgücü oranında bir artışa yol açacaktır. Eğer işgücü başına
tasarruf oranı n. k’dan daha az ise işgücü sermaye stokundan daha hızlı artacak ve
sermaye/işgücü oranı düşecektir.

5.4. Durağan Durum, Sermayenin Altın Kuralı ve Yakınsama Hipotezi
İşçi başına yatırımın, işçi başına yıpranmaya eşit olduğu, dolayısıyla da işçi başına
sermayenin ve buna bağlı olarak da işçi başına üretimin değişmediği durum, durağan durumu
oluşturmaktadır. Neoklasik büyüme teorisinde, tüketimi maksimize eden durağan durum,
sermaye düzeyine, sermaye düzeyinin altın kuralı denilmektedir. Sermayenin altın kuralı, işçi
başına çıktı ile işçi başına yıpranma arasındaki farkın en fazla olduğu sermaye düzeyini
belirtmektedir. Neoklasik büyüme teorisinde azalan verimler kanunu işlediğinden model
durağan hâle geldiğinde, ekonomik büyümeyi belirleyen temel unsur nüfus artış hızı ve
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teknolojik gelişmelerdir. Göreceli olarak daha çok tasarruf eden bir ülke, daha az tasarrufta
bulunan ülkeye göre durağan durumda daha sermaye yoğun olacaktır. Ancak durağan durumda
tasarruf oranındaki artış, ekonomik büyüme hızına etki etmemektedir.
Neoklasik büyüme modeli, sonuç itibariyle, teknoloji düzeylerinin bütün ülkelerde
tamamen aynı olduğu ve değişmediği varsayımı altında, gelişmekte olan ve gelişmiş
ekonomilerin uzun dönem reel büyüme oranlarının aynı uzun dönem değerine yakınlaşacağı ve
bu oranın da "sıfır" olduğu sonucunu vermektedir. Uzun dönemde ekonomik büyümenin dışsal
teknolojik gelişmeler tarafından belirlenmesi, uzun dönemde ülkelerin gelir seviyesinin
birbirine yaklaşacağı anlamına gelmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki
gelir farkının uzun dönemde yok olacağı görüşü “yakınsama hipotezi” olarak
isimlendirilmektedir.
Hipoteze göre, yakalama süreci, zengin ülkelerden, sermayenin getirisinin henüz yüksek
olduğu gelişmekte olan, diğer bir deyişle sermayesi kıt ülkelere doğru bir sermaye akışının
olduğunu ima eder. Yani uluslararası faiz haddi farklılıkları, sürecin işleyişine eşlik eder ve
sermaye akımını uyarır. Ancak, zamanla uluslararası sermaye hareketleri, faiz haddi
farklılıklarının ortadan kalkmasına ve sonuçta ülkelerin reel büyüme oranlarının sıfıra doğru
gitmesine ve birbirlerine yakınlaşmasına yol açar.
Emek arzının sabit kaldığı bir durumda, sermaye arzının artmasıyla her işçi ortalama
olarak daha fazla sermaye ile çalışır konuma gelmektedir. Bu durum sermayenin derinleşmesi
olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji sabitken fabrika ve donanıma yapılan yatırımlar arttıkça,
sermayenin getirisi azalan verimler kanununun bir sonucu olarak sürekli azalan bir ölçüde
artmaktadır. Ayrıca bu modelde ölçeğe göre sabit getiri varsayımı olduğu için üretim
faktörlerinin belirli bir oranda arttırılması sonucunda, toplam üretim de aynı oranda
artmaktadır. Modelde teknolojinin değişmediği varsayımı altında, kişi başı sermaye
miktarındaki artış son bulacak ve ekonomi uzun dönemde dengeye gelecektir.
Bu aşama teoride durağan durum olarak tanımlanmıştır. Teoride teknolojik gelişmeler
sayesinde üretimde verimlilik ve işçi başına üretim artmaktadır. Sonuçta, aynı üretim girdileri
ile daha yüksek bir çıktı elde edilmektedir. Teoride üretim faktörlerinin üretimdeki katkıları
hesaplandıktan sonra, geri kalan pay teknolojinin üretime katkısını göstermektedir. Bu paya
Solow kalıntısı veya Solow artığı denilmektedir.

5.5. Neoklasik Büyüme Modelinin Eleştirisi
Neoklasik büyüme modeli, büyümekte olan ekonomilerin durumunun analiz
edilmesinde değerli analiz araçları geliştirmişse de bazı çıkarımları tatmin edici değildir. İçsel
büyüme kuramları, neoklasik kuramın ekonomik büyümenin motoru olan teknolojiyi dışsal
kabul etmeleri, teknolojik gelişmenin nedenini sorgulamamaları, teknolojiyi herkesin eşit
şekilde faydalanabileceği, teknolojinin yaratılması için hiçbir çaba ve maliyete
katlanılmayacağı konularına eleştiri getirmişlerdir.
Bu bağlamda, neoklasik model iki temel öngörüye sahiptir. Birincisi sermaye oranı
büyüdükçe, büyüme yavaşlar ve sonunda durgunluk meydana gelir, büyümeyi korumak için
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ekonomi, teknolojik gelişmelerin sürekli desteğinden yararlanmak zorundadır. İkinci ise,
ölçeğe göre sabit getiri ve sermayenin azalan marjinal verimliliği varsayımına dayanarak,
ülkeler arasındaki büyüme düzeyi farklarının zamanla kapandığı bir yakınsama sürecinin
geçerli olduğudur. Ancak her iki öngörüye ilişkin olarak da bazı sorunlar bulunmaktadır.
Neoklasik kuramın kullanımında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, kuramın
teknoloji ve verimlilik artışını tatmin edici biçimde açıklayamamasıdır. Orijinal neoklasik
büyüme modellerinde ΔA / A kavramı verimlilikte kullanılan değişiklik yerine geçmektedir.
Bu durum ayrıca, çıktı/büyüme oranını açıklayan “artık” öğe olarak bilinmektedir. Artık, çıktı
artışının işgücü ve sermaye girdileri ile açıklanamayan kısmı olarak tanımlanabilir ve gökten
düşen elma olarak görülür. Neoklasik modelin ikinci öngörüsü, ülkeler arasında zaman içinde
kişi başına gelir düzeyinde bir yakınlaşma olacağıyla ilgili yakınsama hipotezidir. Neoklasik
büyüme teorisi tüm dünyada büyüme oranlarının ve kişi başına gelir düzeylerinin birbirine
yaklaşacağını öngörmekteydi.
Diğer bir deyişle fakir ülkeler zengin ülkelere oranla daha hızlı büyüme eğilimi
göstereceklerdir. Bunun nedeni azalan verimler kanunudur. Fakir ülkelerin daha az sermaye
oranına sahip olmaları her bir ek sermayeden alacakları verimin daha fazla olacağını gösterir.
Ancak yapılan birçok çalışma yakınsama hipotezinin genellikle geçerli olmadığını göstermiştir.
Yeterli sermaye birikimine sahip olmayan ve gelişen teknolojiden faydalanamayan fakir ülkeler
fakir olarak kalmaya devam etmişler ve gelişmiş ülkeler ile aralarındaki fark daha da açılmıştır.
Neoklasik büyüme kuramına baktığımızda, model kuramsal olarak kabul görse de gerçeklerle
tam uyum göstermemektedir. Kısaca, neoklasik modelin gerçek hayatla uyuşmayan
varsayımları ve özellikle teknolojik gelişmeyi çok önemsemelerine rağmen model içinde
açıklayamamaları içsel büyüme kuramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

5.6. İçsel Büyüme Modellerinin Ortaya Çıkışı
Neoklasik büyüme modeli, teknolojik ilerlemeleri ekonomik büyümenin lokomotifi
olarak göstermektedir. Peki, bu büyümeye neden olan teknolojik ilerleme nereden
kaynaklanmaktadır? Bu soruya yanıt bulmak için iktisatçıların yaptıkları çalışmaların çoğu,
içsel büyüme teorileri olarak adlandırılır. Bu teori, büyümenin model dışı bırakılan
kendiliğinden oluşan teknolojik gelişmeler sonucu gerçekleştiğini varsaymak yerine, teknolojik
ilerlemelerin arkasındaki ekonomik güçleri anlamaya çalışmaktadır.
Adam Smith, “yemeğimizi, kasabın, fırıncının ya da biracının yardımseverliğinden
ötürü değil, onların kendi çıkarlarını gözetmelerinden dolayı elde ederiz” demiştir. Benzer
biçimde, firmaları bir kalorilik saf içecekler üretmeye, evinizde kullandığınız bilgisayarı ya da
TV programları ve sinema filmlerini istediğiniz zaman tekrar izlemenize olanak veren kayıt
cihazlarını geliştirmeye iten faktör, kâr elde etme olasılığıdır. Bu çerçevede, teknolojik
ilerlemeler ve ekonomik büyüme süreci, ekonominin içsel bir sonucu olarak anlaşılmaktadır.
Dışsal büyüme modelleri iktisadi büyüme olgusunun daha iyi anlaşılmasını
sağlamışlardır. Ama yine de ne Harrod ve Domar’ın bıçak sırtı büyüme yaklaşımı ne de
neoklasik modelin emek ve sermaye miktarı ile teknolojik gelişmelere dayandırdığı büyüme
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modeli yeterli olmuştur. İktisatçılar, iktisadi büyümenin sürekli olarak gerçekleştirilebileceği
ve büyümenin dinamiklerini de yine ekonominin kendisinin yaratabildiği bir çözüm arayışına
girişmişlerdir. İçsel büyüme modelleri de bu çabalar sonucu doğmuşlardır.
1980’li yılların sonuna doğru hızlanan çalışmalar, dışsal büyüme modellerinin aksine,
büyümenin dinamiklerini sistemin kendi içinde araştırmaya başlamışlardır. Bilgi birikimi,
beşeri sermaye, Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik gelişme gibi kavramlar üzerine kurulan içsel
büyüme modelleri, teknolojik ilerleme kadar onun belirleyicileri üzerinde de durmaktadırlar.
Paul Romer’in 1986 yılında yaptığı çalışma ile ortaya çıkan modeller, Lucas, Barro, Grossman,
Helpman, Aghion ve Howitt gibi iktisatçılar tarafından geliştirilmişlerdir.
İktisatçıların uzun dönemde iktisadi büyümenin ve verimlilik artışının sağlanması için
bilim ve teknolojinin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini çok önceleri fark ettiklerini
belirtmek gerekir. Adam Smith ve Karl Marx, icat ve yenilikleri kapitalist ekonominin en
dinamik unsurları olarak görmüşlerdir. 1970’li ve 1980’li yıllarda sermaye birikiminin uzun
dönemli büyümeyi ve ülkeler arası gelir farklılıklarını açıklamada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır.
Sermaye birikiminin ekonomik büyümenin odak noktası olmadığı ortaya konulmaya çalışılmış,
bu bağlamda dışsal büyüme kuramları önemini büyük ölçüde yitirmeye başlamıştır. Ayrıca
içsel büyüme kuramları daha çok ülkenin kendi dinamiklerine yoğunlaştıklarından iktisadi
büyüme sürecini daha iyi analiz edebilmektedirler.

5.6.1. İçsel Büyüme Modellerinin Temel Varsayımları ve Kaynakları
İçsel büyüme modellerine göre, teknolojik gelişmeler içsel bir faktördür ve sosyal
altyapının büyüme üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. İçsel büyüme modelleri, neoklasik
büyüme modellerinde kabul edilenin aksine, sermayenin artan getiriye sahip olduğunu
varsaymaktadırlar. Artan getiri varsayımı ekonomik büyüme modellerini güçlendirmektedir.
İçsel büyüme modellerinde sermaye birikimi sonsuza kadar sürdürülebilir ve sermaye başına
düşen gelirde artış meydana gelebilir. Kısacası, neo-klasiklere ait olan sermayenin azalan
getiriye sahip olduğu görüşü terk edilmiştir.
Yeni büyüme modelinde yatırımların önemi büyüktür çünkü fiziksel sermayeye, insan
ve bilgiye yatırım yapılması büyümeyi arttıracaktır. Ekonomideki yatırımlar arttıkça ülkenin
sermaye kaynakları zenginleşecek aynı zamanda birçok noktada ekonomide etkinliği arttıracak
bilgi akışı da sağlanacaktır. Ayrıca tam rekabet piyasasının geçerli olduğu fikrine de karşı
çıkmaktadırlar. Kökleri klasik iktisatçılara dayanan tam rekabet piyasası ve mükemmel piyasa
görüşü ancak kâğıt üzerinde var olabilmektedir. Oysa içsel büyüme kuramında eksik rekabet
piyasaların varlığı kabul edilmiş ve böylece ekonominin ve iktisadi büyüme kavramının daha
iyi anlaşılması mümkün olabilmiştir. Bu nedenle, eksik rekabet piyasalarının modele dâhil
edilmesi büyük önem taşımaktadır.
İçsel teknolojik gelişmenin ve yeniliğin bir diğer özelliği de piyasaların optimalin
altında olmaları sonucunu yaratır olmasıdır. Bunun nedeni yeniliğin oluşabilmesi için
monopolistik piyasaların gerekli olmasıdır. Piyasa başarısızlıklarından biri olan dışsallıkların
varlığının modellere uygulanması da yine önemli bir gelişmedir. Bir kişi ya da firma bilgi
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sermayesi edindiğinde yalnız kendisi için değer yaratmakla kalmaz, toplum içinde değer
yaratmış olur. Bu nedenle pozitif dışsallıklar önemli bir büyüme ve kalkınma unsuru olabilirler.
İçsel değişkenler modelde dışsallık yaratarak marjinal verimliliklerin düşmesini
engellemektedirler. Diğer bir ifade ile içsel değişkenler dışsallığa neden olarak verimlilik artışı
yaratmaktadırlar.

Şekil 4: İçsel Büyüme

Kaynak: Bkz. Charles, John; İktisadi Büyüme
İçsel büyüme ve neoklasik büyüme kuramları arasında temel fark başta sermaye ve
yatırım kavramlarının tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır. İçsel büyüme modelinin temel
kaynakları, teknolojik gelişme, bilgi ve insan sermayesidir. Bu yaklaşımda her yeni yatırımın
yenilikler ve bilgi sağladığı düşünülmektedir. Fiziksel sermayeye yapılan her yeni yatırım,
üretimin artmasına neden olduğu gibi insan sermayesinin de artışını sağlar. İşgücünün daha
fazla sermaye ile çalışması, bilgi ve becerilerini arttıracaktır. Bu bağlamda, hem fiziksel hem
de insan sermayesinin artması azalan verimlerin ortaya çıkmasını engelleyecektir.

5.6.2. İçsel Büyüme Modellerinin Sınıflandırılması
Solow-Swan büyüme modelinde büyüme oranının en büyük payını oluşturan
teknolojik ilerlemenin eksojen olarak görülmesi, iktisat literatüründe “Solow artığı” olarak da
adlandırılmaktadır. Uzun dönemde toplam faktör birikimine bağlı büyümenin sıfır olacağı
dikkate alındığında, nihai tahlilde büyüme oranının kendisi de eksojen hâle dönüşmektedir.
Neoklasik modellerin büyümeyi, bu şekilde tamamen teknolojik değişme ve nüfus artış oranı
gibi eksojen faktörlerle açıklaması noktasındaki temel zafiyeti, yeni büyüme modellerinin çıkış
noktasını oluşturmuştur.
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a)

AK Modeli

Teknolojik bilginin sermaye ile otomatik olarak büyüyen faktör olduğunu varsayan AK
tipi modelde teknolojik bilginin bir çeşit sermaye malı olduğu fikrine dayanmaktadır. Bilginin
bedelini sermaye faktöründe olduğu gibi tüketimden vazgeçerek öderiz. Teknolojik bilgi, nihai
çıktı üretmek için diğer bir üretim sürecine girse bile tamamen tüketilemez. Araştırma
geliştirme ve diğer bilgi yaratma faaliyetleri aracılığı ile biriktirilebilir. Tüm bu durumlarda
bilgi bir çeşit içerilmemiş sermaye malıdır.
İçsel büyüme modellerinin çoğunda Y = AK tipi bir üretim fonksiyonu kullanılmaktadır.
Bu fonksiyonun temel özelliği standart Neoklasik üretim fonksiyonunun dışsal varsaydığı
teknolojik gelişmeyi modelin içinde açıklamaya çalışmış olmasıdır. (A) değişkeni teknolojiyi
etkileyecek etmenlerin hepsini kapsamaktadır. (K) değişkeni ise hem fiziki hem de bilgi ve
insan sermayesinden oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile bu modeller işgücü gibi yeniden
üretilmeyen girdileri üretim fonksiyonuna dâhil etmemişlerdir. Kişi başına terimlerle ifade
edildiğinde fonksiyonu Y = A.K şeklinde yazabiliriz. Bu fonksiyon basit olmasına rağmen
azalan getirinin nasıl ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

Şekil 3: AK Büyüme Modeli (Kaynak: Bkz. Charles, John; İktisadi Büyüme)
Bu modellerde, sermayenin getirisinin sermaye artışının azalmasına neden
olmadığından, yüksek sermaye yatırımına devam eden bir ülkede büyüme devamlı olmaktadır.
Bunun nedeni azalan getiriyi ortadan kaldıran dışsallıklara yer vermesidir. İster fiziki ister insan
sermayesi yatırımı olsun tüm yatırımlar sermayenin marjinal getirisinde artışa yol açmaktadır.
AK modelinin temel özelliği, ekonominin büyüme oranı, yatırım oranının artan bir
fonksiyonudur. Bu nedenle bir ekonominin yatırım oranını devamlı arttıracak hükümet
politikaları, ekonominin büyüme oranını da sürekli bir biçimde arttıracaktır.
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b)

Bilgi Üretimi ve Dışsallıklar

Nobel ekonomi ödüllü iktisatçı Robert Lucas, Hindistan ve ABD’nin, Solow modelinde
varsayıldığı üzere aynı üretim fonksiyonlarına sahip olması ve benzer tam rekabet koşullarının
hakim olması durumunda, sermayenin Hindistan’daki marjinal verimliliğin, ABD’dekinin
yaklaşıp 58 katı olacağını tahmin ederek, sermayenin marjinal getirisinin bu derece yüksek
olması dikkate alındığında, neredeyse tüm sermayenin Hindistan’a akması ve neticede ABD’de
veya diğer gelişmiş ekonomilerde yatırım yapacak kaynak kalmaması gerektiğine dikkat çeker
ve Solow modelini eleştirir. Bu zafiyetin üstesinden gelmek için Kaldor ve Arrow, teknolojik
gelişmenin kaynağı olarak “yaparak öğrenmek” ve “ters mühendislik” gibi unsurlara yer
vermek suretiyle teknolojik değişmeyi endojenize etmeye çalışmışlardır. Arrow ve Kaldor gibi
diğer bazı iktisatçılar da teknolojik değişmeyi üretim, yatırım ve beşeri sermayenin bir yan
ürünü olarak görmüşlerdir.
Arrow işgücü ve sermaye gibi geleneksel faktörlere benzemeyen bilginin, özel
nitelikleri olduğunu varsayar. Bilginin de bir mal olduğunu ve onun analizinin yine bir mal olan
teknoloji için de geçerli olabileceğini savunur. Ekonominin itici gücü yenilikler, yani yeni fikir
ve tekniklerdir. Ancak üretilen bilginin diğer insanlardan korunması zordur. Bilgiyi diğer
insanlarla paylaşmanın çoğunlukla maliyeti yoktur. Kamusal mal niteliğindedir.
c)

Ar-Ge Modeli

Paul Romer’in öncülüğünü yaptığı bu büyüme modelinde, uzun dönemdeki büyüme,
“bilgi birikimi” sayesinde sağlanmaktadır. Yeni bilginin üretilmesi firma seviyesinde azalan
getirilere yol açsa dahi, ekonominin tümü üzerinde üretim teknolojisini değiştirmek suretiyle,
pozitif dışsallıklar sağlamaktadır. Ayrıca, bilgi birikimi ve diğer girdilerin bir fonksiyonu olan
tüketim malları üretiminde ölçeğe göre artan getiriler söz konusu olacaktır. Bu koşullar
değerlendirildiğinde, dışsallıkların bulunduğu bir ortamda dahi rekabetçi bir dengenin
kurulması garanti edilmektedir. Romer tarafından geliştirilen büyüme modeli, neo-klasik
büyüme modelinin tam rekabet ve ölçeğe göre sabit getiriler varsayımlarını kabul
etmemektedir. Söz konusu modele göre, firmalar kararlarında bilgi birikiminin yaratacağı
dışsallıkları hesaba katmadıkları için piyasa dengesi optimalin altındadır. Robert Lucas ise
yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan modele beşeri sermayeyi dâhil etmiş ve beşeri sermayeyi
ekonomik büyümenin temel lokomotifi olarak görmüştür.
Romer bilahare yaptığı çalışmalarda, neo-klasik iktisadın, büyümenin iki temel unsuru
olan toplam faktör birikimi (işgücü, sermaye, doğal kaynaklar) ve teknoloji arasındaki ilişkiyi
ortaya koyduğunu belirterek, ekonomik büyümenin temel kaynaklarını “fikirler” ve “şeyler”
olmak üzere yeniden tanımlamıştır. Romer’e göre, “fikirler” geliştirilmesi pahalı, ancak
kullanılması ucuz “rakip olmayan” (rakip olmamaktan kasıt bir mal tüketildiğinde diğer
tüketicilerin bundan fayda kaybına uğramaması kastedilmektedir) mallardır. Buna karşılık,
“şeyler” “rakip” mallardır. Fikirlerde ölçeğin büyüklüğü daha önemlidir. Çünkü pazar
büyüdükçe fikirlerin toplam değeri daha da artmaktadır. Bu nedenle, fikirlerin geliştirilmesi
için geleneksel fikri mülkiyet haklarının korunması ve devlet desteği sağlanmasının ötesinde
yeni kurumsal ve yapısal düzenlemelere gidilmesi gündeme gelmiştir.
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d)

Beşeri Sermaye Modeli

Beşeri sermayeyi, eğitilmiş ve beceri kazandırılmış işgücü olarak ifade edebiliriz.
Çeşitli istatistiksel analizler beşeri sermayenin yoğun olduğu ülkelerin fiziksel sermayenin
yoğun olduğu ülkelerden daha hızlı geliştiğini göstermiştir. Birçok iktisatçı Doğu Asya
ülkelerinin başarısında ve 1960’lı yılların başında Asya Kaplanlarının iyi eğitilmiş işgüçleri ve
düşük düzeyde fiziksel sermayeleri olduğuna dikkat çekmektedirler. Beşeri sermayeye dayalı
içsel büyüme modellerine ilişkin yapılan çalışmalara göre eğitim düzeyinin arttırılması yoluyla
beşeri sermayenin geliştirilmesi en önemli amaçtır.
Eğitimde geçen süreye ve eğitim için harcanan kaynaklara bağlı olarak ekonomide var
olan işgücünün teknik ve mesleki becerisini yükseltmek mümkündür. Beşeri sermayenin
niteliğinin arttırılması ile verimlilik artışları yaratılabilir ve iktisadi büyüme sürekli olarak
gerçekleştirilebilir. Eğitim ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru olmakla birlikte, eğitime
yapılan yatırımın ölçülmesi iktisatçılar açısından çok kolay olmamaktadır. Örneğin okuma
yazma oranı tek başına eğitim düzeyinin ölçülmesi için yeterli değildir. Çünkü önemli olan
okuma yazma oranından çok eğitimin düzeyi ve niteliğidir. Eğitim yatırımlarının ölçülmesinde
diğer bir gösterge, okullaşma oranıdır.
Eğer bir ülkede ücret endeksleri diğer ülkeye göre daha yüksek ise o ülkenin iş gücünün
daha eğitimli ve verimli olduğu söylenebilir. Richard R. Nelson ve Edmund S. Phelps’in birlikte
yaptıkları çalışmaya göre, eğer bir ülke çok fazla beşeri sermayeye sahipse, o ülkenin başka bir
ülkede ortaya konan buluşları alıp, kendi bünyesine adapte etmeye eğilimli olduğunu ifade
etmişlerdir. Taklitçinin ülkesindeki insan sermayesinin fazlalığı teknoloji lideri ülkelerin
teknolojilerinin daha kolay adapte edilmesine ve taklitçinin ülkesinin daha hızlı bir büyümeye
sahip olmasına sebep olacaktır. Lucas’ın insan sermayesi tanımı işgücünün eğitim düzeyiyle
ilgilidir. Lucas’a göre beşeri sermaye yatırımları düzenli eğitim ve işyerinde mesleki eğitim
alanlarına yapılan yatırımlar olarak ifade edilmektedir.
e)

Kamu Politikası Modeli

İçsel büyüme modeli devlete çok önemli roller yüklemektedir. Yeni büyüme
kuramındaki çalışmaların çoğu, politika değişikliklerinin uzun dönem büyüme üzerine etkileri
olabileceğini öngören modellerdir ve devletlerin iktisadi büyüme ile kalkınmayı
gerçekleştirmede aktif kamu politikaları izlemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Hükümetlerin
kamu mallarını ya da özel yatırımları teşvik ederek kaynak dağılımının etkinliğini
yükseltebileceği, devletin yapacağı vergi ve sübvansiyon değişikliği ile sadece Solow’un işaret
ettiği gibi çıktı seviyesinde değil üretim çıktısının büyüme oranı üzerinde nasıl kalıcı bir etki
yapabileceğini incelemektedir.
Bunun yanında, bilgi ve dolayısıyla teknolojik ilerlemelerin büyüme modellerinin içine
önemli bir unsur olarak dâhil edilmesi ile birlikte söz konusu unsuru güdüleyen kamu
politikalarının gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde mevcut
bilgi stokunun arttırılmasına yönelik strateji ve politikaların belirlenmesi gerekmektedir. Artık
günümüzde ülkelerarası gelişmişlik farkı “sermaye açığı” yerine “bilgi açığı” olgusuyla
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açıklanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında beliren bilgi açığı ancak aktif
politikalarla büyük oranda kapatılacaktır. Devletin yenilikleri ve teknolojik gelişmeyi
destekleyerek piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırması toplumun refahını arttırabilecektir.
Piyasa başarısızlıkları, devletin önemli bir ekonomiye müdahale gerekçesidir.
Barro, kamu harcamalarının büyüme sürecini hızlandıran bir etken olduğunu
savunmuştur. Yazara göre özel kesim, ekonominin genelinde kaynakların üretkenliğini
arttıracak kamu malları üretmede yetersiz kalmaktadır. Ancak hükümet politikalarıyla Ar-Ge
çalışmalarının teşvik edilmesi, eğitim, sağlık ve diğer alt yapı yatırımları gibi doğrudan
sağlanan kamu hizmetleri, sosyal anlamda uygun düzeye erişmektedir. Hükümet
harcamalarının ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesi kâr amacı gütmeyen ve temsili
hane halkının fayda fonksiyonunu en üst düzeye çıkartan politikalarla gerçekleşmektedir. Bu
tarz politikalar ekonomik büyüme ve ekonomik refah üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır.
Kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği durum ise genel anlamıyla
vergilendirmeden kaynaklanan özel tasarruflardaki azalma ile açıklanmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Neo-klasik büyüme modelinin temel varsayımlarını açıklayınız.

2)

Yakınsama hipotezinin eksik kaldığı noktaları belirtiniz.

3)

Neoklasik büyüme modeline yöneltilen eleştirileri değerlendiriniz.

4)

İçsel büyüme modellerinin kaynaklarını anlatınız.

5)

Romer ve Arrow’un büyüme literatürüne yaptığı katkıları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uzun dönemli büyümeyi açıklamada yetersiz kalan geleneksel yaklaşımların yerine
geliştirilen neo-klasik ve içsel büyüme teorilerini ele aldık. Her iki yaklaşımın da varsayımlarını
ve işleyişini açıklayarak eksik kaldıkları noktaları tespit ettik. Bu noktada büyüme literatürüne
katkıda bulunan bazı iktisatçıları da yakından tanıma fırsatı bulduk.
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Bölüm Soruları
1)

Ekonomiler hangi faktör nedeniyle Solow modelinde kalıcı büyüme gösterirler?

a)

Nüfus artış hızı

b)

Sermaye birikimi

c)

Tasarruf artışı

d)

Teknolojik gelişme

e)

İstihdam yapısı

2)

Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme modellerinden biri değildir?

a)

Ar-Ge modeli

b)

Durağan durum

c)

Beşeri sermaye modeli

d)

AK modeli

e)

Bilgi üretimi ve dışsallıklar

3)

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik büyüme modellerinin varsayımlarından

a)

Eksik istihdam

b)

Açık ekonomi

c)

Nüfus artışı dışsaldır

d)

Ölçeğe göre artan getiri

e)

Tek sektörlü ekonomik yapı

biridir?
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4)
Aşağıdaki tanımlardan hangisi Neo-klasik büyüme modelindeki durağan
durumu niteler?
a)

İşçi başına yatırımın, işçi başına yıpranmaya eşit olması

b)
İşçi başına çıktı ile işçi başına yıpranma arasındaki farkın en fazla olduğu
sermaye düzeyi
c)
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir farkının uzun dönemde yok
olacağı inancı
d)

Faiz haddi farklılıklarının ortadan kalkması

e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme modelleri için geçerli olan ifadelerden

a)

Eksik rekabet piyasalarının modele dâhil edilmesi

b)

Sermayenin artan getiriye sahip olduğu varsayımı

c)

Fiziksel sermayeye, insan ve bilgiye yatırım yapılması

d)

Dışsallıkların varlığının modellere uygulanması

e)

Hepsi

6)

İçsel büyüme modellerinin çoğunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a)

Yakınsama hipotezi

b)

Geleneksel kalkınma modeli

c)

AK modeli

d)

Beşeri sermaye faktörü

e)

Dışsallıklar

biridir?
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7)
öncüsüdür?

Nobel ödüllü iktisatçı Robert Lucas, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin

a)

Bilgi üretimi ve dışsallıklar

b)

Yakınsama hipotezi

c)

Beşeri sermaye modeli

d)

Kamu politikası modeli

e)

Cobb-Douglas fonksiyonu

8)

Aşağıdakilerden hangisi Barro’nun varsayımlarından biridir?

a)

Kamu harcamaları büyüme sürecini hızlandıran önemli bir etkendir.

b)

Vergilendirmeden kaynaklanan özel tasarruflardaki azalma büyümeyi olumsuz

c)

Hükümet politikalarıyla Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi gerekir.

etkiler.

d)
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında beliren bilgi açığı ancak aktif
politikalarla kapatılabilir.
e)

Hepsi

9)
Aşağıdaki
bulunmamıştır?
a)

Romer

b)

Solow

c)

Arrow

d)

Lucas

e)

Hiçbiri

iktisatçılardan

hangisi

içsel

büyüme

teorilerine

katkıda
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10)
kaynağıdır?

Aşağıdaki ikili ifadelerden hangisi Romer’a göre iktisadi büyümenin

a)

Nüfus - Tarım

b)

Sermaye birikimi – Tasarruf

c)

Tasarruf - İstihdam

d)

Fikirler - Şeyler

e)

Fikirler - Nüfus

Cevaplar:
1)d, 2)b, 3)e, 4)a, 5)e, 6)c, 7)a, 8)e, 9)b, 10)d
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6. KALKINMA EKONOMİSİNİN ANLAMI VE İÇERİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Büyüme ve Kalkınma

6.2.

Kalkınma Terminolojisi

6.3.

Kalkınma Düşüncesinin Evrimi

6.4.

Ekonomik Kalkınmanın Ölçülmesi

6.5.

Az Gelişmişlik ve Kalkınma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kalkınma ekonomisinin hangi unsurları kapsar?

2)

Hangi faktörler kalkınma olgusunu sınırlar?

3)

Kalkınma ekonomisinde kullanılan terimleri açıklayınız.

4)

İnsani gelişme endeksi, bir ekonomide neyin ölçütü olabilir?

5)

Kalkınmayı somut olarak ölçümlemenin yolları var mı? Varsa nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kalkınma terminolojisi

Kalkınma kavramına ilişkin
terimlerin anlaşılması

Bölümde bahsi geçen
kavramların kalkınma
sürecini analiz ederken daha
sık kullanılmasıyla konuya
hâkim olunabilir.

Kalkınma düşüncesinin
evrimi

Kalkınma kavramının ortaya Kavramın tarihsel süreç
çıkışı ve gelişim sürecinin
içindeki gelişimine ilişkin
ortaya konması
daha fazla okuma yapılması

Ekonomik kalkınmanın
ölçülmesi

Kalkınma kavramının da
büyüme kavramı gibi elle
tutulur somut ölçülerinin
olduğunun anlaşılması

İktisadi kalkınmanın
ölçümlenmesine ilişkin
güncel istatistiki verilerden
yararlanılabilinir.
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Anahtar Kavramlar


Az gelişmişlik



Gelişmiş ülkeler



Sürdürülebilir kalkınma



Satın alma gücü



İnsani gelişim endeksi
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Giriş
Bu bölümde, kalkınma kavramı ışığında kalkınma ekonomisinin kapsamı ve içeriğine
ışık tutarken, kalkınmanın belirleyici unsurlarını ele alarak, kalkınma olgusunu somut bir
şekilde nasıl ölçebileceğimizi öğreneceğiz.
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6.1. Büyüme ve Kalkınma
Öncelikli olarak dikkat çekilmesi gereken nokta; ekonomik büyüme ile kalkınma çoğu
kez birbirinin yerine kullanılmaktadır. Fakat bu iki kavramı birbirinden ayırt etmek gerekir.
Ekonomik büyüme daha çok ülkenin çıktı düzeyinde ve kişi başına gelirindeki artışı ifade
etmektedir. Ekonomik kalkınma ise, ekonomik büyüme ile birlikte çıktı dağılımındaki ve
ekonominin yapısındaki değişimleri içermektedir.
Ekonomik kalkınma sayısal olarak ifade edilmeyen pek çok kavramı kapsamaktadır.
Ekonomik büyüme ise kalkınmanın aksine niceliksel gelişmelerle ilgilidir. Ekonomik
kalkınmanın gerçekleşmesi için şüphesiz ekonominin büyümesi, üretim artışının
gerçekleşmesi, kişi başına gayri safi yurt içi hasılada artış olması gerekir. Fakat ekonomik
büyüme tek başına ekonomik kalkınma için yeterli değildir. Büyüyen ekonominin mutlaka
kalkınacağını söylemek zordur.
Dar anlamıyla ekonomik kalkınma, temelde insanoğlunun ekonomik koşullarının
zaman içerisinde nasıl değiştiğini ve değiştirmek için neler yapabildiğini gösterir. Ancak,
insanoğlunun koşullarını iyileştirme arzusu ve daha iyiye ulaşma özlemi, dar kapsamlı bu
tanımdan daha geniş kapsamlı bir tanımın yapılmasını gerekli kılar. Dolayısıyla, ekonomik
kalkınma tanımının içine sadece ekonomik koşulların değil, bu koşulların da büyük ölçüde
belirleyici olduğu, insanoğluna ait sıkıntıların, acıların, açlığın ve hastalıkların, eğitimin, hak
ve özgürlüklerin, kültürel açıdan yeterliliklerin ve yetersizliklerin, kısacası insanoğlunun
yaşamı ile ilgili unsurların girmesi gerekir.
Büyüme; kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli lakin yeterli olmayan bir koşuldur. Bu
açıdan, verilerin desteklenmesini gerekli kılan başka bir açıklamaya ihtiyaç duyularak kalkınma
iktisadının temelleri atılmaya başlanmıştır. Kalkınma iktisadının bilim olarak doğuşu ile
birlikte, birbirini takip eden yapıların aksine, içsel bir düzenleme çabalarına, bağımlılık
sürecinden bağımsızlığa doğru bir geçiş söz konusu hâline gelmiştir. Bunun yanı sıra İkinci
Dünya Savaşı’nın sonu, politika yapıcılar ile ekonomi araştırmacılarının ülke yapısına ait uygun
düzenlemeleri içeren kalkınma hedeflerine odaklı çalışmaları yapmaya yönelik ilgilerinin
artması ve kalkınmanın işlerlik kazanarak temel uğraş alanı hâline gelmesinde de etkin bir
dönem olarak kabul edilmektedir.
İlgi alanını az gelişmiş ülkelerin ve bu ülkelerde yaşanan sorunların oluşturduğu
kalkınma kavramının bilimsel anlamda araştırma konusu oluşu II. Dünya Savaşı sonrasına denk
gelir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonu aynı zamanda, gelişme aşamalarını yakalamak isteyen ve
bunun için çalışmalarda bulunan az gelişmiş ülkeler için avantajlı bir dönemin kapılarını da
aralamaktadır. Çünkü bu dönemle birlikte salt sayısal verilerin az gelişmiş ülkelerin sorunlarını
çözümlemede yetersiz kaldığı, toplumsal hayatın içine indirgenemediği anlaşılmış, bu
yetersizliğin giderilmesine ilişkin araştırmaların hız kazanması gerekliliği anlaşılmıştır.
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Kaynak: Reuters
Hirschman, ekonomik kalkınmayı bir yapboz bulmacasına benzeterek, ekonomik
kalkınmanın çok boyutlu yönüne vurgu yapmaktadır. Hirschman’a göre, bir yapboz
bulmacasında diğer parçaların yeri belli olduğunda, belirli bir parçanın yerini bulmak oldukça
kolaydır, fakat sadece bir parçası belirli olan bir yapbozun diğer parçalarının yerini bulmak
oldukça zordur. Bu benzetmeden hareketle, ekonomik kalkınmanın alt faktörlerinin (ekonomik,
sosyal, politik, kültürel ve kurumsal mekanizma vb.) birbirleriyle yakından ilişkili olduğu,
birinde bir iyileşme sağlanmasının diğerinin gelişmesine katkı sağlayacağı söylenebilir.
Modernleşme olarak nitelenen süreçte, sanayileşme imkânlarından yararlanan ve dünya
sıralamasında ilk sıralarda yer alan ülkelerde dahi iktisadi kalkınma ciddi bir sorun teşkil
etmektedir. Ekonomik büyümenin tek yönlü işe yaramadığının bilincinde olan ülkeler,
kalkınma süreçlerini de devreye sokarak bütünsel bir gelişmişlik anlayışını benimsemişlerdir.
Burada istihdam olgusu en önemli sorunu oluştururken, sosyokültürel yapının da dâhil
edildiği önlemler, planlı politikaların başında yer almaktadır.
Tüm bu göstergeler değerlendirildiğinde ülkelerin kalkınmaya önem vermeleri
yadsınamaz bir gerçeklik hâline gelmektedir. Nitekim kendi içinde ve kendi ekonomik
mekanizması çerçevesinde başarıyı sağlayamamış ülkeler, dış pazara da dâhil olamaz ve
rekabet ortamına giremezler. Kendi kendine yeterliliğin söz konusu olduğu ülkelerde gelişme
daha hızlı yaşanmakta, girişimler daha fazla desteklenmekte ve yenilikçilik toplumsal kesime
daha uygun hâle gelmektedir.
Sonuç olarak; iktisadi kalkınma yeni iş imkânlarına, yaratıcılığa, yeni fikirlere imkân
sağlayan modernleşmenin önünü açan uygarlık kavramını oluşturan bir süreçtir. Bu açılardan
değerlendirildiğinde ülkelerin özenle ‘kalkınma politikaları’ oluşturmaları ve buna tüm
sektörleri de (tarım-hizmet-sanayi) dâhil etmeleri gerekir.
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6.2. Kalkınma Terminolojisi
‘Özgürlükle Kalkınma’ kitabında kalkınma kavramını özgürlükler çerçevesinde
değerlendiren Amartya Sen (2004) kalkınma ile ilgili şunları söylemektedir: “Kalkınma,
insanların yararlandığı gerçek özgürlükleri genişletme süreci olarak görülebilir. Özgürlükler,
toplumsal ve iktisadi düzenlemelerin yanı sıra medeni ve siyasal haklar gibi başka
belirleyicilere de bağlıdır. Kalkınma, özgürlüğü ortadan kaldıran başlıca nedenlerin zorbalığın,
yoksulluğun, sistematik toplumsal yoksunlukla birlikte yetersiz iktisadi fırsatların, baskıcı
devletlerin hoşgörüsüzlüğünün ya da aşırılıklarının yanı sıra kamusal hizmetlerdeki ihmalin
ortadan kaldırılmasını gerektirir.”
Bu tanımlaması ile Sen, kalkınma kavramının çok yönlü bir boyutta gerçekleştirilmesi
hâlinde mümkün kılınabileceğini ve topyekûn bir iyileştirme süreci aracılığıyla desteklenmesi
gerektiğini anlatmaktadır. Bu süreç, büyüme sürecinden farklı olarak işlemekte ve sosyal
kültürel gelişim için uygun zeminin yaratılması ile devam etmektedir. Sosyal hayattaki
iyileştirme süreci siyasal haklar konusunda da iyileştirmeyi zorunlu kılacağından burada
oluşacak bir artış temel hak ve özgürlükler konusunda bilinçlenen halkın refah seviyesini
arttırma çabasını da destekleyecektir.
Genel olarak ekonomik kalkınma, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi
için kıt kaynakların etkin bir şekilde dağıtılmasının yanı sıra, ekonomik, sosyal, politik ve
kurumsal mekanizmaların insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için organize
edilmesine yönelik oldukça geniş bir alanı kapsar. Başka bir deyişle, ekonomik kalkınma uzun
dönemde ekonomik büyümenin yanında, sosyal ve kültürel yapının da değiştirilmesini ve
yenileştirilmesini öngörür.
Yapılan tanımlar eşliğinde iktisadi kalkınmanın ülkeler açısından önemi de aslında
ortaya çıkmaktadır. Çünkü ekonomik gelişimlerini tamamlayan ülkeler, bunu tek yönlü olarak
düşünmemekte, toplumun da işin temelini oluşturduğu uzun vadeli planlamalar yapmaktadırlar.
Kalkınma terminolojisinde sıklıkla kullanılan iki kavramdan söz etmek bu noktada faydalı
olacaktır: Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler.
Aşağıda belirtilen terimler bazen ülke sınıflamaları için aynı anlamda kullanılmaktadır:

Azgelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş, fakir, geri kalmış, üçüncü dünya ve
güney ülkeleri


Gelişmiş, sanayileşmiş, zengin, ileri, birinci dünya ve kuzey ülkeleri

Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelerin aksine, çoğu mal ve kaynak piyasaları
düzgün işlemez, üreticiler ve tüketiciler tam bilgiye sahip değildirler, piyasa fiyatı arz ve talep
tarafından belirlenemez ve piyasa dengesizliği çok yaygındır.

6.3. Kalkınma Düşüncesinin Evrimi
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi biliminin bir alt dalı olarak ortaya çıkan
kalkınma ekonomisinin yarım yüzyılı aşan evriminin sağlıklı bir değerlendirmesini yapabilmek
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için, bu bilim dalının ortaya çıkış nedenlerini ve koşullarını iyi bilmek gerekir. Şüphesiz hem
Birinci hem de İkinci Dünya Savaşlarının ardından bağımsızlıklarını kazanan, eski dünyaya ait
koloni ekonomilerinin bir an önce gelişip, kapitalist sistem içerisinde kalkınmaları düşüncesi
de bu temellerin belirlenmesinde etkilidir. Ancak, bugün gelinen noktada, söz konusu bu
kalkınmaya da kalkındırma çabasının, eski sömürgeci ülkelerin yönetimlerine dayalı ancak
daha farklı bir formatta geliştiğini söyleyebiliriz.
1950’lerden 1970’lerin ortalarına kadar, kalkınma ekonomisinin temel hedefi,
bağımsızlığını kazanan ülkelerin kapitalizmin kendi normları içerisinde kalmak üzere,
sanayileşmelerinin sağlanmasıdır. Bunun için gerektiğinde devlet, gerektiğinde piyasa yani
hem özel hem de kamu sektörü, ülkeden ülkeye değişen bazı farklar olsa da, birlikte mücadele
ederler. Bu, ülkenin/özel sektörün sermaye birikimini sağlaması ve bunu sanayileşmek için
kullanması anlamına gelir. Nitekim Marshall Planı ile başlayan süreç ve ondan önce Sovyetler
Birliği’nin ekonomik planlama ile elde ettiği ekonomik performans, pek çok ülkenin kalkınma
sürecinde bir dönem ekonomik planlamanın etkili olmasını sağlamıştır. Başta Latin Amerika
olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkeleri ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler planlı kalkınma
modelini benimsemişlerdir.
1970’li yıllarla birlikte temel ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik büyüme temelli
yeniden bölüşüm olguları üzerinden sürecin devam edeceği fikri 1980’li yıllarla birlikte yerini
beşeri sermayenin kalkınma açısından önemli bir faktör olarak değerlendirilmesi gerekliliği ve
bunun bir uyum stratejisi temeli ile yaygınlaştırılıp, politika üretiminde dikkatle işlenmesi
gerekliliği düşüncesine bırakmıştır.
1980’li yıllarda kalkınma olgusunun insan faktörü ile desteklenmesi 1990’lı yıllara
gelindiğinde kurumsal yapı ve devletin rolü gibi faktörlerin de değerlendirilmesi ile kendine
yeni değişkenler bularak analizlere eklenmiştir. Bu süreçte kurumsal yapıların sosyal yapıya
uygun olarak iyileştirilmesi, toplumsal gelişme eşliğinde politikalar üretilerek devletin
piyasadan elini çekip asli görevlerine dönmesi sorunsalı gündeme gelmiş ve çalışmalar çok
yönlü bir şekilde devam etmiştir.
2000’li yıllarla birlikte popülerliği artan kurumsal yapı çalışmaları, artık dikkat çeken
bu kalkınma alanının büyümeden farklı değerlendirilmesi ve büyüme süreci ile eş zamanlı
yürütülmesi gerektiğini öne sürerek yoluna devam etmiştir. Bu yıllarda sürece katılan
yoksulluk, eşitsizlik kavramları ile ‘gelişmekte olan ülkeler’de eksik bırakılan süreçsel ve
kavramsal sıkıntıların önüne geçilmek istenmiştir. Çünkü kalkınma kavramı değişim gösterdiği
yıllar boyunca ve kuramsal çerçeveler neticesinde birçok eleştiriye maruz kalmış, eksiklikleri
göze çarpar bir boyuta ulaşınca da tekrardan incelenip tamamlanması gerekliliği anlaşılmıştır.

6.4. Ekonomik Kalkınmanın Ölçülmesi
Bilindiği gibi, herhangi bir ekonomide üretilen mal ve hizmetler miktarının ve ülkenin
gelirinin ölçülmesindeki standart, gayri safi yurtiçi hâsıla, gayri safi milli hâsıla ya da milli gelir
ile bunların toplam nüfusa bölünmesi sonucu ede edilen kişi başına düşen hesaplamalarıdır. Bu
ölçüm araçları evrensel olarak kabul görmüş araçlardır. Bu araçlar yardımıyla ülkelerin dünya
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gelirini nasıl paylaştığına baktığımızda, kalkınma problemleri daha iyi anlaşılır. Şöyle ki;
Dünya Bankası’nın 2008 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 15,9’luk bir bölümü,
toplam dünya gelirinin yüzde 71,2’sine sahiptir. Buna karşılık, dünya nüfusunun yüzde 84’ü
gibi büyük bir kısmı gelirin sadece yüzde 28,7’lik kısmına sahip olmaktadır.

6.4.1. GSMH ve Kişi Başına Düşen GSMH ile Ölçüm
Bir ülkenin milli gelirinin bireyler arasında ne kadar adaletli bölüşüldüğünü görmek için
temel olarak iki yaklaşım kullanılmaktadır. Fonksiyonel gelir dağılımı ve kişisel gelir
dağılımı. Fonksiyonel gelir dağılımı, toplamı gelirin üretim faktörleri arasındaki bölüşümünü
yani emeğin payı olan ücretin, doğal kaynakların payı olan rantın, sermayenin payı olan faizin
ve girişimcinin payı olan kârın milli gelirden aldığı payı gösterirken; kişisel gelir dağılımı, milli
gelirin kişiler ve/veya tüketici birimleri (haneler) arasındaki dağılımını göstermektedir.
İster gelişmiş ister gelişmekte olan ülke olsun ekonomik kalkınmanın en önemli
göstergesi kişi başına GSMH (Gayri Safi Milli Hâsıla) değeridir. Şüphesiz ki, kişi başına
GSMH, sosyal göstergeler ile yakından ilişkilidir ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için gerekli
bir unsurdur. Fakat ekonomik kalkınmışlığı göstermede tek başına yeterli değildir. Çünkü
ekonomik kalkınma çok boyutlu bir kavramdır ve kişi başına GSMH ekonomik kalkınmanın
sadece bir boyutunu göstermektedir.
GSMH, bir milleti meydana getiren fertlerin belirli bir dönemde (genellikle bir yıl
içinde) yarattıkları mal ve hizmetlerin toplam değeridir. GSMH’da esas olanın ülke vatandaşlığı
olması sebebiyle bu noktada GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla)’den ayrılmaktadır. Çünkü
GSYH, o ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının da ürettiği mal
ve hizmetleri de kapsamaktadır. Başka bir deyişle, GSMH bir ülkenin yurt dışında çalışan
vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYH’ya eklenip, ülkede çalışan
yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYH’dan düşülmesi ile elde
edilen değeri göstermektedir. Bir ülkenin gayri safi milli hasılası o ülkenin nüfusuna
bölündüğünde ise kişi başına düşen milli gelir bulunur.

Grafik 7 / Kaynak:www.mahfiegilmez.com
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Çok boyutlu bir kavram olması, maddi yaşam standardı (gelir, tüketim ve zenginlik),
sağlık, eğitim, kişisel faaliyetler, politika ve hükümet, sosyal ilişkiler, çevresel koşullar ve
güvensizlik gibi koşulların aynı anda düşünülmesini gerektirmektedir. Öncelikle söz konusu
kavram, matematiksel bir ifadeden ibaret olup, ortalama bir değerdir. Gelir dağılımının nasıl
olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi içeriğine sahip değildir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde
gelir dağılımı ile ilgili bir adaletsizlik varsa, bu değer güvenirliliğini yitirmektedir. Bunun
yanında, ekonomik kalkınmanın gelir bazlı ölçülmesinde ülkeler arası ulusal fiyat
farklılıklarının olması nedeniyle, ülkelerin GSMH değerleri olduğundan daha düşük veya daha
yüksek çıkabilmektedir.
Bazı uluslararası örgütler kişi başına GSMH değerini kullanarak ülkeler arası
gelişmişlik farkını ortaya koymak için bazı sınıflandırmalar yapmaktadırlar. Bu uluslararası
örgütlerden birisi olan Dünya Bankası her yılın Temmuz ayında kişi başına gayri safi milli
hasılayı göz önünde bulundurarak ülke sınıflandırması yapmaktadır. Ülkelerin gelir düzeyine
göre yapılan bu sınıflandırma şöyledir:

ülkeler

Düşük gelirli ülkeler: Kişi başına bin 25 dolar ve daha az GSMH’ya sahip


Düşük orta gelirli ülkeler: Kişi başına bin 26 dolar ile 4 bin 35 dolar arası milli
gelire sahip ülkeler

Yüksek orta gelirli ülkeler: Kişi başına 4 bin 36 dolar ile 12 bin 475 dolar arası
milli gelire sahip ülkeler

Yüksek gelirli ülkeler: Kişi başına 12 bin 476 dolar ve daha üstü GSMH’ya
sahip ülkelerden oluşmaktadır.

6.4.2. Satın Alma Gücü Paritesi ile Ölçüm
Uluslararası karşılaştırmalarda döviz kuruna göre dolar cinsinden belirtilen GSMH ve
kişi başına GSMH rakamlarını kullanırken dikkatli olmak gerekir. Çünkü farklı gelişme
düzeylerine sahip iki ülke arasındaki reel döviz kuruna göre hesaplanan söz konusu değerler,
bu iki ülke arasındaki satın alma gücünün ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik
nedeniyle geliştirilen satın alma gücü paritesi (PPP) yaklaşımına göre, ülkeler arası fiyat
düzeyi farklarını ortadan kaldırmaya yarayan bir para birimi dönüştürme oranı
hesaplanmaktadır.
Gustav Cassel tarafından 1992 yılında ortaya konulan ‘Purchasing Power Parity’ (PPP
teorisi), ‘dünyada benzer malların benzer fiyatlardan satılması’ ilkesine dayanır; böylece
uluslararasında fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran bir dönüştürme oranı yapılmıştır.
Parite, mutlak ve göreli satın alma gücü paritesi şeklinde ikiye ayrılır:
Mutlak PPP:
P𝞽=
𝝉 𝞽

şeklinde hesaplanırken;
P
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P𝞽 : Yerel fiyatlar
P *𝝉: Yabancı ülkenin fiyatları
e𝞽 : Nominal döviz kuru
Örneğin, belli bir mal İstanbul’ da 5, New York’ ta 2 $ ise satın alma gücüne göre dolar
kuru 2,5 olur (5/2=2,5).
Mutlak PPP yaklaşımına göre, reel döviz kuru, sıfır olmalıdır. Mutlak PPP yaklaşımının
geçerli olmadığı yerde göreli PPP yaklaşımı kullanılır. Mutlak PPP yaklaşımının farklara
uygulanması sonucu kur değişimleri enflasyon farklarını karşılar, yani reel döviz kuru sıfır
olmaz, sabit olur ve uluslararası rekabet açısında da önemli bir fark çıkmaz. PPP’ye göre
yapılan yani düzeltilmiş istatistiklerle yapılan hesaplamalarda, daha önce yapılan
çalışmalardaki sonuçlara göre oldukça önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde,
düzeltilmemiş istatistiklerle yapılan bir GSYİH sıralamasında hiçbir az gelişmiş ülke on büyük
ülke sıralamasına giremezken, PPP yaklaşımına göre yapılan örneğin 2012 yılına ait bir
hesaplamada ABD’nin de yer aldığı bir sıralamada Polonya da dünyanın en büyük 19.
ekonomisi olarak sıralamaya girebilmektedir.
Dünya Bankası destekli toplam üretim ve gelir hesaplamalarının PPP yaklaşımıyla
yeniden hesaplanmasından ortaya iki sonuç çıkmaktadır:
1)
Dünyada gelir sanıldığından ya da eski hesaplamaların gösterdiğinden daha iyi
dağılmış durumdadır
2)
Az gelişmiş ülkeler yeni yatırımların yapılması için, belki de sanıldığından daha
iyi ve gelişmiş ülkelerdir.
Aslında bu sonuçlar tartışmalı sonuçlardır. Gelir dağılımı konusunda, örneğin kişi
başına düşen gelir rakamların yanında yoksulluk rakamlarına da baktığımızda, ülke kişi başına
gelir açısında daha iyi konuma yükselirken bile, eşitsiz dağılımın sonuçlarıyla karşı karşıya
kalabilmektedir.
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Tablo 3 / Kaynak: TÜİK

6.4.3. İnsani Gelişim Endeksi ile Ölçüm
Satın alma gücü paritesine dayalı GSYH hesaplamalarının ardından, insan kaynakları
ve yaşam standartları ile ilgili yeni hesaplama yöntemleri de geliştirilmeye başlandı. Bu alanda,
yine 1990’larda yoğun olarak kullanılmaya başlanan göstergelerden biri de, İnsani Gelişim
Endeksi’dir (Human Development Index- HDI). İnsani Gelişme Endeksi, toplumların daha
çok yaşam kalitesini ön plana çıkartan bir göstergedir. Görece kolay bir yöntemle
hesaplanabiliyor olması da endeksin kullanımını yaygınlaştıran bir unsurdur.
Birleşmiş Milletler tarafından mutlak yoksulluk tanımının yetersizliğinden hareket
edilerek geliştirilen bu endeks, ortalama ömür, yetişkin okur-yazarlığı, ortalama okullaşma yılı
ve reel kişi başına düşen GSYİH şeklinde dört temel değişken yardımıyla hesaplanır.
Hesaplama aralığı 0 ile 1 arasındadır. İyi ülkeler 1’e yaklaşırken, kötü durumda olanlar 0’a
yaklaşmaktadır. 2013 yılı BM İnsani Gelişme Raporuna göre, 2012 yılı itibariyle en yüksek
puan 0.95 ile Norveç’e aittir. ABD, 0.937 puan ile 3. sıradadır. Toplam 185 ülkenin endeks
sıralamasının yapıldığı 2013 raporunda, 0.304 ile Nijer sonuncu, 0.722 ile Türkiye ise 90. sırada
yer almaktadır.
İnsani Gelişme Endeksi’nin, İnsani Yoksulluk Endeksi ve Toplumsal Cinsiyet
Bazında Gelişme Endeksi şeklinde iki farklı alt versiyonu bulunmaktadır. Örneğin İnsani
Yoksulluk Endeksi, temiz su kaynaklarına erişim ve çocukların beslenmesi gibi unsurları da
içermektedir. Cinsiyet bazlı endekste ise, yoksulluk endeksinde yer alan göstergeler kadın ve
erkek olarak ayrı ayrı hesaplanır.
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Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, anne ölüm oranı, doğurganlık oranı, parlamentodaki kadın
olan temsilci sayısı, en az ikincil eğitim görmüş kadın sayısı, kadın işgücüne katılım oranı,
doğum kontrolü kullanma oranı ve doğum öncesi sağlık kontrolünden geçenlerin oranı gibi
göstergeleri içerir. 2012 yılı itibarıyla, Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sıralamasında, en düşük
oranlar 0.045 ile Hollanda, 0.055 ile İsveç ve 0.057 ile İsviçre’ye aittir. 0.366 ile 186 ülke
arasında Türkiye 90. Sıradadır.
Tablo 4:

6.5. Az Gelişmişlik ve Kalkınma
Yirminci yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk savaş
rüzgârlarının estiği bir ortamdan; tek bir ülkenin egemen güç hâline gelmeye başladığı bir
dünyaya evrilirken dünya ülkeleri arasındaki gelir dağılımı giderek ciddi oranda daha da eşitsiz
bir hâl aldı. Bu soruna ilk planda çözüm üretmesi gereken ekonomi biliminin yetersiz kaldığını
gözlemliyoruz.
Bu süreçte gelişmiş ülkelerin büyüme rakamları ile gelişmemiş ya da gelişmekte olan
ülkelerin büyüme rakamları arasındaki farkın fazla olması, aslında toplumsal iyileşme ve insan
faktörünün geçmiş dönemlerde üzerinde durulmayıp, sayısal verilerin aldatıcı olabileceği
gerçeğiyle de yüzleşmesini sağlamıştır. Ortaya çıkan bu gerçek az gelişmiş ülkelerde salt
ekonomik verilerin yetersiz kaldığını ve bu ülkelerde toplumsal yapılara uygun olarak
politikaların ayrı bir düzlemde değerlendirilip, planlar eşliğinde kalkınma sürecinin devam
ettirilmesinin önünü açmıştır.
Ulusal ve uluslararası anlamda ortaya çıkan gelir/kaynak dağılımı eşitsizliklerinin
piyasada ‘görünmez el’ tarafından düzeltilebileceği yaklaşımının ekonomi alanında egemen
anlayış olmasından bu yana, çözüm konusunda kayda değer bir adım atıldığını söylemek zor.
UNCTAD 2002 raporuna göre, 1960’lardan bu yana az gelişmiş ülkelerde mutlak yoksulluk iki
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katından daha fazla artış göstermiştir. 1960’ların ikinci yarısında mutlak anlamda 138 milyon
olan yoksul sayısı, 1990’ların ikinci yarısında 307 milyona yükselmiştir.
Gelir dağılımı açısından baktığımızda da tablo bundan farksız değildir. ABD,
Lüksemburg, Norveç ve Japonya ortalama olarak Etiyopya, Malavi, Madagaskar ve Nepal’den
100 kat daha zengin durumda. Örneğin kişi başına düşen gelir seviyesi 100 bin doları aşan
Lüksemburg, kişi başına düşen gelir seviyesi 250 dolar olan Malavi’den 400 kat daha fazla
zenginliğe sahip. Bu eşitsiz dağılım yalnızca ülkeler arasında değil, ülkelerin kendi içlerinde de
var olmaktadır.

Tablo 5 / Kaynak: www.aljazeera.com.tr
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortaya çıkardığı sorunların (eğitim ve sağlık
hizmetlerinden yararlanamama gibi) çözümünde piyasa sistemine dayalı çözüm yollarının çok
da başarılı olmadığı farklı ülke deneyimleri ile ortaya konmuştur. Bu noktadan hareketle
‘kalkınma’ kavramı ekonomi literatüründe geliştirilen teorilerle ‘kalkınma ekonomisi’ olarak
yer bulmuştur. Kalkınma iktisadının azgelişmiş ülkeleri konu edinmesi ve azgelişmiş ülkeler
adına düzenleme çalışmalarını üstlenmesi bir bakıma misyonunun gelişmişliği toplumsal
tabakada yaygınlaştırmak olduğu yönündedir. Bu bakımdan azgelişmiş ülke denildiğinde,
nelerin anlaşılması gerektiği ve kalkınmanın niçin bu ülkeleri hedef edindiği de önem
taşımaktadır.
Kalkınma süreci, ekonomik büyümenin sayısal boyutundan öte köklü toplumsal
değişiklikleri de gerektirmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerin standartlara uygun hâle
gelebilmesinde iktisadi kalkınma önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu ülkelerde büyüme
rakamlarından öte sosyal yapı değişikliklerine ihtiyaç vardır. Az gelişmiş ülkelerde, istihdam
sorunu yaşanmakta, bu eğitim, sağlık, bayındırlık gibi toplumu yakından ilgilendiren temel
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bozukluklara yol açmakta, yanlış politika uygulamaları ile de toplumsal yapıyı
geliştirememektedir.

6.5.1. Az Gelişmişliğin Tanımlanması ve Ölçülmesi
ABD’li iktisatçı H.W. Singer’in deyimiyle az gelişmişlik, ‘görüldüğü zaman tanınması
kolay, fakat tanımlanması güç olan bir zürafaya benzemektedir’. Ne var ki, olgunun
tanımlanması da gerekmektedir. Bu amaçla S. Kuznets’in yaklaşımına uygun olarak, belirlenen
üç temel kıstasa göre tanımlamayı yapabiliriz. Bunlar az gelişmişliğin, uluslararası gelişme
farklılıklarına göre; ekonomik kaynakların kullanım potansiyeline göre ve toplumsal ve
bireysel temel ihtiyaçların karşılanmasına göre yapılan tanımlamalardır.

6.5.1.1. Uluslararası Gelişme Farklılıklarına Göre Az Gelişmişlik
Az gelişmişliğin tanımlanmasında en çok kullanılan yaklaşımlardan biridir. Buna göre
az gelişmiş ülkeler, mevcut tüm ülkelere ilişkin gelişme skalasının en alt sıralarında yer alan
ülkelerdir. Bu durumda, belirlenen kıstaslara göre ülkeleri bir sıralamaya sokmak ve
gelişmişlerle az gelişmişleri ayıran sınırları tanımlamak yeterli olacaktır. Bu yaklaşımda
sıralamanın ortalarında yer alan ülkelerin durumu belirsizlik gösterecektir. Ayrıca, kullanılan
kıstaslar değiştikçe, kimi ülkelerin sıralamadaki yerlerini değerlendirmek de güçleşecektir. Bu
yaklaşım çerçevesinde az gelişmişliğin tanımlanmasında, gelişmiş ülkelerin yapısal
özelliklerinden de hareket edilebilir.
Az gelişmişliğin gelişme skalalarına göre tanımlanması, gelişmiş ve az gelişmiş
ülkelerin karşılıklı ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Az gelişmişliğin,
gelişmiş ülkelerin yapısal özelliklerine göre tanımlanması ise, az gelişmişlerin kalkınma strateji
ve politikalarını yönlendirebilmelerinde ipuçları vermesi bakımından önemlidir.

6.5.1.2. Kaynakların Kullanım Durumuna Göre Az Gelişmişlik
Bu yaklaşıma göre az gelişmişlik, kaynak kullanımında fiili durum ile potansiyel
durumun karşılaştırılmasıyla tanımlanmaktadır. Her ülkenin kendisine göre, ekonomik
kaynaklarını tam ve etkin bir biçimde kullanmasına bağlı olarak ulaşabileceği bir üretim düzeyi
vardır. İşte ilgili ülkede gerçekleştirilen fiili üretim düzeyi, bu potansiyelden düşük ise, bu
ülkeyi az gelişmiş sayabiliriz. Bilindiği gibi bir ülkenin ekonomik kaynaklarını (sermaye,
işgücü, doğal kaynaklar) tam ve etkin bir biçimde kullanmasıyla ulaşabileceği düzeyi, üretim
olanakları eğrisiyle gösteririz. Ülkenin üretmiş olduğu mal bileşimlerinin düzeyi, bu eğrinin
altında kaldığı takdirde, bu kez az gelişmiş bir ülkedir.

6.5.1.3. Toplumsal ve Bireysel Temel İhtiyaçların Karşılanmasına
Göre Az Gelişmişlik
Bir ülke, nüfusunun büyük çoğunluğu toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarını (insanca
yaşamak için gerekli masraflarını) gideremeyecek durumdaysa, o ülke az gelişmiştir. Hemen
anlaşılacağı gibi bu tanımlamanın yetersizliği, ne tür ihtiyaçların giderilip giderilememesinin
açık olmayışıdır. Bilindiği gibi özellikle bireysel ihtiyaçlar, sosyokültürel ortamlara ve zamana
göre farklılık gösterir. Bununla birlikte bu tanımlama, öbür kıstaslara göre yapılan
139

tanımlamalarla beraber ele alınarak yararlı olabilir. Bunun ötesinde bu tanımla, az gelişmişlik
olgusunun güncelliği korunmakta ve dünya nüfusunun büyük bir kesiminin giderilemeyen
temel ihtiyaçlarla karşı karşıya bulunduğu vurgulanmaktadır.
Ülkelerin gelişme sırasındaki yerini saptamada kullanılan ölçütleri parasal ölçütler ve
parasal olmayan ölçütler olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:


Az Gelişmişliğin Ölçülmesinde Kullanılan Parasal Ölçütler

Her bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin saptanmasında ve dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik
sıralamasındaki yerini belirlemede en çok kullanılan ölçüt Gayri Safi Milli Hasıla’dır. Ancak
bu ölçütün ülke ekonomisinin uluslararası karşılaştırmalardaki gerçek yerini yansıtabilmesi
açısından bazı kusurları vardır. Şöyle ki; her ülke GSMH rakamlarını kendi para birimiyle
hesaplar. Karşılaştırma yapabilmek için bunların ortak bir paydaya indirgenmesi gerekir. Bu
da, bir kur sorunu yaratır. Bu durum özellikle paralarının değerlerini belirli nedenlerle bilinçli
olarak gerçek değerinin üstünde ya da altında tutan az gelişmiş ülkeler için söz konusudur.
Başka bir farklılık, GSMH değerinin hesaplanışında kullanılan fiyat unsurunun
içeriğinden gelir. Yaratılan mal ve hizmet miktarları aynı olan iki ülkede, mal ve faktör
pazarlarının kendine özgü koşullarında oluşan fiyatlar epeyce farklı olabilir. Bu da her iki ülke
için aynı olması gereken ekonomik gücün, yapay bir biçimde farklı çıkmasına neden olur. Tüm
bu sakıncalarına rağmen GSMH büyüklüğü, uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan en
önemli ölçüttür.


Az Gelişmişliğin Ölçülmesinde Kullanılan Parasal Olmayan Ölçütler

Uluslararası karşılaştırmalarda parasal ölçütlerin gösterdiği yetersizlikler, bu alanda
kimi zaman parasal olmayan ölçütlerin de kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Parasal olmayan
ölçütler arasında, fiziksel tüketim düzeylerini gösteren endeksler gösterilebilir. Özellikle bu
alanda elde edilen düzeyler, ülkenin sanayileşmesi hakkında da bazı ipuçlarını vererek
kalkınma düzeyinin ölçülmesine yardımcı olabilirler.

6.5.2. Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
Kalkınma ekonomisinin, iktisat literatürü içindeki gelişimi aynı zamanda iktisadi
anlamdaki kapitalist sistemin de gelişim ve değişimleriyle açıklanabilir. Kapitalist sistemin
yapısı gereği ve kendini beslemeye çalıştığı süreç içerisinde, kimi ülkelerin daha gelişmiş
kimilerinin ise az gelişmiş olarak ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuçtur. Ortaya çıkan bu ikili
yapı kapitalist sistemle ilişkilendirilebileceği gibi, modernleşme sürecinin kendi iç dinamiği
içinde de ele alınabilir.
Kapitalizmin başlangıç dönemlerinden itibaren ortaya çıkan ve bir yanda
sanayileşmeyle zenginleşmiş, küçük bir grup hâlinde fabrika/sermaye sahipleriyle; diğer yanda
tümüyle bağımlı, her türlü servetten yoksun ve sayıca çok miktarda emek sahipleri/işçiler
formatı, sistemin işleyebilmesinin olmazsa olmazı olarak gelişmiştir. Bugün format değişmiş
olsa da, temelde aynı eşitsiz ilişki varlığını sürdürür hâle gelmiştir.
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6.5.2.1. Makroekonomik Özellikler
Toplam üretim ve gelirin hesaplanmasında karşılaşılan problemlerden biri, az gelişmiş
ülkelerde istatistiklerin toplanması ile ilgili sorunlardır. Bu sorunların kaynağı, en basit ifadeyle
istatistik toplama mekanizmalarının ya da kurumlarının yetersizlikleridir. Bunun yanı sıra,
savaş ya da sosyal huzursuzluk ve benzeri nedenlerle de ülke istatistiklerinin hesaplanamaması
durumları olabilmektedir. Örneğin 2004 tarihli Dünya Kalkınma Raporu’nda Gana, Porto Rico,
Küba, Irak, Somali, Katar ile ilgili GSYİH istatistikleri yer almamaktadır.
Toplam üretim ve gelir istatistiklerinin hesaplanmasında karşımıza çıkan bir başka
problem, az gelişmiş ülkelerde para ekonomisine girememiş geçimlik sektörün varlığıdır.
Örneğin kişilerin gıda, konut, sulama, ulaştırma gibi ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri
kendilerinin üretip tüketiyor olması, bu mal ve hizmetlerin üretilip harcandığı hâlde
istatistiklere girmemesi anlamına gelmektedir. Son olarak, pek çok ülkede örneklerine
rastladığımız yeraltı ekonomisinin ve/veya kayıt dışı ekonominin varlığı, toplam üretim ve
gelirin doğru bir şekilde hesaplanamamasında etkilidir. Dünya ekonomilerinin hemen hepsinde
rastlanılan bu tür faaliyetlerin büyüklüğü az gelişmiş ülkelerde daha fazladır.

6.5.2.2. Demografik Özellikler
Ekonomi literatüründe nüfus artış hızının ülke ekonomisine hem olumlu hem de
olumsuz etkileri bulunduğu kabul edilmektedir. Bazı araştırmacılar, nüfus artış hızı ile
ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki bulurken, bazıları böyle bir pozitif ilişkinin söz konusu
olmayacağını ileri sürmektedir. Fakat günümüzün modern büyüme teorisine göre, çıktı düzeyi
ile nüfusun büyüme oranı arasında negatif bir ilişki bulunmakta ve az gelişmiş ülkelerin yüksek
nüfus artışına sahip olduğu ileri sürülürken, gelişmiş ülkelerin nüfus artış hızının sıfıra yakın
olduğu düşünülmektedir. Nüfus artışı değişik şekillerde ortaya çıkabilir:


Yüksek doğum ve ölüm oranları



Düşük doğum ve ölüm oranları



Kitlesel göç

Kişi başına milli gelirin ekonomik kalkınma açısından milli gelirden daha anlamlı bir
gösterge olması nedeniyle nüfus artış hızı, milli gelir artış hızı ile yaşam standardı arasında
yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu yüzden nüfus artış hızı ile milli gelir artışı hızı arasındaki
ilişki son derece önemlidir. Çünkü ülke nüfusunun, ülkenin ekonomik kaynaklarıyla dengeli
olması gerekmektedir. Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı genellikle fazladır ve bu durum
cari harcamaları artıran ve ekonomik kalkınma için ayrılan kaynakların azalmasına neden
olmaktadır.

141

Kaynak: telegraph.co.uk

6.5.2.3. Sosyal Özellikleri
Azgelişmiş ülkelerde, genel görünümün kırsal tarımsal yapı olması sebebiyle, nüfusun
büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşamaktadır. Bu kesimde, eksik bilgi ve sosyal tabakalaşma
nedeniyle market yapısı bozulmakta ve insanlar daha da fakirleşmektedir. Bununla beraber,
nüfus kitlesel olarak şehirlere göç etmekte ve bu durum hızlı kentleşme sorununu ortaya
çıkarmaktadır. Hızlı kentleşme ile birlikte modern ve geleneksel kesimin faaliyetlerini beraber
sürdürmeye çalıştığı düalist yapı (ikili yapı) ortaya çıkmaktadır. Düalist yapı hem gelişmiş hem
de az gelişmiş ülkelerde görülebilmektedir. Fakat az gelişmiş ülkelerde daha çok rastlanan bir
olgudur.

6.5.2.4. Beşeri Özellikler
Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde beşeri sermaye oldukça önemli bir
faktördür. Beşeri sermaye iki temel bileşenden oluşmaktadır: Eğitim ve sağlık. Eğitim,
ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde ve yaşam standartlarının iyileştirilmesinde büyük rol
oynamakta ve özellikle Birleşmiş Milletler’ in kurulmasından bu yana, sosyal ve insani
kalkınmanın en önemli parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle II. Dünya Savaşını takip
eden yıllarda hükümetlerin eğitime öncelik verdikleri ve eğitim sistemlerinde hızlı gelişmelerin
olduğu görülmektedir.
Birçok ekonomik model, eğitimin ekonomik kalkınmayla en alakalı yönünün yetişkin
becerisi olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, yetişkin becerilerini doğrudan ölçen veri
setinin olmayışı, uluslararası karşılaştırmalarda bir engel oluşturmaktadır. Bu yüzden,
literatürde yetişkin becerileri yerine bazı temsili değişkenler kullanılmaktadır. Bu
değişkenlerden biri okur-yazarlık oranıdır. Çünkü az gelişmiş ülkelerin en tipik özelliklerinden
biri okur-yazarlık oranlarının düşük olmasıdır.
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Az gelişmiş ülkelerin okur -yazarlık oranı, bölgeler açısından bakıldığında kırsal kesim,
cinsiyet açısından bakıldığında ise kadın aleyhine dengesiz olduğu görülmektedir. Bunun
yanında eğitim seviyesini açıklamada kullanılan bazı diğer değişkenler şunlardır: eğitim
öğretim harcamalarının milli hasıladan aldığı pay, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve
okullaşma oranı. Beşeri sermayenin diğer bileşeni olan sağlık, ekonomik kalkınmanın temel
ana girdilerinden biridir. Çünkü sosyal, finansal, politik kalkınma beceri kazandırılmış sağlıklı
tüketici ve üreticiye bağlıdır.

6.5.2.5. Sektörel Özellikler
Ülkelerin kalkınmışlık seviyeleri dikkate alınarak, sektörlerin milli gelirden aldıkları
paylara ve çalışanların sektörel dağılımına bakıldığında, genel olarak azgelişmiş ülkelerde az
bir sanayi kesimi dışında, genel görünümün tarımsal yapı şeklinde olduğu gözlemlenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ise, hem tarım kesiminin istihdamı hem de çıktısı milli gelir içinde
küçük bir paya sahiptir. Bu oran, tarımda yüksek verimliliğe karşılık Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yüzde 1 civarındadır.
Bununla beraber, sanayi kesiminde çalışan nüfusun payı da gelişmekte olan ülkelere
göre daha azdır. Çünkü gelişmiş ülkelerde çalışan nüfus zamanla hizmet sektörüne
kaymaktadır. Birçok kalkınma modeline göre, ülke gelişmiş ülke konumuna yaklaştıkça,
sanayide istihdamın payı yavaş yavaş azalmakta, hizmet sektöründe ise artmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Kalkınma ekonomisinin göstergelerini açıklayınız.

2)

Azgelişmiş ve gelişmiş ülkeler hangi noktalarda birbirinden ayrılır?

3)

2000’li yılların hâkim kalkınma düşüncesini açıklayınız.

4)
hangisidir?
5)

Ekonomik kalkınmanın ölçümünde en yaygın şekilde kullanılan yöntem
Azgelişmişlik ve kalkınma ilişkisini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kalkınma ekonomisinin anlamı ve kapsamı eşliğinde azgelişmişlik ve
gelişmişlik kavramlarını açığa kavuşturduk. Kalkınmanın hangi yöntemlerle ölçüldüğünü ele
alarak ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile kalkınma kavramı arasındaki ilişkiye dikkat çektik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerin hangisi “ekonomik kalkınmanın” gerçekleşmesi için gereken
“olmazsa olmalardan” biri değildir?
a)

Ekonomik büyüme

b)

Üretim artışı

c)

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasılada artış

d)

Değerli yerel para

e)

İstihdam artışı

2)
Ünlü iktisatçı Hirschman, ekonomik kalkınmanın çok boyutlu yönünü
vurgulamak için hangi benzetmeyi kullanır?
a)

Yapboz bulmacası

b)

Dalgalı deniz

c)

Tüneldeki ışık

d)

Gemi çıpası

e)

İskambil destesi

3)
Hangi tarihsel dönem sonrasında kalkınma iktisatçıları ile politika yapıcılar çok
daha yakın çalışmaya başlamış ve her ülkenin tarihsel yapısına özgü kalkınma planları
hazırlanması eğilimi ağırlık kazanmıştır?
a)

Birinci Dünya Savaşı

b)

İkinci Dünya Savaşı

c)

Sanayi Devrimi

d)

1915 Ekim Devrimi

e)

Büyük Buhran
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4)
“………….. söz konusu olduğu ülkelerde gelişme daha hızlı yaşanmakta,
girişimler daha fazla desteklenmekte ve yenilikçilik toplumsal kesime daha uygun hâle
gelmektedir” ifadesin noktalı alan en doğru şekilde aşağıdaki ifadelerin hangisiyle
doldurulabilir?
a)

Kendi kendine yeterliliğin

b)

Enflasyonda çok düşük bir seviyenin

c)

İstihdamda çok yüksek bir seviyenin

d)

Yerel para birimde aşırı değerliliğin

e)

Yerel para biriminde aşırı değersizliğin

5)
İktisatçı Amartya Sen, kalkınma kavramının geniş kapsamlı yapısını hangi
çerçevede değerlendirmeyi tercih etmiştir?
a)

Eşitlik

b)

Demokrasi

c)

Özgürlük

d)

Adalet

e)

Bağımsızlık

6)
Ekonomik kalkınma uzun dönemde ekonomik büyümenin yanında neyin
gerçekleşmesi gerektiğini öngörür?
a)

Sosyal ve kültürel yapının da değiştirilmesini ve yenileştirilmesini

b)

Faiz politikasının sıkılaştırılmasını

c)

Sanayi sektörünün büyümeye liderlik etmesini

d)

Tam istihdam hedefine ulaşılmasını

e)

Girişimcilik ruhunun beslenmesini
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7)
Kalkınma iktisadı terminolojisinde piyasaları düzgün işlemeyen, üreticiler ve
tüketicilerin tam bilgiye sahip olmadığı, piyasa fiyatının arz ve talep tarafından belirlenemediği
ve piyasa dengesizliğinin çok yaygın olduğu ülkeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi
kullanılır?
a)

Gelişmiş ekonomi

b)

Kuzey ekonomisi

c)

Sanayileşmiş ekonomi

d)

Birinci dünya ekonomisi

e)

Gelişmekte olan ekonomi

8)
Ekonomik gelişmişliğin kişi başına düşen milli gelir ile ölçümlenmesi
yöntemine göre kişi başına yıllık 10,000 dolar gelire sahip bir ekonomi aşağıdakilerden
hangisine dâhildir?
a)

Düşük gelirli

b)

Orta gelirli

c)

Yüksek gelirli ülkeler

d)

Zengin

e)

Yüksek orta gelirli

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülke ekonomilerinin özelliklerinden biri

a)

Üretimde en yüksek pay tarım sektörüne aittir.

b)

İstihdamda en yüksek pay tarım sektörüne aittir.

c)

Üretimde en yüksek pay hizmet sektörüne aittir.

d)

Eğitim seviyesi düşüktür.

e)

Nüfusun büyük bölümü kırsal alanda yaşamaktadır.
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10)
“Hızlı kentleşme ile birlikte modern ve geleneksel kesimin faaliyetlerini beraber
sürdürmeye çalıştığı …… bir yapı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu …… yapı hem gelişmiş hem
de az gelişmiş ülkelerde görülebilmektedir. Fakat az gelişmiş ülkelerde daha çok rastlanan bir
olgudur” şeklindeki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)

Monoist (Tekli)

b)

Dualist (İkili)

c)

Homojen

d)

Heterojen

e)

Hiçbiri

Cevaplar:
1)d, 2)a, 3)b, 4)a, 5)c, 6)a, 7)e, 8)e, 9)c, 10)b
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7. KALKINMA TEORİLERİ: GELENEKSEL İKTİSADA DAYALI
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Bütüncül Bir Kalkınma Yaklaşımı

7.2.

Geleneksel Kalkınma İktisadı

7.3.

Geleneksel İktisada Dayalı Kalkınma Yaklaşımlarının Eleştirisi

7.4.

Geleneksel İktisada Karşı Geliştirilen Yaklaşımlar

7.5.

Kalkınma Kuramlarının Geliştirilmesinde Toplumsal Yapının Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kalkınmanın merkezinde hangi ögeler yer alır?

2)

Kalkınmada kısır döngü nasıl kırılabilir?

3)

Hangi gelişme aşamalarının sonucunda kalkınma olgusuna varılabilir?

4)

Sürdürülebilir kalkınmanın gereklilikleri nelerdir?

5)

Temel ihtiyaçlar yaklaşımının ana hedefi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bütüncül bir kalkınma
yaklaşımı

Kalkınma süreci ve onun
unsurlarının bütüncül bir
yöntem çerçevesinde ele
alınması

Kalkınma kavramının daha
sağlıklı bir şekilde ele
alınması sağlanacak

Geleneksel kalkınma iktisadı Kalkınma iktisadına getirilen Kalkınma iktisadına giriş
geleneksel yaklaşımların
yaparak temel teorilerin
varsayımlarının kavranarak, öğrenilmesi
eksik noktalarının ortaya
konması

Kalkınma kuramlarının
geliştirilmesinde toplumsal
yapının önemi

Kalkınma kavramına yönelik
geliştirilen yaklaşımların bir
kısmında göz ardı edilen
temel noktanın kavranması

Güncel ölçütlerden yola
çıkarak, toplumsal yapının
kalkınmadaki önemi ülke
ekonomilerinin
karşılaştırılmasıyla daha
kolay kavranabilir
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Anahtar Kavramlar


Kısır döngü teorisi



Gelişme aşamaları teorisi



Nurkse



Temel ihtiyaçlar yaklaşımı



Sürdürülebilir kalkınma
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Giriş
Bu bölümde kalkınma kavramı üzerinde geliştirilen teorilere giriş yaparak, geleneksel
iktisada dayalı yaklaşımları ele alacağız. Bu yaklaşımların varsayımlarını ve göz ardı ettikleri
faktörleri açıkladıktan sonra, geleneksel iktisada karşı geliştirilen yaklaşımların ayrıntılarını ele
alacağız.
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7. Kalkınma Teorileri: Geleneksel İktisada Dayalı Yaklaşımlar
Fizyokratlardan Adam Smith’e, David Ricardo’ya ve ve Karl Marx’a kadar pek çok
ekonomist, önceleri kalkınma ile eşanlı gördükleri ekonomik büyümeyi ve yapısal değişimi
anlamaya, sınırlarını ve teşvik eden faktörleri bulmaya çalışmışlardır. 19. yüzyılın sonlarındaki
marjinalist devrime kadar, ekonomik büyüme sorunsalı temel sorun olmuştur. Daha sonraki
dönemlerde ortaya çıkan geri kalmışlık olgusu ile birlikte, ekonomik büyüme kavramı, kendi
alanına yönelmiş ve içinde daha kapsamlı olguların da yerleştirildiği kalkınma kavramı ortaya
çıkmıştır. Geri kalmışlık olgusu tanımlanırken, daha çok ekonomist yaklaşımların kullanıldığı
ve sayısal büyüklüklerin kullanımının tercih edildiği görülmektedir. Buradan da hareketle az
gelişmiş ülkeler; tarımsal verimliliğin düşük, tarım işgücünün fazla olduğu, yetersiz sermaye
birikiminin yaşandığı, nüfus artışının hızlı olduğu, sosyolojik, teknolojik ve bölgesel ikiliğin
yaşandığı, piyasa yapılanmasının istikrarsız devam ettiği ülkelerdir.
Ekonomist yaklaşımlar; bu yetersizliklerle, düzenlemelerle ve iyileştirme yolları
bulmakla ilgilenmektedirler. Genel çerçevede dikkate aldıkları bulguları toplumsal yapıya
uygulamaktadırlar. Şüphesiz ki burada, her toplumsal yapının farklı oluşu ve uygulamalara
vereceği karşılık belirsiz olduğundan ekonomist yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlar ortaya
çıkabilmektedir. İktisadi kalkınma ile ilgili yaklaşımlar ve teoriler pek çok farklı açıdan
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sınıflandırmadan bazıları kullandıkları kriterler bakımından
aynı teorinin içinde yer alırken, bazıları da farklı bakış açıları ile başka sınıflandırmanın
içerisinde yer almışlardır.

7.1. Bütüncül Bir Kalkınma Yaklaşımı
Ekonomik kalkınma, hayatın birden fazla alanında kökleri bulunan bir olgudur.
Kalkınma süreci ve onun unsurları araştırılırken karmaşık bir yapıyla ve daima iç içe geçmiş
olaylarla karşılaşılır. Bu nedenle sermaye ve teknoloji gibi ekonomik faktörlerin, diğer
faktörlerin desteği olmaksızın kalkınma olgusunu ortaya çıkarması güç gözükmektedir. Bunun
yerine, kalkınma olgusunun, iktisadın da içerisinde olduğu birden fazla faktörün birbirleriyle
karşılıklı ilişki kurarak ortaya çıkması daha muhtemeldir. Çünkü önceki ve sonraki karşılıklı
ilişkileri dikkate almaksızın bu yönlerin tek birisini yalıtım içerisinde veya tek yanlı nedensellik
yöntemiyle incelemek genellikle hatalı ve tek yönlü sonuçlara yol açmaktadır. Gerçekten,
neden ve sonuç fikri, iki ya da daha çok olay arasında hep tek yanlı bağlılığa dayanmaktadır.
Oysa toplumsal olaylar arasında böyle tek yanlı değil de karşılıklı bir bağlılık vardır. Örneğin
bir toplumdaki üyelerin karakteri toplumsal örgütü etkilediği gibi, toplumsal örgüt de bireyleri
etkilemektedir. Onun için toplumsal olayların bilimsel incelemesinde tek yanlı bağlılık yöntemi
uygulanamaz.
Genel olarak toplumsal olayları ortaya çıkaran unsurlar birbirlerine bağlıdırlar. Bundan
ötürü bir tek neden-sonuç ilişkisi anlayışı sosyal olayların incelenmesinde yeterli
olamamaktadır. Çünkü bütünün bir değişkenle belirlenmesi değil, değişkenlerin birbirleri
üzerindeki karşılıklı etkisi ile toplumsal olguların değişmesi söz konusudur. Sonuç olarak,
kalkınma gibi sosyal sistemin değişimini ifade eden ve sosyal sistemin değişikliğine neden olan
bir olgunun da tek nedenli ilişki yerine, sosyal olaylar arasındaki karşılıklı ilişki anlayışıyla
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çözümlenmesi gerekir. Bu anlayış ise bütüncül bir yöntemi gerekli kılmaktadır. Bütüncül
yöntem; iktisadi, kültürel, politik ve psikolojik faktörlerin birlikte ele alınıp kalkınmaya olan
etkilerinin karşılıklı etkileşim içerisinde konu edildiği bir araştırma metodunu içermektedir.
Sonuç olarak, kalkınma olgusunun anlaşılabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için iktisadi
yapı gibi tek bir kurumsal oluşumun ötesinde, birden fazla kurum birlikte ele alınmalıdır. Çünkü
siyasal, ekonomik, kültürel ve bireysel faktörler arasında koparılamayacak bir ilişki
bulunmaktadır. Bu nedenle, yukarıdaki faktörlerin kalkınma olgusu etrafında birbirleriyle olan
bağlantıları kurulmalı ve ilgili değerlerin değişimleri, bir bütünlük içerisinde tanımlanmalıdır.

7.2. Geleneksel Kalkınma İktisadı
Geleneksel kalkınma iktisadı yaklaşımı, makroekonomik konular üzerine
yoğunlaşmaktadır ve iktisadi kalkınma ile yapısal dönüşüm süreçleri arasında yakın ve
karşılıklı bir etkileme ilişkisinin var olduğunu kabul etmektedir. Bu yaklaşımı savunan
iktisatçılar, azgelişmiş ülke ekonomilerinin gelişmiş ülke ekonomilerinden nitelik olarak farklı
olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle, azgelişmiş ülke ekonomilerine yönelik incelemelerin,
farklı araştırma yöntemleri ve teorik çatılar çerçevesinde yapılmasının gerekli olduğu
vurgulanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, azgelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerin kapitalizm öncesi
yapılarına benzer geleneksel toplumlardır. Bu ülkeler gelişmiş ülkelerin gelişim çizgisini
izleyecek ve bu yolla modernleşeceklerdir. Bu yaklaşım çerçevesinde iki teori yer almaktadır:
Kısır döngü teorisi ve gelişme aşamaları teorisi.
Geleneksel kalkınma iktisadı yaklaşımının öncülerinden biri olan, Rostow’a göre, bütün
toplumlar zorunlu olarak aynı tarihsel aşamadan geçeceklerdir. Her toplum doğrusal bir gelişme
çizgisi izlemektedir ve azgelişmişlik gelişmeye giden yolda geçici bir aşamadır. Azgelişmiş
ülkeler tarihsel gelişme sürecinde geride kalmış ülkelerdir. Azgelişmiş ülkelerin bugünü,
sanayileşmiş ülkeler tarafından daha önce yaşanmıştır. Geleneksel Kalkınma İktisadı
Yaklaşımının en önemli özelliği, temel engeller bir kez yıkıldığında hiçbir ulusun evrensel
gelişmenin yolundan kaçamayacağıdır. Bu yaklaşım, azgelişmiş ülkelerin gelişmemişliğinin
nedenlerini söz konusu ülkelerin içsel dinamiklerinde aramaktadır. Az gelişmişliğin nedeni
ekonomik olarak tasarruf oranlarındaki yetersizlik, yatırımlardaki yetersizlik ve pazarın yeterli
büyüklükte olmaması gibi dâhili etkenlerdir.
Rostow, kapalı çember ve ikili yapı kuramlarının ihmal ettiği tarihsel boyutu da hesaba
katarak, her toplumun tarihsel olarak beş aşamadan geçerek kalkınmasını tamamlayacağını ileri
sürmüştür. Bu aşamaları her toplum için geçerli saymıştır. Buna göre; bugünün azgelişmiş
ülkeleri, bu aşamaları tarihsel süreç içerisinde geçmişlerdir. En gelişmiş aşamaya gelen ülke
ABD'dir. Sıralamada bugünün azgelişmiş ülkelerinin yeri ise gelişmenin ilk sıralarıdır.
Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki ayrım, yalnızca birinin sıranın başında, diğerinin ise
sonunda olmasıdır. Gelişmiş Batı ülkeleriyle az gelişmiş ülkeleri karşılaştıran Rostow, Batı
ülkelerinde olup da az gelişmiş ülkelerde olmayan iktisadi-toplumsal faktörleri, aşama aşama
bu ülkelerin kazanacağını söylemektedir. Az gelişmiş ülkeleri tarihsel çizginin en başına
yerleştirmekte; gelişmiş batı ülkelerini ise bu süreci tamamlamış olarak kabul etmektedir.
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Böylece tarih az gelişmiş ülkeler için yeni başlamakta, bu ülkelerin çok eskilere uzanan
uygarlıkları ve tarihleri ihmal edilmektedir.
Nurkse, gelişmiş ekonomileri geniş bir pazara ve dolayısıyla yüksek bir üretim düzeyi
ile üretimde kullanılan büyük ölçekli sermaye birikimine sahip olmakla tanımlarken, az
gelişmeyi tasarruf ve yatırım oranlarındaki yetersizlik ve pazarın yeterli büyüklükte
olmamasıyla açıklamaktadır. Gelişmemiş bir ekonomide pazar küçüktür, çünkü üretkenlik
düzeyi düşüktür, üretkenlik düzeyinin düşük olmasının nedeni ise, sermaye birikiminin yetersiz
olmasıdır. Yetersiz sermaye, düşük bir üretkenlik ve sınırlı bir pazara sahip ülkelerde gelir
düzeyi doğal olarak düşük olmaktadır. Gelir düzeyinin düşük olması bireylerin tasarruf ve satın
alma güçlerinin düşük olmasına dolayısıyla yatırım düzeyinin düşük olmasına yatırım
düzeyinin düşük olması da gelirin düşük olmasına yol açarak bir kısır döngünün meydana
gelmesine neden olmaktadır.

Tablo 6 / Kaynak: pratikders.com
Az gelişmişliği açıklamak üzere kullanılan çok sayıda kısır döngü kuramı
geliştirilmiştir. Bu kuramların en önemlilerinden biri ‘yoksulluk kısır döngüsü’ kuramıdır.
Nurkse bu noktada oluşturduğu kısır döngü kuramındaki, yoksulluk kısır döngüsüne dikkat
çeker. Nurkse’a göre yoksulluk kendini devamlı olarak yineleyen, ancak her defasında yine
başlangıç noktasına dönen hareketlerin sonucu olarak verilir. Her başlangıcın gelişmeyi
önleyici faktörler nedeniyle dairesel bir yol izleyip tekrar aynı noktaya gelmesi, yoksulluktan
kurtulma sürecinin önünü devamlı tıkamaktadır. Bu teoriyi savunanlara göre yoksulluk başlıca
üç kısır çember yaratır.
Birinci kısır çember tasarruf–yatırım ilişkisine aittir. Gelir seviyesinin düşük olması
tasarrufun az olmasına, tasarrufun azlığı da yatırımların az olmasına yol açar. Az yatırım ise
gelir artışının az olması demektir. İkinci kısır çember talep–yatırım ilişkisine aittir. Yoksul
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ülkelerde gelir seviyesinin düşük olması, toplam talebin hem miktar hem de çeşit olarak çok
sınırlı olmasını gerektirir. Böylece bir ekonomide müteşebbisleri yatırıma yöneltecek, teşvik
edecek herhangi bir etken yoktur. Dolayısıyla yetersiz talep az yatırıma yol açacak ve
ekonomide gelir artışı az olacaktır. Üçüncü kısır çember gelir–verimsizlik ilişkisine aittir.
Gelir seviyesi düşük olan ekonomilerde insanlar gerektiği gibi beslenemezler. İyi beslenmeyen
insanların çalışma verimi ise düşük olur. Bunun sonucunda üretim yeterli oranda artmaz ve ülke
yine düşük gelir seviyesinde kalır.
Buna göre yoksulluğun kısır çemberi teorisi tasarrufu gelirin, geliri de yatırımın bir
fonksiyonu olarak ele almaktadır. Böyle bir varsayım doğru sayılırsa yabancı sermaye, dış
borçlanma ve dış yardımlar, yoksulluğun kısır çemberini kırmak için gerekli olacaktır. Çünkü
bu dış kaynaklar, tasarruf ve talep yetersizliğini yok ederek ekonomide yatırım ve gelir artışına
imkân yaratacaktır. Nurkse göre, azgelişmiş ülkelerin kendiliğinden bu kısır döngüden
çıkabilmeleri söz konusu değildir. Azgelişmiş ülkeler bu kısır döngüyü ancak yabancı sermaye,
borçlanma ya da dış yardımlar sayesinde kırabilirler. Azgelişmiş ülkeleri içine düştükleri
yoksulluk kuyusundan çıkaracak olan yine gelişmiş kapitalist ülkelerdir. Nurkse’ye göre
yatırımlar aynı dönemde ve farklı sektörlere yapılmalıdır. Böylece piyasa bütünüyle
genişleyeceğinden kısır döngüden kurtulmak mümkün olacaktır. Nurkse için geri kalmış bir
ekonominin gelişebilmesinin önemli bir aracı plandır. Çünkü ancak planlama sayesinde birkaç
sanayi dalında birbirini tamamlar ve destekler nitelikte yatırımlar gerçekleşebilecektir.
Geleneksel kalkınma iktisadi yaklaşımına göre, kalkınma için azgelişmiş ülkelerin iç
toplumsal yapılarının modernleşme yönünde evirilmesi ve ulusal burjuvazinin ulusal gelişme
nosyonu doğrultusunda yönlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim Rostow, kalkınmanın
başlaması için sadece sermaye birikiminin ve tarım ve sanayideki teknolojik gelişmenin yeterli
olmadığına, iktisadi modernizmi ciddiye alan ve yüksek seviyeli bir faaliyet olarak telakki eden
bir siyasi elitin, toplumda hâkim konuma gelmesinin gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu
kuram açısından kavranmaya çalışılan olgu azgelişmiş ekonomilerin nasıl bir iktisadi gelişme
yolu izleyebileceğidir.
Azgelişmiş ülkelerin kapitalist sistemin işleyiş mantığı içerisinde gelişebileceğini
öngören bu kuramlar, gelişmenin ana engellerini toplumların içyapılarında görmekte, iç
toplumsal yapıdaki bazı öğelerin kalkınma yönünde yeniden yapılandırılması gereğinde ısrar
etmektedir. Bu kuramlarda hedef homo economicus’u yaratmak ve bu insan tipinin faaliyet
göstereceği kurumsal çerçeveyi oluşturmaktır. Bu anlamıyla iktisadi kalkınma bir uygarlık tarzı
değişimini ifade etmektedir. Söz konusu yaklaşımların doğrusal gelişme inancı ve azgelişmiş
ülkelerin Batı sanayi ülkelerinin yaşadığı aşamaları geçirip bu ülkelere yetişebileceği savı, çoğu
azgelişmiş ülke için yakalamak için koştukları ama ulaşamadıkları bir heves olarak kalmıştır.

159

Kaynak: Reuters
Geleneksel kalkınma iktisadı kuramları, kalkınma sürecinin karmaşıklığını
kavramaktan uzak, son derece basit modellemelere dayandırılmıştır. Bu kuramlarda sosyal ve
siyasal yapıların veri olarak alınması kalkınma sorunun temel dinamiklerinin yeterince
açıklanamamasına neden olmuştur. Genel bir değerlendirme yapıldığında, kalkınma iktisadının
bir disiplin olarak ortaya çıkmasında ve 1970’li yılların ortalarına kadar geçen sürede bu
disiplinin ana damarını oluşturan bu yaklaşımlar, ekonomik kategorilerin dışına çıkamamaları
nedeniyle azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarına kapsayıcı çözümler üretememişlerdir.

7.3. Geleneksel İktisada Dayalı Kalkınma Yaklaşımlarının Eleştirisi
Geleneksel kalkınma kuramları azgelişmiş ülkelerin sorunlarını çözümlemede yeterli
olamamıştır. Birkaç ülke deneyiminden yola çıkarak tüm azgelişmiş ülke ekonomileri için
geçerli olabilecek genel bir kalkınma kuramının türetilmesi doğal olarak olası
görünmemektedir. Geleneksel kalkınma kuramlarının tüm azgelişmiş ülkeler için
benimsedikleri kalkınma yaklaşımları ve önerdikleri çözümler kalkınma sürecini kapsayıcı
olmaktan uzaktır. Kalkınma sürecini salt teknik bir sorun olarak görmek, sadece ekonomik
boyuta indirmek, kalkınmayı bir çeşit sosyal mühendislik olarak ele almak, gerçek dünyadaki
belirleyicilikleri yok saymak ve sorunun kültürel, ideolojik, siyasal boyutlarını dışlamak,
realitenin çok küçük bir veçhesini dikkate almak anlamına gelmektedir.
Kapitalist üretim tarzının işleyiş yasaları dünya ölçeğinde doğurduğu ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel sorunlar dikkate alınmadan sosyoekonomik ve kültürel bir olgu olan
azgelişmişliği anlamaya olanak yoktur. Bugüne kadar uygulanan reçetelerin kalkınma
modellerinin başarısızlığı, uluslararası sistemi organik bir bütün olarak ele almamaktan
kaynaklanmaktadır. Dünya ekonomisini tek tek ulusal ekonomilerin aritmetik toplamı olarak
ele alan yaklaşımlar terk edilmeden tutarlı bir azgelişmişlik kuramı oluşturulamaz ve gerçek
anlamda kalkınma stratejileri geliştirmek de olanaksızdır. Geleneksel yaklaşımların doğrusal
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gelişme inancı ve azgelişmiş ülkelerin Batı sanayi ülkelerinin yaşadığı aşamaları geçirip bu
ülkelere yetişebileceği savı, çoğu azgelişmiş ülke için yakalamak için koştukları ama
ulaşamadıkları bir heves olarak kalmıştır.
Bütün ülkelerin bir gün bugünün zengin ülkeleri gibi olabileceklerini düşünmek, bir
ülkedeki tüm yoksulların bir gün milli piyangodan ikramiye kazanarak zengin olacaklarını
düşünmek kadar anlamsızdır. Geleneksel kalkınma kuramlarının azgelişmiş ülkelerin kalkınma
sorunlarının analizinde yetersiz kalması, bu ülkelerin sorunlarını çözümlemeye yönelik yeni
yaklaşımların gündeme gelmesine neden olmuştur. Geleneksel kalkınma kuramlarının meta
merkezli kalkınma yaklaşımı, yerini yeni yaklaşımlarda eşitlikçi, insan merkezli ve çevre
duyarlı kalkınma anlayışına bırakmıştır. Azgelişmiş ülkelerde gerçek anlamda kalkınma
sürecinin başlatılabilmesi, bu ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapılarının iyi analiz edilmesine
ve bu yapıya uygun kalkınma stratejilerinin uygulanmasına bağlıdır. Azgelişmiş ülkelerin
kalkınma sorunlarına anlamlı bir yaklaşım getirebilmek için, kalkınma kuramlarının dayandığı
entelektüel / felsefi geleneği sorgulamalı ve sosyal bilimlerin diğer dallarıyla işbirliği içinde
ekonomik olmayan faktörleri ve bu faktörlerin kalkınma sürecinde nasıl bir işleve sahip
olduklarını kapsayacak şekilde sınırlarını genişletmelidir.

7.4. Geleneksel İktisada Karşı Geliştirilen Yaklaşımlar
7.4.1. İnsan Merkezli Kalkınma Yaklaşımı
Kalkınmanın bir amaç olmaktan çıkıp, araç hâline geliş süreci, genellikle kalkınma
yazınında tek taraflı algılana gelmiştir. Kalkınmanın bir amaç olmaktan çıkarak araç hâline
gelmesi, sadece gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke insanlarını etkilememiş, toplumların
ruhsuzlaşmasına da neden olmuştur. Gelişme “ya geliş ya öl” ilkesinin yaşama geçirildiği,
toplumsal yaşamın tepeden tırnağa disiplin edildiği, insanların koskoca birer makine olarak
kurgulanmış toplum içinde bireysel yaratıcılıklarını ve özgürlüklerini kaybettiği bir yapıya
dönüşmüştür. Değişme Batı toplumlarını rasyonelize olmuş bir makineye çevirdikten sonra
diğer toplumları da etkilemeye başlamıştır. Kapitalizmin sürekli üretim ve sürekli tüketim
mantığı, insana rağmen gelişme olgusunu gündeme getirmiştir.
Zenginliğin eşitsiz dağılımı, üretim miktarının sürekli artması ve artan üretim eylemi ile
üretilen malların aynı hızla tüketilmesi gerekliliği ve bununla birlikte artık başlı başına amaç
hâline gelen gelişme beraberinde sürekli olarak insanlar arası rekabet ve buna bağlı olarak
sürekli başarılı olma zorunluluğu ve toplumun artan oranda disipline edilmesine neden
olmuştur. Sonuçta üretim için üretim ya da tüketim için tüketim yönelimli bir toplum ortaya
çıkmıştır. Kalkınma kavramı ise, özgürleştirici içeriğinden farklılaşarak insani değişkenlerden
yoksun bir tanımlamaya B. Ingham’ın vurguladığı gibi meta merkezli bir tanımlamaya
dönüşmüştür. Geleneksel kalkınma kuramları ülkeleri kişi başına gelir düzeyinden hareketle
sınıflandırmaktadır.
Zamanla karşılaştırma için kullanılan seriler daha da zenginleştirilmiş gelişmiş ve
azgelişmiş ülkeleri birbirinden ayıran, kişi başına düşen gelirden sermaye donanımı, tasarruf,
yatırım, piyasa büyüklüğü gibi birçok ölçüt kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu kriterler
ekonomik meta merkezli bir anlayışı temsil etmektedir. İnsan merkezli kalkınma
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yaklaşımının temelinde ise sosyal, kültürel, siyasal yönleriyle insan bulunmaktadır. Amartya
Sen, kalkınma kavramını üretim ya da milli gelire bağlı olarak ele alan geleneksel kalkınma
kuramlarının büyüme ile kalkınmayı birbirine karıştırdığını belirtmekte ve kalkınmayı insana
ilişkin bir dizi özellik çerçevesinde tanımlamaktadır. Kalkınmanın aslında güzel bir yaşamla
ilgilendiğini, bunun da insanların oluşturduğu yaşamı merkez alması gerektiğini belirtmektedir.
Bu bağlamda, kalkınma yazınının direkt olarak ortalama yaşam süresiyle diğer bir deyişle,
yaşam standardı ile ilgilenmesi gerektiğini ileri sürmektedir.
Öte yandan geleneksel kalkınma kuramları niceliğin nitelik üzerindeki egemenliğini
meşrulaştırmasına hizmet etmiştir. İnsan merkezli kalkınma yaklaşımına göre, gelir artışı,
insanlar için önemlidir ama yaşamlarının toplamı değildir. Bu nedenle, kalkınma, gelir ve servet
artışının ötesinde bir olgudur. Kalkınma, ekonomik büyüme yanında bu büyüme sürecinin
nimetlerinin eşit olarak dağıtıldığı, büyüme sürecinde çevrenin tahribi yerine çevrenin
yenilendiği, insani seçeneklerin artırıldığı ve kişilerin kendi yaşamlarını etkileyen kararlara
katılım olanaklarının genişletildiği bir süreci temsil etmektedir. Bu anlamda insani kalkınmanın
iki yönü bulunmaktadır: bilgi ve yeteneklerin iyileştirilmesi gibi insani hünerlerin oluşturulması
ve edinilen bu hünerlerin üretken faaliyetler ya da kültürel, sosyal ve siyasal faaliyetlerde
kullanılabilmesi.
Kalkınma kavramının üretim ya da yıllık milli gelire bağlı olarak ele alan geleneksel
kalkınma kuramlarının aksine, insan merkezli kalkınma yaklaşımı, kalkınmayı insana ilişkin
bir dizi özellik bağlamında tanımlama yoluna gitmiştir. İnsan merkezli kalkınma yaklaşımına
göre kalkınma, yalnızca ekonomik büyüme ile sınırlandırılamayacağı gibi, sadece teknolojik
sorunlara da indirgenemez. Kalkınma, kültürel bir kimlik, kendine güven, büyük ölçüde
bağımsızlık, kendi yanıtlarını kendi arama eğilimi, temel ihtiyaçların karşılanması, geleceğe
açıklık ve toplumun üyelerinin daha insanca yaşama şeklini, kendi gayreti ve kendi araçlarıyla
sürdürebileceği bir sosyal ve zihinsel değişimi içermektedir. Bu yaklaşım, kalkınmanın aslında
güzel bir yaşamla ilgilendirilmesi gerektiğini bunun da insanların oluşturduğu yaşamı merkez
alan insan merkezli kalkınma yaklaşımı olduğunu belirtmektedir.
İnsan merkezli kalkınma kuramları kalkınmayı ölçme ya da analiz etme gibi pozitivist
bir eğilim yerine daha çok kalkınmanın ne olduğundan çok, ne olması gerektiği üzerinde
yoğunlaşmaktadır. İnsan merkezli kalkınma yaklaşımı daha önce uzun yıllar azgelişmiş
ülkelerin gelişmişliklerini ifade etmekte kullanılan ekonomik kalkınma ya da sosyoekonomik
kalkınma kavramlarından farklı olarak toplumların yaşam kalitesinin iyileştirilmesini esas
almaktadır. Bu nedenle insan merkezli kalkınma yaklaşımı gelirin yanında insan mutluluğu ve
yaşam kalitesini, iyi bir eğitimi, insanın her alanda yaratıcılığını kullanmasına olanak sağlayan,
demokratik hak ve özgülüklerinin güvence altına alındığı sağlıklı ve uzun bir yaşamı
içermektedir.

7.4.2. Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı
Yoksulluğun giderilmesi kapsamında beslenme, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin
sağlanmasına öncelik veren çalışmalar temel ihtiyaçlar yaklaşımı, adıyla yeni bir kalkınma
yaklaşımının doğmasına yol açmıştır. Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, insanların iyi bir yaşam
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sürebilmesi için belli fiziksel sosyal ve psikolojik olanakların gerekli ve evrensel olduğu tezini
öne sürerek kalkınmanın ana hedefinin öncelikli olarak bu ihtiyaçların giderilmesi olduğunu
savunmaktadır. Bu bağlamda kalkınma sürecinde nesnel sermaye birikimine dayalı büyüme
kadar, gelir dağılımı boyutu ve beşeri sermaye yatırımları da büyük önem taşımaktadır.
Ekonomik büyüme bir gereklilik olarak görülmekle birlikte yarattığı sonuçlar nedeniyle
kalkınma sürecine ilişkin göstergelerin ve amaçların yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu
yaklaşımı kurucularından olan D. Seers, kalkınmanın anlamı adlı eserinde kalkınma kavramının
içeriğini tartışarak kalkınmanın merkezinde insanın yer aldığını ve insani potansiyelin
gerçekleşmesinin kalkınmanın temel ölçüsü olduğunu vurgulamıştır. Geleneksel kalkınma
kuramları insani potansiyelin gerçekleşmesine hizmet edememiştir.
Bu yaklaşımın temelinde yatan anlayış, sağlık eğitim, beslenme, konut gibi temel
hizmetlerin direkt olarak sağlanmasının, büyümeyi hızlandırmaya ya da yoksulların gelirini ve
verimliliğini artırmaya yönelik alternatif stratejilere göre, mutlak yoksullukta daha çabuk bir
azalmaya yol açacağıdır. Çünkü alternatif büyüme stratejileri sayılan temel hizmetlerin
tedarikinde başarılı olamamakta, yoksulların verimlilik ve gelirlerinin arttırılması ilk planda
temel ihtiyaçların sağlanmasına bağlı olmakta ve yoksulların gelirlerini arttırma yoluyla temel
ihtiyaçlarının sağlanması uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Temel ihtiyaçlar
yaklaşımında belirleyici unsur, ekonomik kalkınma ile yoksulluğu en aza indirecek yönde
ihtiyaçlar arasında ayrım yapmaktır. Bu yaklaşımın en önemli yanı, insanı temel alması bireysel
ihtiyaçların karşılanmasından çok toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmasıdır.
Geleneksel kalkınma kuramlarının her şeye rağmen kalkınma anlayışına karşın,
insanların var oluş koşullarını ön plana çıkaran bu yaklaşım oldukça önemli bir aşamayı temsil
etmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde ekonomik büyüme bir gereklilik olarak görülmekle
birlikte yarattığı kabul edilemez sonuçlar nedeniyle sürece ilişkin göstergelerin ve amaçların
yeniden tanımlanması gerektiği savunulmaktadır. Buna göre GSMH göstergesi ekonomik
büyüme sürecinde yer alan birçok olumsuzluğun görülmesini engelliyor olması nedeniyle
gerekli düzeltmeler yapılarak toplumsal refah boyutunu da içerecek şekilde Gayri Safi Milli
Refah olarak tanımlanmalıdır. Bu yaklaşımın temel vurgusu bireysel olandan yoksul çoğunluğu
kapsayacak şekilde toplumsal olana doğru kaymaktadır. Bu bağlamda toplumsal amaçlar insan
ihtiyaçlarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi anlamında yeniden tanımlanmaktadır.
Temel ihtiyaçlar yaklaşımı azgelişmişliğin temel nedeni olarak altyapı yetersizliği,
piyasaların istikrarsızlığı, nitelikli eleman yetersizliği, kötü yönetim, kalkınma planlarının
başarısızlığı ve siyasal istikrarsızlık üzerinde durmakta, azgelişmişlik sorununu çözümü için
yalnızca ekonomik büyümenin koşullarını belirlemenin yeterli olmadığını, büyümenin
meyvelerinin paylaşılmasına da önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda, insan
kaynaklarının geliştirilmesi, işsizlik sorunun çözülmesi, kırsal kalkınmanın hızlandırılması ve
en temel insan ihtiyaçlarının asgari ölçülerde de olsa sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu
yaklaşımın ayırt edici özelliği, ekonomik büyüme ile yoksulluğu en aza indirecek ihtiyaçlar
arasında ayrım yaparak insanı temel almasıdır. İnsani değerler, bütün çağların bütün insanlığın
dünya görüşünce kabul edilen evrensel değerdir.
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Ekonomik büyüme ise, insani gereksinimlerin giderilmesinin ön koşulu değil,
sonucudur. Bu bağlamda bu yaklaşımın ana hedefi yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması
olarak ortaya konulmaktadır. Kalkınma olgusuna çok yeni bir bakış açısı getirmekle birlikte
temel ihtiyaçlar yaklaşımı ekonomik kalkınmayı kendi başına bir amaç olmaktan çıkarıp,
toplumsal refahın gerçekleşmesine hizmet edecek bir araç düzeyine indirgemektedir. Bu
nedenle bu yaklaşımın pratik olarak uygulanabilirliği söz konusu değildir.

7.4.3. Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı
Geleneksel kuramlar, doğal kaynak arzının sınırsız olduğunu ve bu kaynakların üretim
süreci içerisinde ürüne dönüştürülme potansiyelinin sonsuz olduğunu kabul etmektedir. Sınırsız
doğal kaynak arzı varsayımından hareket eden geleneksel kalkınma kuramları kaynakların
sınırı ve tükenebilirliği ve bunun uzun dönemde ortaya çıkarabileceği sorunları doğal çevre
üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate almamıştır. Bu yanılgının temelinde doğal kaynakların
sermaye olarak değil, gelir getiren bir meta olarak algılanması yatmaktadır. Oysa sermayenin
en büyük kısmı doğanın sağladığı kaynaklardır. Ekolojik sorunların anlaşılması ve
çözülebilmesi için doğanında bir ekonomik faktör olarak görülmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda, doğanın sürekli olarak kendi kendini yenilediğini varsayan ve doğayı yalnızca
üretken güçleri açısından değerlendiren geleneksel anlayışın sorgulanması gerekmektedir.
Emek, sermaye ve teknolojik değişmenin doğa ile uzlaşma doğrultusunda bir yönelim,
kalkınma kuramında yeni bir yaklaşıma yol açmıştır. Sürdürülebilir kalkınma olarak ifade
edilen bu yeni yaklaşım, kalkınma sorununa yeni bir boyut getirmektedir. Kapitalizmin en
önemli gelişme dinamiği doğanın üretim sürecinin girdisi olarak tüketilmesidir. Kapitalist
üretim mantığı çerçevesinde doğanın metalaştırılması, doğanın tahrip edilmesine neden
olmuştur. Günümüzde toplumun yaşam düzeyini artırmak için atılan teknolojik adımlarda
teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz
kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma kaynağı tekrar yerine koyabilme hızından daha hızlı kaynak tüketimini
önlemeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ekonomik ve teknolojik faaliyetlerin tüm
dünyada yaşamın sürmesi için gerekli olan doğal kaynakları hiçbir şekilde tehlikeye
sokmamasını esas almaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, temel ihtiyaçlar esas alınarak oluşturulan bir
üretim ve tüketim düzeyi öngörmekte, doğayı tamamen tüketmeyen ve gelecek kuşakları
yükümlülük altına almayan çevreyle uyumlu bir kalkınma anlayışını ifade etmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma çevreye karşıt büyümeden çevreye uyumlu büyümeye geçişi ifade
etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramıyla vurgulanmak istenen konu, ekonomik
büyümenin tek başına yeterli ve arzulanır olamayacağı, yaratılan zenginliklerin ülkeler,
bölgeler ve gelir gruplar arasında adaletli bir biçimde dağıtılması ve bu süreçte çevresel
değerlerin de korunması gerektiğidir. İnsanlığın en önemli zenginlik kaynağı olan doğal çevreyi
gözetmeyen, geri döndürülemez biçimde yok eden bir ekonomik büyüme süreci uzun vadede
sürdürülemez bir süreçtir. Çünkü bu tür bir süreç bir yandan, fiziki sermaye mallarını arttırırken,
diğer yandan doğal sermayeyi tüketmekte, dolayısıyla ülkenin toplam sermaye stoku
azalmaktadır.
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Kaynak: The Guardian
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının temel amacı, karar vermede ekonomik, çevreyle
ilgili ve toplumsal boyutları birleştirmektir. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi doğal kaynak ve
çevre yönetiminde kullanılan ekonomik araçların yönlendirilmesi anlamına gelmektedir.
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi doğal kaynakları ve çevreyi etkileyen üç yeni
değişikliğin yapılmasını gerektirmektedir. Bunlar kaynakların korunmasında fi yatların rolünün
daha fazla vurgulanması, çevresel muhasebenin milli gelir muhasebesi içerisinde görülmesi ve
çevreyi etkileyen altyapı projelerinde uygun indirim oranlarının kullanılmasıdır. Sürdürülebilir
kalkınmaya ulaşılması doğal kaynakları koruyucu vergilerin konmasına ve kirliliği azaltacak
hedeflerin tutturulmasına bağlıdır. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı sadece çevre korumanın
ön plana çıktığı bir kalkınma anlayışını ifade etmemekte, kalkınmaya ilişkin bütün ekonomik,
finansal, ticari ve endüstriyel politikaların, büyümeyi, ekonomik, sosyal, çevresel açılardan
sürdürülebilir kılmak amacıyla uyumlaştırıldığı bir süreç olmaktadır.

7.5. Kalkınma Kuramlarının Geliştirilmesinde Toplumsal Yapının
Önemi
İktisadi kalkınma kavramı, büyüme kavramından farklı bir anlam ifade etmektedir.
Ekonomik büyüme rakamsal ifadeleri gerekli kılarken, kalkınma kavramı toplumsal bir
bütünleşmeyi, kurumsal yapıların iyileştirilmesini ve gelişmişlik düzeyinde etkili rol oynayan
bir süreci kapsar. Bu açıdandır ki kalkınma ile ilgili yaklaşımlar öne sürülürken birtakım
eksiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu eksikliklere bakıldığında karşımıza şu sorunlar
çıkmaktadır: Kalkınma teorileri genellikle, ekonomik olgular üzerinden düşünce geliştirme
yoluna gitmişler, toplumsal faktörleri göz ardı etmişlerdir. Toplumun genelini içine almadan
savunulan yaklaşımlar bu yönden eksik bir anlatıma sahip olmuştur. Oysa kalkınma, toplumsal
bir olgudur ve toplumsal yapının dışında değerlendirilemez. Bottomore’a göre, toplumsal yapı,
sosyokültürel, siyasal, psikolojik ve ekonomik bütünü içine almaktadır. Başka bir ifadeyle
toplumsal yapı; ekonomi, siyaset, kültür, eğitim ve aile gibi temel kurumların ve grupların bir
kompleksidir.
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Kalkınma iktisadının gelişimine bakıldığında dönem içerisinde birçok görüş ortaya
atılmıştır. Büyüme olgusunun tek başına yeterli olmadığını anlayan iktisatçılar, ayrı bir kavram
ve disiplin olarak gördükleri gelişmeyi tamamlayan kalkınma kavramı üzerine çeşitli teoriler
geliştirmişlerdir. Bu teorilerde göze çarpan bir yön olan, yaklaşımların ikili yapıda gruplaşması
ve bu gruba dâhil olmayan görüşlerin de başka bir başlık altında toplanmasıdır. Her bir
kalkınma stratejisinin kalkış noktası ise ya ekonomik kaynakların yetersizliği, ya piyasaların
aksaklığı veya her ikisinin aynı anda olmasıydı. Söz konusu teorilerde sosyal değerler, siyasal
ve toplumsal düzen fonksiyona dâhil edilmemekte ve bu nedenle de kalkınmaya yönelik statik
yaklaşımlar geliştirilmekteydi.
Ortaya konan düşünceler incelendiğinde toplumları geliştirme aşamasına katkı
sağlamada yetersiz oldukları görülmektedir. İster kaynakların oluşumu, ister kullanımı, isterse
dağılımı aşamasında olsun, ekonomi dışındaki faktörlerin de kalkınma sürecine doğrudan etkisi
bulunmaktadır. Geri kalmışlık olgusunu yaratan tek unsur ekonomik faktörler değildir. Aksine
ekonomi dışı faktörlerdeki eksiklikler bu olgunun oluşmasında etkendir. Bu açıdan bakıldığında
tek boyutlu incelenen sürecin diğer faktörleri de göz önünde tutarak çıkarım yapması ve buna
göre teoriler oluşturması gerekmektedir. Sosyokültürel değerlerin ekonomik kalkınmada
sınırlayıcı etkileri ile itici güçlerinin göz ardı edilmesi konu ile ilgili diğer bir eksikliktir.
Gelenekçilik adı altında anlatılan bu sorun kısaca modernleşme yolunda ilerleyen
ülkelerin geri kalmışlığı olarak algılanmamalıdır. Hatta kalkınma yolunda geriye dönüp ders
alınacak ve yol gösterecek bir araç bile olabilir. Bu şekilde toplumlar, kendi öz benliklerini de
koruyarak anlamlı ve güçlü bir gelişme trendi yakalayabileceklerdir. Kalkınmayı, sosyokültürel
değer ve kurumların çağdaş işlevlere uyarlanma süreci olarak düşünmekte yarar vardır.
Kalkınma teorilerinde eksiklik olarak görülen bu sıkıntı, genel anlayışla teorileri tepeden inme
şekilde topluma uygulamaya geçirmek olarak ortaya çıkmaktadır. Tek bir teorinin ve inceleme
alanın dar kullanıldığı bir düşüncenin tüm toplumlar için aynı derecede uygulanıp başarı
sağlayacağı düşünülemez. Her toplumun yapısı, özellikleri, kurumsal işleyişi ve değerleri
farklıdır.
Bir toplumda geçiş aşaması olarak değerlendirilen yapılanmanın bir başka ülkede daha
farklı bir aşamada başarısızlıkla sonuçlanması olasıdır. Oluşturulacak yaklaşımların toplumun
yapısını dikkate almadan sınırlı faktörle ele alınması, gelişmek adına adım atan ülkelerde
uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Yanlış uygulanan yöntemlerle ya da örnek aldığı
toplumların kendi ülkesinde de başarılı olacağı düşüncesiyle çok daha farklı sonuçlara
ulaşılmaktadır. Bu nedenle, genel yaklaşımların tüm toplumlar için uygun olduğu konusu ciddi
sıkıntı yaratmaktadır. İngiltere veya Almanya’da yaşanan değişim sürecinin Türkiye‟ de de
aynı şekilde yaşanacağı beklenemez. Örneğin Rostow’un aşamalı kalkış teorisinde her ülke her
aşamayı yaşamamış olabilir ya da o aşamada oluşan değişimleri farklı şekilde geçirmiş olabilir.
Az gelişmiş ülkeler üzerindeki genellemeci kalkınma yaklaşımları yüzünden, politik, kültürel
ve ekonomik düzeylerde ortaya çıkan olumsuzluklar, söz konusu ülkelerin performanslarını
olumsuz etkilenmekte ve hatta bazı durumlarda dikkatleri sorunların gerçek nedenlerinden ve
sorunun kendisinden başka tarafa çektikleri de gözlemlenmektedir.
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Bu yüzden geri kalmış ülkeler kendi içlerinde değerlendirilmeli ve genel teoriler
çerçevesinde toplumsal değerleri göz ardı edilmemelidir. Kısaca söylemek gerekirse,
gelişmemiş ülkelerin problemlerinin çözülebilmesi için genellemeler yapmak yerine, o
toplumların içindeki güçleri tanımak ve geri kalmışlık sorunlarını o ülkenin kendi içinden
değerlendirmelerle yapmak gerekmektedir. Kalkınma kuramlarında göze çarpan bir diğer konu
da kısa süreli çözümlerde yetersiz kalmalarıdır. Oluşacak ani ekonomik krizlerde ya da şoklarda
uygulanacak yöntemler açısından verimli olamamaları, az gelişmiş ülkelerde bu krizlerin daha
ağır şekilde yaşanmasına yol açmıştır. Kuramlar uzun döneme yayılmış maddeler hâlinde
sıralanırken kısa dönem istikrarsızlıklarında ne yapılacağı, hangi yöntem uygulanacağı konuları
ciddi başarısızlıklara yol açmıştır.

Kaynak: Greenpeace
Örneğin; 1970’li yıllarda meydana gelen ekonomik sorunlarda ülkeler ciddi bir sıkıntıya
düşmüş ve kısa dönemde neler yapılacağı konusu belirsiz olduğundan az gelişmiş ülkeler bu
ekonomik şokları çok daha fazla kayıpla ve sıkıntıyla yaşamak zorunda kalmışlardır. Ekonomik
krizlerin sıkça yaşandığı dönemlerde toplumsal yapıdaki bölünme ve politik sürece karşı oluşan
güvensizlik ortamında, sürecin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ciddi şekilde
uygulanabilirliği yüksek yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Gelişmiş ülkelerde toplumun alt kesimleri
bunu çok hissedemese de, kalkınmaya çalışan toplumlarda ekonomik bunalımlar çok daha
sancılı geçmektedir. Ortaya çıkan bu tabloda politika yürütücülerin alacağı kararlarda ve
ekonomistlerin yürüteceği metotlarda toplumun çıkarlarını ve gelişimini de gözetmeleri
gerekmektedir.
Bu aşamada örnek alacakları ülkelerde uygulanan yöntemlerin kendi kültürlerinde nasıl
sonuçlanacağını, başarılı olup olmayacağını iyi analiz etmek zorundadırlar. Kalkınma
kuramlarındaki statik olgu, bunları sağlayıcı nitelikte olmadığından da büyük bir eksiklik olarak
görülmektedir. Çünkü toplum değişen ve gelişen bir yapıdadır. Oluşturulacak yaklaşımların da
topluma ayak uydurabilmesi ve sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için dinamik yapıda olması
gerekmektedir. Kültürel yapı ve her toplum kendi döneminde kendi şartlarında incelenmeli,
aksaklıklar belirlendikten sonra her ülkeye göre çözüm yolları aranmalıdır. Kalkınma
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kuramlarının eksik bıraktığı diğer konu da çevre faktörüdür. Yapılan çalışmalarda ekonomik
büyümenin sağlanmasında parasal olguların daha ön plana çıkması ve kuramların bu çerçevede
temellendirilmesi, doğa-insan ilişkisinde tahrip edici boyutların ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
Yapılan bu değerlendirmeler ve eleştirilerden sonra kalkınma kavramının salt ekonomik
göstergeler ile incelenmesinin yanlış olacağı, kalkınmanın bir süreci ifade ettiği ve bu sürece
birçok faktörün dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buradan da yola çıkarak oluşturulması
gereken çok boyutlu bütünsel bir kalkınma sürecinin ifade edilmesi gerekmektedir. Kalkınma
olgusu, tarih boyunca çeşitli açılardan değerlendirilmiş ve tanımlaması yapılmıştır. Her bir
tanımda dikkati çeken öğe toplum öğesidir. Toplumsal bütünleşme ve tabana inen
değişikliklerin yapılması gerekliliğini bütünsel kalkınma sürecinin kritik noktalarını
oluşturmaktadır. Teorilerde eksik kalan yönler bu yaklaşım sayesinde tamamlanmış olacaktır.
Çünkü bütünsel kalkınma olgusu, toplumsal, sosyal, siyasi ve psikolojik etmenleri de
içine alarak topyekûn bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Geri kalmış toplumların kalkınma
süreçlerini genel hatlarla ele almayıp, her toplumun kendi yapısına ve kültürüne uygun
politikalar ve düzenlemeler yapmayı uygun görmektedir. Ekonomik, psikolojik, sosyokültürel
ve politik faktörlerin karşılıklı ilişkisi sonucunda kalkınma olgusunun belirlendiğinin ortaya
konulmasıyla, gelişmekte olan ülkelerin birçok problemi bölünmemiş, yani problemin karşılıklı
bağımlı yönleri ortak biçimde araştırılmış olacaktır. Bu inceleme yöntemi sayesinde iktisadi,
politik, kültürel ve psikolojik faktörler arasında kalkınma açısından ilişki kurmanın önemi
vurgulanarak, bazı değişkenler arasındaki ilişkilerin neden karşılıklı bir biçimde ele alınması
gerektiği daha rahat anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Bütüncül bir kalkınma yaklaşımının olmazsa olmaz unsurlarını açıklayınız.

2)
Geleneksel kalkınma iktisadı kuramlarının kalkınma literatürüne yaptığı
katkıları anlatınız.
3)

Geleneksel iktisada dayalı kalkınma anlayışının eksiklerini belirtiniz.

4)
belirtiniz.

Geleneksel iktisada karşı geliştirilen yaklaşımların hangi unsurları temel aldığını

5)
açıklayınız.

Sürdürülebilir kalkınma mümkün mü? Cevabınız evet ise, ne şekilde olduğunu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kalkınma kavramını açıklamak adına geliştirilen teorilere giriş yaparak,
önce geleneksel iktisada dayalı kalkınma yaklaşımlarını inceledik. Geleneksel iktisada dayalı
yaklaşımların eksik kaldığı noktalarda geliştirilen yeni yaklaşımlara göz atarak, sürdürülebilir
kalkınmaya giden yola açıklık getirdik.
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Bölüm Soruları
1)

Bütüncül kalkınma yöntemi, aşağıdakilerden hangisini içermez?

a)

Kültürel faktörler

b)

Psikolojik faktörler

c)

Politik faktörler

d)

İktisadi faktörler

e)

Coğrafi faktörler

2)
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iktisada dayalı kalkınma yaklaşımını
savunan iktisatçıların varsayımlarından biri değildir?
a)
farklıdır.

Az gelişmiş ülke ekonomileri, gelişmiş ülke ekonomilerinden nitelik olarak

b)
Azgelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerin kapitalizm öncesi yapılarına benzer
geleneksel toplumlardır.
c)

Azgelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerin gelişim çizgisini izleyecektir.

d)
Az gelişmiş ülke ekonomilerine yönelik incelemelerin yöntemleri, gelişmiş
ekonomilerinkilerle aynı olmalıdır.
e)

Az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkeleri takip ederek modernleşebilirler.

3)
Geleneksel iktisada dayalı kalkınma teorisyenlerine göre aşağıdakilerden
hangisi az gelişmişliğin nedenlerinden değildir?
a)

İşçi sınıfının gelişmemesi

b)

Tasarruf oranlarındaki yetersizlik

c)

Pazarın yeterli büyüklükte olmaması

d)

Yatırımlardaki yetersizlik

e)

Sanayi sektörünün gelişmemiş olması
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4)

Nurkse’a göre gelişmemiş ülkeler aşağıdakilerden hangi özelliklere sahiptir?

a)

Geniş pazar büyüklüğü

b)

Yüksek üretim düzeyi

c)

Düşük üretkenlik düzeyi

d)

Yeterli sermaye birikimi

e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iktisada karşı geliştirilen yaklaşımlardan

a)

İnsan merkezli kalkınma yaklaşımı

b)

Meta merkezli kalkınma yaklaşımı

c)

Coğrafi merkezli kalkınma yaklaşımı

d)

Toprak odaklı kalkınma yaklaşımı

e)

İşçi odaklı kalkınma yaklaşımı

biridir?

6)
Aşağıdakilerden hangisi Nurkse’a göre az gelişmiş ülkeler içine düştükleri kısır
döngüyü kırma yollarından biri değildir?
a)

Tasarruflar

b)

Dış yardımlar

c)

Yabancı sermaye

d)

Borçlanma

e)

Hiçbiri
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7)
yer almaz?

İnsan merkezli kalkınma yaklaşımının odağında aşağıdaki unsurlardan hangisi

a)

İyi bir eğitim

b)

Demokratik hak

c)

Özgürlükler

d)

Sağlıklı uzun yaşam

e)

Verimlilik artışı

8)
Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlar yaklaşımına göre az gelişmişliğin
çözümlerinden biri değildir?
a)

İşsizlik sorununun çözülmesi

b)

İstikrarlı tüketim yapısı

c)

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

d)

Kırsal kalkınmanın hızlandırılması

e)

Temel ihtiyaçların asgari ölçüde karşılanması

9)

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının odağında hangi faktör yatar?

a)

İnsan

b)

Verimlilik

c)

Sermaye

d)

Artı değer

e)

Çevre

10)
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11)
hangisidir?

D.Seers’a göre kalkınmanın merkezinde yer alan faktör aşağıdakilerden

a)

Üretim

b)

İnsan

c)

Tasarruf

d)

Refah artışı

e)

Sanayi

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)a, 4)c, 5)a, 6)a, 7)e, 8)b, 9)e, 10)b
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8. KALKINMA TEORİLERİ: YAPISALCI YAKLAŞIM, BAĞIMLILIK
YAKLAŞIMI, İKİLİK TEORİSİ VE YAPISAL DEĞİŞİM MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Yapısalcı Yaklaşım

8.2.

Bağımlılık Yaklaşımı

8.3.

İkilik Teorisi

8.4.

Yapısal Değişim Modelleri

8.5.

Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım: Neo-liberal Kalkınma Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kalkınma teorilerinde yapısalcı yaklaşımın yeri nedir?

2)

Yapısalcılara göre kalkınmanın temelinde hangi ögeler yatar?

3)

Yapısalcılar hangi konuda kendi aralarında da ayrım gösterir?

4)

Bağımlılık Kuramı ve İkilik Yaklaşımı nedir?

5)

Bu yaklaşımların kalkınma literatürüne katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yapısalcı yaklaşım

Ekonomik kalkınmanın
temelindeki unsurun
yapısalcı yaklaşıma göre
değerlendirilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaklaşıma katkıda bulunan
iktisatçıların görüşleri daha
yakından incelenebilir

Bağımlılık yaklaşımı

Kalkınma literatüründe
bağımlılık kuramının çıkış
noktasının anlaşılması

Ortaya çıktığı dönemi daha
yakından tanıyabilmek için
okumalar yaparak
geliştirilebilir.

İkilik teorisi

Azgelişmişliğe çözüm olarak
sunulan teoriler arasında
ikilik teorisinin yerinin
kavranması

Az gelişmiş ülke örnekleri
incelenerek teorinin
geçerliliği üzerine araştırma
yapılabilir.

Yapısal değişim modelleri

Yapısal değişim
modellerinin çıkış noktasının
ve temsilcilerinin kalkınma
iktisadına katkılarının ortaya
konması

Daha önce bahsedilen
yaklaşımlarla
karşılaştırılarak hangi
noktada fark yarattığı
gözlemlenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Bağımlılık kuramı



İkilik teorisi



Yapısalcı yaklaşım



Neoyapısalcı yaklaşım



Neoliberal kalkınma
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Giriş
Bu bölümde yapısalcı yaklaşım eşliğinde kalkınma kuramlarına kaldığımız yerden
devam edeceğiz.

180

8.1. Yapısalcı Yaklaşım
Yapısalcılara göre ekonomik kalkınmada en temel unsur sermaye birikimidir.
Azgelişmiş ülkeler sermaye birikimi yetersiz ülkelerdir. Bu ülkelerde sermaye birikiminin
yetersiz olmasının nedeni, iç piyasa çaplarının küçük olması dolayısıyla sermaye sahiplerinin
yatırım için gerekli teşvik ve uyarılara sahip olmamasıdır. Azgelişmiş ülkelerde dar piyasalar
bu ülkelerin sanayileşme süreçlerine yeterli desteği sağlayamamaktadır. İç piyasanın küçüklüğü
sorunu uluslararası piyasalara açılarak giderilebilir. Ancak, azgelişmiş ülkelerin girişimcileri
gelişmiş ülkelerin güçlü girişimcileriyle rekabette zayıf kalmaktadır. Bu zayıflık, azgelişmiş
ülkelerin birincil mallardan oluşan ihracatlarını daha sermaye yoğun mallara doğru kaydırmaya
çalıştıklarında daha da artmaktadır.
Bu nedenle, Furtado ve Sungel gibi yapısalcılara göre, azgelişmiş ülkelerin
sanayileşmelerini uluslararası talep ve ihracata dayandırmaları mümkün değildir. Yapısalcı
yaklaşımın temsilcilerinden Singer, uluslararası ticaretin ve yabancı sermaye yatırımlarının
azgelişmiş ülkelere fazla bir yarar sağlamadığını dahası bu ülkelerin sanayileşmelerinin önünde
bir engel oluşturduğunu ileri sürmüştür. Yapısalcı kuramın öncüsü Arjantinli iktisatçı Raul
Prebisch, serbest ticaretin getirdiği uzmanlaşmanın ticarete katılan tüm ülkelerin ortak yararına
olmadığını, aksine birincil ürünlerde uzmanlaşmış olan çevre ülkelerden sanayi ürünlerinde
uzmanlaşmış olan merkez ülkelere bir gelir aktarımına neden olduğunu iddia etmektedir.
Prebisch’e göre uluslararası işbölümünde teorik bakımından doğruluk payı varsa da, bunun
gerçeklere uymayan bir varsayıma dayandığı hep unutulmuştur. Çevreden merkeze gelir
aktarımını açıklamada en temel değişken, dış ticaret hadlerinin çevre ülkelerin aleyhine
işlemesidir.
Prebisch, ticaret hadlerinin sürekli azgelişmiş ülkeler aleyhine seyrettiğini göstermiş,
merkez ülkeleri ile çevre ülkeleri arasında eşitsiz bir değişimin olduğunu savunmuştur.
Gelişmiş sanayi ülkelerindeki oligopolist pazar yapısı nedeniyle fiyatların aşağıya doğru esnek
olmaması, teknolojik ilerlemelerden doğan kazançların yüksek ürün fiyatlarıyla faktör
sahiplerine gitmesine neden olmuştur. Buna karşın azgelişmiş ülkelerde meydana gelen
verimlilik artışları tarımsal ürün ve ham madde pazarlarında işleyen yoğun rekabet nedeniyle
fiyatların düşmesine yol açmış, sonuçta azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere dış ticaret
hadleri yoluyla bir gelir aktarımı gerçekleşmiştir. Geleneksel dış ticaret kuramını reddeden
Prebisch, bu ana temadan hareketle politika önerisi olarak kendine yeterli bir ekonomi kurma
ve içe dönük ekonomik kalkınmayı savunmaktadır. Ticaret ve ihracat yönelimli bir stratejiden
ziyade, belli bir miktar korumacılığın tercih edildiği ithal ikamesine dayalı bir kalkınma
stratejisi önermiştir.
Gelişme stratejisi olarak ECLA (Latin Amerika Ekonomik Komisyonu) tarafından
geliştirilen yapısalcı tezler, ithal ikameci bir sanayileşmeyi, bölgesel bütünleşmeyi, azgelişmiş
ekonomilerde statik ve dinamik etkinliğin sağlanması için Keynesçi yaklaşımda öngörülenden
daha kapsamlı ve esnek devlet müdahalesini gerekli görmektedir. Bu denli kapsamlı iktisat
politikasında etkinliğin sağlanabilmesi için de müdahalenin bir plan çerçevesinde yapılması
gereği üzerinde durulmaktadır. Bu noktadan hareketle “rastgele ithal ikamecilik” “planlı ithal
ikamecilik” ayrımı yapılmaktadır.
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İlki nihai mamul üretiminden başladığı ve ithal girdilere dayalı bir üretim sürecine
neden olduğu için dışa bağımlılığı artırmaktadır. İkincisi ise, dünya ekonomisine olan
bağımlılığı azalttığı ölçüde bunalımdan çıkışı sağlamaktadır. Bunalımı aşmanın yolu özerk bir
kalkınma sürecini başlatmaktan geçmektedir. Bu da ancak planlı bir ithal ikameci sanayileşme
ile olası görülmektedir. İthal ikamesi süreci yapısalcıların beklentilerinin aksine özerk bir
gelişme yolu olmamış, stratejinin kendi içinde barındırdığı ithalat kapasitesini genişletme
dinamiği azgelişmiş ülkelerin mali, teknolojik ve ticari bağımlılığına yol açmıştır. İthal ikameci
sanayileşme artan bir dış borçlanma ile mümkün olmuştur.

Kaynak: Reuters
İthal ikamesinin ilk aşamasında hızlı bir ekonomik gelişme sağlanmasına karşın ileri
aşamalarda azgelişmiş ülkeler büyük zorluklarla karşılaşmıştır. İthal ikameci sanayileşme,
kaynak israfı, ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etki yapması, yatırım malları sanayinin
gelişmesini engellemesi yanında sağlıksız bir tüketim yapısını pekiştirip yaşatmak gibi bir
sonuç da doğurmuştur. Koruma olanaklarından yararlanan ithal ikameci sektörler ihracat
sektörleri aleyhine gelişirken, ithal ikameci sanayileşme pahalı bir sanayileşme süreci olmuştur.
Koruma duvarları nedeniyle ithal ikamesi sürecinde etkinlik, verimlilik, ürün çeşitlendirmesi,
teknolojik gelişmenin izlenmesi gibi maliyet düşürücü ve rekabetçi düzeyi artırıcı olgular
üreticiler tarafından kolaylıkla ihmal edilmiştir.
Bugün azgelişmiş ülkelerde ortaya çıkan olumsuz durumun temelinde, sanayileşmeye
sondan başlanması ve ileri kapitalist ülkelerin mevcut tüketim düzeylerinin taklit edilmesi
yatmaktadır. Bir bütün olarak ülke ekonomisini korumayı öneren ithal ikameci politikalar,
1980’li yılların başlarında dünyanın birçok yerinde tıkanmış ve geniş ölçüde terk edilmeye
başlanmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak yapısalcı yaklaşımlarda revizyona
gidilmiştir. Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorununa farklı çözüm önerileri getiren neoyapısalcı yaklaşım geliştirilmiştir. Yurtiçi yerli sanayinin gelişiminin teşvik edilmesi ve
yapısal koşullara verilen önem korunmakla birlikte, devletin talep yaratması ve yatırım
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planlamasına ilişkin görece tek yanlı bakıştan uzaklaşılarak, uluslararası piyasalarda yer alan
rekabetçi firmalarla baş edebilecek etkin bir girişimci sınıfın oluşturulması ve desteklenmesinin
önemine vurgu yapılmaya başlanmıştır.

8.2. Bağımlılık Yaklaşımı
Hızla kalkınma isteklerine rağmen, azgelişmiş ülkelerde uygulanan ekonomi
politikalarının yeterince başarılı olamaması, kalkınmanın daha çok içsel faktörlerle ele alındığı
‘geleneksel kalkınma iktisadı yaklaşımı’na duyulan ilginin azalmasına yol açmıştır. 1960’lı
yılların sonlarına doğru, azgelişmişliği içsel faktörlerden daha ziyade dışsal faktörlerle
açıklamaya çalışan yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların içinde en kapsamlı olanı
bağımlılık kuramıdır. Bağımlılık Kuramı, geleneksel kalkınma iktisadı yaklaşımını savunan
kalkınma araştırmacılarının ileri sürdükleri düşüncelerin gerçekleşmediğini ve bu düşüncelerin
azgelişmişlik sorununu çözecek yerde bu toplumların azgelişmişliğinin daha da artmasına
katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir.
Geleneksel kalkınma iktisadı kuramının iyimser yaklaşımı, bağımlılık kuramı ile
birlikte yerini kötümserliğe, ekonomik gelişmeyi içsel dinamiklerle açıklama anlayışı, yerini
dışsal dinamiklerle açıklamaya bırakmaktadır. Bağımlılık ekolünün en temel özelliği, gelişmiş
ve azgelişmiş ülkeler arasında süre giden ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaları ve bu ilişkiyi
bağımlılık ilişkisi olarak ele almalarıdır. Bu ekole mensup iktisatçılara göre, yoksul ülkelerin
sorunu o kadar ciddidir ki ancak ve ancak sosyoekonomik yapılarında ve zengin ülkelerle
ilişkilerinde bütünsel bir dönüşüm durumu değiştirebilir. Böyle bir değişim olmadığı takdirde,
sözde kalkınma politikaları yeni sömürü ve bağımlılık ilişkileri yaratmaktan öteye gidemez.
Uluslararası bağımlılık teorileri, 1960’lı yılların ortalarında özellikle Üçüncü Dünya
entelektüelleri arasında artan bir destek kazanmıştır. Bu teoriler, Üçüncü Dünya ülkelerini
kurumsal, politik ve ekonomik rijitliklerin bir yansıması olarak değerlendirerek bu ülkelerin,
zengin ülkelerle olan bağımlılık ve baskı ilişkisi dâhilinde meydana geldiğini kabul
etmektedirler. Bu genel yaklaşım içerisinde üç ana düşünce akımı vardır. Bunlardan ilki,
Marksist düşüncenin dolaylı bir yansıması olan Neo-Sömürgeci Bağımlılık Okulu’dur. Bu okul
mensupları Üçüncü Dünya geri kalmışlığının varlığını ve devamını, zengin-fakir ülke
ilişkilerine dayalı hayli eşitsiz uluslararası kapitalist sistemin tarihsel evrimine atfetmektedirler.
Bağımlılık teorisi içerisinde bulunan ikinci model, Üçüncü Dünyanın geri kalmışlığını, gelişmiş
ülke yardım birimlerinin ve çokuluslu örgütlerin bilgisiz uzmanlarının verdiği hatalı ve
uygunsuz tavsiyelerine bağlayan yanlış paradigma modelidir.
Söz konusu modellerden sonuncusu ise, kalkınma ekonomisinde genişçe tartışılan
düalist kalkınma tezidir. Bu tez, zengin ve fakir ülkelerle zengin ve fakir insanlar arasında
çeşitli seviyelerde artan farklılıkların varlığını ve devamlılığını ifade etmektedir. Bu
iktisatçılara göre merkez ülkelerin çevre ülkelere egemenliği, bu ülkelerde aşırı düzeyde bir
çarpıtma, biçimsizleştirme ve eklemsizleştirme meydana getirmektedir. Kapitalizmin çevreye
yayılması, çevre ekonomilerin iç bütünlüğünü bozmakta ve gelişmenin yolunu tıkamaktadır.
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Çevre ekonomisi merkezden uyarılan, biçimlendirilen bir yapıya sahiptir; dolayısıyla
çevrenin merkeze entegrasyonu merkez kapitalizminin ihtiyaçları doğrultusunda olmaktadır.
Bunun sonucunda ekonomik yapı, yabancı sermayenin faaliyet gösterdiği ihracat sektörü lehine
biçimsizleşmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, bağımlılık okulu
mensuplarının en önemli ortak noktaları, geri kalmışlığın nedenlerini geri kalmış ülkeler
dışında kabul ediyor olmalarıdır. Çok geniş ve eklektik bir düşünce okulu olan bağımlılık
kuramının genel varsayımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
● Gelişmekte olan dünyanın çoğu ekonomileri ve toplumları, temelde ham madde
üreticileri ve endüstriyel ürünlerin tüketicileri olarak küresel ekonomiye katıldıklarından dolayı
dünya ekonomisine katılımdan açık ve kesin biçimde olumsuz etkilenmiştir.
● Buna bağlı olarak uluslararası işbölümü gelişmiş dünyanın ekonomik ve siyasal gücü
tarafından belirlenmiş ve sürdürülmüştür.
● Söz konusu küresel ekonomiye katılma eğiliminin giderek artan ölçüde güçlenmiş
olması, yabancı çok uluslu şirketlerin egemenliği altına girme gibi yollarla azgelişmiş ülkelerde
yerel ekonomilerde çok ciddi bozulmalara ve çarpıklaşmalara neden olmuştur.
● Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkeler üzerindeki ekonomik etkileri toplumsal ve
siyasal alanlara bile yayılmıştır. Azgelişmiş bağımlı uluslarda seçkinler, merkezdeki devletler
ve ekonomik ortaklıklarla ittifak oluşturmuştur. Yine bu seçkinler, toplumsal kaynakları
tekelleştirmek için merkezin gücünü kullanmıştır.

Kaynak: UK Reuters
● Bağımlılık kuramının oluşumunda öncü olan Baran’a göre, azgelişmişliğin nedeni
sömürüdür. Kalkınma ekonomisi ise sömürünün gizlenmesine yarayan ideolojik bir destektir.
Azgelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınması, gelişmiş kapitalist ülkelerin egemen çıkarlarına ters
düşmektedir. Sanayileşmiş ülkelere birçok önemli ham maddeyi gönderen, bu ülkelerin
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şirketlerine büyük kârlar ve yatırım alanları sağlayan geri kalmış dünya gelişmiş Batı için her
zaman vazgeçilmez bir hinterlant olmuştur.
● Bağımlılık kuramının şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Frank’a göre,
dünya kapitalist sistemine katılım bazı alanlarda gelişmeye yol açarken, diğerlerinde az
gelişmeye yol açmıştır. Frank ekonomik artığın kullanımının gelişme ve azgelişmişliği
belirlemede önemini vurgulamakta, kapitalizmin tekelci yapısını ve bu yapının reel ve
potansiyel artık üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Dünya kapitalizmi metropolüydü
şeklinde örgütlenmiştir ve metropol uyduyu sömürmektedir. Bu yapı azgelişmiş ülkelerin fiili
fazlasının büyük bölümünün tüketimini kolaylaştırırken, söz konusu ülkelerin potansiyel fazla
oluşturmalarını da önlemektedir.
● Bağımlılık Kuramı içinde yer alan iktisatçılara göre, azgelişmişliğin nedenleri, ilgili
ülkelerin tarihsel süreç içerisinde dünya kapitalist işbölümü içinde almış oldukları rollerde
incelenmelidir. Azgelişmişlik, sanayileşmiş merkez kapitalist ülkelerin dünya çapında
genişleyip, çevre azgelişmiş ülkeleri etkilemeleri sonucu ortaya çıkan, dışsal bir olgudur. Buna
göre, uluslararası sistemin yapısı azgelişmiş ülkelerin kalkınması ile ilgili fırsatları ve
olanakları sınırlamaktadır.
● Bağımlılık Kuramı azgelişmişlik sorununa üçüncü dünya ülkeleri cephesinden bir
bakışı temsil etmektedir. Bağımlılık Kuramı azgelişmiş ülkelerin kalkınabilmesi için, çağdaş
gelişmiş ülkelerin gelişme modelinden farklı özgün bir gelişme modeli önermektedir, ancak
modelin nasıl gerçekleşeceği yeterince açıklanmamıştır.

8.3. İkilik Teorisi
Bugünün az gelişmiş ülkelerinde birbirlerinden ve ekonomiden yalıtılmış iki ayrı kesim
olduğu gözleminden hareket ederler; tarımsal (ya da geleneksel) kesim ve sanayii (ya da
modern) kesimi. Geleneksel kesimin içe kapalı, kendi kendine yeterli olması nedeniyle,
ekonominin genelinde ve bu kesimde yapılacak her türlü iyileştirmelere ve uyarıcılara yanıt
alınamayacağı varsayılır. Bu kuramlara göre Batı ülkeleri nasıl feodal yapıdan kapitalist bir
yapıya geçmişlerse, bugünün az gelişmiş ülkeleri de aynı yolu izleyerek bu dönüşümü
gerçekleştirebilirler. Önemli olan geleneksel kesimin çözülüp modern kesimin ekonomide
egemen olacağı bir aşamaya geçişte gerekli mekanizmaların işletilmesidir. İkili yapı kuramları,
Batı’nın çok değişik koşullarda geçiş olduğu deneyi küçük ayrıntılarla bugünün azgelişmiş
ülkelerine uygulamayı amaçlamaktadır.
Oysa bugünün az gelişmiş ülkeleri ile iki yüz yıl öncesinin az gelişmiş ülkeleri arasında
bir benzerlik kurulamaz. Bugünün dünyasında geçerli olan ilişkiler çerçevesinde az gelişmiş
ülkelerin Batı ülkelerinin bir zamanlar geçmiş oldukları yolu izleme olanakları yoktur. Ayrıca
ikili yapı kuramlarında geleneksel değer ve davranışları sürekli yeniden üreten, ulusal sanayiin
kalkışını destekleyecek bir iç sistemin oluşmasını sınırlayan, kısacası kalkınmayı engelleyen,
geleneksel sektörün varlığıdır. Geri bölgelerin gelişebilmesi için buralara kalkınmış
bölgelerden bilgi, beceri ve teknoloji gereklidir. Modern sektörün kendisi dışa bağımlı ve dış
etkilerle kurulduğu için zaten Batı’yı örnek almaktadır.
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8.4. Yapısal Değişim Modelleri
8.4.1. Yapısal Değişme ve Basit Aşama Teorisi
Clark ve Fisher, üretim faaliyetlerini birincil (tarım, ormancılık, madencilik vb.) ikincil
(imalât, inşaat vb.) ve üçüncül (hizmetler) faaliyetler olarak ayırmış; ülkelerin gelişmişliklerini
birincil, ikincil ve üçüncül faaliyetlerin toplam ekonomi içindeki paylarına göre
sınıflandırmıştır. Gelişmekte olan ülkeler kaynaklarını daha çok birincil faaliyetlere tahsis
ederken, gelişmiş olanlar ikincil faaliyetlere, son aşamada bulunan olgun gelişmiş ülkeler de
üçüncül faaliyetlere tahsis etmektedir. Clark, iktisadî büyüme süreci devam ettiğinde faaliyet
yapısının değişeceğini, bunun bir nedeninin insanların geliri yükseldikçe gelirlerinden birincil
ürünlere harcanan kısmın azalarak diğer ürünlere kayması olduğunu ve böylece ekonomide
yapısal değişimin meydana geleceğini iddia etmektedir.
Yani, burada, birincil ürünlere yönelik talebin gelir esnekliği düşük iken, ikincil ve
üçüncül ürünlere olan talebin gelir esnekliğinin yüksek olması durumu olan Engel Kanunu
geçerli olmaktadır. Buna göre, birincil ürünlere yönelik talebin gelir esnekliği düşükken, ikincil
ve üçüncül ürünlere yönelik talebin gelir esnekliği yüksektir. Gelir yükseldikçe, gelirden
birincil ürünlere harcanan pay azalır ve böylece birincil ürünlerin milli gelirdeki payı düşer.
Diğer bir neden de, verimlilik artışıyla birlikte, ücretlerin, imalât ve hizmetler sektörlerinde
tarım sektörüne kıyasla daha hızlı artmasıdır. Bu iki neden, tarımdan sanayiye geçişi ve köyden
şehre göçü harekete geçirmektedir. Basit aşama teorisi, sektör temelli bir kuramdır. Yukarıda
da belirttiğimiz üzere üretim sektörlere ayrılmıştır.
Yapısal değişim modelleri üzerinde çalışan bir diğer ikili ise Chenery ve Kuznet’tir.
Chenery’ye göre, engel kanunu gereğince bir ülkede sanayinin payının yükselişi, kişi başına
gelirdeki yükselişe eşlik eder. Ancak, bu her ülkede görülmeyebilir. Zira iç talebin
kompozisyonundaki değişim, dış ticaret yolu ile dengelenebilir. Birincil üretimde
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan bir ülke, sanayi payının yükselmemesine rağmen, daha
yüksek bir gelir seviyesine gelebilir. Yine de, talepteki değişim ile sanayileşme arasında güçlü
bir ilişkinin varlığı verilerle gösterilmektedir. Bu durumda Chenery, bir ülkenin büyümesinin,
tarihsel olarak, ticaret ve teknolojinin değiştirdiği bir yapı içinde ortaya çıkabildiğini ileri
sürmektedir.
Chenery’ye göre, sanayileşme, iktisadî yapıda üç değişimi gerektirir: Birincisi, tüm
sektörler içerisinde imalât sanayinin öneminde artış; ikincisi, sanayi üretiminin
kompozisyonunda değişim (yatırım malları, ara mallar ve tüketim malları) ve sonuncu olarak,
her bir mal için üretim teknikleri ve arz kaynaklarında değişim. Chenery’ye göre, gelir artıkça
tüketim mallarının payı düşerken, yatırım mallarının payı artmaktadır. Kuznets, toplam
gelirdeki değişim ile tüketim, üretim, ticaret ve gelir dağılımındaki yapısal değişimleri ölçen
çalışmasıyla tanınmaktadır. Çalışmasının sonunda, büyümenin erken aşamalarında ulusal
gelirin eşit olmayan şekilde dağıldığı ve daha sonra büyümenin sonraki aşamalarında bu
eşitsizliğin giderildiği sonucuna varmıştır. İktisadi büyümede; kişi başına gelirin arttığı,
öncelikle emeğin ve diğer üretim faktörlerinin verimliliğinin yüksek olduğu, yapısal değişimin
tarım aleyhine ve fakat sanayi ve ticaret lehine oluştuğu, firmaların kişisel firmalardan daha
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organize firmalara dönüştüğü, sosyal yapıda kentleşme ve laikleşme olgularının yaşandığı,
ulaşım ve haberleşme teknolojisinin en yoğun şekilde kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak,
Kuznets, modern iktisadî büyümenin yayılmasının sınırlı olduğu sonucuna varmıştır.

8.4.2. Sınırsız Emek Arzıyla Kalkınma Teorisi
Arthur Lewis’e göre, gelişmemiş bir iktisadî yapı iki sektörden oluşur: Birincisi,
geleneksel, aşırı nüfusa sahip kırsal sektördür. Burada, işgücünün marjinal verimliliğini sıfırdır.
Dolayısıyla, buradan diğer sektöre aktarılacak işgücü, Lewis’e göre üretim kaybına yol açmaz.
İkincisi, yüksek verimliliğe sahip modern kentsel endüstriyel sektördür. Kalkınma sürecinin
başlaması, endüstriyel sektörün, tarım sektöründeki gizli işsizleri kendine çekmesi ile başlar.
Böylece ekonomi genelinde marjinal verimlilik artacak, üretim artarken tasarruf imkânları
genişleyecek ve yeni sermaye birikimine kaynak oluşacaktır. Lewis’e göre emeğin ücreti sabit
kalırsa, endüstriyel sektör daha fazla işgücü istihdam edebilir ve ayrıca ulusal gelir içinde
kârların payı yükselir; bu da yatırımları harekete geçirir. Böylece ekonominin yapısı değişerek,
tarımsal geleneksel sektörden endüstriyel sektöre geçiş olur. Lewis’e göre, endüstriyel
kesimdeki büyüme, sadece kâr nedeniyle değil, aynı zamanda yabancı sermaye, kredi ve
enflasyon gibi unsurların etkisiyle de oluşmaktadır.

8.5. Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım: Neo-liberal Kalkınma Kuramı
Yukarıda ana hatlarıyla değinilen kalkınma kuramlarının azgelişmiş ülkelerin kalkınma
sorunlarının çözümünde yetersiz kalması bu ülkelerin sorunlarını analiz etmeye uygun yeni
yaklaşımların ortaya konulmasını gerekli kılmıştır. Kalkınmanın kişi başına düşen gelir ya da
milli gelirde yıllık artış biçiminde tanımlanması, insan ve toplumların yaşam düzeylerinin
gelişmesi, toplumsal zenginliklerin hakça paylaşımı, doğa ile bütünleşme, doğanın korunması,
insanların özgürleşmesi, bireysel katılımın artırılması gibi kalkınmanın en temel boyutlarının
ihmal edilmesine neden olmuştur. Günümüzde dünya ekonomisinde yaşanan yeni gelişmeler
ve ortaya çıkan yeni dinamikler kalkınma düşüncesini değiştirerek farklılaşmasına neden
olmuştur. Geleneksel kalkınma kuramlarının etkinliği giderek azalırken, azgelişmiş ülkelerin
ekonomik, sosyal ve siyasal gerçeklerini gündeme getiren yeni yaklaşımlar önem kazanmaya
başlamıştır. Artık kalkınma olgusu hem çevre ve doğal kaynaklar boyutu hem de insani
boyutuyla ele alınmaya başlanmıştır.
1980’lı yılların başından itibaren bütün alanlarda etkisini artırmaya başlayan neo-liberal
yaklaşımlar azgelişmiş ülkelerdeki ekonomik yapı ve davranışların yeni bir iktisadi yaklaşıma
gerek kalmaksızın neoklasik iktisat tarafından kapsanacağı tezini ortaya atmış ve deneysel
çalışmaların bulgularıyla bu tezi doğrulamaya çalışmıştır. G. Kore, Singapur, Hong Kong ve
Tayvan’ın kalkınma süreçleri neo-liberal yaklaşımları destekleyen kanıtlar olarak sunulmuştur.
Yaklaşımın en önemli temsilcileri, Ian Little, Deepak Lal, Bela Balassa ve Anne Krueger’dir.
Sovyetler Birliğinin dağılması ve onu oluşturan ülkelerin Doğu Avrupa’daki diğer eski
Sosyalist Ülkelerle birlikte serbest piyasa ağırlıklı bir ekonomik modele yönelmeleri, merkezi
planlama kavramının fiilen çöküşü anlamına gelmiştir.
Dünya nüfusunun dörtte üçü gibi çok büyük bir bölümünü oluşturan azgelişmiş
ülkelerin kalkınma sorunlarına ilişkin olarak, bu ülkelerin giderek dünya piyasalarıyla
187

bütünleşmesini amaçlayan, serbest piyasa yönelimli neo-liberal yaklaşımlar ön plana çıkmaya
başlamıştır. Keynesyen iktisadın sosyal devlet anlayışıyla devletin ekonomiye müdahale
etmesi, kalkınma yazınında ise, iktisadi kalkınma için planlama anlayışı, Neo-liberal yaklaşım
tarafından eleştirilmiştir. Neo-liberal yaklaşım temel değişken olarak piyasayı ön plana
çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ekonomi ancak kendi içsel dinamikleri ile yani dışsal bir
müdahale olmadan daha etkin ve daha rasyonel sonuçlar üretecektir. Bu hem gelişmiş kapitalist
ülkeler hem de azgelişmiş ülkeler için geçerli genel bir ilkedir.
Pazar ilişkilerinin evrenselleştiği, küreselleşmenin yaşandığı günümüz dünyasında,
ekonomi ve toplumları etkin kılacak olan olgu dünya ölçeğinde gelişen pazara, pazar şartlarına
bağlı olarak katılmaktır. Bu bağlamda neo-liberal yaklaşım kalkınma yazınından farklı olarak
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ortak çözümler ve tek bir ekonomik analiz
sunmaktadır. Neoklasik, neo-liberal ya da piyasa yönlü ele alışlar olarak tanımlanan düşünce
biçimi, ekonominin evrensel olduğu ve piyasa ilkeleri etrafında örgütlenen toplumlar için ikinci
bir alt disiplinin varlığına ihtiyaç olmadığını belirterek, kalkınma ekonomisi literatürünü yoğun
olarak eleştirmeye başlamıştır. Ekonomik ve toplumsal alanda güç kazanan bu yaklaşım,
kalkınma yazınının sonunun geldiğini ilan etmektedir. Bu yaklaşım uluslararası ekonomik ve
toplumsal kurum ve güç merkezleri tarafından büyük destek görmektedir.
Kalkınma ekonomisinin iflasından söz eden neo-liberaller, aslında kapitalizmin
günümüzde vardığı aşamada finans piyasasının dünya ölçeğinde uluslararası nitelik
kazanmasına bağlı olarak azgelişmiş ülkeleri bu yapıya tam anlamıyla adapte etmek ya da
sermayenin yeni ihtiyaçlarına göre, kalkınma kavramını yeniden tanımlamak amacı
gütmektedir. Neo-liberal yaklaşım çerçevesinde devletin ekonomik yaşama müdahalesinin
sınırlandırılması, pazara yönelik tüm dinamiklerin desteklenmesi, uluslararası alanda malların
ve sermayenin serbest dolaşımı savunulmakta, toplumsal etkinlik yerini bireysel etkinliğe
bırakmaktadır. Bu yeni teorik yaklaşımın basit bir iddiası vardır: Ekonomiye devlet
müdahaleleri kalkınmaya katkı yapmamakta tam tersine engel olmaktadır.
Büyük bürokrasilerin ve devlet regülasyonlarının ortaya çıkması özel yatırımları
dışlamakta ve azgelişmiş ülke ekonomilerini olağanüstü bir biçimde etkinsiz kılacak şekilde,
fiyatları çarpıtmaktadır. Piyasa kendi iç dinamiklerinin işleyişine bırakıldığında, kalkınmanın
kendiliğinden gerçekleşeceği ileri sürülmektedir. Müdahaleci Üçüncü Dünya devletleri, özel
girişimi tıkamak, piyasa mekanizmasını bozmak, rekabeti önlemek ve azgelişmişliği daha da
derinleştirmekten sorumlu aktörler olarak görülmektedir. Somut, çözüm önerisi ise, devletin
ekonomi ve toplumu kontrol etmesini gevşetmek, özelleştirme yapmak ve küreselleşme
sürecinin gerektirdiği yapısal uyum programlarını uygulamaktır. Neo-liberal yaklaşımlar, meta
ekonomisi kategorisine dâhil olmayan çoğu zaman nicel olarak belirlenmesi zor olan her şeyi
inceleme alanının dışında bırakmakta ve insanı salt ekonomik boyuta indirgemektedir.
Neo-liberal yaklaşımlarla birlikte iktisadi kalkınmanın sosyal içeriği ve tarihi bütünüyle
askıya alınmaktadır. Kârların otomatik olarak yatırıma dönüşeceğini savunan basit kurallı bu
yaklaşımlar kalkınma olgusunun toplumsal yanını ihmal etmektedir. Neo-liberal yaklaşımlar
tüm dikkatleri müdahaleci devlet geleneğinden teknolojik gelişmenin doğasına, uzmanlaşmaya,
bilginin geliştirilmesinde karşılaşılan güçlüklere, dışsallıkların önlenmesi için emeğin
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eğitilmesine ve ölçek ekonomilerine çekmektedir. Geleneksel kalkınma kuramları yerini neoliberal yaklaşımlarla optimizasyona yönelik dinamik modellere bırakmaktadır. Bu yaklaşımlar
çerçevesinde kalkınma, genel dengelerden sapmaları engelleyecek sürekli fi yat uyumları,
teknik değişme ve tasarruflar tarafından belirlenen denge yolu boyunca bir hareket olarak
tanımlanmakta ve kurumsal yapı bütünüyle yadsınmaktadır.
Neo-liberal yaklaşımlara göre sermaye düzeyindeki bir değişme, milli gelir düzeyindeki
değişmeye bağlıdır. Ancak sermaye arttıkça marjinal verimliliği azaldığından üretim artışına
ve milli gelirin büyümesine giderek daha az katkıda bulunmaktadır. Sürekli olarak artırılan
sermayenin marjinal verimliliğinin sınırsız biçimde azalması sonucu sermaye birikimi uzun
dönemde yatırım şevkini kurutacak biçimde azalan getiriye yol açmaktadır. Bunun sonucunda
sermaye birikimi giderek zorlaşmakta ve eğer emek artırıcı bir trend ya da teknolojik ilerleme
olmazsa uzun dönemde büyüme sıfırlanmaktadır. Marjinal tasarruf eğiliminin sabit olması
nedeniyle kişi başına gelir artışı ancak dışsal teknolojik ilerleme sürecine bağlı olarak
gerçekleştirilebilmektedir. Teknolojik ilerlemenin olmaması durumunda gelişme sadece arızi
dinamiklerle sınırlı kalmaktadır.
Bu bağlamda büyüme ekonomik etkilerden bağımsız ve dışsal bir nitelik taşımaktadır.
Neo-liberal yaklaşımlar çerçevesinde gelişmenin tek nedeni olarak dışsal faktör olan teknolojik
ilerleme gösterilmekte olup, bu sonuç tipik neoklasik sonuçtur. Neo-liberal yaklaşımlar aynı
teknolojiyi kullanan ülkelerin aynı büyüme oranına ulaşacaklarını belirtmektedir. Azgelişmiş
ülkelerin herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkabileceği
dile getirilmektedir.
1990’lı yıllarda neo-liberal yönelimli ele alışlar, büyük ölçüde, azgelişmiş ülkeler için
gelişme, dünya pazarında önemli paylar elde etme adına birçok ülkede uygulamaya
konulmuştur. Dünya pazarına yönelen ve bu anlamda gerek finansal gerekse ticari anlamda ülke
ekonomilerini dünya pazarına açan azgelişmiş ülkeler, süreç sonunda kalkınma yardımı ve
ihracattan elde ettikleri gelirlerden çok daha fazlasını borç olarak merkez kapitalist ülkelere
aktarmışlardır.
Gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları daha da artmış,
dünyanın bazı bölgeleri, özellikle kapitalist ilişkilerin tarihsel süreç içerisinde talan ettiği
bölgeler ekonomik yaşamın dışına itilmişlerdir. Neo-liberal eğilimli ekonomi politikalarının
uygulamaya konulması gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçekli sorunların yaşanmasına neden
olmuştur. Bugün gelinen noktada azgelişmiş ülkelerin ancak çok küçük bir kısmı gelişme
sürecine girebilmiştir. Neo-liberal yaklaşımlar tarafından savunulan azgelişmiş ülkelerin
gelişmiş ülkeler düzeyine geleceği iddiaları gerçekleşmemiştir.
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Uygulama Soruları
1)

Yapısalcı yaklaşım ile neo-yapısalcı yaklaşım arasındaki farkları açıklayınız.

2)

Kalkınma literatüründe neo-liberal yaklaşıma giden süreci kısaca anlatınız.

3)

Kalkınma teorilerindeki temel eksiklikleri sıralayınız.

4)

İkilik teorisinin kalkınma literatürüne katkısını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yapısalcı yaklaşım, bağımlılık kuramı, ikilik yaklaşımı ve yapısal değişim modelleri
çerçevesinde kalkınma kavramına yönelik getirilen açıklamaları ele alarak, kalkınma kuramının
dönemsel gelişimini inceledik.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Yapısalcılara göre ekonomik kalkınmada temel unsur aşağıdakilerden

a)

Sermaye birikimi

b)

İnsan

c)

Çevre

d)

Sanayi

e)

Teknoloji

2)
Aşağıdakilerden hangisi Prebisch’in az gelişmiş ülkeler için sunduğu çözüm
önerilerindendir?
a)

Beşeri sermayeye dayalı kalkınma

b)

Tarıma dayalı kalkınma

c)

İnsan odaklı kalkınma

d)

İhracata dayalı kalkınma

e)

Kendine yeterli bir ekonomi kurma ve içe dönük kalkınma

3)

Aşağıdakilerden hangisi neo-yapısalcı yaklaşımın koşullarından biri değildir?

a)

Yerli sanayinin gelişiminin teşvik edilmesi

b)

Tarımsal üretim artışı

c)

Devletin talep yaratması

d)

Girişimci sınıfın oluşturulması

e)

Çok yönlü yatırım planlaması

192

4)

Uluslararası bağımlılık teorileri hangi dönemde önem kazanmıştır?

a)

1990’lar

b)

1980’ler

c)

1970’ler

d)

1960’lar

e)

1920’ler

5)
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bağımlılık teorilerinin içinde bulunan
modellerden biridir?
a)

Monopolist kalkınma tezi

b)

Yanlış paradigma modeli

c)

Meta merkezli kalkınma yaklaşımı

d)

Sermaye odaklı kalkınma yaklaşımı

e)

Hiçbiri

6)

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lara damgasını vuran kalkınma yaklaşımıdır?

a)

Yapısalcı değişim modeli

b)

Neo-yapısalcı yaklaşım

c)

Bağımlılık kuramı

d)

Neo-liberal yaklaşım

e)

Hiçbiri

7)
Neo-liberal yaklaşımlara göre sermaye düzeyindeki bir değişme aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
a)

Eğitim düzeyi

b)

Fiyat istikrarı

c)

Milli gelir düzeyi

d)

İstihdam

e)

Verimlilik artışı
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8)

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma teorilerine yöneltilen eleştirilerden biridir?

a)

Sosyokültürel etkileri hesaba katmamaları

b)

Toplumsal faktörleri göz ardı etmeleri

c)

Ekonomik olgulara yeterince önem vermeleri

d)

Kırsal kalkınmaya odaklanmaları

e)

Kalkınmayı siyaset temelli değerlendirmeleri

9)

Aşağıdakilerden hangisi neo-liberal yaklaşımın varsayımlarından biri değildir?

a)

Devletin ekonomik yaşama müdahalesinin sınırlandırılması

b)

Toplumsal etkinliğin yerini bireysel etkinliğe bırakması

c)

Artı değerde istikrar sağlanması

d)

Uluslararası alanda malların ve sermayenin serbest dolaşımı

e)

Pazara yönelik tüm dinamiklerin desteklenmesi

10)
Aşağıdaki ülkelerden hangisi neo-liberal kalkınma modelini deneyimleyen
ülkelerden değildir?
a)

Güney Kore

b)

Çin

c)

Singapur

d)

Hong Kong

e)

Tayvan

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)b, 4)d, 5)b , 6)d, 7)c, 8)a, 9)c, 10)b
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9. KALKINMA VE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Kalkınma Stratejileri

9.2.

Sanayileşme Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Strateji nedir ve nasıl oluşturulur?

2)

Strateji oluşturmanın kalkınma açısından önemi nedir?

3)

Kalkınma sürecinde sanayileşmeye ihtiyaç var mıdır?

4)

Kalkınma ve sanayileşme sürecinin birbiri ile ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kalkınma stratejileri

Ekonomik kalkınmada
hedeflere ulaşılmak için
yapılan düzenlemeleri
anlamak.

Güncel örneklerden
yararlanılarak ülkelerin
kalkınma stratejileri
incelenebilir.

Dengeli ve dengesiz
kalkınma stratejileri

Ekonomik kalkınmada
öncelik verilen alanları
kavramak ve konuya ilşkin
çeşitli yaklaşımları tanımak

Dengeli ve dengesiz
kalkınma stratejilerinin
farkları ortaya konularak,
kalkınmadaki rolleri
tartışılabilir.

Sanayileşme stratejileri

Kalkınmaya giden süreçte
sanayileşmenin doğurduğu
etkileri kavramak.

Benzer dönüşümleri yaşayan
Türkiye ekonomisi
tarihinden örnekler
bulunarak incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Büyük itiş



Kalkınma kutupları



İthal ikamesi



Dengeli kalkınma



Dengesiz kalkınma



Kısır döngü
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Giriş
Son 50 yıllık tecrübeler gelişmiş ülkelerde iktisadi kalkınmanın başarılı bir şekilde
sürdürülebilmesinin, aynı zamanda kalkınmayı da destekleyen bir sanayileşme stratejisi
çerçevesinde sağlandığı görülmüştür. Biz de bu bölümde kalkınma ve sanayileşme stratejilerini
ve birbirleriyle olan etkileşimlerini ele alacağız.
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9.1. Kalkınma Stratejileri
Kalkınma stratejileri genellikle, mevcut kaynakların tahsisinin gerçekleştirilmesi
amacıyla, hem nicel hem de nitel olarak vurgulanabilen, tanzim edilmiş hedef ve amaçları
kapsar. Sayısal amaçlar, tüm ekonominin büyümesi, kişi başına gelir, sektörel büyüme, tasarruf
ve yatırımlar ve dış gelirlerin düzeyindeki bir artıştan oluşabilir. Bilinen sayısal amaçlar, yeterli
yeni istihdam fırsatlarının, daha yüksek bir insan kaynakları kalitesinin, daha adil bir gelir
dağılımının, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılmasının ve çevresel korumanın
başarılmasını içerir. Bu amaçlar ekonomik kalkınma meselesinde yoğun hedeflere ulaşılması
için açık bir düzenleme sağlar. Kalkınma stratejileri hakkında, yaklaşımın çerçevesi, tanımı ve
yorumuna ilişkin başlatılan tartışmalar olmuştur. Kalkınma stratejilerine ilişkin temel
yaklaşımlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

9.1.1. Dengeli Kalkınma Stratejisi
Dengeli kalkınma modelleri, gelişmekte olan ekonomilerde bütün kesimler arasında
birlikte ve aynı zamanda dengeli bir gelişme sağlanarak tüketim ve üretim arasındaki ilişkilerin
denge durumuna gelmesini göstermektedir. Dengenin gerçekleştirilmesi için kullanılacak araç
planlamadır. Az gelişmiş ülkelerde üretim faktörü nispi olarak kıt olduğu için kaynakların
dağılımında piyasa mekanizması yetersiz kalmaktadır.
Dengeli kalkınmayı savunanlar bu temel görüşten hareket ederek üretimi ve tüketimi
karşılıklı bağımlılık ilkesine dayandırırlar. Buna göre her kesimin dengeli büyümesi için,
üretimine pazar bulması ve gelir artışlarının talepte yaratacağı gelişmenin dikkate alınması
gerekmektedir. Böylelikle tarımsal ham maddelerle sanayi ürünleri, sermaye mallarıyla tüketim
malları vb. arasında denge kurulması sağlanacaktır. Dengeli kalkınma modelini ılımlılık
derecesine göre üç ana başlıkta toplayabiliriz:
a) Yatırımların ekonominin bütün kesimlerinde, aynı oranda büyüme hızı sağlayacak
şekilde dağıtılması
b) Bütün kesimlerde eşanlı büyüme sağlanması
c) Yatırımlarda toplam arzın artan gelir tarafından massedilecek şekilde kesimler
arasında dağıtılması
Kalkınma sürecinde planlamanın yapılması; geri kalmış ekonomilerde piyasa
fiyatlarının, ekonomideki nispi kıtlıkları ve dolayısıyla sosyal maliyetleri aksettirmemesinden
ve aynı zamanda yapılan yeni yatırımların, piyasanın sınırlılığı dolayısıyla piyasanın fiyat
yapısını değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Dengeli kalkınma teorisyenlerine göre planlama,
piyasa aksaklıklarının yarattığı yukarıdaki olumsuzluklardan kurtulmanın yoludur. Plan
yapılarak yatay ve dikey bağlantıları oluşturulmadan kurulan bir endüstri, pazarın darlığı ve
gelir seviyesinin düşüklüğünden dolayı ürettiği malları satamayacaktır. O hâlde, birbirlerinin
müşterisi olacak şekilde tamamlayıcı sanayi ünitelerinin eş-zamanlı olarak kurulması
gerekmektedir.
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Sanayi ünitelerinin eş-zamanlı olarak kurulmasının nedeni ise karşılıklı bağımlılık
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bu bağımlılık üretimde olduğu kadar tüketimde de mevcuttur.
Her üretim birimi çıktısına pazar bulmak zorundadır. O hâlde, kesimlerin dengeli büyümesi ve
birbirlerini tamamlamaları gereklidir. Söz konusu tamamlayıcılık sadece sanayinin alt
sektörleri arasında değil, tarım ile sanayi arasında da kurulmalıdır. Dolayısıyla dengeli
kalkınma sadece sanayi ile sınırlanmamalı, tarım ve aynı zamanda ülkenin değişik bölgeleri
arasında da oluşturulmalıdır.

9.1.1.1. Büyük İtiş Modeli ve Rosenstein-Rodan
Ünlü Avustralyalı iktisatçı Rosenstein Rodan İkinci Dünya Savaşı sırasında Doğu ve
Güneydoğu Avrupa ülkelerini analiz ettikten sonra savaştan sona yükselen kalkınma
ekonomisinin temel yapı taşlarını oluşturan bir dizi sonuca varmıştır. Rosenstein Rodan
dikkatleri az gelişmiş bölgelerin ekonomik kalkınma için gizli potansiyeli üzerine çekmiştir.
Rosenstein Rodan’ın çalışmaları özellikle ekonominin birkaç büyük sektörünü aynı anda içeren
büyük ölçekli endüstrileşme sonucu gerçekleştirilecek artan getiriler üzerinde
yoğunlaştırmaktadır.
Birbirini tamamlayan endüstriyel yatırımlar da bir “büyük itiş” ya da kısır döngülere
bir tepki zinciri oluşturacaktır ve birbirlerini tamamlayıcı yatırımlar ekonomide birçok yönde
kıpırdamalara neden olacaktır. Bunun başarılması için de sosyal alt yapı sermayesi son derece
önemlidir. Ancak piyasa mekanizması tek başına yatırımların yüzde 30-35’ini oluşturan sosyal
alt yapı sermayesini yaratamaz. Bunların kamu tarafından planlanması ve yapılması gereklidir.
Rodenstein Rodan kalkınma ekonomisi ile ilgili dört yenilik ortaya koymaktadır:
1)
Gizli işsizliğe değinmektedir. Özellikle tarım sektöründe çok düşük geliri olan
ve çalışma gayretlerinin karşılığında çok düşük üretim artışı sağlayan gizli işsizler kalkınma
için gerekli alt yapı çalışmalarına kaydırılabilir.
2)
Farklı yatırımların tamamlayıcılığı ve dışsal ekonomilerin farklı yatırımların
önemini vurgulamaktadır. Rodenstein Rodan büyük ölçekli yatırımların ekonomik büyüme
üzerinde tek tek bireysel girişimcilerin hesaplanan yatırımlarından çok daha büyük etki
yapacağını vurgulamaktadır. Özellikle bir yatırımın diğer yatırımlar üzerinde yapacağı pozitif
dışsallıkların göz önüne alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu etkilerin meydana gelmesi
için sınırlı da olsa bir ekonomik planlamaya ihtiyaç vardır. Temel endüstriyel ya da endüstri
dallarının genişlemesi hedeflenmelidir ve gerektiğinde başlangıç yatırımlarına yönelik
sübvansiyonlar devreye sokulmalıdır.
3)
Rodenstein Rodan sosyal alt yapı sermayesinin önemini vurgulamaktadır. Böyle
yatırımlar tüketim malları imalat yatırımlarını, eğer bu yatırımların başarılı olması isteniyorsa
öncelemelidir. Bu görüşü 1980’li yılların ortasından itibaren geliştirilen içsel büyüme teorileri
de desteklemektedir.
4)
Bir ekonomide büyük itiş yatırımlar teknik dışsal ekonomilerle sonuçlanır. Bu
etkiler büyük ölçüde emek gücünün eğitimi ile ilişkilidir.
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9.1.1.2. Kısır Döngü Kuramı ve Dengeli Kalkınma
Ekonominin dengeli büyümesinden yana olan Ragnar Nurkse, az gelişmiş ülkelerde kişi
başına düşen gelirin son derece düşük olduğundan yola çıkarak, gelir düzeyi düşük olduğu için
tasarruf yetersizliğinin söz konusu olduğunu, tasarruf yetersizliği nedeniyle gerekli yatırımların
yapılamayacağını, dolayısıyla da verimliliğin ve gelir seviyesinin yine düşük kalacağını belirtir.
Bu ülkelerde az olan sermaye birikimi, yine son derece düşük seviyede olan eğitim düzeyi ile
birlikte refahın ve verimliliğin düşük düzeylerde gerçekleşmesine neden olur. Bunun
sonucunda, ücretler ve tasarruf seviyesi de az olacağından yatırımlar da sınırlı olacaktır.
Yatırımların düşüklüğü büyümeye yansır ve büyümde zorlanan ekonomide işsizlik artar.
İşsizliğin artması ve kişilerin gelir seviyelerinin düşmesi sonucunda tüketim oranları da
düşecektir. Tüketim oranlarındaki düşmenin ekonomiye yansımaları sürerken, ekonomi bu
şekilde bir yoksulluk tuzağına (kısır döngüye) girmeye başlar. Bir başka deyişle Nurkse’e göre
bir ülke fakir olduğu için fakirdir. Bu yoksulluk kısır döngüsünden çıkabilmek için,
tasarrufların ve sermaye birikiminin önemini vurgulayan Nurkse’ün önerisi, sanayiye yönelik
olarak köylerdeki fazla emeğin mobil hâle getirilmesi ve az gelişmiş ülkelerin kendi içlerinde
sermaye birikimini sağlamaya çalışmalarıdır.
Nurkse, dengeli büyüme konusunda tıpkı Rosenstein-Rodan gibi birden fazla sektörün
birlikte, eşanlı olarak geliştirilmesi ve birbirleri üzerinde dışsal etki yaratmasından yanadır.
Sektörlerin özellikle tüketim malları üreten sektörler olması tercih nedenidir. Böylece hem ülke
içinde kalınarak iç piyasa büyüyecek, hem de sermaye birikimi ve yatırım artışı sağlanmış
olacaktır. Bu ortamın teşvik edilebilmesi için, Nurkse’e göre devletin planlama yapması da
kabul edilebilir. Bir başka ifadeyle, kişilerin gelirleri arttıkça yaptıkları talep artışı sektörel
anlamda üretim artışı ile paralel ilerleyecektir.

9.1.1.3. Çapraz Ülke Modeli ve H. Chenery
Dengeli kalkınma teorisyenlerinden birisi de H. Chenery’dir. Chenery, geri kalmış
ekonomilerde kaynak dağılımı ile piyasa arasındaki bağın zayıf olduğunu, dolayısıyla kaynak
gelir ilişkisinin istenen yönde oluşmadığını vurgulamakla işe başlamaktadır. Ona göre bu
durum söz konusu ekonomilerde dengesizlik yaratmaktadır. Bundan başka piyasa dengesini
güçleştiren iki faktör daha bulunmaktadır. Bunlar; tam istihdam seviyesinin altında, dış alımsatımın sınırlı olduğu bir ortamda, üretim faktörlerindeki yapısal dengesizliklerle birlikte üretici
sektörlerin birbirinden etkilenebilirliğinden kaynaklanan dengesizliklerdir.
Piyasa dengesizliklerinin olduğu bir ortamda, üretim faktörlerinin piyasa fiyatları,
sosyal maliyetleri yansıtmamaktadır. Sosyal maliyetleri yansıtmayan bu fiyatlara göre kâr
maksimizasyonunu gerçekleştiren müteşebbisin sağladığı özel kâr ile sosyal kârlılık arasında
farklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklar ne kadar büyükse, optimal kaynak dağılımından o kadar
uzaklaşılmış olunur. Bu nedenle planlama yoluyla piyasaya müdahale etmek gereklidir.
Chenery’ye göre, engel kanunu gereğince bir ülkede sanayinin payının yükselişi, kişi
başına gelirdeki yükselişe eşlik eder. Ancak, bu her ülkede görülmeyebilir. Zira iç talebin
kompozisyonundaki değişim, dış ticaret yolu ile dengelenebilir. Birincil üretimde
203

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan bir ülke, sanayi payının yükselmemesine rağmen, daha
yüksek bir gelir seviyesine gelebilir. Yine de, talepteki değişim ile sanayileşme arasında güçlü
bir ilişkinin varlığı verilerle gösterilmektedir.
Bu durumda Chenery, bir ülkenin büyümesinin, tarihsel olarak, ticaret ve teknolojinin
değiştirdiği bir yapı içinde ortaya çıkabildiğini ileri sürmektedir. Chenery’ye göre, sanayileşme,
iktisadî yapıda üç değişimi gerektirir: Birincisi, tüm sektörler içerisinde imalât sanayinin
öneminde artış; ikincisi, sanayi üretiminin kompozisyonunda değişim (yatırım malları, ara
mallar ve tüketim malları) ve sonuncu olarak, her bir mal için üretim teknikleri ve arz
kaynaklarında değişim. Chenery’ye göre, gelir arttıkça tüketim mallarının payı düşerken,
yatırım mallarının payı artmaktadır.

9.1.2. Dengesiz Kalkınma Stratejisi
Dengesiz kalkınma görüşü, dengeli kalkınma modellerinin gerçeğe uymadığı
gerekçesiyle ortaya çıkmıştır. Dengesiz kalkınma teorilerinin, “piyasada ortaya çıkan
dengesizlik durumunun ekonomik ilerlemeyi durduracağı” şeklindeki dengeli kalkınma
teorilerine ait iddianın doğru olmadığı görüşü üzerine yoğunlaştıklarını söylemek mümkündür.
Dengesiz kalkınma teorisyenlerine göre belli şartlar içinde dengesizlik, ilerlemeyi bozmaktan
çok canlandırır, teşvik eder ve sektörlerde sıçramalara yol açarak ekonomiyi dinamik bir
sürecin içine sokar.
Onlara göre şartların oluşması durumunda dengesizlik, hızlı kalkınmanın bir engeli
değil, bir gerekliliğidir. Aksine denge üzerine fazla ısrar etme, durgunluk yaratarak dar
boğazlara neden olabilir. Dar boğazlar ise bazı şartlarda üretimi geciktirmekle kalmaz, bundan
başka, birbirini tamamlayan faaliyetlerin gerilemesi ve yavaşlaması sonucunu yaratır. Dengesiz
kalkınma modelinde genellikle üzerinde durulan iki önemli nokta bulunmaktadır: Bazı koşullar
altında, dengesizlik iktisadi büyümeyi hızlandırabilir. İktisadi büyümeyi gerçekleştirmek için,
bazen denge feda edilebilir, Ayrıca sosyal serbest sermaye yatırımlarının meydana getirdiği
dengesizlikleri de dikkate almak gerekir.

9.1.2.1. Dengesiz Kalkınma ve A.O. Hirschman
Dengesiz kalkınma teorisinin öncüsü A. O. Hirschman’dır. Gelişmekte olan ülkelerin
üstü örtülü rasyonalitelere sahip olduklarını belirten Hirschman, bu özgün koşullar dikkate
alınmadığında, bir örnek yapıların dayatılmasının, ülkelerin kalkınma çabaları için adeta felaket
olabileceğini belirtir. Yapılacak yatırımların ekonominin sektörleri arasında bir denge
gözetilmeksizin gerçekleşeceği dengesiz büyüme stratejisini öneren Hirschman, bu stratejinin
hem kamu hem de özel sektörde yatırımları teşvik edeceğini belirtir.
Ardından kaynak dağılımında kamunun etkili olması gerektiği üzerinde durur; eğer arz
ve talep arasında her zaman denge olursa, yeni projelere yönelebilme teşvikinin/dürtüsünün
kaybolacağını belirtir. Tasarruf oranı ile birlikte ülkenin çekebildiği yabancı sermaye ve dış
yardım miktarlarından etkilenen yatırım oranının yanı sıra ülkeye gelen/yatırılan yeni
sermayenin verimliliğinin de son derece önemli olduğunu vurgular. Ayrıca yatırım oranının
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maksimum olabilmesi için güçlü ileri ve geri bağlantılarına sahip üretim dallarında yatırım
yapılmasını önerir.
Bölgesel eşitsizliğe, işaret eden Albert O. Hirshman, ise bazı bölgelerin, diğerlerine
kıyasla kalkınma sürecinde daha önde olabileceğini belirtmektedir. Hatta bu konuda kuzey
güney ayırımı yaparak kuzeyi gelişmiş, buna karşılık güneyi geri kalmış bölgeler olarak
nitelendirmektedir. Dengeli kalkınma teorisyenlerinden Rodan ve Nurkse’un görüşlerini kabul
etse de, Hirschman, birinci strateji olarak endüstrileşmeyi desteklemektedir.
Hirshman az gelişmiş ülkelerin bir büyük itişe ihtiyacı olduğunu kabul etmektedir ancak
bunun sınırlı bir endüstri alanında olması gerektiğini vurgular. Anahtar sektörlerde yapılacak
yatırımlar aşırı kapasiteler yaratacaktır. Bunun sonucu olarak arz darboğazları aynı zamanda
ekonomik yapıda üretim güçlüklerini artıracaktır. Bu dar boğazlar arz eksikliklerinin
giderilmesi için yeni yatırımlar yapılması yönünde baskı yaratacaktır.
Hirshman yaklaşımının gerisinde iki neden vardır: Birinci olarak az gelişmiş ülkelerde
kaynak sınırlılığı vardır. Bu durum bazı endüstri alanlarına diğerlerine göre öncelik verilmesini
gerektirmektedir. İkinci olarak açıkça ekonomide dengesizlik yaratılması bazı alanlarda aşırı
kapasite yaratırken, diğer sektörlerde kıtlıklar yaratacaktır. Bu şekilde yaratılan baskılar yeni
girişimciler için yeni kâr fırsatları yaratarak kalkınma sürecini hızlandıracaktır.

9.1.2.2. Dengesiz Kalkınma ve P. Streenten
Bir diğer dengesiz kalkınma teorisyeni Paul Streeten’dır. Streeten’ın dengesiz kalkınma
teorisinin özü; belli şartlar içinde dengesizliğin ilerlemeyi bozmaktan çok canlandıracağı ve
teşvik edeceği, hızlı büyümenin bir engeli olabileceğinden çok bir şartı olabileceği ve denge
üzerine fazla ısrar etme ve önem vermenin, durgunluğu önlemekten çok ona neden olabileceği
şeklinde özetlenebilir. Streeten, yukarıdaki temel görüş çerçevesinde önce tüketim sonra da
üretim bakımından dengesiz kalkınma durumunu ve bu durumun ekonomik kalkınmaya etkisini
açıklamaktadır.
Her iki dengesizlik hâlini de kendi içerisinde ayrı ayrı, statik ve dinamik etken olarak
iki kısma ayırmaktadır. Statik etken, belirli ihtiyaçlar ve teknoloji karşısında bölünmezliğin
durumu ile ilgili ve bunu ifade eden bir kavram olarak kullanılmaktadır. Dinamik etken ise,
yeni ihtiyaçların doğmasını karşılayacak uyarıcı kuvvetlerle ve yeni faaliyet ve teknolojik
yeniliklere yönlendirecek neden ve faktörlerle ilgili ve bunları ifade eden bir terim olarak
kullanılmaktadır.
Streeten tarafından, yeniliklerin veya tamamlayıcı özellik taşıyan endüstrilerin
kalkınmayı hızlandıracağı gösterilmekle birlikte, farklı alternatif yatırım alanlarının olduğu bir
ekonomide hangi sektörlere öncelik verilmesi gerektiği hâlâ açık değildir. Streeten, böyle bir
durumda birkaç kıstas belirlemiş ve aşağıdaki alternatiflerden birisinin seçilmesi hâlinde
kendini besleyen bir kalkınma sürecine girilebileceğini iddia etmiştir: Bir kısım sektör
ilerlerken, dengenin baskısına en kuvvetlice yanıt verme ihtimali fazla olan sektörler; Dar
boğazlar yaratırken, diğer dar boğazların aşılmasını sağlayanlar. (Demiryollarının döşenmesi,
enerji ve ham maddelerdeki gelişmelerin yarattığı etkiler gibi); Endüstri, tarım ve tüketiciler
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için hizmet ve mal sağlarken vasıtalı ve vasıtasız olarak bunlarla ilgili diğer sahalarda da
kalkınmanın gerçekleşmesini teşvik eden veya hizmet ortaya çıkarırken diğer kollarda
yatırımlar gerektiren motorlu taşıtlar gibi yatırımlar öncelikle tercih edilmelidir.

Kaynak: Foreign Affairs
Streeten’ın dengesiz kalkınma teorisinde yönlendirici olan faktör ise piyasalardır.
Dolayısıyla piyasaların yol göstericiliği altında yeni yatırımlara girişilmesi önerilmektedir. Ona
göre, dengeli kalkınmanın gerektirdiği planlama ve piyasaları kontrol etme faaliyetleri,
ekonomiyi bir kalıp içine sokmakta ve muhtemel olan denge dışı gelişmeleri önlemektedir.

9.1.2.3. Kalkınma Kutupları ve F. Perroux
Diğer bir dengesiz kalkınma teorisi, öncüsünün F. Perroux’un olduğu “kalkınma
kutupları” teorisidir. Perroux, kalkınmanın ülkenin her yerinde aynı anda başlamasının
mümkün olamayacağını; pazarın büyüklüğü, altyapının durumu, ham maddeye yakınlık, yan
sanayi, işgücü ve sosyal üst yapı gibi nedenlerden dolayı bazı bölgelerin kalkınmada öncelik
kazanacağını ve kalkınma kutuplarının oluşacağını belirtmektedir. F. Perroux, olaylara neoklasiklerden farklı bir açıdan yaklaşmış ve ekonomilerin eşitsizliğin, hiyerarşinin ve
dengesizliğin içinde olduğu noktasından hareket ederek bu niteliklerin ortadan kaldırılmasını
değil, onlardan yararlanılmasını savunmuştur.

9.1.2.4. Dengesiz Kalkınma Stratejisi Örneği Olarak Tarım ve Sanayi
Önceliği
Tarıma öncelik verilmesini savunan iktisatçılara göre, kalkınmada tarımın ortaya
koyduğu avantajlar ve endüstrileşmenin rolünün sınırları başlıca üç konu etrafında analiz
edilmektedir. Verimli topraklar, ham maddeler, ucuz enerji ve etkin bir iş gücü ile donanmış
bir ülkede tarım hızlı gelişmektedir. Endüstri ancak birincil sektörlerdeki gelişmenin doğrudan
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sonucu olarak gün ışığına çıkabilmektedir. Sanayileşme döneminde sanayi yatırımlarının
finansmanı bakımından tarımsal yapı önemli bir kaynaktır. Geçen yüzyılda yaşananlar bu
durumu ispatlamaktadır. Bu durum, tarımsal kesimden sağlanan fonların sanayileşmede
kullanıldığını göstermektedir. Tarımsal ürün ihracı sermaye malları ve muhtemelen de
endüstriye gereken ham maddelerin ithalatının finansmanına olanak sağlamaktadır.

Kaynak: www.worldbank.org
Az gelişmiş ekonomilerde sanayileşmenin önceliği konusunda ileri sürülen görüşler çok
geniştir. Bunların belli başlıları şu şekildedir:
i.
Vurgu önce sanayileşmenin “devrimci” rolü üzerindedir; sanayileşme tutucu
yapıları kırmakta, sanayi öncesi toplumun geleneksel zihniyetini, evrimi her zaman daha yavaş
olan tarımın yapabileceğinden daha güçlü bir şekilde çatlatmaktadır. Sanayi her şeyden önce
pedagojik bir role sahiptir, teknik gelişmeyi, akılcı ekonomik tavrı, kentsel yaşam tarzını
azgelişmiş ülkelerde sanayileşme süreci etkinleştirmektedir.
ii.
İkinci bir yaklaşım daha teknik alanlara dayanmaktadır; Tarımsal gelişme
üretim ve tüketim yönlerinden sınırlı olanaklara sahiptir; sanayinin gelişmesi ise sınırsız
olanaklara sahiptir. iii. Sanayileşme lehinde en fazla kullanılan görüş “artık iş gücünün”
emilmesine bağlı olanıdır. Çünkü imalat sanayinin işgücünün beceri kazanmasına ve ülkenin
teknoloji seviyesinin artışına önemli bir katkı sağladığı da saptanmıştır. Sanayinin kalkınmada
özel bir konumu olduğu tezi bu sektörün önemli dışsallıklar sağladığı bulgusuna
dayanmaktadır.
Günümüzde tarım ile sanayi arasında taraf tutmayan birçok iktisatçı tarım ya da
sanayinin önceliğini reddetmiş ve tarihsel deneyim ışığı altında, iki sektörün kalkınma
sürecindeki tamamlayıcılarından yana tavır koymuşlardır. Sermayenin kıt olduğu ülkelerde
kalkınma hamlesinin tarım arazisinin kıt olduğu ülkelerde kalkınma hamlesinin sermaye yoğun
imalat sanayinde, iklimi, kültürü ve konumu turizme çok elverişli bir ülkede ise dışa açılma ve
kalkınma hizmet sektöründe gerçekleştirilebilir.
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9.2. Sanayileşme Stratejileri
Sanayileşme, doğurduğu içsel ve dışsal ekonomiler, hızlı teknolojik ilerleme ve eğitici
etkileriyle kalkınmada temel itici güçtür. Yirminci asrın başlarında Japonya'nın sanayileşme
alanında gösterdiği mucize, diğer az gelişmiş ülkelere örnek olmuş ve onları bu yolda daha
azimli yapmıştır. O nedenle, 1950'lerden beri kalkınmayı sanayileşme ile özdeşleştirmek
yönünde genel bir eğilim vardır. Sanayileşme bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim
ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemin temel göstergelerinde zaman
içinde meydana gelen olumlu değişmelerdir.
Dünyanın pek çok yerinde kapitalist sistem içinde sanayileşmiş olarak kabul edilen
ülkelerin deneyimlerine baktığımızda, tek bir sanayileşme yolunun olmadığını ve başarının pek
çok faktöre birden bağlı olduğunu gözlemleriz. Sanayileşmede kullanılan başlıca ticaret
politikaları iki temel başlık altında incelenir: İthal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisi
ile ihracata yönelik sanayileşme stratejisi. Özellikle 1960’larda ve 1970’lerde pek çok Latin
Amerika ve Uzak Doğu Asya ülkesi tarafından uygulanan ithal ikamesine yönelik sanayileşme,
ülke içindeki sanayilerin korunması gerektiğini ön plana çıkartan bir politikadır. Buna karşın,
1980’lerden itibaren ortaya çıkan ihracata yönelik sanayileşme, tüm dünya ekonomilerini saran
neo-liberal rüzgârların ve içe dönük politikaların dezavantajlı görünmesinden etkilenmiştir.

9.2.1. İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisi
İthal ikamesi 1960’lı ve 1970’li yılların sanayileşme stratejisi diye bilinir. O yıllarda
gelişmekte olan ülkelerde yaygın biçimde uygulanan ithal ikamesi daha sonraları ülkeler
tarafından terk edilmiş ve onun alternatifi olan ihracata yönelik veya ihracatın teşvikine
dayanan stratejilere geçilmiştir. Küreselleşmenin yaygınlaştığı günümüzde ise ithalat
ikamesinin gerektirdiği biçimde dışa kapalı bir ekonomi yeryüzünde hemen hemen hiç
kalmamıştır. Bugün çoğu gelişmekte olan ülkede geçmişte kalmakla birlikte, ithalat ikamesi,
önceleri ithalatla karşılanan yurtiçi piyasa talebinin, koruyucu ve özendirici önlemler
uygulanarak yerli üretimle karşılanmasını öngören bir kalkınma stratejisidir. Yurtiçi piyasaların
yabancı üreticilerden devralınmasını öngörür. Bunun için de yoğun bir devlet müdahalesini
gerektirir.
Devlet müdahalesi yalnızca yüksek gümrük tarifeleri, kotalar ve dış ticaret
kısıtlaması gibi ticari engellerin uygulanması biçiminde kendini göstermez; bunun yanında
döviz kurları, faizler, temel mal ve girdi fiyatları da devlet tarafından belirlenir. Bütün bunlar
için yoğun bir bürokratik mekanizma oluşturulur ve fiyat mekanizmasının işleyişi büyük ölçüde
engellenir. Kısacası, ithal ikamesi iç piyasaya dönük üretimi esas alan, yoğun korumacılığa
dayalı ve ekonominin hemen her kesimini kapsayacak biçimde yaygın devlet müdahaleciliğini
öngören bir ekonomik modeldir. Ayrıca, ithal ikamesine genellikle tüketim malları endüstrileri
ile başlandığı görülmüştür. Bunun nedenleri ise bu alanlarda hazır bir piyasanın bulunmasının
yanı sıra, tüketim malları üretiminin yoğun sermaye ve çok ileri teknoloji gerektirmeyen
firmalar tarafından yapılabilmesiyle ilgilidir.
İthal ikamesi politikasının başarısı üç aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar tüketim
malları kesiminden başlayarak ara malları ve oradan da yatırım malları üretimine doğru devam
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eder. Uygulamada ithal ikamesine genellikle, tüketim malları endüstrilerinden başlanması
rastlantı değildir. Çünkü bu alanlarda önceden hazır bir iç talep vardır. Ayrıca bu endüstrilerde
kurulacak olan firmalar yoğun bir sermaye ve ileri teknolojiye ihtiyaç göstermezler. Tüketim
mallarından ara mallarına ve sermaye mallarına doğru yapısal değişmeyle birlikte sanayinin
ileri teknoloji ve daha yoğun sermaye gerektiren mallar yönünde geliştirilmesi amaçlanır.
İthal ikamesinin ilk aşaması yurtiçi piyasa kapasitesinin sınırına ulaşılmasıyla sona
erer. Bundan sonra ikinci aşamaya, yani ara malların üretilmesi aşamasına geçilir. İthal
ikamesinin başarılı olabilmesi için her aşamanın zamanında tamamlanıp bir sonraki aşamaya
geçilmesi gerekmektedir. En zor aşama olan üçüncü aşama, aynı zamanda sermaye mallarının
üretim aşamasıdır. İthal ikamesine dayalı planı tercih eden ya da uygulamak zorunda kalan
ülkeler bu aşamaya geçene kadar ithalata bağımlı kalmak zorunda kalmışlardır. Birinci ve ikinci
aşamada (özellikle birinci aşamada)üretimin devamı için özellikle sermaye mallarının ithalatı
zorunlu olmaktadır. İkamenin nihai tüketim mallarıyla sınırlı kaldığı durumda ithalat programı
mevcut üretimin devamını gerektiren ithal girdilere bağlı kalacaktır. Bu durumda yatırımlar için
gerekli sermaye mallarının ve yeni ürünlerin ülkeye girmesi için kaynaklar ayrılamayacaktır.
Bu durumda yapılacak şeyin ilk aşamasının erken tamamlanıp ara ve sermaye mallarıyla ilgili
ithal ikamesine başlanmasıdır.

9.2.1.1. İthal İkamesinin Amaçları
İthal ikamesi ile varılmak istenen amaçlar kısaca şöyle özetlenebilir:
i)
Gelişmekte olan ekonomiler genellikle tarımın hâkim olduğu bir yapıya sahiptir.
Bu ülkeler sanayilerini geliştirerek kalkınmak istemekte, bunun için de bir kısım sanayi
ürünlerinin ithalatından vazgeçip, bunları iç piyasada üreterek sanayileşmeyi arzulamaktadır.
ii)
İthal ikameci politikalar, ekonominin dışa bağımlılığını azaltacak ve dış ticaret
hadlerinin aleyhte gelişmesinin zararlarını kısmen de olsa ortadan kaldıracaktır.
iii)
Ödemeler dengesi güçlükleri önemli ölçüde aşılacak ve döviz tasarrufu
sağlanacaktır. İthal listelerinde yer alan malların ülke içinde üretime geçilmesiyle giderlerinden
tasarruf sağlanacağı ve böylece dış açık sorununun çözümleneceği beklenmektedir.
iv)
İthal ikamesine dayalı bir sanayileşmede, daha önce ithal edilen, bir başka
deyişle, belli bir iç talebi bulunan malın üretimine başlanacağından yeni pazarlar yaratılması
söz konusu olmayacaktır. Tarımsal ürünler ve tarım dışı ham maddelerde dünya talebinin fiyat
ve gelir elastikiyetinin düşük olduğu kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak bu ülkelerin
ihracatları da hızlı bir artış gösterememektedir. Bu nedenle ihracatın yapısının değiştirilmesi
gerektiği inancı ile ithal ikamesi politikası uygulanmaktadır.
v)
İthal ikamesi ile sanayi üretiminin artması, sermaye birikiminin hızlanmasını,
yurtiçi talebin genişlemesini ve tarımsal kesimdeki mevcut gizli işsizler için de yeni iş
imkânlarının yaratılmasını sağlayabilecektir.
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9.2.1.2. İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisinin Olumlu
Yanları
Bu stratejinin kuşkusuz en çekici görülen yönlerinden birisi, ithal listelerinde yer alan
malların ülke içinde üretimine geçmekle, döviz giderlerinden tasarruf sağlanacağı ve böylece
dış açık sorunlarının çözümleneceği düşüncesidir. Hem ödemeler dengesi hem de sanayileşme
sorunlarını bir arada çözme olanağını veren ithal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisi,
temelde bebek sanayilerin korunması gerektiği argümanına dayanır. Bebek sanayilerin
korunması gerektiği yaklaşımına göre, gelişmekte olan ülkelerin de imalat sanayiinde
karşılaştırmalı üstünlük elde edebilmeleri potansiyeli vardır.
Ancak bu ülkelerde kurulacak yeni imalat sanayileri başlangıçta, gelişmiş ülkelerin
deneyimli/gelişmiş (dolayısıyla ucuza üretebilen) imalat sanayileri ile rekabet edemez. Bu
durumda gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sanayiinin ayakta kalabilmesi için bu ülke
hükümetlerinin geçici olarak, uluslararası rekabete dayanabilecek güce erişene kadar, bu yeni
sanayileri desteklemeleri gerekir. Bununla birlikte, ithal ikamesi politikalarının yine de
özellikle geniş iç piyasaya sahip az gelişmiş ülkelerde, hiç değilse kalkınmanın ilk aşamalarında
yararlı olduğu söylenebilir. Sonraki aşamalarda ise bu politikaların terk edilerek ihracatın
teşvikine yönelmek, adeta bir zorunluluk olmaktadır. O bakımdan içe dönük sanayileşmeden
başlayarak dışa açılma ile sürdürülen bu iki stratejinin bir sıra izlediğini ve birbirini
tamamladığını söylemek hatalı sayılmaz.

9.2.1.3. İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisinin Olumsuz
Yanları
Olumlu yanlarının yanı sıra, uygulanan ithal ikamesine dönük sanayileşme stratejisinin
pek çok olumsuz yönü de bulunmaktadır. Örneğin, uygulanan miktar kısıtlamaları (kota)
ithalatı sabit miktarda tuttuğu için, kıtlıklara, üretimde arzulanmayan aksamalara ve karaborsa
piyasasının doğmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra ithal ikamesine dayalı sanayileşme
stratejileri; sermaye yoğunluğu yüksek ve ileri teknolojiye dayalı üretim yöntemleri, emekten
tasarruf edici niteliktedir. Başka bir deyişle, bu tür sanayi yatırımları çok az yeni iş olanakları
yaratırlar. Bu da artan nüfusun önemli bölümünün tarımda ve geleneksel kesimlerde tutulmasını
gerektirir.
Dolayısıyla da ülkedeki gizli ve açık işsizlerin sayısında büyük artışlar olabilir. Modern
kentsel kesimlerde yüksek ücretle iş bulma ümidi, köylerde yaşayan insanları kentlere çeker.
Böylece, geçmişte birçok gelişmekte olan ülkede görüldüğü gibi, kentlerin etrafında gecekondu
mahalleleri oluşur ve işsizlik patlama noktasına ulaşır. Kısacası, ithal ikamesi politikaları
sonuçta işsizlik sorunlarını daha da artırmakta ve ülkedeki faktör donatımına ters, ulusal
ekonomi ile uyumsuz bir sanayi yapısının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
İthal ikamesine karşı yöneltilen önemli eleştirilerin bazıları aşağıdaki gibidir:
a. Kaynak israfı: İthalât ikamesi, karşılaştırmalı üstünlüklere uygun bir kaynak
dağıtımına dayanmaz. Yüksek koruma duvarlarının arkasında geliştirilmeye çalışılan
endüstrilerde, uluslararası standartlara göre maliyetler ve fiyatlar yüksek, kalite ise düşük
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olmaktadır. Aşırı koruyuculuk işadamlarını uyuşukluğa sürükler, monopolleşme eğilimini
artırır ve yerli sanayide araştırma ve geliştirme faaliyetlerini caydırıcı etki yapar. Böyle bir
sanayileşmenin sonucu, kaynak dağılımındaki etkinliğin bozulması ve genel olarak tüketici
refahının düşmesidir.
b. Dışa bağımlılık: İthalat ikamesi, başlangıçta güdülen amacın tersine, ulusal
ekonominin dışa bağımlılığını artırır. Bu politikalar gerçekte, ithalatın toplam hacminden çok,
bileşimini etkiler. Nihai malların ithalatı azalır, buna karşılık ara malları, yatırım malları ve
teknoloji ithali artar. İçerde üretim kapasitesi bir kez kurulduktan sonra üretim tesislerini sürekli
olarak ithal malı ham maddelerle beslemek gerekir.
c. İhracat endüstrileri aleyhine doğan çarpıklık: İthalat ikamesi, temelde iç piyasaya
dönük bir uygulamadır. Bu politikalar ihracat endüstrilerine, ithalatı ikame eden endüstrilerle
aynı düzeyde özendirme sağlamadıkları gibi, resmi sabit kurdan ulusal parayı da aşırı
değerlendirerek ihracatçıyı bir anlamda cezalandırmış olurlar.
d. İhracata yönelik üretimin iç piyasaya yönelik üretimden daha düşük oranlarda
özendirilmesi ise, doğal olarak ihracat gelirlerinin azalmasına neden olur.
e. Dış borçların artışı: Bir yandan dışa bağımlılığın artması, diğer yandan ihracatın
gerilemesi dış ödeme açıklarını ülkenin en önemli sorunlarından birisi durumuna getirir. Bu da
ülkeyi açıklarını finanse etmek için, sürekli biçimde dış kaynak aramak zorunda bırakır.
Böylece, artan dış borçlar bu politikaların adeta doğal bir sonucu durumuna gelir.
f. Artan işsizlik ve ülkeye yabancı bir sanayi yapısı: Tüketim malları endüstrilerinden
başlayarak ara ve yatırım malları endüstrileriyle bütünleşmeyi amaçlayan bir ithalat ikamesi
(“derinlemesine” sanayileşme), ileri teknoloji ve sermaye yoğun üretim yöntemlerini
özendirir.

9.2.2. İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi
İthal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisinin, uygulanmakta olan ülkelerde
tıkanmaya başlaması Keynesyen politikaların da pek çok ülkede terk edilmeye başlanmasıyla
aynı dönemlerdedir. İhracata yönelik sanayileşme politikalarına geçişi, bir anlamda, Ortodoks
politikaların yeniden gündeme gelip uygulanmaya başlanmasının doğal sonucu olarak
görülebilir. Sanayileşmede seçicilik ana ilkedir; ithalat ikamesinin tersine, tüm endüstrilerin
değil ancak gelişebilecek ve rekabet edebilecek potansiyele sahip olanların özendirilmesine ve
desteklenmesine çalışılır.
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Kaynak: UK Reuters
Bu yaklaşım, müdahalesiz fiyatların üretim faktörlerinin gerçek kıtlığını daha iyi
yansıttığı argümanına dayanır. Bu anlamda, ithal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisi
izleyen ülkelere kıyasla ihracata dönük sanayileşme stratejisi izleyen ülkelerin fiyat sistemleri
daha az müdahale ile karşı karşıyadır. İhracata dönük sanayileşme stratejisinin kullandığı
başlıca araçlar, ihracatçılar için ithal ettikleri malların üzerindeki tarifelerin kaldırılması ya da
indirilmesi ve kotaların kaldırılmasıdır. Ayrıca, uygun ihracat kredilerinin temin edilmesi de bu
araçlar arasındadır. İhracatı özendirme politikaları serbest ticaret ve uluslararası
uzmanlaşmanın yararlarına dayanan uygulamalardır. Bu politikalar ulusal ekonomiyi dünya
ekonomisi ile bütünleştirerek ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmasına olanak
sağlarlar.
İhracata yönelik sanayileşmede asıl amaç iç piyasa için değil, dünya piyasaları için
üretim yapmaktır. Yeni kurulan bir endüstrinin geçici bir süre ile korunması bu hedefi
değiştirmez. Bu noktada bazı iktisadi araçlar kullanılabilir. Bir ülkenin dış ticareti üzerinde
belirleyici niteliğe sahip olan döviz kuru bu araçlardan biridir. Döviz kurunun sınai mal
ihracatını olumsuz etkileyen özel bir durumu vardır. O durum, aşırı değerlenmiş döviz kurudur.
Aşırı değerli bir kur, ihracatçı için tehlike çanlarının çalması demektir. Zira kur ne kadar
değerliyse, elde ettiği gelir de o kadar az olacaktır. Aşırı değerli kurun bir diğer yan etkisi de,
ithalatı teşvik olarak kendini gösterecektir. Bu durumda şayet uluslararası piyasalardaki fiyat
düzeyinde herhangi bir değişim yaşanmazsa, ithalatı kontrol altına almak için atılacak her adım,
ihracatçının üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olacaktır. Böyle bir durumda eğer
maliyetlerdeki artış önlenebilirse, çözüm devalüasyonun gerçekleşerek kurun değerinin
düşürülmesindedir.
Döviz kurunun bu değişken etkisinin yanı sıra, krediler, teşvikler gibi ihracatı
özendiren uygulamalar da ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin birer aracıdır. İhracatı teşvik
tedbirlerinden belki de en önemlisi vergi iadesi uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde ihraç
edilecek olan malın maliyeti azaltılmaktadır ve bu şekilde malın uluslararası piyasalardaki fiyatı

212

düşürülerek rekabet avantajı kazanılmaktadır. Tüm bu araçlarla, ihracat ve ihracatçı devlet
eliyle desteklenmektedir.

9.2.2.1. İhracata Dayalı Sanayileşmenin Amaçları
İhracata dayalı strateji ile varılmak istenen amaçlar kısaca şöyle özetlenebilir:
i)
İthal ikamesinin tersine tüm endüstrilerin değil, rekabet edebilecek potansiyele
sahip endüstrileri desteklemek
ii)

Ölçek ekonomilerinden yararlanma imkânı elde etmek

iii)
Temel hedef uzun dönemde ulusal ekonominin dünya ekonomisi ile entegre
olmasını sağlamaktır.
iv)

Teknolojik gelişmeyi teşvik ederek ekonomiye dinamizm kazandırmak

v)

Kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak

9.2.2.2. İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisinin Olumlu Yanları
İhracata yönelik sanayileşme stratejisinin avantajları olarak ilk öne sürülen istihdam
etkisidir. İthal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisine kıyasla daha fazla iş yaratma hacmine
sahip olduğu belirtilir. Az gelişmiş ülkelerde genellikle emek bol olduğu ve emek-yoğun
malların ihracatına teşvik verilmesi ile ithal ikamesi için üretilen ve görece daha sermaye-yoğun
malların üretiminde kullanılan emeğe kıyasla daha fazla emek kullanılır duruma gelinecektir.
Şüphesiz ortaya çıkan bu istihdam genişlemesinin ilk ve doğrudan etkisi, gelir dağılımı
üzerinedir. Genellikle gelir dağılımı bozuk az gelişmiş ülkelerde bu sonuç son derece önemlidir.
Tabi bu sonuç istisnasız her türlü ihracat için geçerli olmayacaktır; örneğin petrol ihracatının
artması petrol ihracatçısı pek çok ülkenin gelir dağılımında düzelme anlamına gelmez. Ancak,
özellikle küçük tarım üreticisinin ihraç ettiği tarım ürünlerindeki artışın ve imalat sanayii ile
ilgili artışların bu tür etkileri olduğunu daha rahat söyleyebiliriz.
İhracata yönelik sanayileşme stratejisinin tercih edilmesinde önemli olan ikinci avantaj,
tasarruflar üzerindeki olumlu etkisidir. Genişleyen istihdam ile gelirin artması, şüphesiz ülkenin
tasarruf eğilimi doğrultusunda tasarruflarını da artıracaktır. Ayrıca, teşvik gören
üretici/ihracatçıların da ortalamanın üzerinde bir tasarrufa gidecekleri tahmin edilir.

9.2.2.3. İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisinin Olumsuz Yanları
İhracatı teşvik tedbirleri ihracata yönelmede önemli bir rol üstlenmektedir. Örneğin,
Uzakdoğu Asya ülkelerinin ithal ikamesi politikalarının ilk dönemlerinde aynı zamanda ihracatı
da teşvik etmelerinden dolayı, Latin Amerika ülkelerine oranla ihracatta daha başarılı oldukları
iddia edilmektedir. İhracata yönelik uygulamalar liberal bir dış ticaret politikası ile birlikte
yürütüldüğü için ülkenin ithalat giderleri de artar.
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O bakımdan gayri safi milli hâsıla içinde dış ticaretin hacmi artmakla birlikte, ülkenin
dış ödemeler dengesinde bir iyileşme görülmeyebilir. Yeni kurulan sanayileri, ihracat
potansiyeline sahip olsalar da, geçici bir süre vergi iadesi ve ihracat sübvansiyonu gibi mali
önlemlerle desteklemek gerekmektedir. Bu durum ise, gelir kaynakları sınırlı olan hükümet
bütçesi üzerinde bir yük oluşturabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Kalkınma stratejileri ile sanayileşme stratejilerinin ortak yönleri ile farklarını
ortaya koyunuz.
2)
Rosenstein-Rodan, büyük itiş teoremi ile kalkınma kuramına hangi yenilikleri
getirmiştir? Tartışınız.
3)

Dengesiz kalkınma modellerinin ortaya çıkış sürecini değerlendiriniz.

4)
Hangi sanayi stratejisi bir ülke için kalkınma anlamında daha avantajlıdır?
Nedenlerini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kalkınma ve sanayileşme stratejilerinin ayrımı ile birbirlerine yaptıkları
katkıları görmekle birlikte, kendi içlerindeki ayrımları ele alarak ekonomi yönetimlerinin
kalkınma stratejisi oluştururken hangi faktörlere öncelik vermeleri gerektiğine dikkat çektik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma stratejilerinin kapsamında değildir?

a)

Sektörel büyüme

b)

Kişi başına gelir

c)

Tarım üretiminde artış

d)

Çevresel koruma

e)

İnsan kaynakları kalitesi

2)
kullanılır?

Dengeli kalkınma stratejisi oluşturulurken aşağıdaki araçlardan hangisi

a)

Planlama

b)

Denetleme

c)

Düzenleme

d)

Hesaplama

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi Rodan’ın ortaya koyduğu yeniliklerden biri değildir?

a)
Farklı yatırımların tamamlayıcılığı ve dışsal ekonomilerin farklı yatırımların
önemini vurgulaması
b)

Sanayiye yönelik olarak köylerdeki fazla emeğin mobil hâle getirilmesi

c)

Sosyal alt yapı sermayesine öncelik verilmesi

d)

Büyük itiş yatırımların teknik dışsal ekonomilerle sonuçlanması

e)

Gizli işsizliğe değinmesi
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dengeli kalkınmayı savunan iktisatçılardan biri

a)

Nurkse

b)

Rodan

c)

Rostow

d)

Chenery

e)

Hiçbiri

5)

Chenery’e göre sanayileşme, iktisadi yapıda hangi değişmeyi gerektirmez?

a)

Sanayi üretiminin kompozisyonunda değişim

b)

İmalat sanayinin öneminde artış

c)

Üretim tekniklerinde değişim

d)

Arz kaynaklarında değişim

e)

Nüfus yapısında değişim

6)

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

a)

Dengesiz kalkınma – Streenten

b)

Çapraz ülke modeli- Chenery

c)

Kısır döngü- Nurkse

d)

Dengeli kalkınma- Hirschman

e)

Büyük itiş- Rodan

7)
Aşağıdakilerden hangisi ithalat ikamesine dayalı sanayileşme stratejisine
getirilen eleştirilerden biridir?
a)

Kaynak israfı

b)

Dışa bağımlılık

c)

Dış borçların artışı

d)

Artan işsizlik

e)

Hepsi

218

8)
Aşağıdakilerden hangisi ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin olumlu
yanlarından biri değildir?
a)

İstihdam üzerinde olumlu etki yapması

b)

Üretim maliyetlerini düşürmesi

c)

Gelir dağılımı üzerinde pozitif etki yapması

d)

Tasarrufları teşvik etmesi

e)

Hiçbiri

9)

Aşağıdakilerden hangisi ithal ikamesinin aşamalarından biridir?

a)

Yurtiçi piyasa kapasitesinin aşılması

b)

Ham madde üretilmesi aşaması

c)

Sermaye mallarının üretim aşaması

d)

Artan üretim aşaması

e)

Sabit getiri aşaması

10)

Aşağıdakilerden hangisi devletin müdahale araçlarından biri değildir?

a)

Yüksek gümrük tarifeleri

b)

Kotalar

c)

Dış ticaret kısıtlaması

d)

Vergilendirme

e)

İnsan kaynağı

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)e, 5)e, 6)d, 7)e, 8)b, 9)c, 10)e
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10. KALKINMANIN FİNANSMANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kalkınmanın Yurtiçi Kaynaklarla Finansmanı
10.2

Kalkınmanın Yurtdışı Kaynaklarla Finansmanı

221

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ekonomik kalkınmanın maliyetini karşılamanın yolları nelerdir?

2)

Kalkınmada neden finansmana ihtiyaç vardır?

3)

Finansmanda hangi kaynakların kullanılması daha avantajlıdır?

4)

Enflasyonun kalkınma finansmanı ile ilgisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kalkınmanın yurtiçi
kaynaklarla finansmanı

Kalkınmanın yurtdışı
kaynaklarla finansmanı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kalkınmanın
finansmanında ne
büyüklükte bir kaynağa
ihtiyaç duyulacağı ve bu
kaynağın ekonominin kendi
kaynakları ile nasıl
sağlanacağının anlaşılması.

Mevcut istatistikler
çerçevesinde yurtiçi
kaynakların kalkınma
finansmanındaki etkileri
araştırılabilir.

Dış borç, dış yardım,
yabancı özel sermaye
çerçevesinde portföy
yatırımları ve doğrudan
yabancı sermaye
yatırımlarının kalkınmanın
finansmanına nasıl kaynak
oluşturduğunun kavranması

Kalkınma sürecinde yurtdışı
kaynakların desteğini alan
ülkelerin kalkınma maceraları
daha ayrıntılı bir şekilde
incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Tasarruf



Vergilendirme



Enflasyonist finansman



Finansal sistem



Dış yardım



Dış borç



Portföy yatırımları



Doğrudan yabancı sermaye
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Giriş
Kalkınma için gerekli finansman ihtiyacının büyüklüğünü belirleyen temel unsur,
ülkenin kendisine hedef seçtiği kalkınma hızıdır. Bu kalkınma hızını yakalayabilmek için
kalkınmayı finanse edecek potansiyel iç ve dış tasarrufların büyüklüğü önem taşımaktadır. Bu
bölümde, kalkınma finansmanında başvurulan iç ve dış kaynakları ayrıntılı bir şekilde
inceleyeceğiz.
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10. Kalkınmanın Finansmanı
Kalkınmanın finansmanında ne büyüklükte bir kaynağa ihtiyaç duyulacağı
cevaplandırılması gereken önemli bir sorudur. Bu büyüklük ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceği gibi, ülke içerisinde dönemden dönemde farklılık gösterebilmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler için kalkınma, bir bakıma sermaye birikimini artırmak demektir. Ancak
kalkınmayı yalnızca sermaye birikimine bağlamak aşırı bir basitleştirme olacaktır. Çünkü
sermaye birikiminin yanında teknolojik gelişme, girişimcilik ruhuna sahip yeterli sayıda vasıflı
girişimcinin varlığı, beşeri sermayenin niteliği, doğal kaynaklar ile sosyal, siyasi, dini, kültürel,
coğrafi, vb. unsurların da kalkınma üzerinde etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bununla
beraber tüm bu unsurların kalkınmayı pozitif yönde değiştirebilmesi netice itibariyle sermaye
birikimine dayandığı için sermaye birikimi kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilmektedir.

10.1. Kalkınmanın Yurtiçi Kaynaklarla Finansmanı:
Gelişmekte olan ülkelerde iç tasarrufların yeterli düzeyde olmaması, sermaye birikimini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ülkelerde sermaye birikiminin iç kaynaklarla artırılması
ancak tasarrufların artırılması ile mümkündür. Kalkınmanın yerli kaynaklarla finansmanının iki
temel yanı vardır: Birincisi gelişen ülkelerde tasarrufun teşvikidir. Yatırımın finansmanı için
tasarruf gereklidir. İkincisi kalkınmanın yerli kaynaklarla finansmanıdır.

10.1.1. Tasarruf
Bir toplumda tasarruf yapan üç temel grup vardır. Bunlar hane halkı, iş âlemi ve
hükümettir. Hane halkı sektörü kişisel harcamalar gelirinden tasarruf yapar. İş âlemi kârlardan
tasarruf yapar. Hükümet vergi gelirlerinden tasarruf eder. Eğer hükümetin gelirleri
harcamalarından daha fazlaysa (yani bir bütçe fazlası söz konusu ise) tasarruf yapmış olur.
3 tip tasarruftan söz edilebilir:
a)
Gönüllü Tasarruf: Harcanabilir gelirle bağlantılı tüketimde yapılan gönüllü
indirimlerden doğan tasarrufa denir. Hem hane halkı hem de iş âlemi birlikte gönüllü tasarruf
kaynağıdır.
b)
Gönülsüz Tasarruf: Tüketimde gönülsüz indirimler aracılığıyla sağlanan
tasarrufa denir. Bütün vergileme şekilleri ve hükümetçe zorlamayla ödünç alımlar tüketimde
gönülsüz düşüş içerir.
c)
Zorunlu Tasarruf: Fiyatlardaki yükselme nedeniyle tasarruflar azalabilir. Bu
duruma zorunlu tasarruf denir.
Yatırımlar için gerekli tasarruflar yurtdışından da sağlanabilir. Yabancı özel yatırım
sermaye formasyonunun bir doğrudan kaynağıdır ve yurtiçi yatırıma doğrudan katkı yapar. Bir
ülkenin dış ticaret politikası da tasarrufu teşvik edebilir ve kaynakların yatırım amacıyla serbest
kalmasına neden olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde sermaye oluşumu, temelde ekonomik
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artığın mobilizasyonuna dayanır. Bu çerçevede, sermaye oluşumu üç temel aşamayı
içermektedir:
1)
Reel tasarruflardaki artış, dolayısıyla kaynaklar yatırım amacıyla mali sistem
içine girmiş olurlar.
2)
Tasarrufların finans ve kredi mekanizması yoluyla yönlendirilmesi, dolayısıyla
yatırım yapılabilir fonlar farklı kaynaklardan daha rahat toplanarak yatırımcıların hizmetine
sunulmuş olur.
3)
Kaynakların sermaye stokunda bir artış yaratmak için kullanılması anlamında
bizzat yatırım faaliyetinin kendisi de sermaye oluşum sürecinin bir parçasıdır.
Reel tasarruf hacmindeki artış şeklindeki ilk aşama, bir enflasyon ortamı oluşturulmak
isteniyorsa, yüksek oranda bir yatırım için vazgeçilmezdir. Ancak, gönüllü ve tüketimden
yapılan kesintilerden oluşan bu tasarruf artışı, ortalama gelirin düşük olduğu ülkelerde
gerçekleşmesi zor bir durumdur. Dolayısıyla, gönüllü tasarruflara bağlı kalmak yerine az
gelişmiş ülkelerin pek çoğunda hükümetler, vergilendirme, zorunlu borçlanma ve/veya kredi
genişlemesi gibi yollarla zorunlu tasarruflara yönelmektedir. Özellikle vergilendirmede,
kalkınma için gerekli olan kaynağın görece hızlı ve etkin kullanım olanağı söz konusudur; yani
devlet elinde toplanan fonlar, sosyal anlamda marjinal verimliliği yüksek yatırımlara
kaydırabilme olanağına kavuşmuş olur.

10.1.2. Vergilendirme
Vergilendirme, kaynaklardan ve teşviklerden şeklinde iki farklı yaklaşımla incelenir.
Arz yönlü iktisat yaklaşımında olduğu gibi, büyüme ve yatırımların uygun teşviklerden yoksun
olduğu varsayımına dayanarak, vergi sisteminin bu eksikliği giderici yönde hareket etmesi
gerektiği düşüncesi literatürde hâkim bir düşüncedir. Ancak yatırımlardaki yetersizlikler ve
yavaş büyüme, kaynak eksikliğinden kaynaklanıyorsa, bu durum vergi sistemi ilave vergilerle
yatırım için gerekli kaynakların artırılması yönünde tasarlanmalıdır. Yapılan gözlemler az
gelişmiş ülkelerde bu duruma daha sık rastlandığını göstermektedir.
Bir ülkenin vergi potansiyelinin, reel kişi başına düşen gelir, gelir dağılımı,
ekonomideki sektörlerin nispi durumları, siyasi partilerin liderleri ve hükümetlerin idari
anlamdaki siyasi gücü şeklinde farklı faktörlere dayandığını düşünecek olursak, az gelişmiş
ülkelerde hem vergi potansiyelinin hem de fiili olarak vergi hasılatının son derece düşük
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle, az gelişmiş ülkelerde vergi oranlarının
artırılması yerine, var olan mevzuat çerçevesinde, gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan
kaldıracak düzenlemelere gitmek daha etkili olacaktır.

10.1.3. Enflasyonist Finansman
Özellikle 1960’lı yıllardan başlamak üzere günümüze kadar pek çok gelişmekte olan
ülkede enflasyon, iç dengeyi bozan önemli bir problem olmuştur. Ülkelerin dengesizlikleri ve
zayıflıklarının ölçülmesinde adeta bir termometre görevi gören enflasyon oranı, tüketici
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fiyatları endeksi ya da GSYİH fiyat deflatörü gibi fiyat endeksleri ile ölçülen ortalama fiyat
düzeyindeki artıştır. Enflasyon, tüm fiyatların aynı anda yükselmesi değildir; sadece fiyat
endeksindeki yükselmedir. Enflasyon, aynı zamanda ülkenin kendi para cinsinden satın alma
gücünün azalması anlamına da gelir. Enflasyon ile birlikte reel gelirin düşüp düşmeyeceği,
parasal gelirdeki büyümeye bağlıdır. Bu durum, enflasyonun her zaman reel gelirdeki düşüş
anlamına gelmeyeceğini ifade eder.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hükümetlerin harcamalarını finanse etmek
için, enflasyon yolunu kullanarak insanları zorunlu tasarrufa itmeleri adeta olağan hâle
gelmiştir. Bu ülkelerde hükümetlerin para basarak bütçelerini finanse etmek istemeleri ve
bunun da enflasyonu ortaya çıkarması, doğal olarak eldeki para stokunun reel değerini düşürür.
Bu değer düşüşünün telafi edilebilmesi için, ellerinde para tutanlar dengeye gelebilmek adına
tüketimlerini azaltırlar. Bu, gerçekte zorunlu tasarruftur. Bu zorunlu tasarruf süreci, enflasyon
belli bir seviyeye gelene kadar sürer. Bu seviye, insanların paranın dolaşım hızı artana kadar
ellerinde tuttukları reel para miktarının azaldığı seviyedir. Buna bağlı olarak enflasyonist
finansmandan elde edilen maksimum kazanç, GSYİH’nin yüzde 2’si de olabilir; yüzde 11’i de
olabilir.

Kaynak: Forbes
Enflasyonu, ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak savunan yaklaşıma karşı, özellikle
az gelişmiş ülkelerde önemli ekonomik sapmaların ortaya çıkıp, bunların çoğunun da eş
zamanlı olacağı vurgulanmıştır. Örneğin enflasyonun, tasarruf ve yatırımlar üzerindeki etkisi
ters olabilir. Enflasyonun tam olarak tahmin edilemediği hallerde yatırım kararları ertelenebilir.
Yahut enflasyonist bir ortamda insanlar gelirlerini değer kazanacağına inandıkları başka bir
yatırım aracına yöneltebilirler ve bu durumda verimli tasarruflarda bir düşüş yaşanabilir. Öte
yandan enflasyon istikrarsız olduğunda, piyasa sinyallerinin izlenebilmesi zorlaşır.
Enflasyonun gelir dağılımı üzerinde de ciddi etkileri vardır. Enflasyonist finansman yönteminin
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin yapısal problemlerinin gelmiş olduğu
seviye nedeniyle çok da uygulanabilir bir yöntem olmadığını belirtmek gerekir.
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10.1.4. Finansal Sektörün Rolü
Finansal sistemin temel fonksiyonu, ekonomide fon fazlası olan birimlerden fon ihtiyacı
olan birimlere, fon aktarımını gerçekleştirmektir. Finansal sistem bu fonksiyonunu, finansal
araçlar, aracılar ve bu birimlerin davranışlarını şekillendiren yasal düzenlemeler sayesinde
yerine getirmektedir. Finansal aracıların artması ve gelişmesi, yeni finansal araçların
yaratılması ve yeni yasal düzenlemelerle finansal sistemin istikrarlı bir yapıya kavuşturulması,
hem finansal sistemin gelişmesi, hem de reel ekonomiyi besleyebilmesi için gereklidir. Finans
sektörünün gelişmesi, hem finansal genişlemeyi hem de finansal derinleşmeyi içermektedir.
Finansal genişleme, finansal hizmetlerin yayılması ve finansal kurumların büyümesiyle
ilişkiliyken, finansal derinleşme, kişi başına düşen finansal hizmetler ve kurumlardaki veya
finansal varlıkların gelire oranındaki artış olarak ifade edilebilir. Finansal piyasaların
genişlemesi veya çeşitlenmesi yoluyla finansal sektörün gelişmesi, kaynakların daha iyi tahsis
edilmesini sağlamaktadır.
Finansal piyasaların temel fonksiyonları;
Finansal piyasalar, finansal varlıkların ticaretinin yapıldığı piyasalar olarak tarif
edilebilir. Bu piyasalar, ekonomi içerisinde önemli fonksiyonlar üstlenmektedirler. Finansal
araçların ve kurumların niteliğindeki ve niceliğindeki artışlar, ekonomideki işlem ve
enformasyon maliyetlerini azaltmaktadır. Daha büyük ve etkin finansal piyasalar, ekonomik
ajanların riskten korunmalarını, ticaretlerini yapmalarını kolaylaştırmakla birlikte, yatırımları
ve ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Gelişmiş bir finansal sistem aşağıdaki fonksiyonları
yerine getirmektedir:
 Finansal sistem, tasarruflara hareketlilik kazandırmaktadır. Bireysel tasarruf sahipleri,
bir borçlanıcıyı tamamıyla fonlama konusunda yetersiz veya isteksiz olabilirken, finansal
kurumlar ve genelde ise finansal piyasalar, farklı hane halklarının tasarruflarını bir araya
toplayabilmekte ve bunu borç vermek için işe yarar duruma getirebilmektedirler. Bu faaliyet,
hem firmalar hem de hane halkları için dış finansman ile ilgili işlem maliyetlerini
düşürmektedir.
Firmalar doğrudan bir finansal kuruma giderek, farklı tasarruf grupları arama ve
bunlardan borçlanma işlemleri için yapacakları maliyetlerden kaçınabilirler. Benzer şekilde,
tasarruf sahipleri de fonlarını finansal kurumlara yatırarak, her potansiyel borçlanıcıyı
değerlendirme maliyetinden kaçınmış olmaktadırlar.
 Finansal sistem, tasarrufları uygun şekilde tahsis etmektedir. Çünkü finansal kurumlar,
konularında uzman olmalarından dolayı, daha fazla değer taşıyan yatırım fırsatlarını
belirlemede ve borçlanıcıların kredi değerliliğine karar vermede, ortalama küçük yatırımcıya
göre daha az maliyet yaratırlar. Finansal kurumlar, tasarlanan projeler hakkında bilgi edinme
ve bu bilgileri değerlendirme maliyetlerini, uzmanlaşmış yatırım hizmetleri vasıtasıyla
düşürebilmektedirler.
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 Finansal sistem riski, yatırımcıların tasarruflarını farklı yatırım fırsatlarına yayarak
azaltmaktadır. Tasarrufları yaymak, hane halkları için riski çeşitlendirmekte ve bireysel
projelerle ilgili belirsizliğe maruz kalmalarının önüne geçmektedir. Bu durum tasarrufların
artmasında teşvik edici bir unsurdur.
 Finansal sistemin diğer bir fonksiyonu, likidite yaratma yeteneğinden çıkarılabilir.
Yüksek getiri potansiyeli taşıyan bazı yatırımlar, uzun dönemli sermaye taahhüdü gerektiren
projeler içermektedir. Diğer yandan, bazı yatırımcılar ansızın tasarruflarına ulaşmak
isteyebilirler. Finansal sistem birçok hane halkının yatırımlarını bir araya getirdiğinden, fonları
hem uzun dönemli hem de kısa dönemli projelere tahsis etmektedir. Diğer bir deyişle finansal
sistem, tasarruf sahiplerine yüksek bir nakit düzeyi sağlamakla birlikte, bireylerin küçük
değerdeki tasarruflarını büyük ölçekli, kârlı yatırımlara yönlendirerek tasarrufları seferber
etmektedir.
 Finansal sistem kurumsal kontrolü kullanmakta ve yöneticileri izlemekle birlikte
kaynakların kötü yönetilme riskini azaltmak üzere yatırımların da izlenmesine yardımcı
olmaktadır. Girişimcilerin veya yöneticilerin operasyon ve projelerin sonuçları ile ilgili
enformasyonu, dışarıdaki borç veren ve hisse sahiplerinin sahip olduğundan daha fazla olma
eğilimindedir. İçeridekilerin, fırsatçı davranışlara başvurarak bu enformasyon avantajını
kullanma girişimleri, tasarruflara engel olmaktadır. Bu enformasyon avantajını telafi etmek
amacıyla; bankalar borç alanları izlemekte, öz kaynak piyasaları ise hisse sahiplerine zayıf
yönetimi iş başından alarak, yöneticileri disipline etme olanağı sunmaktadır.
 Finansal kurumlar potansiyel olarak başarılı projeleri tanımlamada bireylerden çok
daha elverişlidirler. Çünkü bu kurumlar, bireysel projelerle ilgili yüksek sabit enformasyon
toplama maliyetlerini karşılayabilecek kadar büyüktürler ve bu enformasyonu çok daha etkin
bir şekilde analiz edebilirler.

10.2. Kalkınmanın Yurtdışı Kaynaklarla Finansmanı
Kalkınma sürecinin farklı aşamalarında bulunan çok sayıda ülke ekonomisini içinde
bulunduran dünya ekonomisi, tarihsel süreç içinde ülkelerin mevcut kaynakları paylaşmaları ve
bu kaynakların transfer edilmesi konusunda farklı gelişmelere sahne olmuştur. Bu süreç
içerisinde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarının finansmanı için gerekli olan
kaynak ihtiyacının boyutlarında da değişmeler meydana gelmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerin dış kaynak ihtiyacı, bu ülkelerin yapısal sorunlarının da
temelini oluşturan tasarruf yetersizliği ve ödemeler bilançosu açıklarından kaynaklanmaktadır.
Ekonomik kalkınmanın finansmanı için bu açıkların giderilmesi gereği dış kaynakların çeşitli
şekillerde kullanılmasını zorunlu hâle getirmiştir.
Dış kaynaklar, sağlanma yolları, kullanış biçimleri ve ekonomik etkileri bakımından
farklılıklar göstermektedir. Dış kredi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları
ve diğer tüm finansman türlerini içeren dış kaynakların kullanımı dünya ekonomik
konjonktürünün gelişimine paralel bir seyir izlemektedir.
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10.2.1. Dış Yardımlar
Genel anlamıyla yardım, zor durumda bulunanlara, bu zorluğun azaltılması veya
ortadan kaldırılması için gerekli araçların verilmesidir. Ekonomik açıdan ise; ekonomik
kalkınma çabası içindeki gelişmekte olan ülkelerin bu amaçlarına yardımcı olmak için, gelişmiş
ülkeler tarafından kamu kesimi kaynaklarından karşılıksız ya da gerçek maliyet değerlerinin
altında bir ödeme karşılığında sağlanan kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Dış yardım,
ekonomik kaynakların veya satın alma gücünün ülkeler arasında serbest şekilde transfer
edilmesi olarak da tanımlanmaktadır.
Çoğunlukla bir ülkeden diğerine, yoksulluk ve doğal afet gibi ekonomik nedenlerle
olduğu kadar siyasi nedenlere de bağlı olarak yapılan yardımlar dış yardımlar olarak
adlandırılır. Yapılan yardımların doğrudan GSMH’nin büyümesinde etkili olduğu belirtilmekle
birlikte, büyümedeki rollerinin sayısal analizi zordur. Yapılan bazı analizlerde, gelişmekte olan
ülkelerin tamamı için büyüme ve dış yardım arasındaki korelasyonun ya çok az olduğu ya da
hiç olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna karşın tek tek ülkeler bazında yapılan çalışmalarda
aradaki korelasyon çok daha büyüktür; diğer kalkınma araçlarıyla birleştiğinde, ülkelerin
büyümelerinde önemli roller gözlemlenmektedir.

Grafik 8:
Sonuçta Güney Kore ve Tayvan gibi alınan dış yardımların büyümeleri üzerinde
doğrudan ve önemli ölçüde etkili olduğu ülkeler olabildiği gibi, herhangi bir dış yardım
almadan büyüyebilen Meksika ve Tayland gibi ülkeler de bulunmaktadır. Elbette, Bangladeş
gibi dış yardım aldığı hâlde büyüyemeyen ülkeler de vardır. Bu yardımlar gelişmiş ülkeler
tarafından verilebileceği gibi, Avrupa Birliği’nin bazı kuruluşları, Dünya Bankası’na bağlı,
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UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da verilebilmektedir. Örneğin 2008 yılında
toplam kalkınma yardımlarının yüzde 26,3’ü bu kuruluşlar tarafından verilmiştir.
Dış yardımlar pek çok amaca birden hizmet edebilmektedirler. Örneğin, az gelişmiş
ülkelerin kendi tasarruflarına dayandıkları takdirde en az 30-40 yıl içerisinde
gerçekleştirebilecekleri sağlık ve eğitim programları, tarımsal araştırmalar, karayolları,
limanlar gibi alt yapı yatırımlarının daha hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Söz konusu bu
yardımlar ya bağış şeklinde ya da piyasa faiz oranlarının çok altında ve çok uzun vadeli krediler
şeklinde olabilir. Ayrıca bu tür yardımlar çoğunlukla çok iyi bir teknik enformasyon ile
donatılmıştır. Yardımların çoğu az gelişmiş ülkelerin kendi seçecekleri projelerde kullanılmaya
tahsis edilirken, bir kısmı da belirlenmiş projelere ayrılır.
Dış yardımlara yönelik geleneksel eleştiri, büyük miktarlardaki resmi yardımların zayıf
politikaları destekleyeceği şeklindedir. Aynı şekilde, büyük miktarlarda yardım alan
ekonomilerin iyi bir ekonomik performans gösterdiklerini de söylemek zordur. Şüphesiz bunun
çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Ancak en önemlisi, aslında gelen yardım miktarı ne olursa
olsun, ülkenin izleyeceği politikadır. Uygun bir politika uygulandığı sürece, çok az yardımla da
ülkenin güçlü bir ekonomik büyüme gerçekleştirebildiği gibi; büyük miktarlarda yardım
almasına karşın zayıf ekonomik performans gösterenler de vardır.

10.2.2. Dış Borçlar
Dış borç tanım olarak çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Genel bir tanımlamaya göre bir
devletin ya da kamu kuruluşunun dış kaynaklardan sağladığı, alınmaları ve geri ödemeleri
sırasında ulusal gelir üzerinde artırıcı ya da azaltıcı etkide bulunan reel gelir transferleridir.
Diğer bir ifade ile ülke içindeki yerleşik kişi ve kuruluşların ülke dışında yerleşik kişi ve
kuruluşlardan dış kredi sağlamasıdır. Başka bir ifadeyle dış borçlar; devletin çeşitli faaliyetlerin
finansmanında kullanılmak üzere iç piyasadan ekonomik ve teknik nedenlerle sağlanamayan
kaynakların dış piyasalardan transferi ve buna bağlı olarak doğan ekonomik yük olarak
tanımlanabilir.
Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi, dış borç; dış yardım ve dış kaynaktan daha dar
kapsamlı bir kavramdır. Her dış borç dış yardım olmasına karşılık her dış yardım dış
borçlanmaya neden olmamaktadır. Örneğin, karşılıksız yapılan hibe ve teknik yardımlar dış
borç doğurmamaktadır. Benzer şekilde, her dış borç dış finansman kaynaklarından
sağlanmasına rağmen, her dış finansman kaynağından yararlanma; örneğin, doğrudan
yatırımlar dış borçlanmaya neden olmamaktadır. Ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, alınan
dış borç ileride ödenmesi zorunlu olan faiz ve benzeri ekonomik ve politik yaptırım gibi
unsurları da beraberinde getiren bir finansman şeklidir.
Dış kaynaklardan sağlanan tüm borçlar, borç verene karşı mali bir yükümlülük anlamına
gelir ve belli bir plan dâhilinde ödenmesi gerekir. Dış borç, alındığı ve geri ödendiği
dönemlerde sadece transfer niteliğinde olmayıp, gerçek kaynak aktarımı oluşturan bir işlemdir.
Borcun alındığı dönemlerde ülkeye gerçek bir kaynak aktarımı yapılmaktadır. Borcun faizi ile
birlikte geri ödendiği dönemde ise dış kaynakların sağlandığı kurum veya ülkelere ülke
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kaynakları üzerinde tasarruf hakkı sağlayan satın alma gücü aktarılmış olmaktadır. Bu,
bütünüyle transfer işlemi değil, gerçek kaynak aktarıcı bir işlemdir.
Dış borçlar, gelişmekte olan ülkelerin kaynak açığının kapatılması için tercih edilen
araçların başında gelmektedir. Sağlanan dış kredilerle çoğu zaman ülke içindeki kaynakların
yetersiz kaldığı yatırım malzeme ve teçhizatının finansmanı sağlanmakta veya döviz karşılığı
mal olarak gelmekte ve bu nedenle ödemeler dengesi üzerinde; kullanım safhasında olumlu,
geri ödeme sırasında ise olumsuz etkiler oluşmaktadır.

10.2.3. Yabancı Özel Sermaye
Yabancı sermaye, bir ülkenin karşılığını ödemeksizin ya da belirli bir vade sonunda
ödemek koşuluyla, ülke dışındaki kaynaklardan sağladığı ekonomik ve mali kaynakların
tümünü ifade eder. Başka bir ifadeyle “yabancı sermaye, bir ülkenin karşılığını ileride değişik
biçimlerde ödemek üzere, başka ülkelerden kısa sürede ekonomik gücüne ekleyebileceği mali
ve teknolojik kaynaklardır. Bu tanımlamaya göre yabancı sermaye, kredi biçiminde alınan
fonları da içerecek genişliktedir.
Ancak yabancı sermaye uygulamada, ülke dışında bulunan kişi veya kuruluşlar
tarafından yapılan yabancı yatırımların karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bir ülkenin yabancı
yatırımlar yoluyla kaynak sağlama nedenleri ile yabancı krediler yoluyla kaynak sağlama
nedenleri temelde kalkınmanın finansmanı olmakla birlikte, yabancı yatırımlar yoluyla
sağlanan iktisadi kaynakların şekli ve ekonomiye etkileri farklıdır. Yabancı krediler, karşılığı
önceden saptanan koşullara göre belirli bir süre sonra ödenen kaynaklardır.
Yabancı sermaye yatırımları şeklinde elde edilen kaynaklar ise bir ülkenin herhangi bir
karşılık ödemeksizin diğer ülkelerden sağladığı iktisadi kaynaklar olarak belirtilmektedir.
Yabancı kredilerden farklı olarak, yabancı sermaye yatırımlarında elde edilen kâr ve sermaye
yatırımı yapan ülkeye transfer edilerek karşılığı ödenmektedir. Yabancı sermaye yatırımları
uluslararası portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları şeklinde
gerçekleşmektedir.

10.2.3.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Yatırım, belirli bir ekonomik hedefe ulaşmak amacıyla, belirli bir sermayenin tahsis
edilerek bir teşebbüsün işlerlik kazanmasıdır. Yabancı sermaye yatırımı ise, yatırılabilir
kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından bir başka ülkeye taşınmasıdır. Bu durumda yabancı
sermaye yatırımları, yatırımcı kişi veya kuruluşların kendi ülkelerinin sınırları dışında yapmış
oldukları her türlü yatırım olarak tanımlanabilir.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yabancı şirketlerin ülkelerde mevcut bir şirketi
satın almak, yeni bir üretim tesisi kurmak veya mevcut bir şirketin sermayesini artırmak
şeklinde, kendi ülkelerinin dışında yaptıkları yatırımlardır. Bu yatırımlar bir veya birden fazla
uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firma ile ortaklık
hâlinde gerçekleştirebilmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının borç doğuran diğer
dış kaynak kullanımlarından farkı, kâr transferlerini içeren bir sermaye akımı olmasıdır.

233

Ülkelerin aldıkları krediler, kullanımları sonucunda elde edilen sonuçlardan bağımsız
olarak kredi anlaşmasının şartlarına göre belirli bir vade sonunda geri ödeme zorunluluğu
içermektedir. Ancak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında böyle bir geri ödeme söz konusu
değildir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları temel olarak, yatırım faaliyetlerini birden fazla
ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezden alan veya çeşitli yollarla bağlı
şirketlerin kararlarını etkileyebilen çok uluslu şirketler tarafından yapılırlar.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, uzun yıllardan beri özellikle gelişmiş ülkelerin
üzerinde durduğu bir olgudur. Gelişmekte olan ülkeler ise, 1990’lı yıllardan beri doğrudan
yabancı yatırımlara olan ilgisini artırmıştır. Söz konusu yatırımlar hem gelişmiş ülkeler hem de
gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu ekonomik etkiler yaratmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler
bu tür yatırımlar sayesinde iç transfer fazlalarını -kredi verme yoluyla olduğu gibideğerlendirme imkânı sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise bu tür yatırımları dış kredilere
tercih etmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların dış kredilere tercih edilme nedeni, bu
yatırımların gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkilerinin dış kredilere
kıyasla daha fazla olmasıdır.
Söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisi üzerinde mikro ve makro açıdan olumlu etkiler
yaratır. Bu yatırımlar, teknoloji transferleriyle birlikte yerel firmalar ve ortak girişimlerin teknik
ve yönetim bakımından etkinlik ve becerilerinin artışı, işçilerin eğitilmesi gibi mikro ekonomik
etkiler yaratmaktadır. Makroekonomik açıdan ise; ekonomik büyüme, istihdam olanakları, iç
yatırım miktarı ile enflasyon ve ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.
Doğrudan yabancı yatırımlarla birlikte ülkeye giren sermaye, döviz sıkıntısı ve tasarruf
yetersizliği gibi sorunların azalmasına neden olmaktadır.
Yatırımlarla birlikte ülkeye teknoloji transferleri artmakta, bu transferler üretim
etkinliğini ve üretim faktörlerinin verimliliğini artırmaktadır. Bu tür yatırımlar, yerli şirketleri
de yatırım yapma konusunda teşvik etmekte ve böylece mevcut tasarrufların yatırıma
dönüşmesini sağlamaktadır. Bunların dışında, doğrudan yabancı yatırımlar ülkede yeni
istihdam alanları yaratarak işsizlik sorununun çözümünde de katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu
yatırımlar yoluyla sağlanan üretim verimliliğindeki artış, ihracat miktarlarını da artırmakta ve
ödemeler dengesi sorunlarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

10.2.3.2. Portföy Yatırımları
Portföy yatırımları, tasarruf sahiplerinin faiz veya kâr payı elde etmek için, ulusal veya
uluslararası sermaye piyasalarından değerli kâğıtlar satın almak ya da bu piyasalarda tahvil veya
hisse senedi satmak yoluyla yaptıkları yatırımlardır. Bu yatırımların doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarından farkı, sadece sermaye transferlerini kapsamasıdır. Doğrudan yabancı yatırımlar
ise üretime dönük yatırım biçiminde yapılırlar ve sermaye transferleri yanında üretim
teknolojisi ve teknik bilgileri de kapsarlar. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımlar işletmelerin
denetimi ve yönetiminde yabancı yatırımcıların doğrudan etkisini beraberinde getirirken
portföy yatırımlarında böyle bir etki söz konusu değildir.
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Portföy yatırımlarını oluşturan tahvil ve hisse senedi ihracı vb. işlemler, ulusal ve
uluslararası sermaye piyasalarında yapılmaktadır. Uluslararası sermaye piyasaları içinde
yüksek işlem hacmine sahip olan başlıca merkezler; New York, Londra, Paris, Frankfurt, Tokyo
ve Hong Kong piyasalarıdır. Portföy yatırımları şeklinde gerçekleşen uluslararası sermaye
akımları ile ilgili en çok kullanılan kavramlar, Euro piyasa ve Euro tahvil kavramlarıdır. Euro
piyasalar, kısa vadeli Euro para ve uzun vadeli Euro tahvil piyasalarını kapsayan genel bir
kavramdır. Euro para piyasası, ulusal paraların ulusal sınırlar dışında oluşturdukları piyasadır.
Ancak, ulusal paraların uluslararası piyasalarda işlem görmesi, konvertibilitelerinin olmasına
bağlıdır.
Euro para piyasası denince akla ilk olarak Euro dolar piyasaları gelmektedir. Çünkü
uluslararası kısa süreli sermaye akımlarının gerçekleştirildiği en büyük piyasa bu piyasadır.
Euro tahviller, Euro piyasalarda kullanılan uzun vadeli yatırım araçlarındandır. Ve bağlı
bulunduğu ulusal paranın ait olduğu ülke dışındaki piyasalarda satışa sunulmak üzere ihraç
edilen menkul değerleri kapsar. Finansal piyasalarda görülen liberalleşme eğilimleri yatırım
sahiplerinin portföylerinde yerli menkul kıymetlerin yanında yabancı menkul kıymetlere de yer
vermesine neden olmuştur.
Portföy yatırımlarıyla bir ekonomiye giren yabancı sermayenin o ekonomide kalacağı
süre bir takım ekonomik faktörlere bağlıdır. Bu faktörler;
1)

Genel makroekonomik istikrar

2)

Faiz oranları

3)

Döviz kurlarında istikrar

4)

Yüksek ulusal ekonomik büyüme oranı

5)

Tahvil ve hisse senedi piyasasının likiditesi

6)

Yabancı bankacılık sisteminin genel durumu

Portföy yatırımlarında gerçekleşebilecek aşırı bir dalgalanma, özellikle finansal
piyasaları çok gelişmemiş ve derinleşmemiş olan az gelişmiş ülkelerin makroekonomik
yapısına büyük zararlar verebilir.
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Uygulama Soruları
1)

Ekonomik kalkınmanın finansmanı kaç şekilde sağlanabilir? Anlatınız.

2)

En yaygın şekilde kullanılan iç tasarruf finansman aracı hangisidir? Tartışınız.

3)

Dış finansman kullanarak kalkınan ülkelere örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ekonominin belirlediği kalkınma hedefine, yine belirlediği bir hızda ulaşabilmesi
için başvurabileceği ekonomik kalkınmanın finansman yollarını ayrıntılı bir şekilde ele alarak,
örneklerle anlaşılır kılmaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1)

Ekonomik kalkınma aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a)

Sermaye birikimi

b)

Harcama oranı

c)

Tüketim yapısında değişim

d)

İşsiz insan sayısı

e)

Hepsi

2)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye oluşumunun aşamalarından biridir?

a)

Reel tasarruflardaki artış

b)

Yatırım faaliyetinin kendisi

c)

Tasarrufların finans ve kredi mekanizması yoluyla yönlendirilmesi

d)

Hepsi

e)

Hiçbiri

3)

Bir ülkenin vergi potansiyeli aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a)

Siyasi partilerin liderleri

b)

Teknolojik değişmenin hızlanması

c)

Reel kişi başına düşen gelir

d)

Gelir dağılımının değişmesi

e)

Hükümetlerin idari anlamdaki siyasi gücü

4)

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların temel fonksiyonlarından biridir?

a)

Tasarrufları uygun şekilde tahsis eder.

b)

Likidite yaratma yeteneği

c)

Riski, yatırımcıların tasarruflarını farklı yatırım fırsatlarına yayarak azaltır.

d)

Tasarruflara hareketlilik kazandırır.

e)

Hepsi
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5)

Aşağıdakilerden hangisi yurtdışı finansman kaynaklarından biri değildir?

a)

Vergilendirme

b)

Dış borç

c)

Portföy yatırımları

d)

Dış yardımlar

e)

Doğrudan yabancı sermaye

6)

Aşağıdakilerden hangisi dış yardım aldığı hâlde büyüyemeyen ülkelerden

a)

Güney Kore

b)

Meksika

c)

Bangladeş

d)

Tayland

e)

Polonya

7)

Portföy yatırımları aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

a)

Faiz oranları

b)

Tahvil ve hisse senedi piyasasının likiditesi

c)

Yüksek ulusal ekonomik büyüme oranı

d)

Yabancı bankacılık sisteminin genel durumu

e)

Hepsi

8)

Aşağıdakilerden hangisi tasarruf tiplerinden biri değildir?

a)

Zorunlu

b)

Gönüllü

c)

Gönülsüz

d)

Bedelli

e)

Hiçbiri

biridir?

239

9)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının diğer dış
kaynak yatırımlarından farkını ortaya koyar?
a)

Kâr transferlerini içeren bir sermaye akımı olması

b)

Sadece sermaye transferlerini kapsaması

c)

Yabancı menkul kıymetlere yer vermesi

d)

Tüketim yapısını değiştirmesi

e)

Demografik değişim yaratması

10)
Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde öne çıkan ve denenen kalkınma
finansmanı yöntemlerinden biri değildir?
a)

Enflasyonist finansman

b)

Dış yardım

c)

Finansal sistem

d)

Dış borç

e)

Doğrudan yabancı sermaye yatırımı

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)e, 5)a, 6)c, 7)e, 8)d, 9)a, 10)c
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11. KALKINMA SÜRECİNDE NÜFUS VE BEŞERİ SERMAYE;
EKONOMİK KALKINMADA EĞİTİM VE SAĞLIĞIN ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1

Nüfus ve Kalkınma

11.2

Dünyanın Nüfus Yapısı

11.3

Nüfus Artış Hızı

11.4

Nüfus Kuramları

11.5

Beşeri Sermaye ve Kalkınma

11.6

Beşeri Sermaye ve Fiziki Sermayenin Tamamlayıcılığı

11.7

Beşeri Sermaye Göstergesi Olarak İnsani Kalkınma Endeksi

11.8

Beşeri Sermayenin Unsurları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir ülkenin sahip olduğu genç ya da yaşlı nüfus, o ülkenin kalkınma süreci
üzerinde etkili olabilir mi?
2)
Beşeri sermaye, kalkınma sürecinde sermaye birikiminden daha büyük bir
öneme mi sahiptir?

mı?

3)

Dünya nüfusundaki değişim hangi ülkelerin aleyhine sonuçlar doğurmuştur?

4)

Ülkeler için ideal nüfus söz konusu mudur?

5)

Fiziki sermaye ile beşeri sermaye birbirini tamamlar mı yoksa birbirinden ayrılır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Nüfus ve kalkınma

Kalkınma literatüründe
nüfusun yeri ve öneminin
anlaşılması

Gerek literatürdeki araştırma
ve analizlerden, gerek de
istatistiki verilerden
yararlanılabilinir.

Nüfus kuramları

İktisat teorilerinin en önemli
çalışma alanlarından biri
olan nüfus hakkında
geliştirilen yaklaşımların
öğrenilmesi

Kalkınmaya etki eden faktör
olarak nüfus kavramına
ilişkin geliştirilen teorilerin,
geliştirildikleri dönemler
araştırılabilir.

Beşeri sermaye ve kalkınma

Bireye yapılan yatırım ve
yaşam standardının
iyileştirilmesinin öneminin
anlaşılması

İnsan faktörüne yatırım
yapan ülkelerin ekonomik
göstergeleri incelenebilir.

Ekonomik kalkınmada
eğitim ve sağlığın rolü

Beşeri sermaye birikimini
sağlayan faktörlerin ayrıntılı
bir şekilde kavranması

Günlük hayattan gözlemler
yaparak eğitim ve sağlığın
kalkınma için neden gerekli
olduğu anlaşılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Geçiş teorisi yaklaşımı



Nüfus dönüşüm teorisi



Optimum nüfus kuramı



Beşeri sermaye



Fiziki sermaye



İnsani kalkınma endeksi
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Giriş
Kalkınmanın bir ölçütü olarak kabul edilen gelir artışı, artan gelirin kullanılış biçimi ve
kişi başına dağılımı nüfus ile ilişkilidir. Bu bölümde, nüfus kuramlarını inceleyerek nüfusun
kalkınma sürecini nasıl etkilediğini ele alacağız. Bunun yanı sıra beşeri sermaye ve unsurlarına
açıklık getirerek, kalkınma iktisadında beşeri sermayenin yerini ve etkilerini sorgulayacağız.
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11.1. Nüfus ve Kalkınma
Kalkınma toplumun nüfus yapısını, doğum/ölüm ornalarını, kentleşme düzeyini,
toplumsal kesitler arasında kümelenmeyi; gelir dağılımını, nüfus eğitimini, tüm kurum ve
kuralların ekonomik değişmelere koşut olarak yeniden düzenlenmesini içerir. Nüfus artışının
kişi başına gelir üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yaptığı konusunda çeşitli görüşler
bulunmaktadır. Nüfus konusu, ekonomi kuramında olduğu kadar politika uygulamalarında da,
değişik yönleriyle, önemlidir. Ekonomi kuramının en önde gelen çalışma alanlarından biri olan
kaynak kullanımı sürecine, nüfus, iki yönlü; kaynak üreten ve kaynak tüketen özellikleriyle,
girer. Bu iki özellik, nüfusun, beslenmeden doğal çevreye uzanan çok geniş bir yelpazede
tartışılmasına ve buradan bir en uygun nüfus artış oranı arayışlarına yol açar.
Nüfus öncelikle, işgücünün ya da ekonomik etkin nüfusun, eski deyimiyle, iktisaden
faal nüfusun kaynağıdır; daha doğrusu havuzdur. Kalkınma, bireye yapılan yatırımları ve yaşam
standardının iyileşmesi ile de ilgilidir. Ülkelerin kalkınması sadece ekonomisinin gelişimini
değil, yapılan ya da yapılacak olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve teknolojik yatırımları da
kapsamaktadır. Ülkelerin dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine girmesi için bunlar
gerekli olan faktörlerdir. Kalkınma sürecinde beşeri sermayeyi sadece eğitimle özdeşleştirmek
mümkün değildir. Çünkü insanın niteliği vurgulandığı için eğitimin yanında sağlık, dinamik
nüfus miktarı ve beyin göçü gibi diğer faktörlerin de beşeri sermaye birikimine etki eden
unsurlar arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Kalkınmada eğitim ve eğitim politikaları
toplumsal değişimin stratejik araçlarıdır.

11.2. Dünyanın Nüfus Yapısı
Birleşmiş Milletler, 2006 yılı verilerine göre dünyadaki genel demografik trendler şu
şekilde özetlenmektedir:
1. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,2 milyara ulaşması beklenmektedir. Gelecekteki
nüfus büyümesi büyük oranda doğurganlık hızına bağlıdır. Dünyada doğurganlık oranı kadın
başına bugünkü 2,55 seviyesinde iken, 2050 yılında 2’nin biraz üzerinde seyretmesi
beklenmektedir. Bu durum doğurganlık oranı hızında azalma olsa bile dünya nüfusunun 2050
yılına kadar artacağını göstermektedir.
2. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması ve bazı ülkelerde nüfusun
azalmaya devam etmesi nedeniyle 2007 ve 2050 yılları arasında 1,2 milyar seviyesinde hemen
hemen aynı kalacaktır. Buna karşılık 50 daha az gelişmiş ülkenin nüfusunun iki katına çıkması
beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı yavaşlamakla birlikte artmaya
devam edecektir. Bu ülkelerde nüfusun 2007’de 4,6 milyardan 2050 yılında 6,2 milyara
yükselmesi beklenmektedir.
3. Düşük doğum oranına bağlı olarak nüfus artış hızının azalması nüfusun yaşlanmasına
neden olmaktadır. Yaşlı nüfus, toplam nüfusun büyük oranını oluşturacaktır. 65 yaş ve üstü
nüfusun çalışan nüfusa oranının (15-64 yaş grubu) özellikle Japonya ve Avrupa’da dramatik bir
şekilde artarak 2030 yılında yüzde 40’ı, 2050 yılında yüzde 50’yi geçmesi beklenmektedir.
ABD’de bu artışın daha az olacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde de yaşlanma
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süreci başlamak üzeredir. Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde bu sürecin 2015 yılı civarında
hızlanması beklenmektedir. Yaşlanma sürecinin aynı dönemde Çin’le birlikte Asya ve Latin
Amerika ülkelerinde de hızlanması beklenmektedir. Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde ise yaşlı
nüfus artsa bile, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı düşük kalacaktır.
4. Yakın bir gelecekte bütün ülkelerde yaşlanma sürecinin başlaması beklenmektedir.
Doğum oranı yüksek olan ülkeler göreli olarak genç nüfusa sahip olacaktır. Gelişmekte olan
ülkelerden bazılarında yüksek nüfus artış oranlarının devam edeceği tahmin edilmektedir.
Afganistan, Burundi, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Uganda gibi ülkelerde 2005 ve 2025 yılları
arasında nüfusun en az 3 kat artması beklenmektedir.
5. Dünyada doğurganlık düzeyi kadın başına 2,55’dir ki bu oran 1950-55 dönemindeki
oranın (kadın başına 5 çocuk) yarısıdır. Küresel doğurganlık düzeyinin daha da azalarak 2,02’ye
düşmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık düzeyi kadın başına 1,60 çocukken,
2045-2050 döneminde hafif bir artışla 1,79’a yükselmesi öngörülmektedir. Daha az gelişmiş
ülkelerde ise bu oran kadın başına 4,63 çocukken bu oranın yarıya düşmesi beklenmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise 2,45 seviyesinde düşük seyreden kadın başına doğurganlık
oranının bu yüzyılın ortasında 1,91’e düşmesi tahmin edilmektedir. Bu durumda demografik
süreç gelişmiş ülkelerle benzer nitelik kazanacaktır.
6. Nüfusun yaşlanma göstergelerinden birisi de medyan yaştır. Dünyada medyan yaşın
2005 ve 2050 yılları arasında 28 yıldan 38 yıla çıkması beklenmektedir. En yaşlı nüfusa sahip
kıta olan Avrupa’da medyan yaşı yaklaşık olarak 39’dur. 2050 yılında 47 yıla ulaşması
öngörülmektedir.
7. Çalışan nüfus oranı gelişmiş ülkelerde düşecek ancak gelişmekte olan birçok ülkede
artacaktır. Japonya ve Avrupa ülkelerinde bu düşüş süreci çoktan başlamıştır ve hızla nacağı
tahmin edilmektedir. Yapılan projeksiyonlarda Amerika’da yüksek orandaki göç ve doğum
oranı nedeniyle 2025 yılına kadar hafif bir düşüşün yaşanacağı öngörülmektedir. 2025 yılından
sonra ise çalışan nüfus oranının istikrara kavuşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerde çalışan nüfus oranının 2015 yılına kadar artması ve bu yüksek seviyede istikrara
kavuşması beklenmektedir.
8. Küresel düzeyde doğuşta yaşam beklentisi 1970-75 döneminde 58 yıl iken 2005-2010
döneminde 67’ye yükselmiştir. 2045-2050 döneminde ise 75’e ulaşması beklenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ise doğuşta yaşam beklentisinin bugünkü 77 yıl seviyesinden, 2050’de 82
yıla çıkması öngörülmektedir.
9. Gelişmiş ülkelerde uluslararası göçün nüfus büyümesine katkısı doğum oranlarının
düştüğü bir ortamda önem kazanmaktadır. 2005-2050 dönemi boyunca gelişmiş ülkelere göç
eden uluslararası göçmenlerin sayısının 103 milyon olacağı, aynı dönemde ölenlerin
doğanlardan 74 milyon fazla olmasından kaynaklanan eksikliğin bu şekilde kapatılacağı tahmin
edilmektedir.
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11.3. Nüfus Artış Hızı
Belirli bir bölgede belirli bir süre içindeki artışa nüfus artışı denir. Nüfus artışının
başlıca nedenleri doğumlar ve göçlerdir. Bir ülkedeki nüfus artışı, kalkınma hızını ve işsizliği
etkilemekte, ayrıca doğal kaynakların çabuk tüketilmesine ve göçlerin hızlanmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle nüfus artış hızını dengelemek için aile planlamasına dikkat edilmelidir.
Yakın dönemde Avrupa’da yaşlı nüfusun yol açtığı olumsuzluklara çözüm bulma telaşı, Çin’in
doğurganlığı kontrol altına alma uğraşı, Türkiye’nin genç ve eğitilebilir bir nüfusa sahip olması
ve bu durumu sürdürmek istemesi gibi birçok sebep nedeniyle geleceğini planlamak isteyen
ülkeler doğurganlık faktörü ile az ya da çok ilgilenmeye başlamışlardır.

Grafik 9: Türkiye’de nüfusun geniş yaş gruplarına göre
değişimi, 1935-2023
Ülkelerin geleceğine şekil verecek olan yeni neslin hangi oranda arttığı, gelecekte bu
artışın işgücünü nasıl etkileyeceği, yatırımların hangi düzeyde ve hangi alana yapılması
gerektiği gibi hususlar doğrudan doğurganlık ile alakalı olup, söz konusu oran ve düzeylerin
tahmin edilebilmesi yatırımların geçerliliği için son derece önemlidir. Yapılan çalışmalarda,
genellikle nüfus artışı, var olan ve gelecekteki ekonomik ve demografik yapıyı tahmin
edebilmek ve bu yapıya yön verebilmek için bir gösterge olarak kullanmıştır. Ancak nüfusun
ülkenin ekonomik durumu da göz önüne alınarak hangi oranda artmaya veya azalmaya devam
edeceği bir yönüyle doğurganlık tarafından diğer yönüyle ölümler tarafından belirlendiğinden
konuyu daha iyi anlayabilmek için söz konusu artış veya azalışın temelinde yatan nedenlere
ayrıntılı olarak bakmak gereklidir:
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Türkiye’de kaba doğum, kaba ölüm ve doğal nüfus artış hızlarının değişimi, 1935-2023

Grafik 10 / Kaynak: TÜİK
a)
Doğum ve Ölüm Oranları: Doğurganlığı etkileyen faktörleri biyolojik, sosyal
ve ekonomik olarak sınıflandırmak mümkündür. Ancak doğurganlığın gidişatını Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı demografik geçiş süreci bağlamında anlayabilmek için
biyolojik faktörlerden ziyade ekonomik ve sosyal faktörlere dikkat edilmesi daha fazla önem
arz etmektedir. Bundan dolayı doğurganlıkta azalmanın, sosyal ve ekonomik koşulların çiftleri
daha az çocuk yapmaya yöneltmesi sonucu meydana geldiğini söylemek yerinde bir tespit
olacaktır. Ekonomik ve sosyal faktörler oldukça geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu faktörler
arasında eğitim diğer faktörleri de etkileyerek doğurganlık üzerinde çok yönlü baskı
oluşturmaktadır. Doğum oranları kadar benzer şekilde ölüm oranları da nüfus yapısını etkileyen
unsurlardandır.
b)
Göçler: Günümüzde dünyanın her yanında 15 milyonu aşan mülteci bulunduğu
belirtilmektedir. Doğal afetler, savaş ve baskılar nedeniyle 50 milyonu aşkın insan göç etmiş
bulunmaktadır. Göçlerin bir kısmının nedeni politiktir. Ancak bir bölümünün nedeni çevreyle
ilgili olarak kabul edilmekte ve ekolojik göçler olarak adlandırılmaktadır. Besin azlığı ve
yetersizliği, besin fiyatlarında ani artışlar, kıtlıkların ekolojik göç hareketlerini arttırdığı
belirtilmektedir. Günümüzde Afrika'da bu tip göçler büyük oranda görülmektedir. Bunun
dışında daha iyi iş olanaklarına kavuşmak, yaşam kalitesini arttırmak aracıyla yapılan göçler de
vardır. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere bu tip bir göç olabilmektedir.

11.4. Nüfus Kuramları
Kaynak üreten ve kaynak tüketen özelliklerinden dolayı nüfus, iktisat teorilerinin en
önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. İktisadi büyüme ve gelişmenin ana unsuru olarak
öne çıkan nüfus, Eski Yunan filozof ve din adamlarından günümüz iktisatçı ve yazarlarına kadar
değişik zamanlarda ele alınmış ve üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Antik Yunan şehir
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ekonomilerinde, Orta Çağ Feodal Avrupa’da, Osmanlı ekonomisinde ve Sanayi Devrimi
sonrasından günümüze nüfus ve iktisadi yapı etkileşim içinde olduğundan birçok teori
geliştirilmiştir.
Nüfus ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi kısa ve uzun dönemde açıklamaya
yönelik başlıca üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, hızlı nüfus artışının yoksulluğa
yol açtığını savunan Ortodoks ya da Malthusgil yaklaşımdır. Bu yaklaşım göre, özellikle
nüfusun fazla olduğu ülkelerde doğum oranlarını azaltmaya yönelik politikalar ekonomik
büyümenin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Malthusgil yaklaşımın karşıtı olan
değişimci yaklaşıma göre ise, yüksek büyüme hızı beşeri sermaye birikimini artırarak
ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlar. Bu nedenle nüfus artışını azaltmaya yönelik
girişimler ekonomik büyüme açısından gereksiz ya da zararlıdır.
Söz konusu her iki yaklaşım da nüfus artışının kişi başına düşen geliri (olumlu ya da
olumsuz yönde) etkilediğini savunurken, üçüncü yaklaşım olan geçiş teorisi yaklaşımı kişi
başına düşen gelirdeki değişmelerin nüfus artışını etkilediğini savunmaktadır. Geçiş teorisi
yaklaşımına göre, hızlı nüfus artışı ekonomik kötüleşmenin bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Nüfusu ekonomik büyüme için zararlı olarak değerlendiren görüşlerin temeli
Malthus’a dayanmaktadır. Malthus arzı sınırlı gıda maddelerinin üretimi ile nüfus artış hızı
arasında uzun dönemde bir denge olmadığını, sürekli ve hızla artan bir nüfusun insanlığı
felakete sürükleyeceğini savunmuştur. Hızlı nüfus artışı, üretimde azalan verimler kanunun
işlemesine neden olmakta ve kişi başına üretim düşmektedir.
Ancak 1950’li yıllardan sonra nüfus artışı yanında teknolojik gelişmeler ve sermaye
stokundaki artışlar, Malthus’un ileri sürdüğünün aksine toplumların yaşam standardını
arttırmıştır. Malthus’un teorisi teknolojinin büyüme üzerindeki etkisini göz ardı etmektedir.
Yeni klasik büyüme modellerinde ise büyüme büyük ölçüde teknolojik ilerlemeye bağlıdır.
Hızlı ve sürekli bir teknolojik ilerleme süreci, üretimde ölçek ekonomileri yaratarak kişi başına
gelirin ve refah seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Malthus, nüfus artış oranının temel
belirleyicisi olarak kişi başına geliri kabul etmiş, nüfus ve kişi başına gelir arasında makro
bazda bir ilişki ortaya koymakla birlikte görüşlerini doğrulayan deneye dayalı bulgular
gösterememiştir.
Yeni klasik büyüme modellerinde ekonomik büyümenin işgücü, sermaye ve
teknolojiden etkilendiği ancak uzun dönemde özellikle dışsal bir faktör olan teknolojiye bağlı
olduğu kabul edilmektedir. Malthus’un yaklaşımından farklı olarak modern büyüme teorileri
büyümede insan sermayesine yapılan yatırım ile büyüme hızı arasında sıkı bir ilişki olduğunu
kabul etmektedir. Büyüme ile insan sermayesine yapılan yatırım arasında pozitif ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki olduğunu belirten çok sayıda ampirik araştırma mevcuttur.
Sanayileşmiş ülkelerde refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte toplumsal yapının da değişmesi
doğum oranının azalmasına neden olmuştur. Bu aynı zamanda toplam nüfus içinde genç
nüfusun payının giderek azalması anlamına gelmektedir. Bu ülkelerde nüfusun giderek
yaşlanması, üretkenliğin ve gelişmişlik seviyesinin devamlılığının sağlanmasında ciddi bir
tehdit unsuru olmaktadır.
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Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde nüfus artışını teşvik edici önlemler alınmaktadır.
Keynesyen ve Post Keynesyen modeller de analizlerinde nüfus artışının büyüme üzerindeki
pozitif etkisini ön plana çıkarmışlardır. Keynesyen yaklaşım, nüfus artışının efektif talep yolu
ile yatırımları teşvik edeceğini kabul etmektedir. Nüfus artışı mevcut endüstrilere olan talebi
artıracak, yeni endüstrilerin kurulmasını özendirecek ve piyasa devamlı bir şekilde
genişleyecektir. Buna ek olarak, nüfus artışı dolayısıyla ortaya çıkan genç nüfus yapısı,
büyümeye daha açık, yeni fikirlere daha yatkın ve kaynakları kullanmada daha etkin olacaktır.

11.4.1. Nüfus Dönüşüm Teorisi
İktisat tarihindeki nüfus hareketliğinin açıklanmasında geliştirilen ve kullanılan teori
nüfus dönüşümü teorisidir. Bu teoriye göre nüfus hareketliliği tarihsel süreçte dört temel
aşamadan geçmiştir. İlk aşama yüksek doğum ve ölüm oranlarını, ikinci aşama ölüm
oranlarında düşüşü, üçüncü aşama doğum oranlarında düşüşü ve son aşama durağan bir nüfusu
oluşturmaktadır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse nüfusun dönüşüm teorisi, yüksek
doğum ve yüksek ölüm oranları sonucunda nüfusun sabit kaldığı aşamadan, yüksek doğum ve
düşük ölüm oranları ile temsil olunan hızlı nüfus artışı aşamasına, oradan da doğum ve ölüm
oranlarının düşük olduğu yavaş nüfus artışı aşamasına gelinmesi olarak tanımlanabilir. Bu
dönüşüm, ifade edilen dört ayrı aşamada gerçekleşmektedir.
Nüfus dönüşüm teorisine göre hem gelişmiş, hem de azgelişmiş uluslar bu aşamaları
farklı zaman dilimlerinde yaşamışlardır. Örneğin gelişmişler kategorisine dahil olan Avrupa
ülkeleri açısından bakıldığında ilk aşama 1800 öncesine, ikinci aşama 1800-1860 dönemine,
üçüncü aşama 1860-1980 arasına ve dördüncü aşama 1980 sonrası döneme karşılık gelirken,
azgelişmiş uluslar için ilk aşama 1900 öncesine, ikinci aşama 1900-1950 arasına, üçüncü aşama
1980-2000 arasına karşılık gelmektedir. Dördüncü aşama henüz birçok azgelişmiş ülkede
gözlenmemiştir. Ancak bu teorinin oluşmasında yol gösterici olan söz konusu nüfus
trendlerinin neden bu şekilde oluştuğu farklı bir araştırmanın konusudur.

11.4.2. Optimum Nüfus Kuramı
Demografik gelişme ile iktisadi gelişme arasındaki etkileşim konusunda sağlanabilen
fikir birliğine rağmen, bu ilişkinin genel bir teoriye dayanak olup olmadığı konusunda farklı
fikirler ortaya atılmıştır. Nüfus özelliklerini az gelişmişliğin hem belirtisi hem de temel nedeni
sayan görüşler, iktisadi kalkınma ve nüfus ilişkilerini sosyoekonomik sorunlarla
ilişkilendirerek, optimum nüfus fikrini gündeme taşımışlardır.
Sayısal ve niteliksel yönleriyle nüfus, sermaye kaynaklarının kullanımını, özellikle de
yatırımların dağılımını ve bir ölçüde de düzeyini, etkiler. Özellikle eğitim, sağlık, barınma ve
ulaştırma yatırımları bu çerçevede düşünülmelidir. Doğum, ölüm ve göç gibi nüfus
gelişmelerinin yatırımların dağılımını etkilemesi, öbür yönden de gelişme için gerekli işgücünü
sağlayan yönü, kimi zaman nüfusun “yatırımlara eş bir önem” kazandığı görüşüne yol
açmaktadır. Ülke nüfusunun, ülkenin ekonomik kaynakları ile dengeli olmalı gerekir. Bu
dengeyi sağlayan nüfusa, optimal nüfus denir. Optimal nüfus, ülkenin doğal kaynaklarını
mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabilecek nüfus miktarıdır.
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Optimum nüfus teorisinin temelindeki düşünce; toplumda nüfus artışlarının, işbölümü
gibi nedenlerde bir süre daha etkin bir kaynak dağılımına olanak sağlayacağı, başka bir deyişle,
ekonomide artan verim kanunun geçerli olacağı, ancak nüfus artışının devam etmesi hâlinde
azalan verim kanunun işlemeye başlayacağıdır. Ancak böyle bir yaklaşım sadece nüfustaki
değişmeyi dikkate almakta, üretimi ve verimliliği etkileyecek diğer tüm faktörlerin değişmediği
varsayımına dayanmaktadır.

11.5. Beşeri Sermaye ve Kalkınma
1960’lı yıllara kadar üzerinde fazla durulmayan beşeri sermaye kavramı, içsel büyüme
teorileri ile birlikte önem kazanmıştır. Teknolojik gelişmeyi dışsal bir faktör olarak kabul eden
neo-klasik büyüme teorisi, ekonomik büyümeyi fiziki sermaye birikimi ve emek miktarının
artmasına bağlamaktadır. Buna karşın teknolojik gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde itici
bir güce sahip olduğunu savunan içsel büyüme teorileri, teknolojik gelişmenin altyapısını
oluşturan beşeri sermaye kavramına büyük önem vermişlerdir. İçsel büyüme modelleri emek
ve sermeye oranındaki artışın yanında beşeri sermayenin de ekonomik büyümeyi etkilediğini
vurgulamaktadır.
Adam Smith, John S. Mill ve Alfred Marshall, iktisat literatüründe beşeri sermaye
birikiminden söz eden ilk iktisatçılar olarak kabul edilirler. Ancak, modern beşeri sermaye
kuramı bu üç iktisatçının görüşünden nispeten daha az etkilenmiştir. Çünkü Smith modern
ekonomilerde beşeri sermayeye yatırım yapılmasının ekonomik büyüme açısından önemli
olmadığını savunurken; Mill ve Marshall, eğitimin öz çıkar ve yatırım güdüsü perspektifinden
anlamlı bir biçimde incelenebileceğini inkâr etmişlerdir. İçsel büyüme modellerinin ortak çıkış
noktalarından birisi, neo-klasik iktisadın egemen büyüme yaklaşımının da etkisiyle olsa gerek,
fiziki sermayeye çok uzun yıllardır verilen önemin abartılı olduğu, uzun vadeli büyüme
açısından asıl önemli olan üretim faktörünün beşeri sermaye olduğu biçimindedir. İçsel büyüme
modelleri ile beşeri sermayeye duyulan ilginin artması, eğitimin ekonomik büyüme üzerinde
önemli ve belirgin bir role sahip olduğu gerçeğinin fark edilmesine neden olmuştur.

11.6. Beşeri Sermaye ve Fiziki Sermayenin Tamamlayıcılığı
Her ekonomide, çıktı üretilebilmesi için fizikî sermaye, beşerî sermaye, işgücü ve doğal
kaynaklar gibi girdiler girişimciler tarafından farklı teknolojik bilgiler çerçevesinde ve farklı
oranlamalarla bir araya getirilir. İşgücünün vasfı veya niteliği özellikle okullardaki ve
işyerlerindeki eğitimler sayesinde geliştirildikçe, ülkenin beşeri sermayesi de artmış olur. Bu
anlamda beşeri sermaye, işgücü tarafından içerilen bilgi ve beceriler toplamı olarak
tanımlanabilir. Beşeri sermayenin etkin olarak üretime daha fazla katkı sağlayabilmesi, fiziki
sermaye ile beşeri sermaye arasındaki optimal dengenin kurulmasına bağlıdır. Herhangi bir
üretim için öncelikli olarak fiziki ve beşeri sermayenin belli oranlarda bir araya gelmesi gerekir.
Bu nedenle beşeri sermaye ile fiziki sermaye arasındaki tamamlayıcılığın iki farklı
boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, her ikisinin miktar olarak birbirini dengeleyebilmesi,
diğeri ise fiziki sermaye ile beşeri sermayenin nitelik olarak uyuşmasıdır. Eğer herhangi bir
işletme yüksek derecede beşeri sermayeye sahip elemanları istihdam etmiş, ancak bu kişilerin
beşeri sermayelerini etkin olarak kullanabileceği teknik donanımı yeterince kuramamış ise, söz
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konusu beşeri sermaye kâfi derecede kullanım alanı bulamayacağı için büyük ölçüde zayi
olacaktır. Çünkü çalışan kişilerin sahip oldukları beşeri sermayeyi kullanabilecekleri bir ortam
bulamamaları, beşeri sermaye israfına neden olmaktadır.
Beşeri sermaye yatırımlarının iktisadi kalkınmaya olan katkısı bilginin üretim
sürecindeki öneminin artmasına paralel olarak artmaktadır. Bilgi ekonomilerinde beşeri
sermaye yatırımları, iktisadi kalkınmaya daha fazla katkı yapmaktadır. Hızlı kalkınma sürecine
giren gelişmekte olan ülkelerde beşeri sermaye yatırımlarının fiziki sermaye yatırımlarına
oranla daha fazla getiriye sahip olduğu gözlenmiştir. Yapılan bir araştırmada Brezilya’nın
1970–1980 dönemi içerisindeki büyümesinde en büyük payın; fiziki sermaye ve emekten
ziyade teknolojik gelişme ve beşeri sermayeye ait olduğu anlaşılmıştır.
Beşeri sermaye özetle işgücünün sahip olduğu nitelikler olarak tanımlanabilmektedir.
İktisat literatüründe beşeri sermayenin ülkelerin iktisadi gelişmelerini hızlandırdığına ilişkin
yaygın kanaat bulunmaktadır. Beşeri sermayenin iktisadi kalkınmaya katkısı; bir taraftan
ülkelerin beşeri sermaye yatırımlarını artırırken, diğer taraftan beşeri sermayenin çeşitli
göstergelerle ortaya konması ve ülkeler arasında karşılaştırılma imkânı sağlamasıdır. Beşeri
sermaye iktisat literatüründe, çoğunlukla bir ülkedeki işgücünün eğitim seviyesi ve sağlık
standartlarını gösteren değişkenler ve kalkınma seviyesini gösteren indeksler kullanılarak
ölçülmektedir.

11.7. Beşeri Sermaye Göstergesi Olarak İnsani Kalkınma Endeksi
Beşeri Sermaye Göstergesi Olarak İnsani Kalkınma Endeksi beşeri kalkınma endeksi
ülkelerin gelişmişlik düzeylerini açıklayan önemli bir göstergedir. İnsani Kalkınma Endeksi
(Human Development Index-HDI) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ülkelerin
gelişmişlik düzeylerini ölçmek için kullanılmaktadır. İktisadi gelişmişlik sadece büyüme
rakamlarıyla değil refah düzeyini, yaşam kalitesini ve kalkınmışlığı gösteren diğer göstergelerle
birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle bazı gelişmiş ülkeler ekonomik büyümeyi
sağlamalarına rağmen refahın dağılımını sağlayamadıkları için sorunlarla karşılaşmaktadırlar.
Beşeri kalkınma endeksinde kullanılan yöntemlerin ve veri tabanlarının değişmesi,
verilerin güncel hâle getirilmesine dönük çalışmalar indeksin daha gerçekçi olmasına katkıda
bulunmaktadır. İnsani kalkınma endeksi, ülkelerin ortalama yaşam beklentileri, okur-yazarlık
ile okullaşma oranları ve kişi başına düşen reel gayri safi yurtiçi hasılâ rakamlarıyla
hesaplanmaktadır. İnsani Kalkınma Endeksi, üç göstergeye dayanmaktadır. Bilginin göstergesi
olarak okur-yazarlık oranı ve okullaşma oranı, gelir için kişi başına gayri safi yurt içi hâsılanın
satın alma gücü, yaşam süresi için ise ortalama yaşam ümidi (hayatta kalma beklentisi)
göstergelerinden yararlanılmaktadır.

11.8. Beşeri Sermayenin Unsurları
Bir ülkenin iktisadi gücünü, fiziki sermaye varlığıyla birlikte beşeri sermaye varlığı
oluşturur. Dolayısıyla bu iki sermaye biçiminin bütünleşmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra,
beşeri sermayenin nicelik ve niteliklerinin de bütünleşmesi, uyumlu olması gerekir. Böylelikle
beşeri sermayenin etkinliğini artmaktadır. Beşeri sermayenin iktisadi açıdan etkinliği nüfusun
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sahip olduğu özelliklere bağlıdır. Nitelikli insan gücünü beşeri sermaye olarak tanımlamak,
nüfusun tüm yönlerini ele almayı gerektirir. Çünkü ilk bakışta beşeri sermaye ile
ilişkilendirilemeyen bazı hususlar, dolaylı etkileri sebebiyle insanın iktisadi etkinliğini ve
verimliliğini etkilemektedir.
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve rasyonel olarak kullanılabilmesinin kendine özgü
bir takım şartları bulunmaktadır. Beşeri sermayenin arttırılması için eğitimli ve sağlıklı bir
topluma ihtiyaç vardır. Uzun vadeli büyüme programları ve iktisadi gelişmenin dışsalları
konularıyla birlikte önemi artan beşeri sermaye olgusu, dikkatlerin eğitim ve sağlık üzerine
çekilmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, iyi eğitilmiş ve sağlıklı bir nüfus, iktisadi
gelişmenin önemli kaynaklarından biri olmakla birlikte, diğer kaynakların etkin kullanımını
sağlayacak bir unsurdur.
Beşeri sermaye birikiminin kaynakları arasında yetenek, bilgi, okul eğitimi, hizmet-içi
eğitim, yaparak öğrenme, gözlem ve sosyal etkileşim sayılabilir. İyi eğitimli bir toplum sosyal
avantajlara sahiptir, örneğin, okuma yazma oranı arttıkça ve eğitim süresi uzadıkça iş
yaşamındaki değişikliklere uyum esnekliği artmaktadır, bu nedenle gelecekteki faydaları
maliyetini aşacağından bu tür beşeri sermaye yatırımları toplum için bir kazançtır. Yetersiz
beşeri sermaye yatırımları bireysel gelir dağılımını bozabilir ki bu sorun, uzun dönemde ek
beşeri sermaye yatırımlarıyla aşılabilir.
Beşeri sermayenin oluşturulması ve geliştirilmesi; ortalama yaşam uzunluğu, okuma
yazma oranı, beslenme, çocuk ölüm oranı ve çeşitli sağlık göstergeleri gibi konular bağlamında
incelen bir olgudur. Kaynakların eğitim, sağlık ve beslenme alanlarına, özel sektör mü yoksa
kamu sektörü tarafından ayrıldığı konusu oldukça önemlidir. Eğer yatırım harcamaları özel
sektör tarafından yapılıyorsa, öncelikle bu hizmetleri talep eden bireylerin, gelir dağılımından
yeterli payı almaları; eğer kaynak kamu sektörü ise, bu türden hizmet yatırımlarını karşılayacak
bütçe gelirlerinin artırılması gerekmektedir.
Seçilmiş ülkelere göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (2011)

Grafik 10 / Kaynak: TÜİK
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Sağlık ve eğitim, beşeri sermayeye ve toplumsal refaha katkıda bulunan iki önemli
bileşen olmakla birlikte bu iki değişkenin dışında sosyal sermaye, ücret düzeyi, motivasyon ve
fiziki sermaye ile tamamlayıcılık gibi faktörler de beşeri sermayeyi önemli ölçüde etkileyen
kaynaklardır. Bu kaynaklardan özellikle sosyal sermaye, beşeri sermaye için önemli ölçüde
tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Sosyal sermaye ortaklaşa faaliyetleri kolaylaştıran ve
toplumsal düzeyde verimliliği artıran güven, normlar ve ağlar şeklinde tanımlanabilir. Öte
yanda beşeri sermayenin verimli bir biçimde çalışmasında ücret, oldukça etkili bir paya sahiptir.
Zira hak edilen ücreti alamayan birey, sahip olduğu beşeri sermayeyi gizleyerek verimsiz olur.
Aynı şekilde bir kişinin beşeri sermayesinden daha fazla yararlanmak için o kişinin
motivasyonu da şarttır.
Ayrıca, beşeri sermayenin devamlılığını sürdürebilmek için tüketici olarak asgari
ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bundan dolayı eğer beşeri sermaye, üretime koşulmaması ve
bunun karşılığı olarak, müteşebbis ise kârını, işçi ise ücretini alamaması hâlinde, bir dizi insani
ve sosyal problemlere neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra beşeri sermaye yatırımlarının
mikro etkileri; birey, aile ve firmalar üzerinde görülürken etkiler belirli alanlarda yoğunlaşarak
ülkenin makroekonomik alanlarını da etkilemektedir. Örneğin; eğitim yatırımları sonucunda
kişisel gelirlerde meydana gelen artış, aile ve firma üzerinde etkilere sahip olabileceği gibi
bunun yaygınlaşması; gelir dağılımını, teknolojik gelişimi, emek piyasasını, tarım ve sanayi
sektörlerini, verimliliği ve bölgesel kalkınma farklılıklarını değişik oranlarda etkilemektedir.

11.8.1. Ekonomik Kalkınmada Eğitimin Rolü
Fiziki sermayenin elde edilmesi ve üretime dâhil edilmesinde olduğu gibi beşeri
sermayenin de üretime katılmasında bazı maliyetler ortaya çıkmaktadır. Birey olarak insanın
mevcut bilgi birikimini artırabilmesi gerekmekle birlikte mevcut bilgi birikimine katkı yapmak
zaman dilimine bağlı yatırımlarla olabilmektedir. Bundan dolayı beşeri sermayenin
verimliliğini arttıracak en etkin ve kalıcı yatırımların başında eğitim gelmektedir. Eğitimin
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sorgulanması beşeri sermaye kavramının ortaya
çıkmasından sonra başlamıştır. Fiziki sermayenin elde edilmesi ve üretime dâhil edilmesinde
olduğu gibi beşeri sermayenin de üretime katılmasında bazı maliyetler ortaya çıkmaktadır.
Birey olarak insanın mevcut bilgi birikimini artırabilmesi gerekmekle birlikte mevcut bilgi
birikimine katkı yapmak zaman dilimine bağlı yatırımlarla olabilmektedir.
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Kaynak: MEB Örgün Eğitim 2011-2012 İstatistikleri ve OVMP 2013-2015 verileri
Bundan dolayı beşeri sermayenin verimliliğini arttıracak en etkin ve kalıcı yatırımların
başında eğitim gelmektedir. Nüfusun eğitim seviyesi, sağlık, beslenme ve barınma imkânları iş
gücüne katılım ve verimliliği sağlamada çok etkilidir. Bu özelliklere yetenek ve kazanılmış
becerileri de katmak gerekir. Nüfusun okuryazarlık oranıyla birlikte, ilk ve orta öğretim
seviyesi, teknik eğitim ve yükseköğrenim durumu beşeri sermayenin etkinliğini artıran en
önemli faktörlerdir. Bu nedenle beşeri sermaye ve ekonomik büyüme üzerine yapılan
çalışmalar da beşeri sermayenin göstergesi olarak çoğunlukla eğitim değişkeni kullanılmıştır.
Eğitim göstergeleri içinde, okullaşma oranı, okuryazar oranı, kişi başına düşen öğretici sayısı,
okullardaki öğretmen/öğrenci oranı ve eğitim harcamaları öne çıkmaktadır.
Eğitimin getiri oranı, kişinin yaşamı boyunca eğitim harcaması yapmaktan dolayı elde
ettiği gelirlerin bugünkü değeri toplamını, yapmış olduğu eğitim harcamalarının tutarına eşit
kılan indirim oranıdır. Bu tanımlama aşağıdaki formül yardımıyla gösterilebilmektedir:
I= R1/(1+r)+R2/(1+r)2 +……+Rn/(1+r)n
Bu formülün açılımı;
n: yatırımın faydalı ömrü
r: eğitim getiri oranı
R: yatırımlardan her yıl elde edilmesi beklenen gelir
I: eğitim yatırım harcamasını ifade etmektedir.
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Eğitime yapılan yatırım harcamaları arttıkça eğitimin getiri oranı yükselmekte ve
yatırımlardan elde edilmesi gereken geliri artırmaktadır. İktisadi gelişmenin sürdürülebilmesi
için eğitimin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun yanında eğitimin kalitesi yüksek olmalı
ve günümüz teknolojisine uygun olmalıdır. Eğitim; siyasal ve demokratik toplum bilincini
geliştirme, karmaşık sorunların anlaşılmasını sağlama, teknolojik ilerlemeye yardımcı olma ve
kültürel yetenekleri keşfetme gibi çok yönlü etkilere sahip olabilmektedir.
Pozitif değişim gösteren ekonominin ihtiyaçlarına daha uygun nitelikli işgücünün,
yaratıcı düşünce ve ileri tekniklerin gelişmesine katkı sağlayarak sosyal uyum, ekonomik
büyümenin devamlılığı ve pozitif değişim için uygun altyapıyı hazırlama potansiyeli
taşıyabilmelidir. Bundan dolayı eğitime yatırım yapma zorunluluğu sosyo-ekonomik ve sosyopolitik gelişmenin sağlanması yönünde öncelik taşımaktadır. Beşeri sermayeyi sadece eğitimle
özdeşleştirmek mümkün değildir. Çünkü konu insanın niteliğini vurguladığı için, eğitimin
yanında sağlık, dinamik nüfus miktarı ve beyin göçü gibi diğer faktörleri de beşeri sermaye
birikimine etki eden unsurlar arasında değerlendirmek gerekmektedir.

11.8.2. Ekonomik Kalkınmada Sağlığın Rolü
Beşeri sermaye birikimine katkıda bulunan diğer bir faktör sağlıktır. Bütçeden sağlık
harcamalarına ayrılan pay, kişi başına sağlık harcamaları, hastane yatağı sayısı, yatak başına
nüfus, hekim başına nüfus, sağlık ocağı sayısı gibi unsurlar sağlık göstergeleri arasında yer
almaktadır. Sağlık göstergelerindeki iyileşme, ülkelerin beşeri sermaye birikimini etkileyen en
önemli faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü bilgili, tecrübeli ve yetenekli bireyler ancak
sağlıklı oldukları sürece katma değer oluşturabilmektedirler. Ülkelerin sağlık konusundaki
durumuna ölçmek için çeşitli göstergeleri kullanmak mümkündür. Genellikle sağlık
hizmetlerinin nicelik ve niteliğine ait göstergeler, nüfusun demografik durumu belirten
göstergelerle beraber kullanılmaktadır.
Sağlık, beslenme ve barınma imkânları beşeri sermayenin etkinliğini belirleyen diğer
nitel özelliklerdir. Nüfusun öncelikle asgari yaşam seviyesinde ihtiyaçlarının karşılanması
gerekir. Asgari yaşam standartlarını sağlamada gerekli olan beslenme, barınma ve sağlık
harcamaları, tarafından beşeri sermaye yatırımı olarak kabul edilmektedir. Yüksek ve düşük
gelirli ülkelerde yapılan karşılaştırmalı ve tarihsel çalışmalar, sağlık ve beslenme düzeylerinin
çalışma zamanı başına verimliliği ve yetişkinlerin iş gücü piyasası için yetişkin başına düşen
emek arzının ve uzun ömürlülüğünü etkiler.
Nüfusun sağlık seviyesi, diğer beşeri sermaye yatırımlarının etkinlik derecesini ve aynı
zamanda süresini uzattığı bilinmektedir. Nitelikli iş gücünün sağlık sebepleriyle iktisadi
aktivitelerden uzak kalması, verimliliği azaltacaktır. En fazla iş günü kaybı sağlık sebepleriyle
gerçekleşmektedir. Daha fazla sağlık hizmeti alanların daha fazla yaşadığı dikkate alınırsa,
ortalama yaşam süresinin uzaması eğitim yatırımlarının etkinlik süresini de artıracaktır. Bu
nedenle, eğitim ve sağlık yatırımları bağlı yatırımlar olarak değerlendirilebilir.
Sağlık hizmetlerinde yararlanılan kaynaklar (emek ve mallar), sağlık yatırımlarının bir
bölümünü oluşturmaktadır. Sağlık harcamaları, çalışma gücünü koruyarak gelecekte ortaya
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çıkabilecek hastalık risklerini azaltarak muhtemel sağlık harcamalarından tasarruf edilmesini
sağlayabilmektedir. Bireylerin sağlık sermayesi birikimi, insan sermayesinin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Sağlık sermayesi birikimini artıracak sağlık hizmetleri ve yatırımları,
beşeri sermayenin artmasına doğrudan katkı verebilecektir. Artan sağlık harcamaları, bireylerin
yaşam süresini, yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Yaşam beklentisinin
artması iktisadi gelişmeyi pozitif yönde etkileyebilecektir. Bu nedenledir ki birçok iktisadi
yazar sağlık hizmetlerini, insanın çalışma yeteneğini koruyup geliştirerek üretkenliği
artırmasından dolayı, insana yatırım olarak değerlendirmektedirler.
Daha sağlıklı bir toplum daha yüksek bir emek verimliliği anlamına gelir. Dünya
Bankası tarafından yayınlanan Dünya Kalkınma Raporu’na göre, az gelişmiş ülkelerdeki
elverişsiz sağlık koşulları, gelişmiş ülkelerdekilerle kıyaslandığında, 1000 kişi başına düşen
günlük iki veya üç katı daha fazla işgücü kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla sağlık
koşullarının düzeltilerek daha sağlıklı bir toplum oluşturma çabalarının sonucunda daha iyi bir
yaşam standardına kavuşulacağı açıktır. Ülkeler geliştikçe, yüksek gelir seviyesi, daha iyi su
dağıtım şebekelerinin kurulmasına ve hijyen koşullarının iyileştirilebilmesini sağlamakta ve bu
anlamda özellikle koruyucu sağlık faaliyetleri ön plana çıkmaktadır.
Bir ülkede ölüm oranının ya da yetersiz beslenme ile ilgili oranlardaki herhangi bir
azalma, söz konusu ülkenin daha sağlıklı bir toplum olma yönünde ilerlediğini gösterir. Bugün,
ister insan hakları ister salt ekonomik açıdan bakalım; sağlık ve beslenme koşullarının
iyileştirilmesi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önlerindeki en önemli problemlerden
biridir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık alanında karşılaştığı problemleri dört
ana başlıkta toplayabiliriz:
a)
Kaynak dağılımındaki yetersizlikler: Az gelişmiş ülkelerde uygulanan sağlık
politikası çerçevesinde yapılan kamu müdahalelerinin çoğu düşük maliyetli hastalıklara
yapılmaktadır. Buna karşı yüksek maliyet içeren hastalıkların tedavisi finanse edilememektedir.
Bazı gelişmekte olan ülkelerde, tek bir eğitim hastanesi, ülkenin toplam sağlık bütçesinin yüzde
20’sinden fazlasını elinde tutarken, genel olarak sağlıkla ilgili toplam maliyetleri düşürecek
gerekli tıbbi müdahale konularına hiç el atılmamaktadır.
b)
Eşitsizlik: Az gelişmiş ve pek çok gelişmekte olan ülkede, toplumun en düşük
gelir seviyesine sahip kesimi, temel sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.
c)
Etkinsizlik: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık için harcanan
fonların çoğu, atıl hâle gelebilmektedir.
d)
Artan maliyetler: Kimi orta gelir grubu ülkelerinde koruyucu sağlık
harcamaları gelirden hızlı bir şekilde artmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Nüfusun kalkınmaya etkisini tartışınız.

2)

Dünya nüfusunun yapısı hakkında bilgi edininiz.

3)

Nüfus kuramları kalkınmayı nasıl açıklamaktadır? İnceleyiniz.

4)

Beşeri sermayenin unsurlarının kalkınmaya etkisini değerlendiriniz.

5)

Beşeri sermaye ve fiziki sermaye birbirini nasıl tamamlar? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütün üretim faktörleri kalkınmada önemlidir ancak hiçbiri insan gücü kadar önemli
değildir. Nitelikli iş gücüne sahip ülkelerde kaynakların kullanımı daha etkin olmakta, böyle
ülkelerde genellikle ham madde çıkışı olmadığı, üretilmiş kullanıma hazır ürünlerin çıkışı
olduğu görülmektedir. İnsan bütün olumsuzlukları olumluya çevirebilmektedir ve fırsatları
değerlendirebilmektedir. Bunu sağlamanın yolu insana verilen eğitimdir. İnsanın gelişmesine
yönelik başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere her türlü beşeri sermaye yatırımı, ülkelerin
ekonomik gelişmelerine olumlu etkilerde bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfus yapısına ilişkin doğru bir ifadedir?

a)

Doğum oranı yüksek olan ülkeler göreli olarak genç nüfusa sahip olacaktır.

b)
Küresel
beklenmektedir.

doğurganlık

düzeyinin

daha

da

azalarak

2,02’ye

düşmesi

Düşük doğum oranına bağlı olarak nüfus artış hızının azalması nüfusun
yaşlanmasına neden olmaktadır.
c)

d)

Nüfusun yaşlanma göstergelerinden birisi de medyan yaştır.

e)

Hepsi

2)
Hızlı nüfus artışının yoksulluğa yol açtığını savunan kuram aşağıdaki
iktisatçılardan hangisine aittir?
a)

Ricardo

b)

Malthus

c)

Adam Smith

d)

Nurkse

e)

Rostow

3)

Hızlı nüfus artışı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

a)

Kişi başına üretimde düşüş

b)

Gelirde azalma

c)

İstihdam artışı

d)

Tasarruflarda düşüş

e)

Kalkınmanın yavaşlaması
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi optimal nüfus kuramının varsayımlarından biri

a)

Nüfus hareketliliği tarihsel süreçte dört temel aşamadan geçer.

b)

Nüfus özellikleri az gelişmişliğin hem belirtisi hem de temel nedenidir.

c)

Ülke nüfusu, ülkenin ekonomik kaynakları ile dengeli olmalıdır.

d)

Üretimi etkileyecek diğer faktörler değişmez.

e)

Verimliliği etkileyecek olan faktörler sabittir.

5)

Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermayenin göstergesidir?

a)

Satın alma paritesi

b)

Gayri safi yurtiçi hâsıla

c)

İnsani gelişim endeksi

d)

Gelir dağılımı

e)

Hiçbiri

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye birikimine katkıda bulunan faktörlerden

a)

Sağlık

b)

Eğitim süresi

c)

Yatırım

d)

Sanayi

e)

Okullaşma oranı
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7)
Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık alanında
karşılaştığı problemlerden biri değildir?
a)

Eşitsizlik

b)

Etkinsizlik

c)

Kaynak dağılımında yetersizlik

d)

Artan maliyetler

e)

Yatırım-nüfus denkliği

8)
Aşağıdakilerden
faktörlerdendir?

hangisi

beşeri

sermayenin

etkinliğini

belirleyen

a)

Barınma

b)

Beslenme

c)

Sağlık

d)

Demografik durum

e)

Hepsi

9)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Yetersiz beşeri sermaye yatırımları bireysel gelir dağılımını bozabilir.

b)

Hızlı nüfus artışı, üretimde artan verimler kanunun işlemesine neden olmaktadır.

c)
Optimal nüfus, ülkenin doğal kaynaklarını mevcut sermaye ile en iyi şekilde
kullanılabilecek nüfus miktarıdır.
d)
Herhangi bir üretim için öncelikli olarak fiziki ve beşeri sermayenin belli
oranlarda bir araya gelmesi gerekir.
e)

Hepsi
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10)

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi gelişmeyi hızlandıran bir faktör değildir?

a)

Sağlık yatırımı

b)

Kötü beslenme

c)

Okullaşma oranında artış

d)

Gelir dağılımında eşitlik

e)

Üretimde artan verimlilik

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)c, 4)a, 5)c, 6)d, 7)e, 8)e,9)b,10)b
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12. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gelir Dağılımı ve Kalkınma
12.2. Gelir Dağılımının Türleri
12.3. Gelir Dağılımı Teorileri
12.4. Gelir Dağılımını Belirleyen Faktörler
12.5. Gelir Dağılımının Ölçülmesi
12.6. Yoksullukla İlgili Kavramlar
12.7. Yoksulluğun Ölçülmesi
12.8. Yoksulluğun Nedenleri
12.9. Yoksullukla Mücadele Stratejileri
12.10. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kalkınma kavramını açıklarken neden gelir dağılımına ihtiyaç duyarız?

2)

Yoksulluk sorununun çözümü imkânsız mıdır?

3)

Kimin ne kadar gelire sahip olacağına kim ya da ne karar verir?

4)
Göreli yoksulluk diye bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa yoksulluk her
daim mutlak mıdır?
5)

Yoksulluğun standartları olur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gelir dağılımı türleri

Kalkınma sürecinde önemli
bir belirleyici rol üstlenen
gelir dağılımı ve ona ilişkin
yaklaşımların detaylarının
kavranması

Kalkınma literatüründe yer
alan konuya ilişkin yapılmış
ampirik çalışmalara göz
atılabilir.

İnsanlık tarihinin en eski
sorunlarından biri olan
yoksulluğun, süreç
içerisindeki gelişimi ve
tespitinin yapılması

Yoksulluğun göstergelerinin
daha iyi anlaşılması için
istatistiki verilerden
yararlanılabilinir.

Kalkınma sürecini tehsit
eden yoksulluk kavramının
nedenlerine hakim olarak
çözüm önerilerinin
anlaşılması

Yoksulluk sorunu yaşayan
ya da geçmişte bu sorun ile
mücadele edip başarılı olan
ülke örnekleri ele alınabilir.

Gelir dağılımı teorileri
Gelir dağılımının ölçülmesi

Yoksullukla ilgili kavramlar
Yoksulluğun ölçülmesi
Yoksulluk endeksleri

Yoksulluğun nedenleri
Yoksullukla mücadele
stratejileri
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Anahtar Kavramlar


Fonksiyonel gelir dağılımı



Sektörel gelir dağılımı



Kişisel gelir dağılımı



Lorenz eğrisi



Gini katsayısı



Mutlak yoksulluk



Göreli yoksulluk



Sen endeksi



Kafa sayım oranı
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Giriş
Bir toplumda elde edilen toplam gelirin toplum bireylerince ne şekilde paylaşıldığı
büyük öneme sahiptir. Gelirin paylaşılma şekli değiştikçe; ekonominin yapısı, ülkenin
ekonomik büyüme performansı, toplumun yapısı, sağlık düzeyi, toplumdaki ortalama yaşam
süresi, yoksulluk düzeyi de bu durumdan doğrudan etkilenmektedir. Bu bölümde gelir
dağılımının kalkınma üzerindeki etkilerini ve yoksulluk kavramı ile birlikte yoksullukla
mücadelenin yollarını araştıracağız.
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12.1. Gelir Dağılımı ve Kalkınma
Gelir dağılımı; ekonomide bir yıl içinde yaratılan gelirin, bireyler ya da üretim faktörleri
tarafından nasıl paylaşıldığını göstermektedir. Gelirin adaletsiz dağıldığı toplumlarda, sosyal
hoşnutsuzlukların, toplumsal huzursuzlukların ortaya çıktığı, darbe, devrim, kitlesel şiddet ve
politika belirsizliği gibi risklerin arttığı ve bunların ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde
etkilediği gözlemlenmiştir. Özellikle gelir dağılımının adaletli şekilde dağıldığı gelişmiş
ülkelerde, sosyal uyumun ve dayanışmanın daha iyi sağlandığı, ülke vatandaşlarının sosyal
destek ve sermayeden daha fazla yararlandığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak da, sağlık
bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin gelir dağılımıyla
ilgilenmesinin birçok nedeni vardır.
Genel olarak, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluğu doğuran temel faktörlerden biridir.
Çünkü ortalama gelir, eğitim, toprak mülkiyeti gibi büyüklüklerdeki artan eşitsizlik daha
yüksek düzeyde mutlak ve göreli yoksulluk doğurmaktadır. Dolayısıyla, yoksulluk ve gelir
dağılımı adaletsizliği birbirini etkileyen iki kavram olup; aralarında sıkı bir değiş-tokuş
bulunmaktadır. Bu kapsamda, ekonomik kalkınmanın en önemli amaçlarından biri gelirin
adaletli dağılımı sağlayarak, yoksulluğu önlemektedir. Tarihsel bir perspektifle bakıldığı
zaman, geçmiş dönemlerde oligarşiyle yönetilen hükümetlerin gelir dağılımını doğal bir süreç
olarak gördükleri, fakat günümüzün modern toplumlarında bu düşüncenin yıkıldığı ve halkın
gelir dağılımı adaletsizliğine karşı daha az tolerans gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu durum
politika yapıcıları gelir dağılımını düzeltmeye yönelik politikalar geliştirmeye
yönlendirmektedir. Politika geliştirmenin en ön koşulu sorunun tespit edilmesi olduğuna göre,
gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmek bu noktada büyük önem arz etmektedir.

12.2. Gelir Dağılımının Türleri
Bir ülkede yaratılan gelirin dağılımına ilişkin farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda incelenmiştir:

12.2.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı
Toplam gelirin; emek, sermaye, toprak ve girişimci gibi üretim faktörleri arasında hangi
esaslar ve oranlarda paylaşıldığını göstermektedir. Böhm-Bawerk’e göre fonksiyonel dağılım,
farklı üretim faktörlerine, üretim fonksiyonlarına bağlı olarak düşen payın nasıl belirlendiğini
gösterir. Böylece, fonksiyonel gelir dağılımı milli gelirin ücret, toprak rantı, faiz ve kâr olarak
ayrılmasını ifade eder. Fonksiyonel gelir dağılımı, başlangıçta, gelirin, emek gelirleri ve
mülkiyet gelirleri arasında paylaşılması olarak tanımlanmıştır. Bu iki geniş gelir kategorisi daha
sonraları da kendi içinde ayrılmıştır. Nitekim emek gelirleri kendi içinde; ücret (fiziki emek
geliri), maaş (beyaz yakalı gelirleri) ve üst düzey ücretliler (yönetici emek gelirleri), mülk
gelirleri de rant, faiz ve kâr payı olarak ayrılmaya başlanmıştır.
Milli gelirin sosyal sınıflar arasındaki dağılımını ortaya koymak açısından en uygun
dağılım tanımı fonksiyonel gelir dağılımıdır. Ancak, fonksiyonel gelir dağılımı ile çeşitli sosyal
tabakaların milli gelirden aldıkları paylar ana hatları ile belirtilebilir. Çünkü sosyal tabakalaşma
fonksiyonel gelir dağılımın dörtlü sınıflandırmasının kapsamına giremeyecek kadar
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karmaşıktır. Nitekim bu tanımlamada küçük çiftçi ile büyük çiftçi, büyük tüccar ile küçük
tüccar arasında ya da tarım işçisi ile sanayi işçisi aynı kategoride yer almaktadır. Aynı şekilde,
çok büyük bir holdingin koordinatörlüğünü yapan bir kişi fonksiyonel dağılıma göre ücretli
sınıftan olması gerekirken, sosyolojik olarak işçi sınıfından değildir.

12.2.2. Kişisel Gelir Dağılımı
Gelirin (ya da servetin) gelir veya servet gruplarına göre dağılımını ifade etmektedir.
Kişisel gelir dağılımı, gelirin nasıl, nerede ve ne yaparak elde edildiğini değil, sadece bireylerin
belirli bir süre boyunca elde ettikleri gelir miktarını göz önüne almaktadır. Kişisel gelir
dağılımında, fonksiyonel gelir dağılımında olduğu gibi, üretim fonksiyonu dikkate
alınmamakta, kişilerin milli gelirden aldıkları pay ve bunun büyüklüğü üzerinde durulmaktadır.
Kısaca ifade etmek gerekirse, kişisel gelir dağılımı ile toplam gelirin toplumu oluşturan
bireyler ve aileler arasında nasıl dağıldığı, yani, bireylerden ne kadarının ne miktar gelir elde
ettikleri ve gelir düzeyleri arasındaki fark incelenmektedir. Kişisel gelir dağılımı olarak
adlandırılması, gelir sahibinin ne iş yaparak değil de, sadece birey ya da aile olarak ne kadar
gelir elde ettiğine bakılmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla, kişisel gelir içinde farklı gelir kategorileri
birlikte bulunabilmektedir.

12.2.3. Sektörel Gelir Dağılımı
Çeşitli üretim sektörlerinin sosyal hasılaya hangi oranda katıldığını ne ölçüde pay
aldığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin milli gelirden
aldıkları paylar, bunların uzun dönemde gösterdiği değişim, devletin hangi sektörler lehine veya
aleyhine milli gelirin dağılımını etkilediğini, sektörel gelir dağılımı ve buna ilişkin olarak
yapılan incelemeler vermektedir.
Bölgesel ya da coğrafi gelir dağılımı ise, bir ülkede gelirin bölgesel dağılımını ifade
etmektedir. Ulusal gelirin bir ülke içindeki değişik bölgelere göre dağılımı farklı
olabilmektedir. Böylece, bölgesel dağılım, bir ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan insanların
ulusal gelirden ne oranda pay aldıklarını gösterir. Bu dağılım, bölgeler arasındaki farkların
ortaya konulmasında kullanılmaktadır. Doğal olarak ülkenin sahip olduğu büyüklük, bölgeler
arasından iklim ve arazi özelliklerinin farklılığı, sanayi ve hizmetler sektörünün gelişme düzeyi
ile sosyolojik yapı da bu gelir dağılımında etkili olmaktadır.

12.3. Gelir Dağılımı Teorileri
12.3.1. Ricardo’nun Gelir Dağılımı Teorisi
Gelir dağılımına ilişkin klasik yaklaşımda daha ziyade fonksiyonel gelir dağılımı
üzerinde odaklanan D. Ricardo ve Karl Marx en önemli kişilerdir. Her ikisi de kapitalist üretim
sisteminin uzun devrede geçireceği evrimle ilgilenmekteydiler ve bu evrim sonucunda ana
ekonomik sınıflar arasında gelirin nasıl dağılacağı konusuna önem vermekteydiler. Klasikler,
üretime katılan sınıfların paylarının ne olacağı konusunu incelemişlerdir. Ricardo’nun gelir
dağılımı teorisinde ekonomi endüstri ve tarım olmak üzere kabaca iki kesime ayrılır.
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Ekonominin genel gelişimi açısından önemli olan kesim tarım kesimidir. Teori, üç ana
varsayıma dayanır. Bu varsayımlardan ilkine göre, tarım arazisi sınırsız olmadığından ve tarım
arazisi aynı kaliteye sahip olmadığından, tarım azalan verimler yasasına tabidir. İkinci varsayım
(Malthus Yasası), ücretlerin asgari geçim düzeyinin üstüne çıkması hâlinde nüfusun hızla
artacağını ve bu düzeyin altına düşmesi durumunda ise azalacağını öngörür. Son olarak, iktisadi
gelişmede anahtar bir role sahip olan sermaye birikimi için kâr son derece önemli bir unsurdur.

12.3.2. Marx’ın Gelir Dağılımı Teorisi
Marx’ın gelir dağılımı kuramı da genel hatları itibarıyla Ricardo’nun artık ilkesinin
uyarlanmasına dayanır. Ancak iki kuram arasında bazı farklar bulunmaktadır:
i.
Marx, azalan verimler kanununu kabul etmediği için rant ve kâr arasında bir
ayrıma gitmemiştir.
ii.
kabul eder.

Marx, emeğin arz fiyatının genel olarak bütün mallar cinsinden sabit olduğunu

iii.
Marx’a göre ücreti geçimlik düzeyde tutan kuvvet, emek arzının talebi aşması
yani yedek işçi ordusudur.
iv.
Marx’a göre sermaye birikiminin nedeni, Ricardo’nun öngördüğünün aksine
yüksek kâr hadlerinin cazibesi değil kapitalistler arasındaki rekabettir.
Marx’ın öngördüğü yapı bir mal ya da hizmetin değerinin onu üretmek için gerekli olan
emek miktarı tarafından belirlendiğini belirten değerin emek kuramına dayanır. Buna göre
emeğin arz fiyatı, işgücünü eksiksiz olarak muhafaza edecek asgari geçim düzeyini oluşturan
mal ve hizmetleri üretmek için gerekli olan işgücü miktarınca belirlenir. Emeğin bir doğal
fiyatı, işgücünün hayatta kalmasını ve kendisini yeniden üretmesini sağlamaya yeterli bir
gerçek ücretler düzeyi bulunmaktadır. Bu asgari geçim düzeyini karşılayan gerçek ücret
değerini asgari yaşam standardına giren malları üretmek için gerekli işgücü miktarı belirler.
Marx’a göre toplam çıktı değeri ile emeğin arz fiyatı arasındaki fark emek dışı
kaynakların sahipleri olan kapitalistlerin el koyduğu artık değeri simgeler. Kapitalistler fiziksel
üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmaları sayesinde işçi sınıfının ortaya koyduğu artık
değere sahip çıkarak gelir dağılımını kendi lehlerine çevirirler. Kârın kaynağı artık değerdir.
Kapitalistlerce el konulabilecek artık değer miktarı, kârın toplam gelirdeki göreli payını da
belirler.

12.3.3. Kaldor’un Gelir Dağılımı Teorisi
Kaldor’un gelir dağılımı teorisi (Dul Küpü Teorisi), yatırımın gelire olan oranındaki
değişikliklerin kâr ve ücretlerin gelir toplamındaki göreli paylarında ne gibi değişiklikler ortaya
koyacağını göstermeye çalışır. Toplum maaş ve ücret erbabı ile müteşebbisler ve mülk sahipleri
olmak üzere iki ana kategoriye ayrılırsa milli gelir (MG), ücret (Ü) ve kârlardan (K) oluşur:
(MG = Ü + K). Gelir dengesinin yatırım (Y) ve tasarruf (T) eşitliğine (Y = T) bağlı olduğu
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varsayımı altında ekonomideki toplam tasarruf (T) ücret gelirlerinden yapılan tasarruf (Tü) ve
kâr gelirlerinden yapılan tasarruf (Tk) toplamına (T = Tü + Tk) eşit olur.
Ekonomide tam istihdam koşullarının hüküm sürdüğü ve ücretli ve ücret-dışı gelir
gruplarının her ikisi için de tasarruf eğilimlerinin sabit olduğu varsayımları dikkate alındığında
toplam gelirdeki kâr payı, yatırımın gelire oranının bir işlevidir. Başka bir ifadeyle yatırım/çıktı
oranındaki (Y/MG) bir artış gelirdeki kâr payında (K/MG) bir yükselişe yol açar. Tam istihdam
koşullarında, yatırım harcamalarındaki gerçek bir artışın hem yatırımın çıktıya oranında hem
de tasarruf-çıktı oranında bir artışa yol açması gereklidir. Tasarruf-çıktı oranında bir yükselme
olmazsa, fiyatlar genel düzeyinde bir artış meydana gelir.
Başka bir ifadeyle, Kaldor’un gelir dağılımı teorisi, daha yüksek bir reel yatırım
düzeyinde tam istihdam dengesinin sürekliliğinin sağlanması açısından gerekli olan daha
yüksek bir tasarruf-çıktı oranını gerçekleştirmek için gelir dağılımında bir kaymanın gerekli
olduğunu ortaya koyar.

12.4. Gelir Dağılımını Belirleyen Faktörler
Gelir dağılımı yapısı, bölüşüm ilişkilerini yansıtan en önemli göstergelerdendir. Diğer
bir deyişle, gelir dağılımı bir ulusal ekonomi içinde üretilen mal ve hizmet değerlerinin,
toplumsal kesimler arasındaki bölüşümünü gösterir. Bir ülkede, yoksulluk toplumsal bir sorun
olarak ortadaysa, o ülkenin gelir dağılımı mutlaka önemli ölçüde bozuktur. Bu noktada
sormamız gereken temel soru şudur: Büyüme süreçleri gelir dağılımını nasıl etkiler?
Klasik iktisat yazınının bu konudaki en temel tezi Kuznets hipotezidir. Bu hipoteze göre
büyüme sürecinde eşitsizlik önce artacak, ancak belirli bir kişi başı gelir düzeyine erişildikten
sonra azalacaktır. Ancak bu tez birçok deneysel araştırma tarafından doğrulanmamıştır. Fields
büyüme ve eşitsizlik arasında sistemli bir ilişki bulunmadığını ve büyüme sürecinde eşitsizliğin
arttığı ve düştüğü durumların da görüldüğünü deneysel olarak göstermiştir. Gelir dağılımı ile
büyüme süreçleri arasındaki ilişkiyi irdeleyen en önemli araştırmalardan biri Morawetz’in 1978
yılında Dünya Bankası için yaptığı bir araştırmadır. Morawetz bu araştırmasında 1950 ile 1970
arası az gelişmiş ülkelerin gelir dağılımı ile büyüme süreçlerini izlemiş ve büyüme hızıyla gelir
dağılımında zaman içinde görülen eğilim arasında net bir ilişkinin bulunmadığını
gözlemlemiştir.
Aksine 20. yüzyılın son çeyreğindeki yeni küreselleşme dalgasının en ayırt edici
özelliği, emek gelirleri üzerine olan baskılamayı beraberinde getirmesidir. Küreselleşme
sürecinin bu özelliği dünya ölçeğinde gelir dağılımını oldukça bozmuştur. Dünya çapında hızla
derinleşen eşitsizlikler ve gelir dağılımının bozulması yoksulluğu körüklemektedir. Dünyada
yalnızca 200 milyarder toplam 1 trilyon 125 milyar dolarlık bir servete sahipken, gelişmekte
olan ülkelerdeki 582 milyon insanın toplam geliri yalnızca 146 milyardır. Dünya Bankası
ekonomisti Branco Milanovic’e göre, dünyadaki zenginlerin en üstteki yüzde 1'i, yoksulların
en alttaki yüzde 57’si kadar bir servete sahiptir.
Ülkeler arasındaki eşitsizlikler yoksulluğun da eşitsiz dağılımına yol açmaktadır.
Güney Asya nüfusunun yüzde 43’ü ve Afrika kıtasının yüzde 39’u günlük 1 doların altında bir
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gelirle yaşamlarını sürdürmekte, tüm gelişmekte olan ülkeler nüfusunun ise yüzde 32 sinin
belirlenen 1 dolarlık yoksulluk sınırının içinde yaşamlarını idare ettikleri tahmin edilmektedir.
Dünyada yoksulların büyük çoğunluğunun Asya Pasifik bölgesinde yaşadıklarını söylenmekte,
Afrika ise azalan nüfusuyla yoksulluğun ve eşitsizliğin acı sonuçlarının en görünür olduğu kıta
olarak anılmaktadır. 1980'li yıllarda Batı Avrupa’daki kişi başı gelir, Afrika’nın üç katıyken,
1990’larda 13 katına yükselmesi eşitsizliklerin derinleştiğine dair önemli bir veridir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke karşılaştırması yapıldığında kişisel gelir dağılımının
gelişmiş ülkelerde de bozuk olduğunu görmek mümkündür. Her iki kategorideki ülkelerde
nüfusun en alt yüzde 40 oranındaki kesimin milli gelirden aldığı payın en fazla yüzde 20’ler
düzeyinde olduğu dikkate alınırsa gelir dağılımında adaletsizliğin tüm ülkelerde önemli bir
sorun olduğu belirtilebilir. Bugün dünya kapitalizminin örnek ülkesi kabul edilen ABD’den
alınan veriler eşitsizliğin her yerde büyüdüğüne dair çarpıcı örneklerdir. 1980'li yıllarda
şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) aldığı ücret, işe yeni girmiş sıradan bir işçinin aldığı ücretin
40 katı iken, bu oran 1999 yılında 478 kat olmuştur. ABD'nin toplam vergi gelirleri içinde
şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin oranı 1960'larda yüzde 26 civarında iken, bu oran
1990'larda yüzde 13’e, 2002 yılında da yüzde 7’ye düşmüştür. 1961 ile 2002 yılı vergi
paylarında oluşan bu farkı kimin ödediği sorusunun yanıtı, yoksullukla eşitsizlik arasındaki
doğrudan ilişkiyi anlamak için yeterlidir.
Ancak yine de küreselleşme süreci gelir dağılımını esas olarak az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde daha olumsuz etkilemiştir. Küreselleşme oranı arttıkça azgelişmiş ve
gelişmekte olan diye tanımlanan ülkelerin yoksulları daha da yoksullaşmakta, zengin ve fakir
arasındaki uçurum daha da derinleşmektedir. Özellikle 1990’lar tam bir “umutsuzluk” on yılı
olmuştur. 54 ülke daha da yoksullaşmış, 21’inde açlık oranı, 14’ünde beş yaş öncesi çocuk
ölümleri artmıştır. Bu yıllarda 34 ülkede yaşam beklentisi, 12 ülkede ilköğrenime kayıtlar
düşmüştür. Teksas Üniversitesi tarafından yürütülen Eşitsizlik Projesi için çalışan Ekonomist
James Galbraith “Gelişmekte olan ülkelerin geniş bir aralığına bakıldığında, birçoğunda
eşitsizliğin arttığı, sadece birkaçında düştüğü” sonucuna vardıklarını söylemiştir. Tüm bu
veriler ışığında küreselleşme sürecinde hem ülkeler arası hem de ülkelerin içindeki gelir
dağılımının olumsuz yönde değiştiği, bu değişimin de toplumları yoksulluk tehdidiyle daha
fazla karşı karşıya bıraktığı söylenebilir.

12.5. Gelir Dağılımının Ölçülmesi
Bir ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğini ölçmek ve bunu diğer ülkelerle karşılaştırmak
için kişisel gelir dağılımından elde edilen Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı kullanılmaktadır.
Burada, hane halkı veya bireyler fakirden zengine doğru sıralanır. Daha sonra bütün bireyler
yüzdelik gruplara ayrılır ve bütün bu grupların gelirleri yüzdelik olarak GSYH cinsinden
hesaplanır. Son olarak gruplar tarafından alınan gelir payları birikimli olarak tabloya
yansıtılarak, kişisel gelir dağılımı tablosu ve ardından Lorenz Eğrisi oluşturulur.
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Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmede kullanılan diğer gösterge Gini Katsayısıdır. Gini
Katsayısı 1912 yılında Corrado Gini tarafından geliştirilmiş ve Lorenz Eğrisi ile yakından
ilişkili bir göstergedir. Bu katsayı ise 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Buna göre 0 gelirin
eşit, 1 ise eşitsiz dağıldığını göstermektedir. Buna göre A alanı küçülürse Gini Katsayısı küçülür
ve gelir dağılımı eşitsizliği azalır. Tam tersi durumda, A alanı büyürse Gini Katsayısı büyür ve
gelir dağılımı eşitsizliği artar.

12.6. Yoksullukla İlgili Kavramlar
Bir ülkedeki eşitsiz gelir dağılımı, çeşitli yollardan ülke refahını olumsuz etkiler ve
ülkenin kalkınmasını engeller. Özellikle ülkede nüfusun küçük bir kısmının, nüfusun daha
büyük bir kısmına kıyasla daha zengin olması ve aralarında oluşan bu gelir farkının giderek
büyümesi, yoksulluğun yanı sıra kaçınılmaz olarak sağlık, beslenme, eğitim sorunlarının ve
bebek/çocuk ölümlerinin de artmasına, sosyal ve siyasi huzursuzlukların şiddetlenmesine neden
olur. Gelir dağılımındaki bozulma ve yoksullaşma, kişi başına düşen geliri 40 bin doları aşmış
ABD gibi ülkelerde bile karşımıza çıkmaktadır. Bu da bize gösteriyor ki, kişi başına gelir
düzeyinin yüksek olması o ülkede herkesin ortalama bu gelir düzeyinde olmadığını ifade
etmektedir.

Şekil 5 / Kaynak: İlker Parasız, Kalkınma Ekonomisi, 2014

277

Bugün dünyada yoksulluk giderek artmakta ve neredeyse 21. yüzyılın bu erken
dönemlerine damgasını vuracak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre,
1980 yılında 800 milyon olan yoksul insan sayısı, 1990 yılında 1 milyara yükselmiştir.
Günümüzde dünyada günlük 1.25 doların altında gelire sahip yoksul sayısının 1,2 milyar
olduğu belirtilmektedir. Yoksulluğa dair artan tartışmalar yoksulluğun tanımlanmasına,
ölçülmesine ve yoksulluk sorununun çözümüne dair farklı yaklaşımları beraberinde getirmiştir.
Tablo 7

12.6.1. Mutlak Yoksulluk
Yoksulluğun farklı tanımları vardır ancak yaygın olarak iki tanım kullanılmaktadır:
Mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk. Ekonomi yazınında egemen olan mutlak yoksulluktur
ve yoksulluk tanımları içerisinde kökeni en eski olanıdır. 19 yüzyıl sonlarında İngiltere’de
yapılan yoksullukla ilgili çalışmalar sırasında geliştirilen mutlak yoksulluk yaklaşımına uygun
ilk yoksulluk tanımı Seebohm Rowentree tarafından geliştirilmiştir. Rowentree yoksulluğu
“Toplam kazançların, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari
düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi” olarak tanımlamıştır. Yoksulluk üzerine
çalışmalar arttıkça, mutlak yoksulluğun farklı tanımları da geliştirilmiştir.
Mutlak yoksulluk tanımına göre yapılan yoksulluk araştırmalarında bireyin veya hane
halkının geliri veya tüketim harcamaları temel alınır. İçinde yaşadıkları toplumda, kabul
edilebilir asgari yaşam standardının atında olanlar mutlak yoksul kategorisindedirler. Asgari
yaşam standardı ‘geçinebilecek bir gelir’ olarak yorumlanır. Parasal gelir, mutlak yoksulluk
yaklaşımı çerçevesinde yapılan araştırmalarda en yaygın kullanılan yoksulluk kıstasıdır. Para
birimi olarak ifade edilen yoksulluk çizgisinin avantajı kolay nicelleştirilebilir olmasıdır.
Buradaki ‘geçinebilme’ kavramı, çoğunlukla insanoğlunun fiziksel varlığını idame
ettirebilmesi için gerekli kalori miktarı ve barınma ile giyim kalemlerini içermektedir.
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Örneğin Dünya Bankası’nın 1990’daki çalışmasına göre bir insanın hayatta kalabilmesi
için gerekli minimum kalori miktarı olan 2 bin 400 kalorilik gıda sepetinin fiyatı, mutlak
yoksulluk sınırı olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) aynı
yıl yaptığı bir araştırmaya göre ise kişi başına gereken kalori ihtiyacı ülkelerin sosyo-ekonomik
gelişmişlik seviyesi ve coğrafi yapılarına bağlı olarak değiştiği vurgulanmış, kişi başına günlük
kalori ihtiyacı gelişmiş ülkelerde 3390, gelişmekte olan ülkelerde 2480 ve gelişmemiş ülkelerde
2 bin 70 kalori olarak açıklanmıştır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık
Örgütü (WHO), Dünya Bankası’nca saptanmış mutlak yoksulluk kriterini esas alarak “ultra
yoksulluk” tanımını geliştirmişlerdir. Mutlak yoksulluk tanımında kabul edilen gerekli
minimum günlük kalori miktarının sadece yüzde 80’ini karşılayabilenler “ultra yoksul” olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımla yoksulluğun derinliği, şiddeti yani yoksulluk düzeyinin
ölçülmesinin amaçlandığı söylenmiştir. Dünya Bankası ise ultra yoksulluk tanımına paralel
olarak “olağanüstü yoksulluk” tanımını kullanmaktadır.
Benzer şekilde yoksulluğun süresinin de önemli bir gösterge olduğundan hareketle
WHO tarafından “kronik yoksulluk” tanımı geliştirilmiştir. Bu tanıma göre yoksulluk durumu
beş yıldan fazla sürenler “kronik yoksul” olarak tanımlanmıştır. Mutlak yoksulluk çizgisi
hesaplanırken sadece gıda harcamalarının esas alınması eleştirilerek ikinci bir yöntem daha
geliştirilmiştir. Bu yöntemde sadece asgari gıda harcamalarının yanı sıra giyim, barınma,
ısınma gibi diğer temel ihtiyaçlar da dikkate alınır. Bu yöntemle daha yüksek bir yoksulluk
çizgisine ulaşılırken bu çizginin altında kalanlar yoksul olarak tanımlanır.

Kaynak: UK Reuters
Sadece gıda harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamalarla ise gıda yoksulluğunun
düzeyi belirlenir. Bölgesel eşitsizliklerin ciddi boyutlara vardığı ülkelerde, yoksulluk ülke
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içerisinde coğrafi olarak yoğunlaşmaktadır. Örneğin, dünyanın en zengin ülkelerinden
ABD’nin güney eyaletlerinin gelir düzeyi, ülkenin ortasında yer alan eyaletlerden yüzde 80
daha yüksektir. Az gelişmiş ülkelerde söz konusu bu bölgesel gelir eşitsizlikleri daha ciddi
boyutlardadır. Örneğin, Brezilya’da, Rio de Janerio’yu da içine alan eyaletin ortalama gelir
düzeyi, Brezilya’nın kuzeydoğu eyaletlerinin on katıdır; bu eyaletler ülkenin fakir nüfusunun
yarısından fazlasını, toplam ülke nüfusunun ise dörtte birini oluşturur. Aynı şekilde, Çin’in
Şanghay bölgesi, Çin’in Guizhou eyaletinden 11 kat daha zengindir ve Çin’in doğu bölgesi ile
güney bölgesi gelirleri arasında yarı yarıya fark vardır: doğunun geliri yüzde 50 daha fazladır.
Türkiye’nin de Ege kıyıları ve Marmara bölgesi, ülkenin doğu bölgelerine kıyasla daha zengin
durumdadır.

12.6.2. Göreli Yoksulluk
Mutlak yoksulluk çizgisi yaklaşımına dair eleştirilerden yola çıkarak göreli yoksulluk
tanımı geliştirilmiştir. Göreli yoksulluk, toplumun ortalama refah düzeyinin altında olma
durumunu tanımlar. Göreli yoksulluk, bir ferdin ya da hane halkının, içinde bulunduğu sosyal
grubun ya da yerleşim biriminin içindeki diğerlerine göre yoksulluğunu incelediği gibi, bu
sosyal grubun ya da yerleşim biriminin diğer grup ve birimlerle karşılaştırılmasını konu
edinmektedir. Göreli yoksulluk sınırı kavramı, aynı toplumda yaşayan farklı sınıf ve kategoriler
arasında ve aynı zamanda farklı toplumlar arasında bir karşılaştırma yapma olanağı sağlar. Bir
diğer ifadeyle göreli yoksulluk, maddi kaynakların, toplumda gelenek hâline gelmiş veya en
azından özendirilen ve onaylanan normal etkinliklere katılımın ve konfora ve yaşam koşullarına
sahip olmanın olanaksız veya son derece kısıtlı hâle getirecek kadar yetersiz kalması olarak
tanımlanabilir.
Göreli yoksulluk çizgisi hesaplarken atılacak ilk adım araştırmanın yapılacağı sosyal
topluluğun ortalama refah seviyesinin belirlenmesidir. Bu aşamada refah ölçüsü olarak hem
gelir düzeyi hem de tüketim düzeyi belirlenebilir. Daha sonra bu düzeyin belli bir oranı ise
yoksulluk çizgisini verir. Örneğin gelir düzeyi üzerinden yoksulluk çizgisi hesaplanmak
istendiğinde, önce ortalama gelir düzeyi bulunur. Bunun için yoksulluk çizgisi hesaplanan
sosyal topluluğun ortalama gelir düzeyi bulunur. Bu hesaplanırken ya o topluluğun gelirlerinin
aritmetik ortalaması ya da ortancası kullanılır. Ortalama gelir düzeyinin belli bir oranı ise
yoksulluk çizgisi olarak kabul edilir. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde genellikle yüzde 50
olarak kullanılırken, 1980’lerde yapılan çalışmalarda, toplumda yaratılan ortalama gelirin
yüzde 40’ını yoksulluk sınırı olarak kabul edilmektedir.

12.6.3. Öznel Yoksulluk Yaklaşımı
Asgari temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıkları konusunda yoksulların kendi
algılamalarının ön plana çıkarılması gerektiğini söyleyen yaklaşımlara genel olarak öznel
yoksulluk yaklaşımları denir. Bu yaklaşıma göre yoksulluk/refah ölçütü olarak asgari ihtiyaç
düzeyinin dışarıdan, varsayılan ihtiyaçlara göre belirlenmesi doğru değildir. Varsayılan
ihtiyaçlar hangi ölçüt ile belirlenirse belirlensin bir değer yargısı ifade eder. Bu yaklaşıma göre
yoksulluk sınırını belirleyecek olan yoksulları beyanları, yoksulluğa dair yaklaşımlarıdır.
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Goedhart, Halberstadt, Kapteyn ve Van Praag tarafından 1977 yılında geliştirilen
Leyden Yoksulluk Sınırı bu yaklaşım temel alınarak hesaplanmıştır. Yoksulluk sınırı
hesaplanırken kişilere ne kadar gelir elde ederlerse geçinme düzeylerinin; çok kötü, kötü,
yetersiz, yeterli, iyi, çok iyi olacağı konusunda sorular yöneltilmektedir. Kişiler kendi yaşam
düzeylerine göre bu soruya yanıt vermektedirler. Sonuçlar değerlendirilerek daha çok fertlerin
kendileri için belirledikleri sınırlar ortaya çıkarılmaktadır.

12.6.4. Kırsal Yoksulluk- Kentsel Yoksulluk
Yoksulluk yaşandığı mekâna göre kırsal yoksulluk ve kentsel yoksulluk olarak da
sınıflandırılabilir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, kırsal yoksulluk; kırsal alandaki
açık veya gizli işsizlik olarak tanımlanmakta ve azalan gelir düzeyleri nedeniyle kırsal alanda
hızla artan bir yoksullaşmaya dikkat çekilmektedir. Birçok ülkede yoksulluk daha çok kırsal
alanlarda görülen bir sorundur ve kişisel tüketim ile yeterli düzeyde eğitim, sağlık, temiz su,
konut, ulaşım ve iletişim hizmetlerine erişim gibi alanlardaki eksiklikler kırsal yoksulluğu
nitelemektedir.
Kırsal yoksulluğu arttıran faktörlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir: Kırsal alanlarda
büyük toprak sahipleri ve ticari üretim sistemleri ile küçük toprak parçalarına sahip olan
köylüler ile geçimlik tarım ekonomisi aynı anda bulunuyorsa gelir dağılımında eşitsizlik ve
yoksulluk ortaya çıkabilir. Kır yoksullarının ihtiyaç duyduğu kamusal hizmetlerin eksik ve
kalitesiz sunulması yoksul kesimin yaşam standardını düşürür ve üstlendikleri maliyeti artırır.
Kırsal kesimi dışlayan iktisadi ve sosyal politikalar da kır yoksulluğunu arttıran bir faktördür.
Bunlar dışında kötü yönetim, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar kırsal yoksulluğu etkileyen
faktörler arasında ifade edilebilir.
Kırsal yoksulluk, nüfus artışını ve kentlere göçü beslemektedir. Eğer kentlerde kırsal
yoksulluğu massedebilecek istihdam, barınma olanakları ve sosyal güvenlik yapıları yoksa
kırsal yoksulluk kentsel yoksulluğa dönüşmektedir. Kentsel yoksulluğun ayırt edici
özelliklerinden birisi de yaşamı devam ettirebilmek için gerekli asgari maliyetleri arttıran
faktörlerdir. Ulaştırma maliyetleri buna önemli bir örnek teşkil edebilir. Ayrıca kentli kesimin
tüketim eğilimleri de, kırsal kesimden farklıdır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kentsel
yoksulluk, düşük sanayileşme ve hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak tartışılabilir.
Dünya Bankası’na göre ise gelir yoksulluğu, sağlık ve eğitim yoksulluğu, güvencesizlik
ve güçsüzlük kent yoksulluğunun temel boyutlarını meydana getirir. Banka kent yoksulluğunu
“İstihdam olanaklarına ve gelire sınırlı erişim, yetersiz ve güvencesiz barınma ile hizmetler,
şiddet, sağlıksız çevre, sosyal koruma mekanizmalarının sınırlılığı veya hiç olmaması, eğitim
ve sağlık hizmetlerine sınırlı yetersiz erişim” gibi yoksunluklarla tanımlamıştır. Yoksulluğun
mekâna göre tanımlanmasında, kentsel yoksulluğun bir biçimi olarak, yüksek işsizlik ve kötü
barınma koşulları içeren, mekânsal olarak kentin belli yerlerinde yoğunlaşmasından ötürü semt
yoksulluğu adını da alan, getto yoksulluğundan da söz konusu edilmektedir.
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12.6.5. İnsani Yoksulluk
Gelirin bir refah göstergesi olarak yeterli olmadığına dair görüşler mutlak yoksulluk
tanımını eksik olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gelirin dışında bir dizi faktör yoksulluğu ve
yoksulluğun yaşanma biçimini etkilemektedir. Sadece parasal göstergelerin ve özellikle de
gelirin temel alınması, piyasa dışı parasal olmayan kimi faktörlerin göz ardı edilmesine yol
açabilmektedir. Sosyal yardımlaşma ve geçimlik üretim gibi piyasa dışı faktörler yoksulluk
çizgisinin altında bir gelir edilse bile bu çizginin üzerinde daha rahat yaşam sürülmesini
sağlayabilmektedir.
Bunun aksine yoksulluk çizgisinin üstünde bir gelir elde edildiğinde dahi çok daha
düşük yaşam standartlarında bir yaşam sürdürüldüğü de görülebilmektedir. Burada bir önemli
nokta da paranın nereye harcandığıdır. Daha önceden, özellikle 1950’ler sonrası piyasa dışı bir
kamu hizmeti olan eğitim, sağlık gibi hizmetler bugün aile bütçelerindeki önemli harcama
kalemlerinden biri hâline gelmektedir. Gelir dışı refah arttırıcı faktörler, yani devlet yardımları,
sübvansiyonlar, kamu hizmetlerinin niteliği ve etkinliği ve çeşitli geçim stratejileri göz önüne
alınmadığında analiz yaparken yanılgıya düşülebilir. Yaşam standartlarının, sosyal ve siyasal
hakların, çalışma koşullarının ve saatlerinin (gelire nasıl ulaşıldığının), gıda dışı temel
harcamaların (eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, giyim), kamu hizmetlerinin bu harcamalara
etkisinin, gelirin nerelere harcandığının, mal kıtlıklarının mutlak yoksulluk tanımında analiz
konusu yapılmaması önemli bir eleştiri konusu olagelmiştir.
Bu eleştirilere yönelik olarak mutlak yoksulluk çizgisi genişletilmiş kriterlerle revize
edilmiş, gelir yoksulluğu insani yoksulluk kavramıyla genişletilmiştir. Özellikle eğitim, sağlık,
barınma, ulaşım, giyim gibi gıda dışı temel ihtiyaçlara dair harcamaları da kapsayacak şekilde
geliştirilen Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı özellikle 1970’li yıllarda Dünya Bankası ve Dünya
Çalışma Örgütü (ILO) çalışmalarında kullanılmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın (UNDP) tanımına göre “insani yoksulluk”, iyi bir yaşam standardıyla özgür,
onurlu, özgüvenli ve diğer insanlara da saygı duyabilir şekilde uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir
hayat sürdürebilme olanak ve seçimlerden mahrum” olma durumunu tanımlar.
Bu tanım çerçevesinde UNDP tarafından 1990 yılından beri kullanılan İnsani Gelişme
Endeksi geliştirilmiştir. İnsani Gelişme Endeksi, uzun bir yaşam sürmek, bilgi sahibi olmak ve
onurlu bir yaşam standardına sahip olmak gibi en basit insani özelliklerdeki kazanımları
yansıtır. Bu gerçeklerden hareketle hazırlanan gelişme raporunda sosyoekonomik gelişme
düzeyi başlıca üç kriterden yola çıkarak tespit edilmektedir. Bu kriterler şu şekilde
tanımlanmıştır:
a)
Refah Standardı: Kişi başına düşen milli gelirin yerel geçim maliyetlerine
uyarlanmasıyla hesaplanmaktadır. Buna satın alma gücü paritesi de denir.
b)
Eğitim Standardı: İnsani Gelişme Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan
ikinci kriter ülkenin eğitim düzeyidir. Endekste eğitim kriterinin hesaplanmasında iki farklı
faktörden yararlanılmaktadır:
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- Yetişkinler arasındaki okuma yazma oranı
- Ortalama eğitim düzeyi (Okullaşma Endeksi)
c)
Sağlık Standardı: Bir ülkedeki ortalama yaşam süresi beklentisi esas alınarak
sağlık standardı İnsani Gelişme Endeksi’ne dahil edilmektedir.

12.7. Yoksulluğun Ölçülmesi
Yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikaların üretilebilmesinde yoksulluk
ölçümlerine yönelik çalışmalar önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi çok boyutlu bir kavram
olarak tanımı zaman içinde değişim göstermiş olan yoksulluğun ölçülmesinde de farklı
yöntemler yoksulluk yazınında yer bulmuştur. Tek boyutlu gelir yoksulluğu ölçümlerinden çok
boyutlu insani yoksulluğu ölçmeyi amaçlayan birleşik endekslere doğru geçiş yaşanmakla
birlikte hem dünyada hem de Türkiye’de hâlen gelir yoksulluğu ölçütleri ön plandadır. Örneğin,
Dünya Bankası tarafından önerilen ortalama günlük geliri satın alma gücü paritesine göre 1
ABD Dolarının altında olan nüfusun oranı göstergesi hem uluslararası hem de ulusal düzeyde
yoksulluğu ölçmekte sıklıkla kullanılmaktadır.
Yoksulluğun ölçülmesinde en sık kullanılan yöntem gelir ya da harcamaya dayalı
yetersizlik yöntemidir. Buna göre geliri ya da harcaması, önceden belirlenmiş yoksulluk
sınırının altında kalan hane halkları yoksul kabul edilmektedir. Yoksulluk sınırının
belirlenmesinde ise mutlak ve göreli yoksulluk tanımlarına bağlı farklı yaklaşımlar mevcuttur.
Daha önce belirtildiği üzere, mutlak yoksulluk sınırı kişi başına tüketilen kalori miktarına bağlı
olup hane ya da kişilerin ihtiyaç duydukları asgari gelir ya da harcama düzeyine göre
hesaplanmakta iken göreli yoksullukta yoksulluk sınırı, ortalama gelir ya da harcama düzeyinin
belirli bir oranı olarak tanımlanmaktadır. Gelir yoksulluğunun ölçümünde farklı yöntemler
uygulanmakta olup bu yöntemler arasında en yaygın kullanılanlar; yoksulluk oranı (kafa sayım
oranı), yoksulluk açığı oranı, yoksulluk açığının karesi oranı ve Sen Endeksidir.
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Tablo 8 / Kaynak: TÜİK

12.7.1. Yoksulluk Endeksleri
Yoksulluğun düzeyini, boyutlarını ölçmek amacıyla bir yoksulluk endeksleri 1970
yılından başlayarak hızla geliştirilmiştir. Burada en yaygın kullanılan dört endeks üzerinde
durulacaktır.

12.7.1.1. Kafa Sayım Oranı (Yoksulluk Oranı)
Yoksulluk ölçümlerinde en sık kullanılan endekstir ve yoksulluk oranı olarak da anılır.
Kafa sayım oranı geliri yoksulluk çizgisinin altında kalan kişilerin sayısının nüfusa oranıdır.
Bu endeksin yaygın kullanılmasını sağlayan en büyük avantajı verilere ulaşmanın ve
hesaplanmasının kolay olmasıdır. Kafa sayım oranına dair yapılan en temel eleştiri yoksullar
arasındaki farklılıklara duyarsız olmasıdır. Bu endeksle yoksulluğun ne boyutta yaşandığının,
yani derinliğinin gösterilmesi söz konusu değildir. Bu durum yoksulluk çizgisi altındaki
kişilerin, yoksulluk çizgisinin üstüne çıkmadıkça gelirlerinde ve yaşam standartlarındaki
değişimlerin değerlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Oysa bir yoksulluk endeksinde
yoksullardan yapılan gelir transferi, yani daha çok yoksullaşma yoksulluk ölçüsünü
arttırmalıdır.

12.7.1.2. Yoksulluğun Şiddeti (Yoksulluk Açığı Endeksi)
Yoksulluk açığı endeksi, kafa sayım oranına yönelik eleştirilerden yola çıkarak
yoksulluğun ne boyutta yaşandığını, yani yoksulluğun şiddetini analiz edebilmeye yönelik
geliştirilen bir ölçüm yöntemidir. Bu endekste, bir kişinin gelir açığı (gi), yoksulluk çizgisi (z)
ile geliri (yi) arasındaki farka eşittir: (gi=z-yi). Bir kişinin geliri yoksulluk çizgisinin
üzerindeyse gelir açığı negatif alınmaz, sıfıra eşittir. Nüfusun gelir açıklarının toplamının,
nüfusa oranı ortalama yoksulluk açığını (OA) verir. Yoksulluk açığı endeksi (YA) ise,
toplumdaki ortalama yoksulluk açığının, yoksulluk çizgisine oranına eşittir. (YA=OA/z)
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Yoksullaşma düzeyini göstermekte başarılı olan bu gösterge, yoksullar arası gelir dağılımını
göz ardı eder ve yoksulların sayısını da göstermez.

12.7.1.3. Sen Endeksi
Yoksulluk açığı endeksinin yukarıda bahsedilen eksiklikleri göz önüne alınarak
yoksulluğun şiddetini daha iyi yansıtan ve yoksullar arası gelir dağılımını da hesaba katan
endeks, Amartya Sen tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir. Sen çalışmasında, yoksullar
arasında da kim daha iyi, kim en yoksul şeklinde analiz çalışması yapabilmek amacıyla bu
indeksi önermektedir. Sen Endeksi (Ps), yoksulluk oranını, yoksulluk açığını ve Gini katsayısı
olarak yoksullar arasındaki gelir dağılımını birlikte ele alır.
Ps = H(I +(1-I)Gᵖ) olarak hesaplanır:
H: yoksulluk oranını;
Gᵖ: Yoksullar arasındaki gelir dağılımının Gini katsayısı;
I: Gelir açığı oranıdır.
z yoksulluk sınırı ise yoksulların ortalama gelirleri arasındaki farkın, yoksulluk sınırına
bölünmesiyle elde edilir.
Bu endekse göre, yoksul bir hane halkından daha yüksek gelirli yoksul bir hane halkına
gelir transferi olduğunda yoksulluk endeksi artarken, yoksul bir hane halkından daha yoksula
gelir transferi olduğunda endeks düşer. Böylece yoksulluğun şiddeti de endekse katılmış olur.

12.8. Yoksulluğun Nedenleri
Yoksulluğun bir değil pek çok nedeni bulunmaktadır. Yoksulluk, fazla üretememeden
ve aynı zamanda üretilen değerler karşılığında elde edilen değerlerin bireyler, bölgeler ve
sektörler arasında uygun bir şekilde paylaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Fazla üretim
yapamamanın nedenleri arasında; başta iklim ve doğa koşulları yönünden bazı ülkelerin ya da
bazı ülkeler içinde bazı bölgelerin daha fazla üretme kapasitesinden yoksun olmaları sayılabilir.
Bu durumda, o ülke ya da bölgenin insanları ister istemez daha yoksul olurlar. Hızlı nüfus artışı,
bir yandan ülkelerin daha fazla üretim yapmalarına imkân sağlarken, öte yandan ülkelerin daha
fazla tüketmelerine de neden olmaktadır. Üstelik iklim ve doğal koşulları açısından çok iyi
konumda bulunmayan ülke ya da ülke içindeki bölgelerde hızlı nüfus artışı mevcutsa, bu
takdirde yoksullaşma kaçınılmaz bir hal alır. Yoksulluğun kaynakları arasında şu faktörler
sayılabilir:
• Olumsuz ekonomik konjonktür,
• Çözülen geleneksel yapılar ve sosyal güvencesizlik,
• Uluslararası finans sermayesinin etkisi ve ekonomik krizler,
• Gelir dağılımın uçurumlaşması,
285

• Demografik yapıdaki değişim ve artan göç hareketleri,
• Enformel sektörün gelişimi ve sendikasızlaştırma politikaları,
• Adaletsiz vergi sistemi,
• Yüksek faiz ve rant ekonomisi,
• Doğal afetler,
• Çalışamayacak durumda olan özürlü sayısının fazla olması,
• Bireyler arasındaki yetenek farklılıkları,
• Miras yoluyla elde edilen gelirler,
• Piyasada tekelleşmenin olması,
• Devlet teşvikleri, enflasyon ve işsizlik

12.9. Yoksullukla Mücadele Stratejileri
Yoksulluk ve gelir dağılımındaki bozukluk, sadece iktisatçıların tek başlarına
çözebilecekleri bir problem değildir. Ekonominin yanı sıra, sosyoloji, siyaset, sosyal psikoloji
gibi pek çok disiplinin bir arada çözümlemeye çalıştığı yoksulluk ve bozuk gelir dağılımı,
sadece gözlenen ülkelerin ulusal problemi olmaktan çıkmış, dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi
ele almak zorunda kaldıkları bir sorun hâline gelmiştir. Dolayısıyla sorunun çözümünde, ulusal
olduğu kadar uluslararası çözüm öneri ve politikalarına da rastlamamız son derece doğaldır.
1960’lı yılların sonlarından itibaren, gelişmiş ülkelerdeki refah devletine paralel olarak
gelişmekte olan ülkelerde kurulmaya çalışılan kalkınmacı devlet yapısı, tüm aksaklıklara
rağmen, yoksulluğa yakın ilgi göstermiştir. Pek çok gelişmekte olan ülkede vasat ve problemli
de olsa sosyal güvenlik sistemlerinin kurulmuş olması, asgari ücret gibi uygulamalara yer
verilmesi ve tarımın desteklenmesi, kamunun istihdamda önemli bir rol oynamaya çalışması,
yoksulluğun problem oluşturmamasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra bizzat kalkınmacı devletin
kendisinin de enformel yapıya izin vermesi, aynı şekilde yoksulluğun görünürlüğünü ortadan
kaldıran öğe olmuştur. Nitekim 1970’lerde şiddetlenen kriz, bir yandan yoksulluğun kimlik
değiştirmesine bir yandan da formel ve enformelin karşılıklı etkileşimine neden olmuştur.
1980’li yıllarda Washington Konsensüsünün neo-liberal politikaları yürürlüğe sokmasıyla,
yoksulluk gündemin alt sıralarına geçmiş ancak 1990’lı yıllarla birlikte, yeniden gündeme
alınmıştır.
1999 yılında yürürlüğe sokulan Yoksulluğu Azaltma Stratejisi, IMF ile birlikte Dünya
Bankası’nın hükümetler ile kalkınmalarında yardımcı olacak taraflar arasında işbirliğini, borç
indirimi veya finansman temini gibi unsurları içeren bir çerçeve programdır. Bunu takiben 2001
yılında, yine Dünya Bankası tarafından yoksulluğu azaltmaya yönelik kredi ve hibelerin
ötesinde, gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli husus, yoksulluğun verilerle izlenmesi ve
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yoksulluğun yaşandığı ülkelerde, bu sorunla başa çıkacak alt yapının hazırlanmasıdır. Söz
konusu ülkelerdeki ulusal veri toplama sistemlerinin yetersizliği ise önemli bir engeldir.

12.9.1. Mikro Krediler
Yoksulların, var olan ve yerleşmiş kredi piyasası kalıplarının dışına çıkılarak
yararlanmaları için yaratılmış bir başka finansman aracıdır. Başka bir ifadeyle, mikro krediler,
ticari bankalarca uygulanan koşulları (kefalet veya ipotek işlemi gerektiren) sağlayamayan gelir
düzeyi düşük kişilerin alabileceği kredilerdir. Genelde küçük miktarlar kredi olarak verilir. Geri
ödemelerin çok kısa dönemler itibarıyla tahsis edildiği ve bu tahsilatın grup dayanışması, grup
baskısı, sorumluluk gibi moral değerlerle garantilenmeye çalışıldığı; çoğunlukla homojen bir
gruba yönelik finansman aracıdır. Söz konusu krediler ilk olarak 1976 yılında Bangladeş’te
Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bankası’nca verilmeye başlanmıştır.
Başlangıçta 1 köydeki 42 kadına 27 dolar borç verilerek başlayan sistem 2009 yılı itibarıyla 83
bin 458 köye ulaşmıştır. Bugün kalkınma literatürü ve uygulamaları içerisinde sihirli etkisi olan
mikro krediler, aslında pek çok az gelişmiş ülkede farklı içerik ve anlamlarda kullanılmaktadır.

12.9.2. Vergi
Vergilendirmede kullanılan bazı yöntemler gelir adaletsizliğinin önüne geçmede etkili
olmaktadır. Özellikle bazı dolaylı vergilerle birlikte artan oranlı gelir vergisinin (yani geliri
fazla olandan daha fazla vergi alınması) de yürürlüğe sokulması, gelir dağılımındaki
adaletsizliği azaltmada önemlidir. Verginin özellikle ödeme gücü dikkate alınarak saptanması
ve uygulanmaya çalışılması, yoksullaştırmanın önüne geçmede etkilidir. Ödeme gücünün
dikkate alınması, gelir üzerinden alınan vergilerde önemlidir. Benzer şekilde harcamalar
üzerinden alınan vergiler de yoksullaştırıcı etkiye sahiptir. Bu tür vergiler, kişilerin gelir
durumları göz önüne alınmadığı takdirde gelir dağılımını bozucu etki yaratabilir. Bu nedenle
dikkatli uygulanacak doğrudan vergilerin, gelir adaletsizliğini azaltmada etkili olması beklenir.

12.9.3. Nüfus Planlaması
Yoksulluğun azaltılmasına yönelik programlardan biri de nüfus planlamasıdır. Nüfusun
çok hızlı büyüdüğü az gelişmiş ülkelerde doğaldır ki, yapılan altyapı yatırımları var olan
kesimin daha sağlıklı bir ortam içerisinde büyüyebilmesi için yetersiz kalmaktadır. Gelirin çok
düşük olduğu ortamlarda yatırımlar için gerekli yurtiçi tasarrufların da yeterli olmayacağını
düşünürsek, iki alternatif söz konusudur: Ya arz kaynakları arttırılacaktır; yani yurtdışından
finansman bulunacaktır ya da talep kısılmaya çalışılacaktır. Bu da yatırım talebinde bulunan
nüfusun azaltılmasına yönelik politikalar demektir.

12.9.4. Kamu Politikalar
Bir ülkede yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımındaki bozukluğun düzeltilmesi ile
ilgili en etkili politikadır. Bu politikalar, kurulacak fonlardan doğrudan yararlanma, temel
hizmetlerden yoksulların parasız olarak yararlanabilmesi gibi uygulamaları içerir. 1986 yılında
Türkiye’de yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu bu
politikalara örnek olarak gösterilebilir.
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12.10. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri
Uluslararası platformda ise yoksullukla mücadele konusunda Birleşmiş Milletlerin
Binyıl Kalkınma Hedefleri ile Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi değerlendirilebilir. Bunlardan
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri aşırı yoksulluğa ve açlığa 21. yüzyıl içinde son vermenin
amaçlandığı Binyıl Bildirgesi’ne dayanan hedefler olup ağırlıkla az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkeler hedef alınmaktadır. Lizbon Stratejisi ise dünyanın görece gelişmiş ülkelerinin yer
aldığı AB’nin dünyadaki en rekabetçi ve en dinamik bilgi temelli ekonomik bloku olması hedefi
ile oluşturulmuştur. Binyıl Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletlerin 2000 yılında
gerçekleştirilen zirvesinde, 189 ülke tarafından imzalanan Binyıl Bildirgesi’nde yer alan ve
2015 yılına kadar ulaşılması beklenen hedeflerden oluşmaktadır.
Söz konusu hedefler, Birleşmiş Milletlerin gelişme ve yoksullukla mücadeledeki temel
politika eksenlerini belirlemekte ve kaynak yönetiminde de öneme sahip olmaktadır. Bu
kapsamda, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının faaliyetleri ve diğer paydaşlarla
işbirlikleri bu amaç ve hedefler dikkate alınarak yürütülmektedir. Ülkeler ve uluslararası
kuruluşlar da bu hedefleri benimsemiş ve kurumsal yapılarını bu hedeflere ulaşılmasını
kolaylaştırmak amacıyla değiştirmeye başlamışlardır. Binyıl Kalkınma Hedefleri, yoksulluk ve
açlığın ortadan kaldırılması, tüm bireylerin temel eğitim hakkından yararlanmasının
sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne
sağlığının iyileştirilmesi, salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması ve kalkınma için küresel ortaklık hususlarını içermektedir.
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Tablo 9: Bin Yılın Kalkınma Hedefleri
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Uygulama Soruları
1)
2)
tartışınız.
3)

Kalkınma literatüründe kaç çeşit gelir dağılımı vardır? Açıklayınız.
Belirleyici bir faktör olarak gelir dağılımının yoksulluk üzerindeki etkilerini
Yoksullukla mücadele stratejilerinde başarılı olan ülke örneklerini araştırınız.

4)
Yoksulluğu ve gelir dağılımını ölçümleyen yöntemleri ele alarak gelişmiş ve az
gelişmiş ülkelere ilişkin istatistiki veriler hakkında bilgi toplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gelir dağılımı ve yoksulluk kavramları açıklanarak, nedenleri ele alınmış;
ölçümleme yöntemleri ortaya konmuş ve kalkınma üzerindeki etkileri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Gini katsayısı teorik olarak hangi değerler arasında yer alır?

a)

+1 ve + ∞

b)

-1 ve +1

c)

0 ve +1

d)

0 ve + ∞

e)

- ∞ ve + ∞

2)
Bir ekonomide elde edilen toplam gelirin, geliri ortaya çıkaran üretim faktörleri
arasındaki dağılımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)

Bölgesel gelir dağılımı

b)

Sektörel gelir dağılımı

c)

Kişisel gelir dağılımı

d)

Fonksiyonel gelir dağılımı

e)

Mesleki gelir dağılımı

3)

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın gelir dağılımı teorisinde kilit rol oynar?

a)

Kalite

b)

İşbölümü

c)

Rant

d)

Nüfus

e)

Artık değer
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4)
hangisidir?

Kafa sayısı oranı ve Gini katsayısı bileşiminden oluşan endeks aşağıdakilerden

a)

Yoksulluk açığı endeksi

b)

İnsani yoksulluk endeksi

c)

Kafa sayısı endeksi

d)

Sen endeksi

e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun oluşturduğu gelir dağılımı teorisidir?

a)

Servet dağılımı

b)

Sektörel gelir dağılımı

c)

Bölgesel gelir dağılımı

d)

Bireysel gelir dağılımı

e)

Fonksiyonel gelir dağılımı

6)

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk türlerinden biri değildir?

a)

Göreli yoksuluk

b)

Mutlak yoksulluk

c)

Kırsal yoksulluk

d)

Etkin yoksulluk

e)

İnsani yoksulluk

7)
Kaldor’un oluşturduğu Keynesyen gelir dağılımı teorisinin temelinde hangi
kavram yer alır?
a)

Marjinal verimlilik

b)

Marjinal tüketim oranı

c)

Marjinal tasarruf eğilimi

d)

Marjinal tüketim oranı

e)

Marjinal getiri oranı
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8)
Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğu tanımlarken göz önünde bulundurulması
gereken unsurlardan biri değildir?
a)

Ham madde fiyatları

b)

Maddi mahrumiyet

c)

Çevre kirliliği

d)

Yetersiz beslenme

e)

Düşük verimlilik

9)

Yoksulluk açığı endeksinin formülünde yer alan g neyi temsil eder?

a)

Aktif nüfusu

b)

Yoksul sayısını

c)

Gelir açığı

d)

Yoksul nüfusu

e)

Kafa sayısı endeksini

10)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)
Vergilendirmede kullanılan bazı yöntemler gelir adaletsizliğinin önüne geçmede
etkili olmaktadır.
b)
Marx’ın gelir dağılımı kuramı da genel hatları itibarıyla Ricardo’nun artık
ilkesinin uyarlanmasına dayanır.
c)

Ülkeler arasındaki eşitsizlikler yoksulluğun da eşitsiz dağılımına yol açmaktadır.

d)
Parasal gelir, mutlak yoksulluk yaklaşımı çerçevesinde yapılan araştırmalarda
en yaygın kullanılan yoksulluk kıstasıdır.
e)

Hepsi

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)b, 5)e, 6)e, 7)c, 8)a, 9)c,10)e
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13. TEKNOLOJİK GELİŞME VE KURUMSAL YAPI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1

Teknolojik Gelişme Kavramı

13.2

Kurumsal Yapı ve Kalkınma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Teknolojik gelişme sürekli midir yoksa sınırlı mı?

2)

Teknoloji tranfer edilebilir bir faktör müdür?

3)

Teknolojik açık durumundaki ülkelerin bu açığı kapatma şansları var mıdır?

4)

Kalkınma literatüründe kurumsallaşma neden bu kadar önemlidir?

5)

Teknoloji ile kurumsal yapı arasında etkileşim var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Teknolojik gelişme kavramı

Sanayi Devrimi sonrasında
kalkınmanın en önemli
ölçütlerinden biri olan
teknoloji faktörünün tüm
yönleriyle yakından
tanınması

Teknolojik gelişmeye
öncülük eden kişi ve
olaylara ilişkin okumalar
yapılabilir.

Kurumsal yapı ve kalkınma

20. yüzyıla kadar gelinen
süreçte, ülkeler arasındaki
mevcut ekonomik
gelişmişlik ve geri kalmışlık
düzeylerinin farklılık
göstermesinin nedenlerini
açıklayabilmek.

Ülkeler arasındaki farklar
belli kıstaslar uyarınca
karşılaştırılarak kurumsal
yapının önemi daha net
anlaşılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Yenilik teorisi



Ulusal yenilik sistemleri



Teknoloji transferi



Teknolojik açık



Kurumsal yapı



Kurumsal iktisat
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Giriş
Günümüz dünyasının değişmez kuralları insana ve bilgiye yatırım yönünde oluşurken
bu türlü bir dönüşüm teknolojiyi üretemeyen ve/veya doğru şekilde transfer edemeyen,
özümseyemeyen ülkelerin her geçen gün yoksulluk çıkmazının içinde daha belirgin bir şekilde
yer almasına sebep olmaktadır. Bu bölüm, teknolojik gelişme kavramının gelişmekte olan
ülkeler için önemini ve teknoloji transferi sürecini kalkınma iktisadı açısından değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
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13.1. Teknolojik Gelişme Kavramı
Teknolojinin gelişme tarihi incelendiğinde, tarihin belli noktalarında ortaya çıkan bazı
teknolojilerin toplumsal ve ekonomik hayatı kökten değiştirdikleri, devrimsel gelişmelere
neden oldukları tekno-ekonomik paradigmayı değiştirdikleri görülmektedir. Tekno-ekonomik
paradigmayı kökten değiştiren bu teknolojilerin en çarpıcı/bilinen örneği İngiliz Sanayi
Devrimi’ni önceleyen ve sonrasında tüm dünyayı etkileyecek olan buhar teknolojisidir. Bu
teknoloji sayesinde üretim başta olmak üzere ulaşım ve iş sürecinde köklü değişiklikler
meydana gelmiştir. Tarihin sonraki evrelerinde ortaya çıkan bazı teknolojiler, buhar teknolojisi
kadar tekno-ekonomik paradigmada köklü değişiklikler yaratmasa da üretim ve toplum
yaşamında son derece önemli değişikliklere neden olmuştur.

Kaynak: Reuters
Teknolojik gelişme süreci kavramsal düzeyde üç aşamadan oluşmaktadır: Bunlar;
buluş, yenilik ve yayılma aşamalarıdır. Buluş, ekonomide uygulama potansiyeli olan yeni bir
düşüncenin oluşturulması aşamasını ifade etmektedir. Buluşların sıklığı bilimsel bilgi birikimi
tarafından belirlenmekte, buluşların zaman içinde âdeta tesadüfi bir şekilde dağıldığı
varsayılmaktadır. İkinci aşamayı oluşturan yenilik ise, buluşların ilk ticari uygulama
aşamasıdır. Yeniliklerin geliştirilmesi büyük ölçüde yenilik yapan firmanın içinde bulunduğu
teknoloji ve ekonomik şartlar tarafından belirlenmektedir. Üçüncü aşamayı oluşturan yayılma
süreci ise, yeniliğin diğer sektörlere yayılmasını ifade eden bir kavramdır. İktisatçılar teknolojik
yenilikleri, ürün ve süreç yenilikleri olarak tanımlanmaktadır. Tamamen yeni bir ürünün ilk
ticari üretimi veya mevcut bir ürünün kalitesini artıran değişiklikler ürün yeniliği olarak
tanımlanırken, süreç yeniliği mevcut bir ürünün yeni bir süreçle üretilmesini ifade etmektedir.
Teknolojik buluşlar, yeni ürünlerin üretilmesini mümkün kılan bir gelişmedir. Sanayi
Devrimi ile birlikte yeniliklerde bir artış göze çarpmaktadır. Teknolojik yenilikler, tüketicilere
miktar, kalitesi ve çeşidi artan mallar sunmaktadır. Bu sayede insanların bireysel ve toplumsal
refahları günümüze kadar artarak süre gelmiştir. Yeniliklerin temelini üretim bilgisi
oluşturmaktadır. Bu nedenle, refah artışının sonu gelmediği sürece teknolojik yeniliklerin de
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bir sınırı olmayacak ve insanlıkla birlikte devam edecektir. Fakat teknolojik yeniliklerin
tamamına yakını sanayileşmiş ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde
teknoloji ve yenilikçi buluşlar oluşturulamamaktadır. Bunların en önemli nedenlerinin başında
şunlar gelmektedir:
- Yeterli sayıda beşeri sermayenin olmaması
- Uygun kuramsal ve sosyolojik altyapının bulunmaması
- Uygun teknolojik çevrenin olmaması
- Uygun finansal teşviklerin sağlanamaması
- Yenilikçi ve dinamik sektörlerde küresel düzeyde rekabet edebilecek kalifiye
işgücünün ve işletmelerin çok az olması.
Teknolojik üstünlük bir gecede elde edilmez, teknolojinin öğrenilmesi ve özümsenmesi
gerekir. Teknoloji alanlarının çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması, ürün yaşam döngülerinin
kısalması, gelişme faaliyetlerinin yüksek maliyeti, globalleşme ve rekabetin artması teknoloji
ve inovasyon yönetimini gittikçe zorlaştırmaktadır. Teknolojik üstünlük yaratmak ve bunu
sürdürmek uzun vadeli stratejik planlama gerektirmektedir.

13.1.1. Teknolojik Gelişme ve Kalkınma
Teknolojik değişime ve teknolojik ilerlemeye iktisadi analiz/düşünce disiplini içinde en
önemli rolü biçen Joseph Schumpeter olmuştur. Schumpeter'e göre teknolojik değişim süreci,
piyasa ekonomilerinin işleyişini ve ilerlemesini sağlayan en önemli itici güçtür. Teknolojik
değişim neo-klasiklerin iddia ettiği gibi, ekonomiye dışsal değil, içseldir. Firmaların
yaşayabilmeleri ve büyüyebilmeleri tamamen kendi teknolojik çabalarına bağlıdır ve teknolojik
değişim, piyasa ekonomilerinde en önemli rekabet aracıdır. Firmalar tekel kârları elde
edebilmek için maliyet düşürücü teknolojik çabalar içine girerler. Bu şekilde geliştirdikleri yeni
teknolojilerle rakiplerinden daha düşük maliyetli üretim yapabilir ve geçici bir süre için tekel
kârı elde ederler. Ancak, yeni üretim yöntemi diğer firmalar tarafından kopya edildiğinde ilk
firmanın rekabetçi üstünlüğü ortadan kalkar ve kârlar eşitlenir. Bu sırada bir diğer firmanın
daha üstün bir teknoloji geliştirmesiyle süreç yeniden başlar.
Öte yandan Schumpeter'in teknolojik değişime yaklaşımının geleneksel iktisada kıyasla
tüm üstün yanlarına rağmen, daha sonraki bulgular bazı noktalarda yazarın yetersiz olduğunu
ortaya koymuştur. Bir kez Schumpeter, büyük ve önemli buluşlarla ilgilenmekte bu nedenle de
teknolojik değişimi esas olarak kesikli bir süreç olarak görmektedir. Yani, yeni ve önemli
buluşlar arada sırada meydana çıkmakta ve teknolojik değişim bu tür buluşlarla
özdeşleştirilmektedir. Oysa teknolojik değişim esas olarak artımsal bir özellik taşımakta ve
ayrıca –özellikle üçüncü dünya ülkelerinde- elde edilen bulgular ışığında küçük buluşlar büyük
verimlilik artışlarına neden olmaktadır.
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Neo-klasikler, dalgalanmaya eğilenler ve Keynesçiler dâhil, teknik değişmeyi dışsal
saymış ve olguyla doğrudan ilgilenmemişlerdir. Post- Schumpeter dönemde, kalkınma iktisadı
doğarken, neo-klasik varsayımlar altında toplam verimliliğin tespiti, daha doğrusu üretim
fonksiyonuna giren fiziki faktörlerle izah edilmeyen bir hâsıla artışı, bir bilinmeyen kara kutu
olarak iktisat teorisinin gündemine girmiştir. İşte bu noktada, sermaye teorisi ve kalkınma
iktisadi olarak ikiye bölünmüştür. Teknik değişmeyi, içsel faktör olarak ele alıp bir yatırım türü,
bir ekonomik değişken sayanlar ile birlikte, yine geleneksel tutumla teknolojiyi dışarıda
bırakanlar.
Ancak, teknik ilerlemedeki gelişmeler neticesinde yenilik teorisi, 1960'larda doğdu.
Konjonktürü teknik ilerleme (yenilikler) ile açıklamaya çalışan Yeni-Schumpeterciler ve
benzerleri bu evrenin ürünleridir. Özetlersek, iktisat teorisi, teknolojiyi görmüş bir klasik
dönemle, teknik ilerlemeyi gündeminden çıkarmış yenilerin yer aldığı bir Schumpeter öncesi
döneme ve yine aynı şekilde olguyu görmeyenler ve görmek isteyenlerin yaşadığı bir PostSchumpeter dönemine ayrılır. Yenilik Teorisi yaklaşıma göre, teknolojik değişimin özgün
yanlarının anlaşılabilmesi için teknolojik yeniliklerin önemlerine göre sınıflandırılması da
gerekir:
Küçük ve sürekli yenilikler: Bu tür yenilikler hemen her sanayide veya hizmet
sektöründe görülen, bir anlamda kendiliğinden oluşan yeniliklerdir. Bu yenilikler için
kurumsallaşmış Ar-Ge faaliyetleri yoktur. Toplam birikimli etkisi oldukça önemli olsa bile her
tekil yeniliğin etkisi küçüktür.
Radikal yenilikler: Bunlar ürün veya üretim teknolojisinde önemli değişikliklere yol
açan ve kurumsallaşmış Ar-Ge faaliyetleri gerektiren yeniliklerdir. Örneğin, pamuk ipliği
üretiminde üretkenliği arttıran basit yenilikler bir önceki yenilik kapsamında ele alınırken,
naylonun bulunması radikal bir yeniliktir. Radikal yenilikler belirli bir firma veya sektör için
önemli olmakla beraber, genel etkileri görece küçük ve yereldir.
Teknoloji sistemindeki değişmeler: Radikal ve sürekli yenilikler ile örgütsel ve
yönetimsel yeniliklerin bir arada oluşmasıyla ekonominin birden fazla sektörünü etkileyen veya
yeni sanayilerin gelişmesine neden olan değişikliklerin teknoloji sistemini değiştirdiği
belirtilmektedir.
Teknolojik Devrimler: Teknoloji sistemindeki bazı değişiklikler sadece bir grup ürün
veya hizmeti etkilemekle kalmaz, bütün ekonomi düzeyini etkiler. Tarihsel bir süreç boyunca
etkisini gösterecek olan, kurumsal yapıların da değişmesini sağlayacak genel ekonomi
kapsamındaki bu değişmeler ‘Teknolojik Devrim’ olarak tanımlanmaktadır. Buna göre
ekonomideki hemen her sektörün üretkenliğinde “kuantum” sıçraması gerçekleştirip yeni
yatırım olanakları yaratır.
Ulusal Yenilik Sistemleri:
Belirli bir teknolojinin geliştirilmesi, bir firmanın diğer firmalarla, AR-GE
kuruluşlarıyla, tüketicilerle yoğun etkileşimi sonucu gerçekleşmektedir. Bu etkileşim ve bilgi
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aktarım sürecinde piyasa dışı mekanizmalar da yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle,
evrimci iktisatçılar teknolojik yenilik süreçlerini “sistem yaklaşımı” kullanarak
tanımlamaktadırlar. Sistem yaklaşımı, incelenen konuya göre farklı düzeylerde olabilmektedir.
Temel olarak üç sistem düzeyi tanımlanmaktadır:
a. Teknolojik sistemler
b. Sınai kümeler
c. Ulusal yenilik sistemi
Ulusal yenilik sistemi yaklaşımı, ulusal düzeydeki öğrenme süreçlerini ve bu süreçleri
besleyen ulusal – kurumsal ilişkiler ağını ön plâna çıkarmaktadır. Bu kavram OECD tarafından
da benimsenmiştir. Evrimci iktisat kuramına dayanan teknoloji ve yenilik politikasının temel
özelliği firmaların teknolojik yeteneğini geliştirmeye yönelik olmasıdır. Bu yaklaşımda,
firmalar tek başlarına yenilik yapamayacakları ya da tek başlarına bu yetkinliği
kazanamayacakları için, teknolojik altyapı kurumları, firmalar ve kâr amacı gütmeyen destek
kuruluşları arasındaki etkileşim ve işbirliği önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda, teknoloji ve
yenilik politikasının amaçları:
- Yenilik için uygun bir ortam oluşturmak;
- Kurumlar arası işbirliğini teşvik etmek;
- Tüketicilerin yeni ürünlere yönelmelerini sağlamak;
- Firmalarda teknolojik yenilik kültürünü geliştirmek;
- Yeni ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesine yönelik yaratıcı düşünceyi özendirmek;
- Firmaların gereksinim duydukları bilgi ve finansman kaynaklarına ulaşmalarını
sağlamak;
- Teknolojinin yaygınlaşması ve bilgi akışı için piyasa dışı mekanizmaların ve ağ tipi
örgütlenmelerin yaygınlaşmasını desteklemek;
- Kurumsal yapının geliştirilmesi, köprü görevi üstlenecek kurumların oluşturulması ve
sistemik aksaklıkların engellenmesi olarak özetlenebilir.
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Grafik 11 / Kaynak: TÜİK

13.1.2. Teknolojinin Yayılması ve Transferi
Literatür incelendiğinde teknolojik yeniliklerin toplum içerisinde yayılmasını ve
bireyler tarafından benimsenmesini etkileyen bir takım değişkenler bulunmaktadır. En çok
bahsedilen değişkenler kültürel değişim, sosyal yapı ve toplumsal normlar, fikir liderleri ve
değişim ajanları, kişilik özellikleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeniliğin özellikleri, teknoloji
kültürü ve teknolojik yatkınlık, teknoloji politikaları ve teknoloji standartlarıdır.
Teknoloji transferi -genellikle- teknoloji üretimine öncülük eden, gelişmiş ülkelerden
(ve/veya firmalardan), gelişmekte olan ülkelere (ve/veya firmalara) doğru işleyen bir sistem
olarak algılanmaktadır. Oysaki teknoloji transferi tek yönlü işleyen bir süreç değildir. Bir diğer
ifade ile gelişmiş ülkeler arasında da göz ardı edilemeyecek ölçüde teknoloji ticareti ve transferi
gerçekleşmektedir. Sadece teknoloji üretemeyen az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için
değil, gelişmiş ülkeler için de söz konusu olan teknoloji transferi, verimlilik artışı sağlamak ve
ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak için ihtiyaç duyulan teknolojinin, teknoloji üreten
ülkelerden ithalini ifade etmektedir.
Teknoloji transferinin gerekçeleri transfer eden taraflar açısından birbirinden
farklılaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkeleri teknoloji transferine iten sebepler, teknoloji
üretmek için yeterli sermaye birikimine ve işgücüne sahip olmamak, gelişmiş ülkelere karşı
uluslararası rekabet gücü kazanmak ve gelişmiş ülkeler tarafından icat edilmiş teknikleri
kullanmanın avantajlı olduğu yönündeki ideolojik etki olarak sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra
mevcut tesislerin modernizasyonu, kârlılık artışı sağlamak gibi sebeplerden de bahsetmek
mümkündür. Teknoloji ihracında etkili olan sebepler ise şu şekilde açıklanabilir:

Teknoloji üretimi esas olan firmaların geliştirdikleri teknolojileri satmak
suretiyle giderlerini karşılamaları ve kâr elde etmeleri,
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Üretilen bir yatırım malı veya yarı mamulün satışını yaygınlaştırmak için bunları
kullanan teknolojilerin satışı,

Yeni teknolojileri kullanmaya başlayan firmaların eskiyen teknolojilerini satarak
kâr sağlamaları,

Mal satışı zorlaşan pazarlara yarı mamul satışını sağlayacak şekilde teknoloji
(veya lisans, know-how ve patent) satışı,


Yaygınlaşan teknolojileri satmak suretiyle ek kâr sağlanması

Özetle teknoloji transferi fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip bulunduğu ve başka
bir yerde uygulandığı bir proses olarak tanımlanabilir. Schumpeter teknoloji transferine lineer
bir proses olarak bakmış ve icat, yenilikçilik ve yayınımı da içeren bir süreç olarak tanımlamış,
daha sonraki yorumcular ise bu süreçte kavramlar, know-how ve fikirlerin çok değişik aktörler
arasında etkileştiğini açıklamışlardır. Teknoloji transferi piyasa mekanizması kanalıyla
doğrudan olabileceği gibi dolaylı yoldan da yapılmaktadır.

13.1.2.1. Doğrudan Transfer Yöntemleri
Lisans ve Patent Anlaşmaları
Lisans, teknoloji sahibi firmanın, gelişmekte olan ülke firmasına, bu teknoloji ile bir
mamulü imal etmek ve pazarlamak amacıyla, belirli bir süre için, kullanım haklarını vermesidir.
Lisans anlaşmaları ise, karşılıklı tespit edilen bir bedel ve genellikle bu teknoloji ile üretilecek
mamulün satışlarından alınacak yüzdeli komisyonlar karşılığı gerçekleşen anlaşmalardır.
Lisans anlaşması bir ülkeden diğer bir ülkeye teknoloji transferi sağlayan hukuki yollardan
biridir. Know-how, patent, franchising ya da ticaret markasını konu alan lisans sözleşmeleri
çağdaş ticaret yaşamı içinde büyük boyutlarda uygulama alanı bulmuş, bir ekonomik ve teknik
gelişim aracı olarak kabul edilmiştir.
Yeni bir patent toplam bilgi hacmini artırmakta ve AR-GE faaliyetlerinde bulunan
beşeri sermayenin prodüktivitesini artırmaktadır. Lisans anlaşmalarında riskin az olması, başka
bir ülkeye girmede en kısa yollardan birisi olma vasfını taşıması, bunun yanında yabancı
şirketlerin bir ülkeye girmesinin yasaklandığı durumlarda lisans anlaşmaları yoluyla o ülkeye
girmenin imkân dâhilinde olması çok uluslu şirketlerin lisans yoluyla teknoloji transferi
kanalını yaygın olarak kullanmaları sonucu doğmuştur.
Yatırım Malı İthalatı
Teknoloji transfer sözleşmeleri yapıldıktan sonra üretim teknolojileri seçiminde makine
ve donanım alımı önemli yer tutmaktadır. Makine ve donanım alımında işin büyüklüğüne göre
bir anlaşma imzalanır. Yurt dışından makine ve donanım alımı ile birlikte içerilmiş teknoloji
transfer edilmektedir. Teknoloji uzmanlarınca içerilmiş teknolojinin ölçülmesi, ülkenin
teknolojik gereksinimlerine uygunluğunun saptanması ve ulusal teknoloji envanterine
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işlenmesi gereklidir. Aynı işi gören çok değişik tip, model veya marka makine-donanım ithalatı
bakım-onarım, yedek parça ve işletme açısından problemler yaratmaktadır.
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Doğrudan yabancı sermaye gelişmekte olan ülkeler için önemli bir teknoloji transfer
aracı olarak görülmektedir. Doğruda yatırımla gerçekleşen teknoloji transferi teknolojinin diğer
yollarla transferine oranla daha avantajlıdır. Bu yolla transferi yapılan teknolojinin gelen ülkeye
en önemli katkısı ülkenin dış kaynaklara bağımlılığını azaltması, yönetim bilgisi ve insan
sermayesine birikim sağlamasıdır. Bu arada özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkat
edecekleri konu, kullanılmış ve eski yatırım mallarının ülkeye girişine izin vermemelidir.
Çünkü bu tür yatırım mallarını satın almak ve girmesine izin vermek ülke sanayinin rekabet
gücünü zayıflatmaktadır.

Grafik 12 Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (milyar ABD doları)
Kaynak: TCMB

13.1.2.2. Dolaylı Transfer Yöntemleri
Doğrudan teknoloji transferi, teknolojinin yayınlar, medya, eğitim ve kişisel ziyaretler
ile sağlanması olarak açıklanmaktadır.
Eğitim
Etkili teknoloji transfer araçlarından olan konferanslar ve diğer teknik etkinlikler, kişisel
ve ticari ilişkiler ve eleman değişimlerinde ise, bu tür etkinliklere erişim ve katılım olanakları,
değişim için şartların mevcudiyeti, fikri ve sınai mülkiyet haklarının elverdiği ölçüde bilgi ve
iletişime erişim imkânları gibi faktörler önemli rol oynamaktadır.
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Açık Bilgi Kaynakları
Bu yöntemde teknoloji, Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği, kümeler içinde yer alma gibi,
firma içinde ya da dışında, ilgili tüm tarafların yoğun olarak teknoloji geliştirme veya üretme
çalışmalarına katıldığı; teknolojinin derinlemesine özümsendiği ve ilişkiler bakımından, yatay
işbirliği ve etkileşim modellerinin daha ağır bastığı araç ve sistemlerle edinilmektedir.
İşgücünün Niteliği
Teknoloji transfer süreci, ilaveten, teknoloji takibinden, uygun olanını seçme, edinme,
kendine mal etme, daha üst seviyelerde geliştirme sürecine kadar uzanan, gene karmaşık bir ağ
yapıyı da içerir. Bu ağ yapı içinde, kamu ve son kullanıcılar, ilgili teknolojinin yararları ve
maliyeti hakkında yeterince fikir sahibi olmalıdır. Teknolojiyi transfer eden uygun teknoloji
seçiminden, teknoloji geliştirmeye kadar uzanan çizgide, sürdürülebilirliği sağlama yanında
pazarlama ve müşteri gereksinimlerine yanıt verebilme gibi yeteneklere de sahip bulunmalı;
teknolojiyi satan ise, sattığı teknolojiyi satın alan buna hâkim olana kadar öğretme
sorumluluğunu sürdürmelidir.

13.1.3. Teknoloji Seçimi
Teknoloji seçimi kuramsal olarak aynı çıktıyı ya da üretim düzeyini değişik girdi
bileşimleri ile sağlayan teknolojik seçeneği belirlemeyi ifade eder. Ancak bu farklı girdi
bileşimlerinin olması, kuşkusuz üretim faktörleri ya da girdiler arasında ikame durumunun
olmasına bağlıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında ikame durumlarına göre emek-yoğun ve
sermaye-yoğun teknoloji tartışmasına girilebilir. Böyle bir tartışmada hiç kuşkusuz temel
hareket noktası, ülkenin ya da bölgenin emek ve sermaye varlığının düzeyi olacaktır.
Belirli bir mal ve hizmeti, belirli miktarda üretebilmek için birden çok teknik alternatif
varsa, bu alternatifler arasında bir seçim yapılması gerekir. Bu konu uygun teknoloji seçimi
olarak önemli bir karar alanını oluşturur. Konuya makro açıdan bakıldığında, teknoloji
seçiminin, bir ülkenin iktisadi yapısına, ekonominin içinde bulunduğu üretim şekline, üretim
gücüne ve üretim şartlarına, aynı zamanda ulaşılması gereken hedeflere uygun teknolojik
bilgilerin hangileri olduğunun kararlaştırılması olayı olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Uygun teknoloji de göreli bir kavramdır. Sosyoekonomik koşullara bağlı olarak ülkeye,
bölgeye ve sektöre göre değişir. Uygun teknoloji nedir sorusunun cevabı da kişiden kişiye,
firmadan firmaya, sektörden sektöre değişecektir. Girişimciye göre en uygun teknoloji en çok
karı getiren teknolojidir. İşçi ve sendikacıya göre uygun teknoloji işsizlik yaratmayan ve ideal
iş şartları yaratan teknolojidir. Tüketici için uygun teknoloji kendi tercihlerine uygun olan veya
hizmeti üreten teknolojidir. Ekolojiste, göre doğayı kirletmeyen, bozmayan ve gürültü
yaratmayan teknoloji uygun teknolojidir. Peki, bilinen teknolojiler arasında hangisinin en
uygun olduğuna kim nasıl karar verecektir?
Ulusal düzeyde teknoloji seçiminin belirleyicisi ülkenin sanayileşme stratejisidir.
Uygulamada teknolojiler arası seçimi özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimci tek başına
yapmaktadır. Teknoloji seçimi konusunda girişimcinin menfaatleri ulusal ekonominin
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menfaatleri ile çakışabilir. Seçimin tamamen girişimciye bırakılması doğru olmayabilir. Ulusal
ekonomi açısından sahip olduğu önem nedeniyle devletin teknoloji seçiminde girişimciye yol
göstermesi faydalı olacaktır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde küçük ve orta boy firmalar kendi
açılarından bile olsa en uygun teknolojinin seçilebilmesi için gerekli bilgi, tecrübe ve maddi
imkândan yoksundur.
Bu nedenle devlet, teknolojik gelişmelerin takibi ve teknoloji seçimi konusunda
girişimciyi yalnız bırakmamalıdır. Devlet transfer edilecek teknolojilerin seçimi konusunda yol
gösterici olmalıdır. Makro ve mikro açıdan bakılarak tek tek belirlenen teknolojik seçeneklere
ilişkin bilgiler toplanarak ve değerlendirilerek en uygun teknoloji seçilmelidir. Teknolojiyi
seçerken alternatif teknolojilerin, bütün özellikleriyle bilinmesi en uygun tercihin yapılması
açısından çok önemlidir.
Teknoloji sorunu gündeme geldiğinde en çok tartışılan konu da emek-yoğun tekniklerle
sermaye-yoğun teknikler arasında nasıl bir seçim yapılması gerektiğidir? Emek-yoğun üretim
tekniklerinin daha fazla istihdam alanı yaratacağı, daha az yatırım malı gerektirdiği için daha
az döviz kaybına yol açacağı üzerinde durulur. Yani emeğin bol ve ucuz olduğu yerde seçilecek
teknolojinin emek-yoğun olması önerilir. Ancak uluslararası dış ticaretin yoğunlaştığı,
rekabetin artığı, üretimde standardizasyonun ön plana çıktığı ve çağımızda üretim sistemlerinin
mekanizasyondan otomasyona geçtiği düşünülecek olursa, bu tür tartışmaların artık geçmişte
kaldığını söyleyebiliriz.
Dolayısıyla artık önemli olan ulusal ya da uluslararası pazarda rekabet edebilmek için
çağdaş teknolojilere ayak uydurmaktır. Bunun yolu ise genellikle sermaye-yoğun teknolojiden
geçmektedir. Ancak bu tür teknolojik seçenekler arasında en uygun olanı belirlemek ve seçmek
analitik bir yaklaşımdan çok, ülke ya da bölgenin genel koşullarına dayalı olarak çeşitli
faktörler; işgücü, enerji, sanayinin durumu, çerçevesinde yapılacak bir değerlendirmeyi
gerektirir.
Bu faktörler çerçevesinde ülke, bölge ya da bulunulan sektörlerin temel koşulları göz
önüne alınarak her teknoloji seçeneği tek tek değerlendirilmeli ve en uygun olan teknoloji
seçilmelidir. Ancak hemen belirtilmelidir ki özellikle yeni teknolojilere dayalı yeni ürünler için
seçilen teknolojinin üretim için uygun olduğu araştırmalar, laboratuvar, prototip ya da pilot
üretim gibi çalışmalarla yani teknoloji değerlendirme yöntemiyle kesinleştirilmelidir. Ancak
sermaye-yoğun üretim tekniklerinin uzun dönemde daha fazla istihdam alanı yaratma gücü
vardır. Sermaye-yoğun tekniklerin emeğin verimliliğinde daha hızlı artışlar sağladığı ve teknik
düzeyin gelişmesine daha hızlı katkılarda bulunduğu hususları üzerinde de durulmaktadır. Yine
de kalite ve standardizasyon konularında bu tür teknikler daha avantajlıdır.

13.1.4. Teknolojik Açık
Teknolojik açık teorisi Posner tarafından 1961 yılında öne sürülmüştür. Teoriye göre
sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü; yeni üretim süreçleri, yeni yönetim
teknikleri ve yeni mal üretimine dayalıdır. Bu süreç ve mallardaki yeniliklerin kaynağında ise
teknolojik yenilikler yatmaktadır. Yeni ürünün üretildiği ülke, diğer ülkelere göre
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karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olmakta ve ürünün tek ihracatçısı konumunda olmaktadır.
Bu yeni malı üretecek teknolojik yeterliliğe sahip olmayan ülkelere yapılan ihracat, bu ülkelerin
yeni teknolojiyi öğrenip ürünü üretme yeterliliğine sahip olana kadar devam edecektir.
Çoğunluğu sanayileşmiş ülkelerde kurulu bulunan firmalarca geliştirilen yenilikler,
patent ve fikri hak yasaları ile korunur. Yeni ürünü ilk bulan firma, bu malın monopolcusu
hâline gelir. Ancak bu, ürünün piyasaya ilk çıktığı aşamada böyledir. Zamanla taklit yoluyla ya
da serbest mal hâline gelmesi ve diğer ülkelerin eline geçtikten sonra, o ülkelerdeki daha uygun
üretim olanakları sonucu söz konusu malı ilk icat edenden daha ucuza üretir hâle gelirler.
Böylece ilk kez bu malı ihraç edenler rekabet edemedikleri için bu malı dışarıdan ithal etmek
zorunda kalırlar. İngiltere’nin dokumacılık sektörü bu duruma iyi bir örnek sayılabilir. Bir
zamanlar İngiltere dünyanın en büyük tekstil ihracatçısıyken az gelişmiş ülkelerin tekstil
üretimine başlaması ile üretimi azalmış ve bu ürünleri ithal eder hâle gelmiştir. Günümüzdeki
uygulamaya bakıldığında, üretim teknolojilerinin genellikle, ileri sanayi ülkelerinde
geliştirildiği ve malın kitlesel üretimine az gelişmiş ülkelerde geçildiği görülür.

13.2. Kurumsal Yapı ve Kalkınma
Kalkınma olgusunun kapsamlı ve sistematik olarak incelenmeye başlandığı İkinci
Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde, kalkınma süreci büyük ölçüde iktisadi büyüme süreci
olarak görüldü. 1950 ve 1960’larda gelişmiş ülkelerin yanı sıra birçok gelişmekte olan ülkenin
hızlı bir iktisadi büyüme sürecinden geçmiş olmasına rağmen, kalkınma ile ilgili temel
sorunlarını (yoksulluk, işsizlik, temel gereksinimlerin karşılanması, gelir dağılımı v.b.)
çözememiş olmaları kalkınma sürecine bakış açısında değişikliklere yol açtı. Bu çerçevede hem
iktisadi büyüme sürecinin belirleyenleri üzerinde daha ayrıntılı çalışmalara yönelindi hem de
kalkınma sadece iktisadi değil, toplumsal ve kurumsal yapıda ortaya çıkan bir değişiklik süreci
olarak görülmeye başlandı.
Kurumsal yapının iktisadi büyüme ve kalkınma arasındaki bağlantıyı kurarak, uzun
dönemli kalkınma sürecinin temelini oluşturduğu söylenebilir. İktisadi kalkınma genel olarak
bir dizi yapısal değişikliği beraberinde getiren bir iktisadi büyüme süreci olarak tanımlanmakla
birlikte, yapısal değişikliği belirleyenlerin neler olduğu ve bu değişikliğin kalkınmaya olan
etkilerinin yeterince incelendiği söylenemez. Öte yandan, iktisadi ve toplumsal yapının temelini
kurumların oluşturduğu kabul edildiğinde, kurumsal değişimin belirleyenleri ve kurumsal
yapının etkilerinin araştırılması büyüme ile kalkınma arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olarak
kurulmasına yol açabilir.
Kurumsal yapının iktisadi büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyebilmesi için
“etkin kurumların” zaman içinde yer değiştirmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, kurumsal
değişim sürecinde oluşan yeni kurumsal yapının eskisine göre daha etkin olması iktisadi
kalkınma açısından zorunlu gözükmektedir.

13.2.1. Kurumsal İktisat
İktisadi ve toplumsal yaşamı bütüncül ve evrimci bir bakış açısıyla irdeleyen, iktisadi
ve toplumsal refahın arttırılmasında kurumların ve kurumsal değişimin önemini vurgulayan
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kurumsalcı düşüncenin, kalkınma iktisadının üzerinde yoğunlaştığı temel sorunlarla yakın ilişki
içinde olduğu söylenebilir. Öyle ki, kurumsalcı iktisatçılar iktisadi kalkınma sürecinin
incelenmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Aynı zamanda birçok kalkınma iktisatçısı da
kalkınma sürecinde kurumsal yapının önemine vurgu yapmışlardır. Bu karşılıklı etkileşimin
temel nedeni, kalkınma sürecinin iktisadi değişiklerle birlikte bir dizi yapısal ve kurumsal
değişimi de beraberinde getirmesidir. Ayrıca kurumsalcı iktisatçılar ile yerleşik iktisatçılar
arasındaki ayrım noktalarının önemli bir bölümünün kalkınma iktisadı alanında ortadan kalktığı
belirtilmelidir.
Kalkınma iktisadı iktisat biliminin bir alt dalı olarak ortaya çıktığı dönemlerde temel
olarak ülkelerin gelişme performansları arasındaki farklılıkları açıklamaya yönelmiş; gelişme
düzeyi düşük olan azgelişmiş ülkelerin sorunlarına çözüm arayışı içinde olmuştur. Bu süreçte
geleneksel analitik önermelerin ve iktisat politikası araçlarının az gelişmiş ülkelerin
koşullarında işlemediği anlaşılmıştır. Özellikle kırsal kesimde piyasa davranışlarının çok zayıf
olduğu ya da piyasaların hiç oluşmadığı gözlenmiştir. Sermaye piyasalarının genellikle
olmadığı, işgücünün çok küçük bir bölümünün ücretli emek olarak istihdam edildiği
anlaşılmıştır.
Kamu harcamaları, para arzı ve faiz oranlarındaki düzenlemelerin istihdam veya
enflasyon sorunlarının çözümüne ciddi etkilerinin olmadığı görülmüştür. Az gelişmiş
ülkelerdeki iktisadi yapıların gelişmiş ülkelerden tamamen farklı olduğu anlaşılmıştır. Az
gelişmiş ülkelerin ikili iktisadi yapıya sahip olduğu, tasarruf ve yatırım düzeylerinin sermaye
birikimini arttırmada yetersiz kaldığı, girişimcilerin kâr güdüsüyle hareket etmediği, dış ticaret
ve yabancı yatırımların ekonomiyi olumsuz olarak etkilediği vurgulanmıştır.
Kısacası, az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkelerin iktisadi ve toplumsal yapılarının çok
farklı olduğu ve bu nedenle iktisadi karar birimlerinin davranış biçimleri arasında önemli
farklılıkların olduğu anlaşılmıştır. Bu farklılıkların temel olarak ülkeler arasındaki kurumsal
yapı farklılıklarından kaynaklandığı söylenebilir. Kurumlar her toplumun kendi özgün yapısı
doğrultusunda şekillenmekte ve bireyler ile insan topluluklarının davranış biçimlerini
belirlemektedir. Ayrıca kurumların oluşumu, işleyişi ve gelişimi toplumlar arasında önemli
ölçüde farklılaşmaktadır. Dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıkların
anlaşılabilmesi için, kurumsal yapıların incelemeye dâhil edilmesi gerekmektedir.
Bundan başka, kurumsal farklılıklar sadece az gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler
arasındaki değil, gelişmiş ülkelerin iktisadi başarıları arasındaki farklılıkların da önemli bir
belirleyenidir. Bu nedenle, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlerken keskin sınıflamalara
gitmek yapay ve tutarsız olacaktır. Ayrıca bazı ülkeleri gelişmiş, diğerlerini de azgelişmiş veya
gelişmekte olan ülke olarak birbirinden ayırmak, kalkınma iktisadının özünde var olan ve onu
yerleşik iktisattan ayıran temel nokta olan değişim sürecinin incelenmesini de
engelleyebilecektir. Bu bağlamda Kuznets’in de belirttiği gibi, teknoloji sürekli olarak
değiştiğinden ve değişen teknoloji sonucunda yeni kaynakların kullanılır duruma gelmesi her
zaman olanaklı olduğundan, bütün ekonomiler değişmektedirler. Bu nedenle bütün ekonomiler
gelişmekte olan ekonomiler olarak adlandırılabilir.
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Kalkınma süreci bütün ülkeler için bir değişim ve evrim süreci olarak görüldüğünde ise,
kalkınma iktisadı ile kurumsal iktisat birbirine yaklaşmaktadır. Buna rağmen, kalkınma
iktisatçıları ile kurumsalcılar arasındaki önemli bir ayrım noktasının altı çizilmelidir.
Kurumsalcılar “bütün ülkelerin” kalkınma süreçlerinin incelenmesinde kurumsal yapının
önemli olduğuna, kurumların kapitalist piyasa mekanizmasının işlemesini belirlediğine ve
kurumlardan kaynaklanan sorunların bulunduğuna vurgu yaparlarken; kalkınma iktisatçıları
genel olarak kurumların gelişimi ve piyasa mekanizmasının işleyişi ile ilgili sorunların sadece
geri kalmış bölgelerde görüldüğünü düşünmektedirler.
Bunun en güzel örneği yapısalcı okulun genel yaklaşımında bulunabilir. Kalkınma
sorununa bütüncül ve evrimci bir bakış açısı geliştiren, piyasa sisteminin işleyişinde ortaya
çıkan “tıkanıklıklara”, “yapısal dengesizliklere” vurgu yapan ve kalkınma sürecinde kurumların
önemine değinen yapısalcılar, bu özellikleriyle kurumsalcılara benzemektedirler. Ancak
analizlerini Latin Amerika ülkeleriyle sınırlandırdıklarından, kalkınma sürecine kurumsalcılar
kadar kapsamlı bakamamaktadırlar.
Özet olarak, kalkınma iktisadı ile kurumsal iktisadın kalkınma sorununa bakış açılarında
bazı ayrılıklar var olmakla birlikte, ortak noktaların da bulunduğu ve birbirlerini karşılıklı
olarak etkiledikleri belirtilmelidir. Kurumsalcı iktisatçılar kalkınma sürecini evrimci bir süreç
olarak görmekte; bu süreçte kurumların ve kurumsal değişimin önemine vurgu yapmaktadırlar.
Bu yaklaşımın daha iyi anlaşılabilmesi için, kurumsal yapının iktisadi büyüme ve kalkınmayı
ne şekilde etkilediğini incelemek gerekmektedir. Dolayısıyla bu noktada kurumsal yapının
kalitesi ve sağlıklı işlemesi önem kazanmaktadır.


Yolsuzluk

Kurumsal yapının sağlıklı işleyişini zedeleyen unsurlardan biri yolsuzluktur. Kamu
harcamalarının eğitim, sağlık ve altyapı gibi sosyal amaçlı kalemlerden yolsuzluğa daha
elverişli başka kalemlere kaydırılması büyümeye olumsuz olarak yansımaktadır. Harcamaların
bu alanlardan uzaklaştırılması ve daha manipüle olmuş kamu projelerine yönlendirilmesi
sonucu iktisadi büyüme negatif yönde etkilenmektedir. Kısa dönemli olarak ekonomik
performans üzerinde pozitif etkiler yaratabilen yolsuzluk döngüsü, uzun dönem dikkate
alındığında sürdürülebilir ekonomik büyüme sürecini engelleyen bir niteliğe
bürünebilmektedir.
Özellikle finansal ve kamusal kaynakların verimli alanlardan ziyade yolsuzluklar
dolayısıyla ortaya çıkan etkinlik kayıplarını telafi edebilmek amacıyla kullanılmaya
başlanmasına paralel olarak verimli yatırımlar azalmakta, işsizlik baskısı kendini hissettirmekte
ve durgunluk süreci ortaya çıkmaktadır. Kamusal alanda başlayan bu etkinlik kayıpları özel
sektöre de sirayet etmekte ve reel ekonomik performans topyekûn düşmektedir. Yolsuzluk
dolayısıyla artan maliyetleri karşılayabilmek adına iç ve dış borçlanmaya gidilmekte, faiz
oranları yükselmekte ve ülke risk düzeyi artmaktadır.
Doğrudan ve dolaylı yatırımların kapasitesini de olumsuz etkileyen bu süreç, ülkeden
yabancı sermayenin çıkışına da zemin hazırlamaktadır. Kurun yükselmesi ve cari açık problemi
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ile karşılaşılmasına neden olan bu kısır döngü, maliyetlerin karşılanması amacıyla emisyon
hacminin artırılmasına paralel olarak enflasyonist baskıları da tetiklemektedir. Dış ticaret
potansiyelini de sekteye uğratan bu durum, kaynak dağılımında etkinliğin tamamen kaybolması
ile sonuçlanmakta ve sürdürülebilir hızlı ekonomik büyüme sürecini durdurmaktadır.

Grafik 13:
Ayrıca, yolsuzluklar kamu harcamalarındaki verimliliği ve var olan alt yapının kalitesini
azaltarak, kamunun ve özel sektörün iş yapma maliyetini arttırmakta ve bu durum da iktisadi
büyümeyi düşürmektedir. İlaveten, ülkedeki yolsuzlukların artması sonucu şirketler söz konusu
ülkedeki yatırımlarını erteleyebilmekte veya başka bir ülkeye kaydırabilmektedir. Yolsuzluğu
önlemede başarının sağlanabilmesi için uygulanacak programların yönetimdeki aksaklıkları
belirtmesi ve yolsuzluk neticesinde ortaya çıkan maliyetleri azaltması gerekmektedir.


Bürokrasi

Ülkelerin büyüme oranlarının farklı olması, uygulanan ekonomi politikalarına bağlı
olduğu gibi, söz konusu ülkelerdeki kurumsal yapının kalitesine de bağlıdır. Ekonomik
performans açısından iyi bir kurumsal kalitenin önemli bir unsuru bürokratik etkinliğe bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Sermaye birikimi, verimlilik ve kişi başına düşen üretim düzeyindeki
farklılıkların temelinde, sosyal altyapı olarak adlandırılan kurumlar ve hükümet
politikalarındaki farklılıkların olduğunu vurgulamışlardır. Başka bir ifadeyle, kurumsal kalite
ülkeler arası büyüme farklılıklarının açıklanmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır.
Sağlam bir kurumsal yapı önkoşulu ise bürokratik etkinliktir. Bürokratik etkinlikte ortaya çıkan
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Finansal Sistem

Finansal sistemler, yeni teknolojilerin yayılması ve sermaye birikiminin
gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu üstlenmelerinden dolayı, ekonomik
büyüme sürecinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin ellerinde bulunan
küçük değer taşıyan mevduatları, büyük yatırımlara yönlendirme, yatırım çeşitlenmesini
mümkün kılarak, tasarruf sahiplerinin risklerini azaltma, uygulanması düşünülen projeler
hakkında bilgi toplama ve değerlendirme maliyetlerini, uzmanlaşmış kurumları vasıtasıyla
azaltma ve kaynakların yönetilmesini izleme gibi fonksiyonlar üstlenerek, verimliliği ve
dolayısıyla ekonomik büyümeyi arttırabilmektedir.
Bir ekonomide finansal sistem; belirli kişi ve kurumların, piyasaların, araçların ve
organizasyonların, beraberce çeşitli fonksiyonları yerine getirmek üzere bir araya gelmeleri
sonucunda oluşan bir bütündür. Tasarrufların yatımlara aktarılması işlevi finansal sistem
aracılığıyla gerçekleşmektedir. Paranın ve değişik düzeylerde paranın fonksiyonlarını gören
çeşitli finansal araçların üretildiği ve ekonominin işleyişi içine sokulduğu bu sistem, aynı
zamanda ekonominin mikro ve makro performansının da belirleyicisi durumundadır. Gelişmiş
bir finansal sistemin varlığı, tasarrufların ekonomiye yönlendirilmesi için önemlidir.
Finansal kurumlar, reel sektörün kredi taleplerini yerine getirebildikleri ölçüde, o
ülkenin ekonomik büyümesi de yüksek olacaktır. Bir ülkede kullanılan finansal araçların
artması ve bu araçların daha yaygın kullanılabilir hâle gelmesi finansal gelişme olarak
tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle finansal gelişme finansal piyasaların gelişmesidir.
Finansal sistemdeki gelişme finansal derinleşme kavramıyla açıklanmaktadır.
Finansal derinleşme ise, finansal sistemin hangi ölçüde genişlediği ve finansal
araçların ne kadar çeşitlendiğini göstermektedir. Bir ekonomideki finansal aktifler toplamının
ulusal gelire oranındaki artış olarak tanımlanan finansal derinleşme, ekonominin parasallaşma
düzeyinin artışı ve finansal aracıların sunduğu hizmetlerin genişlemesi olarak görülmektedir.
Finansal derinleşmenin artması, ülke tasarruflarının artmasına, düşük getirili tasarrufların
finansal aktiflere dönüştürülmesine ve fonların yüksek riskli organize olmamış piyasalardan
organize piyasalara kaymasına bağlıdır.
Etkin ve verimli bir finansal yapı, makroekonomik istikrara bağlıdır. Uygulanan para ve
maliye politikaları birbirleriyle tutarlı olmalı ve belirsizlik yaratmamalıdırlar. Bu durum
gelişmekte olan ülkeler için daha önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde yapısal sorunlardan
kaynaklanan nedenlerden dolayı uygulanan bir politika beklenmeyen bir etki
oluşturabilmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde yapılan düzenlemeler sonucu makroekonomik
istikrar korunmaktadır. Makroekonomik istikrarsızlık finansal problemlerin çıkmasına neden
olabilmektedir.

314

Finansal sistemin istikrarı ve sağlamlığı için finansal yapı önemli olmakla birlikte banka
ve finansal kurumların tanzim edilmesi ve denetlenmesi de bir zorunluluktur. Denetleme ve
düzenlemenin önemine rağmen pratikte hangi tür düzenlemenin başarılı olacağı konusunda
kuşku devam etmektedir. Denetleme ve düzenlemenin gerekliliği zorunluluk olsa da daha
önemlisi finansal kurumların yöneticilerinin omuzları üzerindeki risk yönetimi
sorumluluğudur. Düzenleme ve denetleme otoriteleri siyasi baskılardan bağımsız olmalıdır.
Ayrıca güçleri ya da parasal kaynaklarının amaçları gerçekleştirmek için elverişli olmalıdır.
Yasalar düzenlemenin sınırlarını kesin bir şekilde çizmeli ve düzenlemenin amaçları açıklıkla
tanımlanmalıdır. Düzenlemenin amaçları piyasa eksikliklerini ve hatalarını düzeltmeye yönelik
olmalıdır.
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Uygulama Soruları
1)

Schumpeter’in teknolojik gelişmeye katkılarını tartışınız.

2)

Teknolojik gelişmenin aşamalarını açıklayınız.

3)
Teknolojinin transfer yöntemlerinden doğrudan ve dolaylı transfer yöntemleri
arasındaki farkları değerlendiriniz.
4)

Kurumsal yapının kalkınma sürecindeki rolünü açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teknolojik değişim ve gelişim kavramları ışığında kalkınmada teknolojinin rolünü
inceledik. Ardından kurumsal yapının bileşenlerine göz atarak hangi faktörler ışığında
kalkınma iktisadına etki ettiğini açıklamış olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
hangisi
gelişmekte
oluşturulamamasının nedenlerinden biri değildir?

olan

ülkelerde

a)

Yeterli sayıda beşeri sermayenin olmaması

b)

Uygun teknolojik çevrenin olmaması

c)

Uygun kuramsal ve sosyolojik altyapının bulunmaması

d)

Kalifiye işgücünün ve işletmelerin çok az olması

e)

Hepsi

2)

Teknolojik gelişme kaç aşamalıdır?

a)

2

b)

1

c)

4

d)

3

e)

5

3)

Aşağıdaki isimlerden hangisi teknolojik gelişmenin öncüsü olmuştur?

a)

Nurkse

b)

Ricardo

c)

Chenery

d)

Schumpeter

e)

Marx

teknoloji
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4)

Aşağıdakilerden hangisi ulusal yenilik sisteminin amaçlarından biri değildir?

a)

Tüketicilerin geleneksel ürünlere yönelmelerini sağlamak

b)
sağlamak

Firmaların gereksinim duydukları bilgi ve finansman kaynaklarına ulaşmalarını

c)

Yenilik için uygun bir ortam oluşturmak

d)

Kurumlar arası işbirliğini teşvik etmek

e)

Firmalarda teknolojik yenilik kültürünü geliştirme

5)

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı transfer yöntemlerinden biridir?

a)

Yatırım malı ithalatı

b)

Açık bilgi kaynakları

c)

Lisans ve patent anlaşmaları

d)

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları

e)

Franchising

6)

Aşağıdaki faktörlerden hangisi kurumsal yapıyı olumsuz etkilemez?

a)

Ağır bürokratik yapı

b)

Yolsuzluk

c)

Verimlilik artışı

d)

İstikrarsız finansal sistem

e)

Piyasa eksiklikleri
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7)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkelerin iktisadi ve toplumsal yapıları
birbirlerinden çok farklıdır.
b)
Kurumsal yapının iktisadi büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyebilmesi
için “etkin kurumların” zaman içinde yer değiştirmesi gerekmektedir.
c)

Devlet transfer edilecek teknolojilerin seçimi konusunda yol gösterici olmalıdır.

d)
Doğrudan yatırımla gerçekleşen teknoloji transferi teknolojinin diğer yollarla
transferine oranla daha avantajlıdır.
e)

Teknolojiyi satanın, sattığı teknolojiyi öğretme sorumluluğu yoktur.

8)

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ihracında etkili bir neden değildir?

a)

Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek

b)
Yeni teknolojileri kullanmaya başlayan firmaların eskiyen teknolojilerini satarak
kâr sağlamaları,
c)

Yaygınlaşan teknolojileri satmak suretiyle ek kâr sağlanması

d)

Üretilen bir yatırım malını yaygınlaştırmak için bunları kullanan teknolojilerin

satışı,

e)
Teknoloji üretimi esas olan firmaların geliştirdikleri teknolojileri satmak
suretiyle kâr elde etmeleri
9)

Mevcut bir ürünün yeni bir yöntemle üretilmesine ne ad verilir?

a)

Ürün yenilikleri

b)

Yenilik grupları

c)

Köklü yenilikler

d)

Süreç yenilikleri

e)

Organizasyonel yenilikler
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10)
Teknolojinin ulusal ihtiyaçlara ve koşullara uygun hâle dönüştürülmesi,
teknolojinin uluslararası yayılmasının hangi aşamasında gerçekleşir?
a)

Edinme - Benimseme

b)

İyileştirme - Geliştirme

c)

Yaratma - Yayma

d)

Taklit Etme - Transfer

e)

Özümseme - Uyarlama

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)d, 4)a, 5)b, 6)c, 7)e, 8)a, 9)e, 10)c
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14. KÜRESELLEŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME İLE İKTİSADİ
KALKINMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1

Küreselleşme ve Kalkınma

14.2

Ekonomik Küreselleşme ve Türleri

14.3

Ekonomik Küreselleşmenin Değerlendirilmesi

14.4

Dış Ticaret ve Kalkınma

14.5

Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme ve Kalkınmanın Belirleyicileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme olumlu mu yoksa olumsuz mu çağrışım yapan bir kavramdır?

2)

Her alanda küreselleşme söz konusu mudur?

3)

Küreselleşmenin sınırları var mıdır?

4)

Dış ticaret kalkınma için neden önemlidir?

5)

Dış ticaret ve küreselleşme birbirini ne yönde etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

20. yüzyılda dünya
ekonomisinin genel seyrinin
ne yönde geliştiği konusunda
bilgi sahibi olmak.
Birinci ve İkinci dünya
savaşlarının ekonomiye olan
olumsuz etkilerini
açıklayabilmek.
Yüzyılın ikinci yarısında
yaşanan ekonomik
büyümrnin nedenlerini
ortaya koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde küreselleşme süreci incelenerek, ekonomiye ve dolayısıyla kalkınmaya
yaptığı etkiler ele alınacaktır. Bu noktada öne çıkan dış ticarete ilişkin faktörlere de açıklık
getireceğiz.
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14.1. Küreselleşme ve Kalkınma
Ekonomik büyüme merkezli, doğrusal tarih temelli, Batı merkezli ve ideolojik
kapitalist gelişme/modernleşme yazınının geliştirdiği genel çerçeve içinde süren iyimser
rüzgâr, 1960’ların sonlarında ciddi eleştirilere maruz kalarak, artık sürdürülmesi imkânsız bir
yaklaşım olmuştur. Gerçeklik karşısında yetersiz kalan klasik gelişme yaklaşımı sonucu,
gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasındaki fark giderek artmış ve azgelişmiş ülkelerin
önemli bir kısmında yaşanan yoksulluk, işsizlik ve çatışmalı toplumsal yapıyı daha da
keskinleştirmiştir. Kapitalizmin yeniden krize girmesiyle İkinci Dünya Savaşı sonrası
genişleme dönemi sona ererken krizin etkisi azgelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde
daha fazla hissedilmiştir. Diğer taraftan tüm dünya ülkelerinde ve özelikle azgelişmiş ve/veya
gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya olan aşırı iyimser yaklaşımlar yerini endişe,
karamsarlığa ve dolayısı ile yeni paradigma arayışlarına bırakmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1945–1975 dönemi, kısa durgunluklara rağmen,
genellikle ekonomik büyümenin hakim olduğu bir dönem olmuştur. Bu ekonomik büyüme
Türkiye gibi ülkeler için modernleşme ve sosyal değişim çizgisinde bir süreklilik anlamına
geliyordu. 1970’lerin ikinci yarısına gelindiğinde, bir taraftan üretim artarken bir taraftan
açlığın derinleşmesi, süreç ilerledikçe sadece üretimin artması, GSMH artışlarının
kalkınmayla özdeş olmadığı anlayışını yaygınlaştırmıştır. Sanayileşmiş/gelişmiş ülkelerle
azgelişmiş ülkeler arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Bu noktada savaş sonrası özellikle
1950’li yılların başlarındaki iyimser beklentinin aksine, 1980’li yılların sonlarına gelindiğinde
gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının kapanmak bir yana, giderek
daha da açıldığı görülmüştür.
GSMH artışlarının kalkınmayla özdeş olmadığı, kalkınmanın beli başlı iki amacının
gerektiği, bunların; ekonomik büyüme ve yoksulluğun ortadan kaldırılması olduğu,
yoksulluğun ortadan kaldırılmadıkça gerçek bir kalkınmadan da söz edilemeyeceği, bu amaçla
büyüme ile yoksulluğun kökünün kazınması arasında doğru yönde bir ilişki olması gerektiği
vb. gibi görüşler ortaya atıldı. Bu teze göre, yoksulluk sorununu çözemeyen bir büyümenin,
son tahlilde kalkınmayla özdeş sayılamayacağı dolayısıyla gelir dağılımı üzerinde
odaklaşmak gerektiği savunulmaya başlandı.
1980’lere gelindiğinde savaş sonrası oluşmuş koşullar ve bu koşullara uygun olarak
geliştirilmiş kavramlar yerini yeni koşullara ve yeni kavramlara bıraktı. Özellikle 1980’li
yıllardan sonra retorik düzeyde bile gözden düşen kalkınma/gelişme, planlama kavramlarının
yerini yapısal uyum, dışa açılma vb. kavramlar almıştır ve buna uygun politikalar söz konusu
olmuştur. Neo-liberal politikaların yaygın uygulama alanı bulduğu yüzyılımızın son
çeyreğinde gerçekten de, dünyanın en zengin ve en fakir ülkeleri arasındaki gelir uçurumunun
giderek açıldığı, konu ile ilgili rakamlara bakıldığında açıkça gözlenebilen bir durumdur.
Küreselleşme ve buna uygun politikaların –özellikle gelişmiş ülkelere sağladığı
yararlar dışında- yoğun olarak uygulanmaya başlandığı 1980li yıllardan bu yana, gerek ülkeler
içinde ve gerekse ülkeler arasında zengin ile yoksul arasındaki uçurum giderek daha da
büyümüştür. Bugün Parisli bir orta sınıf aile, Güneybatı Asya’nın kırsal kesiminde yaşayan
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bir aileye oranla yüz kat daha fazla kazanıyor: Filipinli bir çiftçi, New Yorklu bir avukatın bir
ayda kazandığına ancak iki yılda erişebiliyor ve Amerikalılar, her yıl lokanta ve süper
marketlerde 30 milyar dolar harcıyorlarsa ki bu da; Bangladeş’in Gayri Safi Milli Hasılasına
eşitse, bu durum ortada oldukça büyük bir sorunun olduğuna işarettir. Bu sorunla baş
edebilmek için yoksulluğun boyutunu belirlemek ve yoksulluğu ortadan kaldıracak
politikaları ortaya koymak gerekmektedir.

14.1.1. Küreselleşmenin Tanımı ve Boyutları
Küreselleşme kavramı, bilimsel sınıflandırmada kabul gören modern terimlerden
biridir. Son yıllarda özellikle 1980’li yıllardan itibaren bireyler, örgütler, toplumlar ve ülkeler
tarafından küreselleşmeye karşı ilgi büyüyor ve gittikçe de bir tartışmaya dönüşmüş
durumdadır. Çünkü dünyamız birtakım değişim ve dönüşümlere sahne olmaktadır. Bireyler,
toplumlar, ülkeler ve ekonomiler arasında ilişkiler ve etkileşimler giderek yoğunlaşmaktadır.
Bütün bunlara bağlı olarak; üretim faktörleri (emek, sermaye, doğal kaynaklar), kültür, hukuk,
eğitim, siyaset, toplum ve teknoloji, sınır ötesi nitelik kazanmakta ve uluslararası hâle gelme
sürecine girmektedir. Bu süreci ifade etmek veya adlandırmak için “küreselleşme” kavramına
açıklık gerekmektedir.
Günümüzde küreselleşme, çağdaş dünyanın gelişim sürecinde yer alan bütün temel
olayların üzerine taşınmış durumda. Son yıllarda özellikle 1980’li yılların sonlarında
küreselleşme veya kapitalizm sözleri yanında artık küresel gelişim, küresel politika, küresel
yoksulluk, küresel strateji, küresel firma, küresel iletişim, küresel sermaye ve kuruluşlarından
da söz edilmeye başlandı. Bundan dolayıdır ki, “küreselleşme” kavramını tanımlamak
oldukça sorunludur. Bunun temel nedeni küreselleşmenin tam olarak tanımlanmamasıdır.
Tanımlanmamasının sebebi ise, kavramın farklı düşüncede olanların uygulamadaki
oluşumların ve olayların esas anlamını değiştirmemesinden veya bunların yeni bilimsel
kategoride henüz aydınlık kazanmamasından ileri gelmektedir.
Küreselleşme kavramıyla ilgili her ne kadar farklı tanımlar mevcut ise de bir fikir
birliği oluşturulmadığı gibi, değişik yorumlar da bulunmaktadır. Burada zıt iki tez
bulunmaktadır. Birinci görüş; küreselleşme çağdaşlaşma ve gelişme demektir; önüne
geçilemeyecek ve üstelik de geçilmemesi gereken, daha doğrusu desteklenmesi gereken bir
süreçtir. Yani küreselleşme süreci uluslararası ticareti ve yatırımları yaygınlaştıracağını,
ülkenin hızla büyümesi için önemli fırsatlar yaratacağını ve dünya refahına yol açacağını ileri
sürmektedirler. Bu görüşte olanlara göre küreselleşmenin dünya genelinde herkese yararı
vardır:

Ekonomik açıdan: Küreselleşme dünya kaynaklarının en akılcı ve verimli
biçimde kullanılmasına olanak vererek toplam dünya ticaretini ve gelişmeyi
hızlandırmaktadır ki orta vadede bunun herkese yararı olacaktır.

Siyasal açıdan: Küreselleşme demokratikleşme sürecini hızlandırmaktadır.
Bu da iki yoldan olmaktadır. Ya Batı’nın demokrasi ve insan haklarına dayanan temel
değerleri küreselleşme aracılığıyla az gelişmiş ülkelere taşınmaktadır, ya da iletişim
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alanındaki gelişmeler kamuoyunun her şeyden anında haberdar olmasını hızlandırdığından,
demokrasiyi ve bireyin özgürlüğünü güçlendiren bir etki yapmaktadır.

Uluslararası düzen açısından: Dünyaya Batı düzeninin egemen olması ki bu,
ideolojik kavgaların sona ermesi ve yenidünya düzeninin sağlanması demektir.
İkinci görüş: Yani küreselleşmeye karşı çıkanlara göre küreselleşme emperyalizmin,
neoliberalizmin 21. yüzyıl başındaki adıdır. Bu görüşte olanlar küreselleşmeyi değişik
açılardan irdelemektedirler:

Ekonomik açıdan: Küreselleşme, Batı’nın ekonomik düzeni olan
kapitalizmin ulusal kalıbına sığmadığı ve dünyaya yayılmak istediği durumdur. Amaç,
Batı’nın dünyadaki Pazar payını maksimize etmektir. Bununla birlikte dünya genelinde gelir
dağılımının bozulması, yoksulluğun artması ve çevre kirliliği gibi unsurlar ortaya
çıkmaktadır.

Siyasal açıdan: Küreselleşme demokrasiyi getirememekte, Batılı ülkeler bu
kavramı az gelişmiş ülkelerin işlerine müdahale etmek ve bu ülkeleri zayıflatarak amaçlarına
daha kolay erişmek için kullanmaktadırlar. Böylelikle az gelişmiş ülkelerin gerek ulusal olsun
gerekse uluslararası ilgili kararların tek başına alınmasını da engellemiş oluyorlar. Yani daha
doğrusu ülkelerin bağımsızlığını zedelemektedirler. Günümüzde demokrasi adı altında
ülkelerin toprak bütünlüğünü dahi tehlikeye sokmaktadırlar. ABD’nin yaptığı gibi demokrasi
götürüyorum diye ülkeyi ya işgal ediyor ya da bölüyor. Günümüzde ABD’nin Irak ve
Afganistan’ı işgali, mikro milliyetçilik ve din sataşmalarını da beraberinde getirmiştir.

Uluslararası Düzen Açısından: Küreselleşmenin başlıca sloganı olan
“yenidünya düzeni” kavramı düzensizliği de beraberinde getiriyor. Ülkelerde çatışmaların
artması, uluslararası terörün yaygınlık kazanması, göçmen olayının ciddi boyutlara ulaşması
bunun sonuçlarındandır.

14.2. Ekonomik Küreselleşme ve Türleri
Ekonomik açıdan bakıldığında küreselleşme, üretim, ticaret ve sermaye ile işgücü
hareketlerinin önündeki engellerin kalkması ve teknolojinin gelişen bilgi toplumu
çerçevesinde yaygın kullanımının sağlanarak dünyanın tek bir pazarda buluşmasıdır. Bu
olguda ekonomik verimlilik dünya ekonomisinde en belirleyici ölçüt hâline gelmektedir.
Ticari ve finansal liberalizasyon ve özelleştirmeyi sağlamak, hukuksal yapıyı uluslararası
sermayenin standart hukuksal uygulamalarını sokmak, üretken sermaye ve banka
sermayesinin uluslararası bütünleşmesini sağlamak, emek piyasalarını sermaye stratejileri
doğrultusuna sokmak şeklindeki değişmeler, zihinsel yapılardaki değişikliklerle beraber
gitmektedir.
Ekonomik boyut, küreselleşmenin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, çağdaş ekonomik küreselleşmenin özellikle üç alt bileşeni üzerinde durmak
isabetli olacaktır. Bunlardan ilki günümüz uluslararası ticaretinin kendine özgü niteliklerine
ilişkindir. Bu çerçevede bir örnek vermek gerekirse, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, dünya
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Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 6 kat artmışken, dünya ticari eşya ihracatı 20 kat artmıştır. Ticari
eşyanın yanında, benzer bir artış mamul mallar ve hizmetler ihracatında da yaşanmıştır. Savaş
sonrası dönemde dünya ticaretindeki bu artışın temel nedenlerinin başında ticaretin önündeki
vergi, tarife ve kısıtlamaların hızlı bir şekilde düşürülmüş olması ve söz konusu dönemde
gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de dünya ticareti içerisinde önemli bir
rol üstlenmeleri gelmektedir.
Çağdaş ekonomik küreselleşmenin ikinci bileşeni ise küresel mali piyasaların ve
küresel sermaye akımlarının günümüzde sahip olduğu benzersiz hacim, derinlik ve çeşitlilikle
ilgilidir. Günümüz küresel ekonomisinin yürütülmesinde, uluslararası bankacılık ile
uluslararası döviz, tahvil ve bono piyasaları büyük bir role sahip bulunmaktadır. Örneğin,
günümüzde, dünya ölçeğinde bir günlük döviz işlem hacmi 1,5 trilyon ABD Doları
civarındadır.
Öte yandan, özellikle “türev araçları” olarak nitelendirilen enstrümanlar sayesinde,
küresel alanda kullanılan mali araçlar son derece çeşitlenmiş bulunmaktadır. Küreselleşmenin
ekonomik boyutu çerçevesinde son olarak küresel üretimdeki radikal dönüşüme değinmek
gerekmektedir. Günümüzde, geleneksel ulus-devlet temelindeki yapının aksine, üretim
faaliyetleri küresel çerçevede yerine getirilmekte, üretimin farklı aşamaları farklı
coğrafyalarda sonuçlandırılmaktadır.
Bu süreçte, en önemli birim çokuluslu şirketler olarak ortaya çıkmakta, bu şirketler
portföy yatırımlarından doğrudan yabancı yatırımlara, uluslararası mal ve hizmet ticaretinden
turizme kadar birçok ekonomik alanda faaliyet göstermektedirler. Öte yandan, “yeni
ekonomi” ve “post endüstriyel üretim” gibi kavramlarla da tanımlandığı üzere, günümüzdeki
üretim sürecinin en önemli özelliği, mal üretiminden ziyade hizmet üretimine ağırlık vermesi
ve bu itibarla en önemli üretim faktörünün nitelikli insan kaynağına dönüşmüş olmasıdır.

14.2.1. Finansal Küreselleşme
Küreselleşmenin özel ekonomilere etkisi; ticari ilişkiler ve finans piyasaları vasıtasıyla
olmak üzere iki yönden gerçekleşmektedir. Küresel finans piyasalarının şekillenmesinde etkili
olan başlıca unsurlar arasında şunları sıralamak mümkün olabilir: Ekonomi hayatının
uluslararasılaşması, bilimsel ve teknolojik başarıların etkin olarak yaygınlaşması, uluslararası
döviz-kredi ilişkilerinin ve finans piyasalarının liberalleşmesi, ulusal para ve sermaye
piyasalarının uyum sürecinin artması.
IMF uzmanları finansal küreselleşmenin değişik seviyelerde de olsa bütün ülkeleri
etkilediğini dile getirmektedirler. Özellikle gelişmiş ülkeler, geçen yirmi yıllık dönem içinde
finansal hareketlerin çoğalmasını daha fazla hissederken, ekonomik entegrasyonda önemli
gelişim aşamalarını geçmeyi başarabilmişlerdir. IMF araştırmaları aynı zamanda finansal
küreselleşmenin ekonomi yönetimini zorlaştırmakla beraber, ülkeleri kriz açısından çok da
fazla etkilemediğini belirtmektedir. Fiili olarak ekonomik krizlerin sermaye hareketini
kısıtlayan ekonomik sistemlere oranla açık ekonomik sistemlerde daha az ortaya çıktığı
belirtilmektedir.
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Finansal küreselleşmenin önemli bir özelliği olarak, cari işlemler ve sermaye
hareketleri üzerindeki sınırlamaların öncelikle gelişmiş piyasa ekonomilerinde (1960- 1980li
yıllar), daha sonra da gelişmekte olan ülkelerde (1980-1990lı yıllar) kaldırılması olmuştur.
Finansal liberalleşme sürecine 1990 yılında Doğu Avrupa’nın sosyalist ülkeleri, diğer Post
Sovyet ülkeleri ve Çin de katılmıştır. Finansal sahada küreselleşme sürecinin diğer önemli
şartı ise, hem ulusal finans piyasalarını birleştirici hem de finansal araçların entegrasyonunu
sağlayıcı teknolojik başarıların elde edilmesidir.
Uluslararası ticaret son 30 yıl içinde oldukça hızlı ilerlemekle beraber, uluslararası
finansal hareketler daha da hızlı gelişmiştir. Son çeyrek yüzyılda, dünyada yaratılan gelirin
üç kattan, dış ticaret hacminin ise beş kattan daha fazla büyüdüğü düşünüldüğünde finansal
hareketlerin boyutu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu arada dış ticaret hacminin toplam gelire oranı
14 puan artarak yüzde 44’e ulaşmıştır. Neredeyse yaratılan gelirin yarısı kadar ticaret
yapılmaktadır. Yine, dünya döviz piyasalarında yapılan işlemlerin tutarı toplam dünya dış
ticaret göstergelerinden oldukça fazladır. Dünya döviz piyasaları özellikle 2004’ten sonraki
yüzde 75’lik artışla 2007’de 3,2 trilyon dolar seviyelerine ulaşmıştır.
Finansal küreselleşmedeki bu artış, ulusal para ve kredi politikalarının bağımsız
uygulanma alanını daraltarak yeni problemlere neden olmaktadır. Bunun nedeni dış
piyasaların ulusal ekonomilere, özellikle de para ve kredi alanına etkisiyle ilgilidir. Ülkelerin
dünya ekonomik ilişkiler sistemine katılmasıyla karşılıklı bağımlılıkları daha fazla
artmaktadır. Buna göre, ulusal merkez bankaları kararlarını alırken devamlı kendi kontrolleri
altında olmayan (evrensel ve komşu ülkelere ait ekonomik dinamikler, dünya ve finansal
piyasalarının temel durumu, FED, Avrupa Merkez Bankası gibi diğer merkez bankalarının
kararları gibi) faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Dış etkenlerin tesiri ulusal para ve kredi politikalarını birkaç yönden
sınırlandırmaktadır. Bu nedenle merkez bankalarının bağımsız olarak değişik araçlar
kullanma ve çeşitli amaçlar belirleme imkânları daralmaktadır. Dış şokların ulusal para-kredi
politikası uygulamalarına olan tesirinin daha iyi anlaşılabilmesi için yaşanan fiyat şokları ve
finansal krizlere bakılabilir.
Ekonomik liberalizasyon sonucu artan finansal gelişmelerle işlem hacimleri artıp, 24
saatlik iş hayatıyla ekonomik tasarruflar çoğalmakta, buna paralel olarak ülke üretim
kapasiteleri artmaktadır. Bu arada değişen koşullara adaptasyon sağlama çabasıyla ülkelerin
yapısal değişimi de hızlanmaktadır. Ancak, finansal küreselleşme sonucu artan uluslararası
sermaye akımı, karşılıklı fiyat dengelerine zarar vererek ulusal finans sektöründeki
gelişmeleri zayıflatabilmekte, varlık taban fiyatlarını şişirebilmektedir. Büyük miktarlardaki
fonların hızla yatırılıp çekilebilme imkânlarıyla içe ve dışa doğru oluşan akımlarla olumsuz
makroekonomik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sermaye akımları kayıt dışı faaliyetlerle
beraber, yerli parasal otoritelerin kontrol gücünü zayıflatmakta, makroekonomik istikrarı
bozabilmektedir.
Son dönemlerde sermaye hareketlerindeki serbestleşmeyle beraber kuralsızlığın da
artmaya başlaması sistemi hızlı bir değişim içine sokmuştur. Bankalara yönelik getirilen
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kurallar bütün mali sektör ilişkileri için yeterli olamamıştır. Bankacılık sektörü de bu
kuralların dışına taşacak enstrümanları hızla devreye sokmuştur. Mali sektör hacminin reel
sektöre göre misliyle büyümesi doğal olarak da risklerin artmasına yol açmaktadır. 2000’lerin
başından bu yana varlıkların değerini ifade eden kâğıtların değeri üç-dört kat artarken dünya
ekonomisi %40 dolayında büyümüş durumdadır. Bu uyumsuzluk büyük ölçüde kuralsızlıktan
kaynaklanmıştır. Genelde kurallara bağlı olan bankacılık sektörü, kredilerini bu oranda
büyütemese de bunları başka enstrümanlara büründürerek inanılmaz bir hacim oluşturmayı
başarmıştır. Dolayısıyla, sanal dünya ile reel dünya arasında bir uyumsuzluk oluşmuş, bu da
zamanla bugünkü anormal boyuta ulaşarak sistemin taşıyabileceği boyutları aşmıştır.

14.2.2. Ticari Küreselleşme
Küresel ekonomi aslında artık her ulusun dünya görüşünü biçimlendirmekte ve
karşılıklı bağımlılık ilişkisini güçlendirmektedir. Küresel ekonominin aktörleri olan Dünya
Bankası, IMF gibi uluslararası kuruluşlar yanında çok uluslu firmalar kendilerini ve
çevrelerini kazanılmış hak ve çıkarlarla birbirine bağlamaktadırlar. Böyle bir süreçte dünya
ekonomisi bütünüyle değişmekte ve küresel ekonomik düzen varlığını ihracat ve ithalatla
sürdüren ulusların yeni kayıpları göze almaları gerektiğini duyurmaktadır.
Temelinde yoğun teknolojik atılımların ve iletişimin bulunduğu ve sosyoekonomik
yapıyı hâlen etkisi altında bulunduran küreselleşme, günümüzde ekonomiden işletmeciliğe ve
toplum bilimine kadar birçok bilim dalında kullanılan bir kavram hâlinle gelmiştir. Buna bağlı
olarak; küresel pazar, küresel strateji, küresel şirket, küresel ürün, küresel yönetici, küresel
işgücü, küresel rekabet, küresel kültür vb. kavramlar bugün toplumda sıkça kullanılmaktadır.
Küresel strateji kavramı da, farklı ulusal veya coğrafi pazarlar arasında ortak paydaların tespit
edilmesi ve bu ortak paydada birleşen tüm kitleler için ortak stratejilerin uygulanması olarak
tanımlanabilir. Bu yönüyle ülkesel pazarlar arasındaki duvarları kaldıran küreselleşme, farklı
uluslara mensup birçok işletmeyi ortak bir pazarda karşı karşıya getirdiği için, işletmeler
açısından büyük tehdit ve fırsatlar yaratabilecek bir durumdur.
İşletmeler varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürebilmek için uzun dönemde mutlaka
büyümelidirler. Bu yüzden faaliyet gösterdikleri sektörleri çok iyi seçmek ve takip etmek
zorundadırlar. Dolayısıyla, her sektör ve her şirket için küresel stratejileri uygulayabileceği
özellikleri taşımaz. Buna bağlı olarak da her sektör küresel sektör olamaz. Küresel bir sektör,
büyük coğrafi veya ulusal pazarlardaki rakiplerin stratejik konumlarının, genel küresel
konumlarından temel bir biçimde etkilendiği sektördür. Temelde bir sektörün küresel bir sektör
hâline gelmesinin nedeni, eşgüdümlü olarak rekabet eden bir firma açısından, birçok ulusal
pazarda ekonomik veya diğer avantajlar bulunmasıdır. İşletmelerin pazar pozisyonu tercihlerini
küreselleştirerek küresel bir ilişki ağı geliştirmelerine yol açan faktörler şunlar olmaktadır:
a)

Makro – Ekonomik Faktörler:

Ülkeler arasındaki önemli verimlilik farkları; özellikle gelişen ekonomilerde devam
eden döviz kuru dalgalanmaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında hızla artan
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boşluk, ülkeler arasında hızlanan teknoloji transferi ve 2050 yılındaki dünya nüfusunun sekizde
yedisinin yaşayacağı gelişen ekonomilerde ortaya çıkan hızlı nüfus artışı.
b)

Politik Faktörler:

Ticareti teşvik eden bölgesel entegrasyonların artması, üretim faktörü olan girdilerin
liberalizasyonu (sermayenin deregülasyonu, personel ve ham madde akışları), Özellikle
bölgesel bloklarda entelektüel sermayenin korunmasına yönelik özenin artması. Gelişen
pazarlarda, dünya çapında ticareti teşvik etmek için üç bölümden oluşan uluslar üstü kurumların
(Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası) artan müdahalesi.
c)

Teknolojik Faktörler:

Hızla düşen işlem, iletişim ve taşıma maliyetleri; gelişen ekonomilerin teknolojik olarak
sıçrama yapması, gelişen ekonomilere hızla transfer edilebilen bilgi – yoğun sektörlerdeki
büyüme; global pazarda satılabilen yüksek riskli / maliyetli teknolojiler alanında işbirliği
yapmak amacıyla teknoloji firmaları arasında mantar gibi çoğalan stratejik iş birlikleri.
d)

Organizasyonel Faktörler:

Dokunulur kaynakların etkin yönetiminden, dokunulamaz aktiflerin etkin yönetimine
doğru stratejik odakta ortaya çıkan değişiklik; ölçek ekonomilerinden alan ekonomilerine
ortaya çıkan değişim, organizasyon yönetiminde global bir akıl setinin geliştirilmesi.
Küreselleşme kavramı ile çok uluslu işletmeler arasında sıkı bir bağlantı vardır. Çok uluslu
işletmeler, küreselleşme kavramının oluşumunda çok büyük pay sahibidir. Ayrıca küreselleşme
olgusunun da çok uluslu işletmeler üzerinde çok büyük etkileri olmuştur.

14.2.3. İşgücünün Küreselleşmesi
Uluslararası düzeyde sermaye hareketlendikçe, işgücü karşısında sermaye, mal ve
hizmet üretimi coğrafi alana yayıldıkça emek kullanımı açısından küresel olanaklara
ulaşılmakta ve en verimli emek seçilebilmektedir. Sermayenin hareketliliğinin en önemli
nedeni iş gücü maliyetlerinin ucuzlamasıdır. Bu nedenle iş gücü coğrafi açıdan olmasa da
emek sunumu ve çalışma koşulları açısından ister istemez küreselleşme sürecine girmiştir.
İşgücü piyasalarının küreselleşmesi yalnızca ücret düzeylerindeki farklılıklarla açıklanamaz.
İşgücü piyasalarında yaşanan değişim, piyasadaki işgücünün verimlilik ve vasıf düzeyleri ile
üretimin uluslararası örgütlenme sürecine uyum sağlayabilme esnekliğiyle doğru orantılıdır.
Öte yandan işgücü piyasalarının küreselleşme eğilimini diğer piyasaların küreselleşme
eğiliminden ayıran farklılıklardan biri işgücünün uluslararası mobilitesinin sınırlı olmasıdır.
Mal, sermaye ve finans piyasalarında artan ve serbestleşen mobiliteye karşılık işgücü
mobilitesi ulusal devletlerin sınırları içinde kalmaktadır. İşgücünün uluslararası mobilitesini
sınırlayan oldukça çok sayıda belirleyici vardır. Bu etmenlerden birincisi iş gücünün
uluslararası mobilitesinin maliyetinin yüksek olmasıdır. İkinci olarak devletlerin vatandaşlığa
ve çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeleri engel oluşturmaktadır. Sermaye küresel düzeyde
üretime en yüksek faydayı sağlayacak biçimde serbestçe hareket ederken ve mallar dış ticaret

334

engellerinin kaldırılmasına paralel hızla uluslararası piyasalarda alınıp satılırken, işgücünün
uluslararası mobilitesi sınırlı kalmaktadır. Ulusal emek piyasaları, sıkı şekilde korunan
sınırlarıyla kapalı bölmeler durumundadır. Bir diğer etmen kültürel farklılıkların uluslararası
mobiliteyi teşvik etmemesidir. Nihai etmen ise, diğer ulusal işgücü piyasalarındaki koşullara
ilişkin bilgi eksikliğidir.

14.3. Ekonomik Küreselleşmenin Değerlendirilmesi
14.3.1. Ekonomik Küreselleşmenin Olumlu Etkileri
Mal (yani dış ticaret) ve sermaye hareketleri açısından küresel tek bir piyasanın varlığı;
işgücünün iş bölümünü artırdığı, mukayeseli avantajları önemsettiği, teknoloji transferi ile
yabancı sermaye yatırımlarını yükselttiği için özellikle gelişmekte olan ülkelerde; iş gücünün
istihdamına ve reel ücret düzeyine, yoksulluğun tasfiyesine, milli gelir artışına ve büyümeye
katkıları açışından olumlu karşılanması gereken bir olgudur.
Küreselleşme öncelikle ticaret engellerini azaltarak ihracata dayalı bir büyümeyi
mümkün kalmakta; toplumlarda artan oranlarda özgürlüklerin yaşanmasını sağlamakta; değişik
mal, yeni bilgi, teknoloji, fikir ve farklı alanlarda uluslararası en iyi yönteme ulaşılmasına
yardım etmektedir. Bunun dışında küreselleşme karşılaştırmalı avantajlardan yararlanmayı
sağlamakta; rekabeti ve ölçek ekonomisinden faydalanmayı mümkün kılmaktadır.
Küreselleşmenin arkasındaki teknoloji kaynaklı gelişme süreci, özellikle teknolojik
iyileştirmeler ve gelişmeler, piyasaya dayalı ekonomik sistemlerin etkin işleyişini geliştiren
işlem ve bilgi kalitesindeki artış, önemli maliyet indirimleri sağlamaktadır. Piyasaların
sonuçlanan genişlemesi, artan rekabet ve azalan gümrük tarife ve ticaret engelleri ile ilgilidir.

14.3.2. Ekonomik Küreselleşmenin Olumsuz Etkileri
Bu süreçte ilginç ve kimi zaman küreselleşme doğrultusuyla çelişen çeşitli
olumsuzluklar da gözlemlenmektedir. Ticaretin serbestleştirilmesinin, kaynakları, az verimli
kullanımlardan çok verimlilere doğru kaydırarak ülkelerin gelirlerini artıracağı
varsayılmaktadır. Buna iktisat literatüründe karşılıklı üstünlüklerden yararlanma denilmektedir.
Ama çoğu zaman ticaretin serbestleştirilmesi gelişmekte olan ülkelerde iş sahalarını yok
etmektedir. Çünkü bu sanayiler uluslararası rekabetin baskısı altında ezilmektedir. Ayrıca
Ricardo’nun mukayeseli üstünlükler teorisi geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü bir mal dünyanın
her yerinde aynı teknik ve makinelerle üretilebilmektedir. Bu teori bilindiği gibi sermaye ve iş
gücü hareketsizliği varsayımına dayanmaktadır. Oysa günümüzde özellikle sermaye çok
akışkandır. Tarih uzmanlaşma spiraline takılan ülkelerin sanayileşmiş ülkelerle aralarının
açıldığını göstermektedir.
Bunun yanı sıra uluslararası ticaretin ve sermayenin önündeki engellerin giderek
azalmasıyla uluslararası işbirliği ve kaynak kullanımı artmış ve bu durum şiddetli bir rekabeti
de ön plana çıkartarak yeterli bilim ve teknoloji üretemeyen ülkelerin spekülatif sermaye
akımlarının baskısı altına girmesine ve teknoloji üreten ülkelere bağımlılığın artmasına neden
olmuştur. İçinde yaşadığımız küreselleşme sürecinde temel sorun, sürecin, ekonomik
boyutunun ön plana çıkartılırken sosyal boyutunun ihmal edilmesidir. Yani her ne pahasına
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olursa olsun ekonomik gelişme hedeflenirken, sosyal gelişmenin ve adaletin göz ardı edilmesi
eşitsizlik, yolsuzluk ve dışlanma sorunlarının uluslararası boyut kazanmasını
hızlandırmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve sağlık alanlarında sorunlar yaşanmakta, doğanın
tükenme hızı artmakta, çevre sorunları şiddetlenmekte, uluslararası çalışma standartları
aşınmakta, reel ücretlerde gerilemeler gözlemlenmekte, çocuk istihdamı artmakta, işsizlik
sorunu yapısallaşmakta, sosyal huzursuzluk ve şiddet artmaktadır.

14.4. Dış Ticaret ve Kalkınma
Dış ticaret politikası genel ekonomi politikasının önemli bir aracıdır. Genel ekonomi
politikası, ulusal ekonomilerin düzenlenmesi ve yönetimi amacıyla alınan çeşitli önlemleri
kapsar. Dış ticaret politikasıyla öteki ekonomik politikalar arasında yakın bir ilişki vardır. İç
ekonomi ile ilişkili politikalar dış ticareti etkileyebildiği gibi bunun tersi de doğrudur. Örneğin
dış ticarete yönelik olarak alınan tarife ve kota gibi önlemler, diğer yandan yurtiçi çalışma
düzeyi veya enflasyon oranı üzerinde de önemli sonuçlar doğurabilir. O bakımdan bu çeşitli
politikalar arasındaki ilişkiler genel ekonomi politikası çerçevesinde birbiriyle uyumlu olacak
biçimde düzenlenmeye çalışılır. Dünya ekonomisinde büyük yeri olan ülkelerin dış ekonomik
politikaları, diğer ülkeleri de derinden etkileyebilir. Bu, özellikle koruyuculuk yönünde
geçerlidir.
Örneğin ABD’nin koyduğu bir gümrük vergisi, bu piyasaya mal ihraç eden ülkeleri
güç durumda bırakarak onları da benzer önlemler almaya zorlayabilir. Böylece, büyük
ülkelerin başlattıkları dış ticareti sınırlandırıcı politikalar hızla çevreye yayılır ve dünya
ekonomisini bir daralma sürecine sokabilir. Bu ülkelerde dış ticareti dolaylı biçimde etkileyen
işsizlik, enflasyonla mücadele, vb. yurtiçi ekonomi politikaları da aynı sonucu doğurabilir. O
yüzden dünya ekonomisinin istikrarlı biçimde gelişebilmesi, büyük ülkelerin uyguladıkları iç
ve dış ekonomik politikalarla yakından ilgilidir. Az gelişmiş ülkelerde ekonomik politikanın
temel amacı kalkınma olduğundan, hükümetler dış ticarete geleneksel olarak yoğun
müdahalelerde bulunmuşlardır. Diğer bir deyişle, bu ülkelerde uluslararası ticaret politikası
adeta ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak kullanılmıştır
Konuya başlamadan önce, milli gelir artışı veya ekonomik büyüme kavramlarından ne
anladığımızı açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Dış ticaret-milli gelir konusunda ortaya
atılan farklı görüşleri beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Şayet dış ticaret milli geliri
etkiliyorsa, aşağıda belirtilen etkilerden en az birine yol açıyor demektir:
(i)
Dış ticaret, üretim faktörlerinin sektörler arası dağılımını yeniden düzenleyerek
etkinlik kazançları sağlar- kaynak dağılımı etkisi;
(ii)
Dış ticaret yurtiçi rekabeti arttırarak verimlilik artışına yol açacaktır- disipline
edici ithalat hipotezi;
(iii) Dış ticaret piyasa hacmini arttırarak yerli üreticilerin ölçek ekonomilerinden
yararlanmalarını sağlayacaktır- ölçek ekonomileri etkisi;
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(iv)
Dış ticaret yurtiçi ikamesi olmayan yatırım ve ara mallarının temin edilmesini
sağlayarak kapasite kullanım oranlarının artmasına ve böylelikle verimlilik artışına yol
açacaktır- girdi sağlama etkisi;
(v)
Dış ticaret ülkeler arası ve sektörler arası bilgi akışını kolaylaştırarak teknolojik
ilerlemeye katkıda bulunur- teknoloji yayma etkisi.

14.4.1. Dış Ticaret Hadleri ve Kalkınma
Gelişme problemlerinin incelenmesinde üzerinde en çok durulan kavramlardan biri de
dış ticaret hadleridir. Bunun sebepleri arasında az gelişmiş dediğimiz ülkelerin çoğunda dış
ticaretin milli gelirdeki nisbi öneminin fazla olmasının ve dolayısıyla dış ticaret hadleri
değişmelerinin kapital birikimini ve toplum refahını etkilemesini sayabiliriz. Ayrıca dış ticaret
yoluyla az gelişmiş ülkelerden bir gelir transferi olduğuna dair iddialar bu kavramın önemini
arttırmıştır. Çeşitli dış ticaret hadleri tanımları olmakla birlikte, en basit tanımıyla dış ticaret
hadleri, ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı olarak tanımlanmaktadır.
Dış ticaret hadleri, dış ticaretteki kazanç ve kayıpları ölçmek için kullanılır. Aynı
zamanda ticaretten elde edilen gelirlerin ticaret yapan ülkeler arasında nasıl paylaşıldığını da
gösterir. Kalkınmanın temel amacının ülke refahını arttırmak olması nedeniyle, ticaret
hadlerinin kalkınmaya etkisi üzerinde yaygın olarak durulmaktadır. Ticaret hadlerindeki
gelişme, ülkenin uluslararası pazarlardaki satın alma gücünü artırarak kalkınmaya yardım
eder. Ticaret hadleri, iktisadi kalkınmanın yönünü ve hızını etkilerken, iktisadi kalkınma da
ticaret hadleri üzerinde etkili olur.

14.4.2. Dış Ticaret Hadlerinin Bozulma Nedenleri
19. yüzyılın sonundan İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde ham madde
fiyatlarında, sanayi ürünleri fiyatlarına oranla devamlı bir düşme trendi vardır. Diğer bir
ifadeyle az gelişmiş ülkelerle sanayi ülkeleri arasındaki ticarette dış ticaret haddi az gelişmiş
ülkeler aleyhine bozulma eğilimi içerisindedir. Bu durumun nedenlerini şu şekilde
açıklayabiliriz:
a)

Taleple İlgili Faktörler

Tarımsal ürünlere olan talebin gelir esnekliği düşüktür. Tarımsal ürün talebini
azaltan faktörlerden biri de, sanayi ülkelerinin ileri teknoloji sayesinde, ham madde
kullanımında büyük tasarruf sağlamaları olmuştur. İşte böyle bir teknolojik gelişme ham madde
talebini sürekli olarak azaltmakta, bu durum da ham madde fiyatlarında düşüşe neden
olmaktadır.



Sanayileşmiş ülkelerde meydana gelen verimlilik artışları hem girişimlerin ve
hem de sendikaların tekelci tutumları nedeniyle, daha yüksek ücret ve daha yüksek kâr şeklinde
gelir artışına dönüşmüş ve sanayi ürünleri fiyatları sabit tutulurken, bu ülkelerin az gelişmiş
ülkelerden ithal ettikleri tarımsal ürün fiyatları da düşmüştür. Dolayısıyla az gelişmiş
ekonomilerden sanayi ekonomilerine sürekli bir gelir transferi söz konusudur.
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b)

Arzla İlgili Faktörler


Tarımsal ürünlerin az gelişmiş ekonomilerde üretim biçimi de dış ticaret
hadlerinin bu ülkeler aleyhin bozulmasına yol açmaktadır. Şöyle ki, az gelişmiş ülkelerde
fiyatlar artınca, arz hemen artırılmakta fakat fiyatlar düştüğü zaman arz hemen
kısılamamaktadır.

Bir diğer faktör de çok uluslu şirketlerin yarattığı konjonktürdür. Bu dev şirketler
ham madde alımında monopsonist, sanayi ürünü alımında monopolist davranmaktadırlar. Böyle
bir durum onlara, alışlarını ucuza satışlarını ise pahalıya gerçekleştirme gücünü vermektedir.
Buna karşılık az gelişmiş ülkeler, ilkel maddeler satışında birbirleriyle şiddetli bir rekabet
içindedirler. Bu gelişmenin sonucunda da, dış ticaret hadleri az gelişmiş ülkelerin aleyhine
dönmektedir.

14.5. Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme ve Kalkınmanın
Belirleyicileri
Türkiye, sanayileşme yoluyla kalkınmasına iki dezavantajla başlamıştır; birincisi aşar
vergisinin kaldırılmasıyla tarımdan sanayiye gelecek önemli bir kaynak aktarımından
vazgeçilmiş olması, ikincisi de kendi kurmak ve korumak istediği sanayiler için koymak
istediği gümrük vergilerini koyamamış olmasıdır. Dolayısıyla, 1920’lerde biraz da zorunlu
olarak uygulanan liberal dış ticaret rejiminden, karşı karşıya kalınan güçlüklerin aşılamaması
sonucu 1930’larda vazgeçilmiştir. Sanayileşmenin koruyarak sağlanmaya çalışılması,
uluslararası piyasalarda canlanan Keynesyen politikalarla da uyumlu bir şekilde 1930’lu
yıllarda başarılı olmuştur.
1950’li yıllara kadar olan dönemin bir başka özelliği Türkiye’nin toplam ihracatının
büyük bir kısmının ticari tarım ürünlerinden karşılanıyor olmasıdır. Tütün, üzüm, pamuk,
fındık ve incir başlıca tarım ihraç ürünleriydi. Örneğin, 1923-1928 yılları arasında tütün,
toplam ihracatın ortalama yüzde 30’unu sağlıyordu. Dünyada tarımsal ürün fiyatlarımın
oldukça yüksek seyrettiği bu yıllarda, tarımın Türkiye’nin kalkınmasına ilk ciddi katkısı
ihracat yoluyla olmuştur. Ancak, daha sonra dünyada tarımsal üretim fazlasının yaşanmasıyla
bu fiyatlar düşmeye başlamıştır.
Tarımın kalkınmada oynadığı rol esas olarak fiyatlandırma politikası yoluyladır. İç
ticaret hadlerinin izlenen fiyat politikası yoluyla tarım kesimi aleyhine olması, tarımdan tarım
dışına kaynak aktarmanın en temel yoludur. Ancak söz konusu bu kaynak aktarımının ülkenin
kalkınmasına olan etkisi, piyasaların iyi çalışmasına bağlı olabildiği gibi kamunun kredi ve
dağıtım kanallarında ne derece etkin olduğu ile de ilişkilidir. Bu, ülkenin hangi ekonomik
sistemi benimsediğiyle ilgilidir.
Bu arada, tarımın tarım-dışı sektörler için bir pazar olabilmesi için, tarım kesiminin de
satın alma gücünün yüksek olması gerekir. Türkiye’ye baktığımızda taban fiyatı uygulandığı
yıllar boyunca, bu çelişkinin yaşandığını söyleyebiliriz. 1980’li yıllar boyunca, tarım
üretimindeki girdi fiyatları, tarımsal ürün fiyatlarından daha hızlı arttığı için, tarım kesimi
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sürekli işletme kredisi bulmak ve aracıya borçlanmak durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Öte
yandan, tarım kesiminden alınan vergi ile tarım-dışından alınan, örneğin sermaye
gelirlerinden alınan vergi arasındaki fark, tarım kesiminin aleyhine devam etmektedir.
Türkiye’nin sanayileşmesinde, izlediği açık finansman yöntemi nedeniyle kimi
zaman eleştirilen 1950-1960 dönemi ürünü KİT’lerin (Kamu İktisadi Teşebbüsü) önemli bir
rolü vardır. Gerçekten de her biri ayrı kanunla kurulan KİT’ler yakından incelendiğinde, özel
sektörün sermaye birikimi sağlayabilmesi için gerekli her türlü ara mal ve hizmetin devlet
tarafından üretilir hâle geldiğini görüyoruz. Kalkınmış ülke olabilmek için sanayileşmeyi
kullanma hedefi, Türkiye’yi farklı stratejilerle döviz kaynağı aramaya ve üretimini
sürdürmeye itti. 1980 sonrasında izlenmeye karar verilen ihracata yönelik sanayileşme
stratejisi ile 1960’lı ve 1970’li yıllara hâkim olan ithal ikameye yönelik sanayileşme stratejisi
terk edildi.
1980 sonrası izlenmeye karar verilen ihracata yönelik sanayileşme stratejisi bir türlü
ihracattan sonraki kelimelere yani sanayileşmeye geçemedi. Her ne kadar 2009 yılı itibarıyla
artık toplam ihracatımızın yüzde 93,4’ü sanayi mallarından oluşuyor olsa da, kalkınmamıza
yansıyan sektörel pay hizmetler sektöründen gelmektedir. 2009 yılı istatistiklerine göre,
imalat sanayiinin GSYİH içindeki payı yüzde 23,5, tarım yüzde 5,1, geri kalanı ise
hizmetlerdir. Bu sektör, artık sadece sanayiden aldıklarıyla hizmetleri yerine getirmiyor;
hizmetler sektörü için de sanayii malları üretiyor. Hizmetler sektörü içinde ulaştırma, iletişim,
ticaret, konut ve mali sistem ön plandadır.
Türkiye, kalkınmasının finansmanında 1980’lere kadar üç farklı evre yaşamıştır:

1930’larda ve İkinci Dünya Savaşı’nda da bir süre devam eden, içe kapalı,
denk bütçe disiplininin hakim olduğu, bir anlamda ‘ayağını yorganına göre uzat’ devresi

Daha sonra 1950-1960 döneminde yaşanan ve önceki dönemiyle yaşadığı zıtlık
nedeniyle sarsıcı sosyo-ekonomik etkileri olan açık finansman dönemi

1960’larda başlayan planlarla birlikte yaşanan ve önceki iki dönemden de izler
taşıyan karma dönem
1980’lerden sonra yaşanan finansman yöntemleri ise, teknolojinin yardımıyla değişen
koşullar nedeniyle çok daha farklıdır. 1980 öncesinde yaşanan bu üç evrenin her birinin
finansman araçları birbirinden farklıdır. Devletçi dönem planladığı yatırımlar için bütçe
kaynaklarını ve dış kredileri kullanmıştır. Kullanılan dış kredilerin bir kısmı mal mukabili
ödeme şeklinde olduğundan, aynı zamanda ülkeye kazanç sağlamıştır. İkinci evrede ise, peş
peşe kurulan KİT’lerin finansmanında hem iç hem de dış borçlanmanın alabildiğine
kullanılmak durumunda kalındığını görüyoruz. 1980 kararlarından sonra Türkiye,
kalkınmasını dışa dönük bir eksene oturtmak zorunda kaldı.
Türkiye’nin 1980 sonrasında ihracata dönük sanayileşme stratejisini seçmesi, piyasa
sinyallerine göre ekonominin yönetilip, kamunun ekonomiye müdahalesinin azaltılmak
istenmesi, ülkede sermaye birikiminin sadece devlet eliyle değil, kişisel ve kurumsal
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tasarruflar, dış ticaret ve uluslararası borçlanma yoluyla da gerçekleştirilmesinin yollarını
açmıştır. Ekonomik ve sosyal anlamda hızlı ve oldukça radikal sayılabilecek dönüşümler
geçirmeye başlayan ve hızlı büyümesinden taviz vermek istemeyen Türkiye’nin bu hızlı
kalkınmayı sadece iç tasarruflarla finanse edemeyeceği açıktı. Her ne kadar kamunun
ekonomiye müdahalesinin azaltılması isteniyor olsa da, zaman içinde kamu harcamalarındaki
artışın önüne geçilememiştir.
Kamunun bu harcamaları yaparken giderek daha çok borçlanmaya başlaması, borcu
borçla finanse eder duruma gelmesi, faiz giderlerinin bütçe içinde önemli bir boyuta
ulaşmasına da neden olmuştur. Kamunun ekonomiye müdahalesinin azaltılmasını hedefleyen
24 Ocak kararları, sadece kamu yatırımlarında kısmen gerçekleştirilebilmiştir. Kamunun bu
bütçe harcamalarını finanse etmek için önemli gelir kalemlerinden olan vergiler, Türkiye’de
uzun yıllardan beri dolaylı vergiler üzerinden toplanmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)
Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yanlarını göz önüne alarak kalkınma
sürecine etkilerini anlatınız.
2)

Küreselleşme süreci kaç boyutta değerlendirilebilir? Özetleyiniz.

3)

Günümüzde küreselleşme en fazla hangi alanlarda kendini gösterir?

4)
Açıklayınız.

Ekonomik kalkınma söz konusu olduğunda dış ticaret hadleri neden önemlidir?

5)
Türkiye ekonomisinin kalkınma sürecini inceleyerek, bu süreçte dış ticaretin
rolünü tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün amacı küreselleşme kavramına açıklık getirmek ve Türkiye’yi de
ilgilendiren boyutları hakkında genel mahiyette bilgi sunmaktır. Bu süreç değerlendirilirken,
dış ticaret faktörü de önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu bölümde
küreselleşme ve dış ticaret faktörlerinin ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Küreselleşme aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

a)

İşgücü

b)

Siyaset

c)

Uluslararası düzen

d)

Ekonomi

e)

Demografik yapı

2)

Finansal küreselleşme ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Hem ulusal finans piyasalarını birleştirici hem de finansal araçların
entegrasyonunu sağlayıcı teknolojik başarıların elde edilmesi
b)
artmıştır.
c)

Ekonomik liberalizasyon sonucu artan finansal gelişmelerle işlem hacimleri
Ulusal para ve sermaye piyasaları arasında uyumsuzluğun artması

d)
Mali sektör hacminin reel sektöre göre misliyle büyümesi doğal olarak da
risklerin artmasına yol açmaktadır.
e)
Finansal küreselleşme sonucu artan uluslararası sermaye akımı, karşılıklı fiyat
dengelerine zarar vermiştir.
3)
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küresel bir ilişki ağı geliştirmelerine yol
açan faktörler arasında yer almaz?
a)

Makroekonomik faktörler

b)

Yapısal faktörler

c)

Politik faktörler

d)

Teknolojik faktörler

e)

Organizasyonel faktörler
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4)
sonucudur?

Uluslararası döviz-kredi ilişkilerinin artması aşağıdakilerden hangisinin bir

a)

Ticaretin küreselleşmesi

b)

İşgücünün küreselleşmesi

c)

Ekonominin küreselleşmesi

d)

Finansal küreselleşme

e)

Hiçbiri

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin olumsuz yanlarından biri

a)

Maliyet avantajları

b)

Şiddetli rekabetin ortaya çıkması

c)

Spekülatif sermaye akımlarının baskısı

d)

İşsizlik sorununun yapısallaşması

e)

Reel ücretlerde gerileme

6)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin yol açtığı etkilerdendir?

a)

Kaynak dağılımı etkisi

b)

Ölçek ekonomileri etkisi

c)

Teknoloji yayma etkisi

d)

Girdi sağlama etkisi

e)

Hepsi

7)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Dış ticaret hadleri, dış ticaretteki kazanç ve kayıpları ölçmek için kullanılır.

b)

Ticaret hadleri, iktisadi kalkınmanın yönünü ve hızını etkiler.

c)

Ülkenin uluslararası pazarlardaki satın alma gücünü artırır.

d)

İktisadi kalkınmanın yönünü ve hızını etkiler.

e)

Hepsi
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8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret hadlerindeki bozulmanın nedenlerinden biri

a)

Tarımsal ürünlerin az gelişmiş ekonomilerde üretim biçimi

b)

Çok uluslu şirketlerin yarattığı konjonktür

c)

Optimum nüfus yapısı

d)

Sanayileşmiş ülkelerde meydana gelen verimlilik artışları

e)

Tarımsal ürün talebini azaltan faktörler

9)
Türkiye ekonomisinde 1960’lı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İhracata dayalı dış ticaret

b)

Açık ekonomiye dayalı ticaret

c)

İthal ikamesi politikası

d)

Teknoloji odaklı dış ticaret

e)

Hiçbiri

10)
değildir?

yıllarda izlenen dış ticaret politikası

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin dış ticaret politikası üzerinde etkili

a)

Nüfus yapısı

b)

Gümrük vergisi

c)

Vergi iadesi

d)

İthalat kotaları

e)

Üretim yapısı

Cevaplar:
1)e, 2)c, 3)b, 4)d, 5)a, 6)e, 7)e, 8)c, 9)c, 10)a
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