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ÖNSÖZ
“İktisadi Düşünce Tarihi”, aynı zamanda iktisadi mantığın arka planını karşılaştırmalı
olarak sunma iddiasını taşımaktadır. İktisadın “korkulan ve güçlükle öğrenilen” bir ders
olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, iktisat okulları arasındaki
farkların karşılaştırmalı olarak ele alınmamasıdır. Bu açıdan bu ders, hem iktisadi doktrinlerin
hem de makro iktisadın öğrenilmesi açısından son derece önemlidir. İktisat okullarının
kavramlara ve olaylara bakışını iyice kavramadan iktisat öğrenmeye çalışmak, “kör
dövüşünden” başka bir şey değildir. Bu açıdan dersin hedeflediği bir diğer amaç, iktisadın zor
olduğu yönündeki önyargıyı kırmaktır.
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YAZAR NOTU
İktisadi düşünce tarihi, iktisadi tartışmaların temellerine inmek açısından oldukça
önemlidir. Yüzyıllardır süren entelektüel tartışmayı ve bu tartışmanın sonuçlarını anlamak
açısından oldukça önemlidir. Örneğin tüketim Keynesyen okulda harcanabilir gelire bağlı
iken, Monetarist okulda sürekli gelire bağlı görülmektedir. Tüketim harcanabilir gelirin artan
fonksiyonu olarak kabul edildiğinde vergiyi düşürmeye dayalı genişletici bir maliye politikası
çıktı düzeyini etkileyebilmektedir ve bu durum ise Keynesyen iktisat açısından devletin
ekonomiye müdahalesi açısından bir rasyonel oluşturmaktadır. Diğer taraftan tüketim sürekli
gelirin artan fonksiyonu olarak ele alındığında, vergiyi düşürmeye dayalı genişletici maliye
politikası çıktı düzeyini etkilemektedir. Dolayısıyla Monetarist okul maliye politikası
uygulamaları ile devlet müdahalesine karşı çıkmaktadır. İşte bu sebeptendir ki iktisattaki yol
ayrımlarının nedeni ve sonuçlarını anlamak, İktisadi Düşünce Tarihi dersi için son derece
önemli bir yere sahiptir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Merkantilizm
1.1.1. Zenginliğin Kaynağı
1.1.2. Dünya Zenginliği Belli Bir Zaman İçin Sabit Olması
1.1.3. İhracatın İthalattan Fazla Olması
1.1.4. İhracat Teşvik Edilmeli
1.1.5. Üretim Tüketimden Fazla Olmalı
1.1.6. İthalat Yasaklanmalı
1.1.7. Devletin Ekonomiye Aktif Müdahalesi
1.1.8. Güçlü Devlet Anlayışı
1.2. Fizyokrasi
1.2.1. Tek Üretken Sektörün Tarım Olması
1.2.2. Tek Vergi Sistemi
1.2.3. Ekonomik Tablo
1.2.4. Doğal Düzen Fikri
1.2.5. En İyi Yönetim Biçimi: Krallık
1.2.6. Zenginliğin Kaynağının Tarımsal Üretim Olması
1.2.7. Dışarıdan Müdahaleye Gerek Olmaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Merkantilizmde ülkelerin zenginliğinin kaynağı nedir?

2)

Merkantilizmde dış ticaret neden önemlidir?

3)

Merkantilizmde ihracatın ithalattan fazla olmasının nedeni nedir?

4)

Ekonomik Tablo adlı eser hangi iktisatçıya aittir?

5)

Fizyokraside tek üretken sektör nedir ve vergi sistemi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Zenginliğin Kaynağı

Dış
ticaret
fazlası
ile
Okuyarak, fikir yürüterek ve
zenginlik ilişkisinin ortaya
tartışmalara katılarak
konması

Devlet Ekonomide Olması Dış ticaret fazlası vermek için
Okuyarak, fikir yürüterek ve
Gerektiği
devletin
ekonomiyi
tartışmalara katılarak
düzenlemesi gerektiği

Merkantilist
Başarısı

Politikaların

Tek Üretken Sektör Tarımdır

Doğal Düzen Düzenler

Tek taraflı dış ticaret fazlası
Okuyarak, fikir yürüterek ve
vermeye dayalı politikaların
tartışmalara katılarak
işe yaramayacağı
Toprak dışındaki sektörlerin Okuyarak, fikir yürüterek ve
net fazla veremeyeceği
tartışmalara katılarak
Dışarıdan
ekonomiye
müdahale edilmesine gerek Okuyarak, fikir yürüterek ve
olmadığı (Bırakınız yapsınlar, tartışmalara katılarak
bırakınız geçsinler fikri)
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Anahtar Kavramlar


Merkantilizm



Fizyokrasi



Doğal düzen



Tek vergi



Dış ticaret

5

Giriş
Merkantilistlere göre zenginliğin kaynağı paradır. Zengin olmak isteyen ülkenin altın
ve gümüş biriktirmesi gerekmektedir. Bu durumda zengin olmak isteyen ülkenin ihracatı
ithalatından fazla olmalıdır. İhracatı arttırıcı, ithalatı azaltıcı önlemlerin devlet tarafından
alınması istenmektedir. Dolayısıyla devletin görünen eli ile ekonomiye müdahale etmesini
isterler. Fizyokrasi, Merkantilizme tepki olarak ortaya çıkmış ve zenginliğin kaynağı olarak
tarımsal üretim gösterilmiştir. Bunun için tek verginin tarımdan alınması istenmiştir.
Fizyokratlara göre doğal düzenler. Bu yüzden de devlet müdahalesine gerek yoktur.
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1.1. Merkantilizm
1500-1800 yılları arasında devam eden Merkantilizm; Rönesans, reform ve coğrafi
keşifler sonucu oluşan yeni dünyanın iktisadi hayata yansımasıdır. Merkantilizmin en önemli
temsilcileri Jean Bodin, Thomas Miles, Montaigne, Thomas Mun, Antonia Serra ve Jean
Baptiste Colbert’tır.1
Merkantilizmin temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:2

1.1.1. Zenginliğin Kaynağı
Nasıl ki insanlar para biriktirdikçe zenginleşiyor ise ülkeler de kıymetli maden
biriktirmek suretiyle zenginleşmektedir. Dolayısıyla zenginleşmek isteyen ülkenin altın ve
gümüş gibi kıymetli madenlere sahip olması gerekmektedir.

1.1.2. Dünya Zenginliğinin Belli Bir Zaman İçin Sabit Olması
Merkantilistlere göre dünyanın zenginliği sabittir. Dolayısıyla birisinin zenginleşmesi,
ancak bir diğerinin fakirleşmesi pahasına söz konusu olabilecektir. Bunun için de daha fazla
kıymetli maden biriktirmeye dayalı politikalar uygulanmalıdır. Bu politikaları uygulayacak
olan güç ise güçlü, korumacı ve müdahaleci bir devlettir.

1.1.3. İhracat İthalattan Fazla Olması
İhracatın ithalattan fazla olması durumunda (X > M), dış ticaret fazlası söz konusu
olacaktır. İhracatın ithalattan fazla olması, ülkeye gelen kıymetli madenin ülkeden çıkan
kıymetli madenden fazla olduğu anlamına geldiği için ülke zenginliğinde artış meydana
gelecektir.

1.1.4. İhracat Teşvik Edilmeli
Dış ticaret fazlası verebilmek için ihracatın arttırılması gerekmektedir. Bunun için
ihracatı teşvik etmeye dayalı politikaların uygulamasını önerilmiştir. Merkantilistler mamul
mal ihracatını teşvik ederken, ham madde ihracatına karşı çıkmaktadırlar. Çünkü ham
maddelerin işlenmiş biçimde ihraç edilmeleri durumunda daha fazla getiri elde edilecektir.
Ayrıca, ihracatı arttırmak için ihracata konu olan malların yurt içi tüketiminin engellenmesi
gerektiği ileri sürülmüştür.

1.1.5. Üretim Tüketimden Fazla Olmalı
Yurt içi tüketim için gerekenden fazla mal üretilirse fazla üretilen mal dışarıya
satılabilir. Yani ihraç edilebilir. Doğal olarak ihraç edilen mallar karşılığında kıymetli maden
elde edilecektir.
Nazım Öztürk, Piyasanın Başarısızlığından Kamu Ekonomisinin Başarısızlığına Ekonomide Devletin
Değişen Rolü, Ankara: Palme Yayıncılık, 2007, s. 10.
2
Osman Demir, Ekonomide Devlet, SPK Yayın No: 71, 1997, ss. 18-19
1
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1.1.6. İthalat Yasaklanmalı
Merkantilistler ülkeden kıymetli maden çıkışına yol açtığı için ithalata karşı çıkmışlar;
dış ticarette korumacı politikalar izlemişlerdir. Yalnızca ham madde ve nitelikli iş gücü
ithalatına izin vermişlerdir. Şöyle ki ham madde tarihsel bir rastlantı ile ülkenin topraklarında
olmakta ya da olmamaktadır. İthalatının yasaklanması durumunda, ilgili ham madde ile
yapılabilecek üretimden yoksun kalınacaktır. Kaldı ki, ham madde ithal edildiğinde
karşılığında verilen kıymetli madenden daha fazlası, ham maddenin mamul mala
dönüştürülmesi durumunda yapılan satıştan kazanılacaktır. Yine, nitelikli iş gücüne sahip
olmanın önemini göz önünde bulundurarak verimliliği arttırmak için ithalatına izin verilmiştir.

1.1.7. Devlet Ekonomiye Aktif Müdahalesi
Merkantilistler, devletin aktif müdahalesinden yana olmuşlardır. Devletin güçlü olması
durumunda ihracatı teşvik edici, ithalatı yasaklayıcı politikaları (gümrük vergileri vb.
kısıtlamalar ve yasaklamalar) uygulama gücü olacaktır. Dolayısıyla Merkantilistler, dış ticaret
fazlası vermeye dayalı politikaları uygulayacak aktif bir devlet öngörmüşlerdir. Merkantilist
politikalar, Fransa’da Colbertizm, Almanya’da Kameralizm adı altında uygulanmıştır.

1.1.8. Güçlü Devlet Anlayışı
Merkantilistler güçlü bir devletten yana olmuşlardır. Güçlü bir devlete sahip olabilmek
için Merkantilistler devletin güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmasını arzulamışlardır.
Coğrafi keşiflerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetlerinin revaçta
olduğu bir dönemde güçlü bir ordu gerek sömürgeler elde etmek, gerekse yapılan ticareti
kontrol edebilmek için son derece önemlidir. Korumacı, devletçi ve devletin görünen elini
kullanan bir anlayış söz konusu olmuştur.
Merkantilist politikaların zamanla işlemediği görülmüştür. Bu durumun iki nedeni
vardır.

Birincisi, dış ticaret fazlasının sürekli aynı ülkelerde toplanması, o ülkelerde
kıymetli maden stokunun artmasına neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle, o ülkelerdeki para
stoku artmıştır. Para stokunun artması ise paranın değerinin düşmesine yani enflasyona yol
açmıştır.

İkincisi, tek taraflı dış ticaret fazlası vermeye dayalı bir iktisat politikası
sürdürülebilir değildir. Zenginliğin sürekli aynı ellerde toplanması, ticari partnerlerin
yoksullaşması anlamına gelmektedir. Ticari ortakların yoksullaşması ise bir süre sonra ticaret
yapma imkânının ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

1.2. Fizyokrasi
Merkantilistlerin zenginliğin tek kaynağını para olarak kabul etmelerine karşı
çıkmışlardır. Fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı para değil, doğadır. Fizyokrasi,
Merkantilizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
8

En önemli temsilcileri François Quesnay, Robert Jacques Turgot, Le Marquis de
Mirabeau, Abbé Nicolos Baudeau ve Pierre Samuel du Pont de Nemours’tır.3
Fizyokrasinin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:4

1.2.1. Tek Üretken Sektörün Tarım Olması
Fizyokratlara göre tek bir üretken sektör vardır, o da tarımdır. Sanayi ve ticaret
yapmak suretiyle ortaya net bir fazlalığın çıkması mümkün değildir. Oysaki tarım, doğanın
yoktan var edici gücü sayesinde insanlara sürekli nimetler sunabilmektedir. Diğer sektörler,
topraktan elde ettikleri girdileri işleyerek şekil değiştirme dışında yoktan herhangi bir şey
üretemezler. Örneğin bir marangozun yapmış olduğu masa kullanmış olduğu keresteden
büyük olamaz. Dolayısıyla fizyokratlara göre tarım dışındaki diğer sektörler kısırdır. Net fazla
veren tek bir sektör vardır, o da tarımdır.

1.2.2. Tek Vergi Sistemi
Tek üretken sektörü tarım olarak kabul eden fizyokratlara göre tek vergi sistemi
uygulanmalı ve bu vergi tarımdan alınmalıdır.

1.2.3. Ekonomik Tablo
Fizyokratların en önemli temsilcilerinden Quesnay tarafından yazılmıştır. Quesnay, bu
çalışmasında toplumu toprak sahipleri, ticaret ve diğer kısır meslek sahipleri (sanayi gibi)
olmak üzere üçe ayırmıştır. Quesnay bu üçlü yapı içinde üretilen net ürünün nasıl
paylaşıldığını ele almıştır.

1.2.4. Doğal Düzen Fikri
Doğal düzene müdahale edildiğinde sorunlar çıkar. Eğer doğal düzene müdahale
edilmezse herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Fizyokratlara göre, nasıl ki evrenin kendine has
bir doğal düzeni varsa, ekonominin de kendine has bir doğal düzeni mevcuttur. Bu doğal
düzen çerçevesinde ekonomi, kendi kendini düzenleyecektir. Dışarıdan herhangi bir
müdahaleye gerek bulunmamaktadır. Bu yüzden de “laissez faire laissez passer (Bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler)” ilkesini benimsemişlerdir. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” ilkesi devlet müdahalesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu düzende devletin görünen
eli, yerini piyasa mekanizmasına bırakmaktadır. Çünkü fizyokratlar devlete değil, doğal
düzene güvenmektedirler. Bu yüzden de devlet faaliyetleri sadece, güvenlik, adalet gibi
konularla sınırlı olmalıdır.

Öztürk, Piyasanın Başarısızlığından Kamu Ekonomisinin Başarısızlığına Ekonomide Devletin Değişen
Rolü, s. 16.
4
Demir, age ,ss. 19-23.
3
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1.2.5. En İyi Yönetim Biçimi: Krallık
Fizyokratlara göre, en iyi yönetim krallıktır. Ancak bu kral, mutlak monarşik anlamda
bir kral değildir. Bu kral âdeta büyük bir orkestranın şefi gibi minimum yasa ile maksimum
otorite sağlar ve bu otoritesini doğal düzeni bozmadan işleri kolaylaştırmak için kullanır.
Örneğin, toprağın yılda bir kez sürülmesi, özel mülkiyetin korunması, doğal düzene muhalif
uygulamaların kaldırılması veya engellenmesi gibi düzenlemeleri üstlenir.

1.2.6. Zenginliğin Kaynağının Tarımsal Üretim Olması
Fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı tarımsal üretimdir. Zira fizyokratlar ticareti net
üretim yapmayan kısır bir sektör olarak ele almaktadır. Ayrıca sürekli olarak dış ticaret fazlası
vermek de mümkün değildir. Ticaretin sürdürülebilir olabilmesi için sürekli olarak daha fazla
ihracat yapma isteğinin olmaması gerekmektedir. Dolayısı ile Merkantilistlerin dış ticaret
fazlası verebilmek için uygulanmasını ileri sürdüğü korumacı politikalar, fizyokratlarda yerini
serbest ticarete dayalı bir anlayışa bırakmıştır. Ancak fizyokratların serbest ticareti
savunmalarının altında dış ticaretin kârlı ve verimli olmasına dayalı bir anlayış değil; doğal
düzen fikri yatmaktadır. Zira doğal düzen düzenler anlayışı geçerlidir.

1.2.7. Dışarıdan Müdahaleye Gerek Olmaması
Doğal düzen, alıcı ve satıcılar için daha iyi olan iktisadi olarak kararlı dengeyi
sağladığı için devlet sınırlandırılmalıdır. Fizyokratlara göre, kişiler kendi çıkarlarını
maksimize etmek için uğraşırlarken aynı zamanda toplumsal çıkarları da maksimize ederler.
Doğal düzene dışarıdan herhangi bir müdahaleye (örneğin devlet müdahalesine) gerek yoktur.
Çünkü bireyler kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışırlarken, aynı zamanda toplumsal
çıkarları da maksimize etmektedirler. Örneğin, devlet ekonomiye müdahale etmezse
piyasaların doğal işleyişi, enflasyon, işsizlik, dış ticaret gibi konularda ortaya çıkan
problemleri kendiliğinden çözecektir. Dolayısıyla devlet sınırlanmalı ve ekonomiye müdahale
etmemelidir. Fizyokratlara göre doğal düzen anlayışının devamı özel mülkiyetin korunması
ile sağlanabilir.
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Uygulamalar
Hep aynı kişilerin kazandığı bir poker devam edebilir mi? Elbette ki bir süre sonra
masada oyun oynamak için yeterli oyunca kalmayacaktır. Yani oyunun devam edebilmesi için
güçlü oyuncuların zaman zaman kaybetmesi mi gerekir?
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Uygulama Soruları
1)

Merkantilistler ve fizyokratlara göre devletin ekonomideki yerini karşılaştırınız.

2)

Doğal düzen fikrini analiz ediniz .
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
15. yy’da Merkantilizm akımının doğması ile çöküşü arasında geçen süreçte
Merkantilizm akımının argümanları analiz edilmiştir. Merkantilizmde zenginliğin kaynağının
ne olduğu, dış ticarette ihracattan ithalattan fazla olmasını, devletin ekonomideki rolü
incelenmiştir. Merkantilizm akımına tepki olarak doğan fizyokraside tek üretken sektörün
tarım olduğu, tek vergi sisteminin benimsendiği, doğal düzen fikrinin olduğu ve devlet
müdahalesinin sınırlandığı temel argümanlar analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, Merkantilist düşünce ile uyumlu bir uygulama
değildir?
a) Dış ticaret fazlasının eritilmesi
b) İhracatın desteklenmesi
c) Hammaddeden çok, mamul mal ihracına önem verilmesi
d) Ticaret filosunun geliştirilmesi
e) İthalattan koruyucu gümrük resimlerinin alınması
2) Merkantilistler aşağıdakilerden hangisine karşı çıkar?
a)Yerli üretimin korunmasına
b) İhracatın teşvikine
c) Güçlü bir deniz taşıma filosunun oluşturulmasına
d) Bir ülkenin güç ve zenginliğinin, sahip olduğu kıymetli maden stokuyla
ölçülmesine
e) Gümrük tarifelerinin mümkün olduğu kadar düşük tutulmasına
3) Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir düşünce akımıdır.
b) Devletin ekonomik faaliyetlere müdahale etmemesi gerektiğini savunur.
c) Ulusal servetin kaynağı olarak değerli madenleri görür.
d) Uluslararası ekonomik ilişkilerin, aynı anda bütün ülkelerin refahını arttırmasının
mümkün olduğunu öne sürer.
e) Hammadde ithalatının kısıtlanması gerektiğini savunur.
4)“Ekonomik Tablo” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
a) Quesnay
b) Smith
c) Walras
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d) Marshall
e) Thomas
I-

Zenginliğin kaynağı kıymetli maden biriktirmeye bağlıdır.

II-

Dünya zenginliği sabittir.

III-

Güçlü ve müdahaleci bir devlet olmalıdır.

IV- İthalat ihracattan fazla olmalıdır, tüketim ise üretimden fazla olmalıdır.
5) Yukarıdaki öncüllerden hangisi Merkantilizmle ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) I, IV
b) II, IV
c) I, II, III
d) Yalnız IV
e) Yalnız II
6) Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Merkantilist okulun öncülerinden değildir?
a) Jean Bodin
b) Thomas Miles
c) Thomas Mun
d) Montaigne
e) Thomas Robert Malthus
7) Tek üretken sektörün tarım olduğu ve sadece tarımdan vergi alınması
gerektiğini ileri süren iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fizyokrasi
b) Merkantilizm
c) Klasik okul
d) Keynesyen okul
e) Monetarist okul

15

8) Aşağıdakilerden hangisi fizyokratlarla ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Doğal düzen düzenler.
b) En iyi yönetim biçimi krallıktır.
c) Zenginliğin kaynağı tarımsal üretimdir.
d) Dışarıdan müdahaleye gerek yoktur.
e) Dış ticaret devlet kontrolünde olmalıdır.
9) Aşağıdakilerden hangisi fizyokratların temel varsayımlarından biridir?
a) Para politikası önemlidir.
b) Maliye politikası önemlidir.
c) Çarpan analizi önemlidir.
d) İhracat teşvik edilmeli, ithalat yasaklanmalıdır.
e) Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir.
10) Fizyokratlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Fransa’da doğup gelişmiştir.
b) Önde gelen liderleri F. Quesnay ve Hume’dur.
c) Tek üretken sektör olarak toprağı görürler.
d) F. Quesnay’nin “Ekonomik Tablo”su en önemli çalışmadır
e) Merkantilistlerle aynı görüşleri paylaşmışlardır.

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) c, 4) a, 5) d, 6) e, 7) a, 8) e, 9) e, 10) e
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2. KLASİK OKUL

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Tam Rekabet Şartlarının Geçerliliği
2.2. Tam İstihdam Fikri
2.3. Say Yasasının Geçerliliği
2.4. Arz Yanlı Bir Yaklaşım Olması
2.5. Uzun Dönemli Bir Analiz Olması
2.6. Gelirin Tamamının Harcandığı Varsayımı
2.7. Faizin Belirlenişi
2.8. Yatırımların Faiz Esnekliği
2.9. Para Talebinin Faiz Esnekliği
2.10. Tasarruf-Tüketim-Yatırım

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Klasik ekolün temel varsayımları nelerdir?

2)

Say yasası nedir?

3)

Klasiklere göre faiz nerde oluşur?

4)

Klasiklere göre para ve yatırımın faiz esnekliği nasıldır?

5)

Nüfus yasası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tam İstihdam

Tam istihdam fikrinin nasıl
işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Say Yasası Geçerlidir

Her arzın kendi talebini
nasıl
doğurduğunun
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Analiz döneminin önemi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Uzun
Dönemli
Analizdir

Bir
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Anahtar Kavramlar


Tam istihdam



Tam rekabet



Say yasası



Nüfus yasası
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Giriş
Klasik iktisat, fizyokrasinin doğal düzen fikrinden etkilenmiş yerine görünmez eli
ikame etmiştir. Temelde devlet müdahalesine karşı olan klasik okul, ekonominin tam
istihdamda olduğunu, görünmez elin düzenlediğini, ücretlerin ve fiyatların esnek olduğunu,
Say yasasının geçerli olduğunu, gelirin tümünün harcandığını ileri sürmüştür.
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2.1. Tam Rekabet Şartlarının Geçerliliği
Klasik iktisatçılara göre ekonomide tam rekabet piyasası koşulları geçerlidir. Tam
rekabet piyasası koşulları şu şekilde ifade edilebilir:

Atomisite Koşulu: Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunmasıdır.
Piyasadaki alıcı ve satıcı sayısının çokluğu fiyatların veri olmasına yol açar. Yani tam rekabet
piyasasında fiyatların herhangi bir üretici ya da tüketici tarafından belirlenmesi mümkün
değildir.

Homojenlik Koşulu: Üretilen mallar arasında nitelik farkı söz konusu değildir.
Ürünlerin ambalajlar, kalitesi, kokusu, dokusu vb. özellikleri birbirinin aynıdır. Dolayısıyla
tüketiciler, farklı firmalar tarafından üretilen mallar arasında tercih yaparken kayıtsız
kalmaktadır.

Mobilite Koşulu: Piyasaya giriş-çıkış serbesttir. Piyasaya girişin önünde
herhangi bir engel yoktur. Ayrıca üretim faktörleri, en yüksek getiriyi elde ettikleri yerlere
herhangi bir engelle karşılaşmaksızın hareket edebilirler.

Tam Bilgi (Şeffaflık) Koşulu: Üretici veya tüketici olarak piyasada yer alan
iktisadi karar birimleri, olup bitenlerle ilgili olarak tam bilgiye sahiptirler.

2.2. Tam İstihdam Fikri
Ekonominin daima tam istihdamda olduğu fikri ilk defa klasik iktisatçılar tarafından
ortaya atılmıştır. Klasik iktisatçılara göre, ekonomi daima tam istihdamdadır. Tam
istihdamdan sapmalar olabilir. Ancak bunlar geçici durumlardır. Esnek ücret ve fiyat
mekanizması sayesinde ekonomi tam istihdama kendiliğinden geri dönecektir. Dolayısıyla
dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Tam istihdam durumunda olan bir
ekonomide dışarıdan yapılan müdahalelerle çıktı düzeyini arttırmak mümkün değildir. Bu
durumu şekil yardımıyla açıklamak mümkündür:

Şekilde AS, toplam arz eğrisini; AD, toplam talep eğrisini göstermektedir. Tam
istihdam durumunda olan bir ekonomide toplam arz eğrisi (AS) dikey eksene paraleldir.
Başlangıçta ekonomi, toplam arz eğrisi ile toplam talep eğrisinin kesiştiği A noktasında
dengede iken, fiyatlar genel düzeyi P0, gelir düzeyi ise Yt tam istihdam gelir düzeyine eşittir.
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Böyle bir ekonomide devletin toplam talebi genişletici para ya da maliye politikası ile
ekonomiye müdahale ettiğini varsayalım. Yeni durumda AD0 eğrisi, AD1 şeklinde sağa
kayacak ve yeni denge B noktasında oluşacaktır. B denge noktasında fiyatlar genel düzeyi P1
düzeyine çıkarken (enflasyon meydana gelirken), gelir (çıktı) düzeyinde herhangi bir
değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla Klasik iktisatçılara göre, genişletici para ya da maliye
politikaları ile çıktı düzeyini arttırmak mümkün değildir.

Ekonomi tam istihdamda iken toplam arz eğrisi dikey eksene paraleldir. Kısa
dönemde üretimi (çıktıyı) arttırmak mümkün değildir. Üretimin artması (toplam arz eğrisinin
sağa kayması) uzun dönemde ortaya çıkmaktadır. Uzun dönemde teknolojik gelişme
sonucunda verimlikte meydana gelen artış ve nüfusun artması toplam arzın kaymasına
(ekonomik büyümeye) neden olur.


Tam istihdam durumunda toplam arz eğrisinin esnekliği sıfır, eğimi sonsuzdur.

2.3. Say Yasasının Geçerliliği
Klasik iktisat okuluna göre “Her arz kendi talebini yaratır.” şeklinde bilinen Say yasası
(mahreçler yasası ya da pazarlar yasası) geçerlidir. Bu görüş, J. B. Say tarafından ortaya
atıldığı için Say yasası olarak anılmaktadır. Say yasasına göre üretilen her mal satılacaktır.
Say yasasında esas olan malla malın mübadelesidir. Para sadece bu mübadeleye aracılık eder.
Dolayısıyla gerçek satın alma gücünü para değil, mallar temsil etmektedir. Bu durumu şu
şekilde ifade etmek mümkündür:5

Bir kere bir mal üretilmiş olmakla, kendi değerine eşit miktarda başka mal ve
hizmetler satın alma hakkı elde eder. Örneğin, bir terzinin diktiği elbiselerin değeri kadar
başka mallar alma hakkı ortaya çıkmaktadır. Terzinin üç takım elbise dikmesi durumunda, üç
takım elbisenin değerine eş başka mal ve hizmetler satın alma hakkı elde edecektir. Yani
piyasaya mal arz eden herkes, bir taraftan ürettiği malı satmaya çalışmakta; diğer taraftan
ürettiği malın değerine eşit miktarda başka mallar almaya uğraşmaktadır. Bu şekilde
piyasadaki arz ve talep daima birbirine eşit olmaktadır. Dolayısıyla her mal kendi mahrecini
(satış olanağını) kendisi yaratmaktadır.

Bir malın üretimi esnasında kullanılan üretim faktörleri, üretici için bir maliyet
unsuru olarak ortaya çıkarken üretim faktörlerinin sahipleri için bir gelir akımını temsil
etmektedir. Örneğin, bir terzinin takım elbise dikerken kullandığı kumaş, iplik, düğme, vb.
terzi için maliyet unsuru olurken, kumaşı, ipliği ve düğmeyi satan için bir gelir unsurudur.
Say yasası, genel talep yetersizliğinin olanaksız olduğunu ileri sürmekle birlikte, özel
talep yetersizliğinin olabileceğini kabul etmektedir. Çünkü tek tek ele alındığında bazı
malların talepten fazla üretilmiş olması mümkündür. Ancak bu durumun uzun süre devam
etmesi mümkün değildir. Talepten fazla üretilen malların fiyatı derhal düşeceğinden üreticiler
zarar etmeye başlar ve üretimi mevcut talebe göre ayarlamak durumunda kalırlar.
5

Sadun Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, 10. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 1984, ss. 16-17.
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Dolayısıyla fiyat mekanizması, özel talep yetersizliklerinin uzun süre devam etmesini
önlemektedir.6 Bazı malların satılmadığı istisnai durumlar ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, bu
malların fazla üretilmesi değil, diğer malların az üretilmesidir.7
Dikkat edilirse Say yasası ile klasik dikotomi anlayışı arasında güçlü bir bağ söz
konusudur. Zira üretilen bir malın kendi değerine eşdeğerde başka mallar satın alma hakkı
elde edeceği şeklindeki Say yasası aslında parasal ilişkilerin reel ilişkileri etkilemediği, asıl
olanın mal ile malın değişimi olduğu şeklindeki klasik dikotomi anlayışına vurgu
yapmaktadır. Bu yüzden de Say yasası, takas ekonomisinde söz konusudur ve paranın sadece
işlem amacıyla tutulduğu varsayımına dayanmaktadır.

2.4. Arz Yanlı Bir Yaklaşım Olması
Say yasası gereği her arzın kendi talebini doğurduğu düşüncesi, ekonominin sadece
arz tarafından düzenlendiğini göstermektedir. Bu durum talebin tamamen önemsiz olduğu
anlamına gelmemekle birlikte, sadece her arzın kendi talebini doğurduğunu ifade etmektedir.
Çünkü talep koşullarında meydana gelen değişmelerin mutlak fiyatları değiştireceği; nispi
fiyatları değiştirmeyeceği ileri sürülmektedir.

2.5. Uzun Dönemli Bir Analiz Olması
Keynesyen analiz kısa dönemliyken klasik okul analizlerini uzun dönemli olarak
yapmaktadır.

2.6. Gelirin Tamamının Harcandığı Varsayımı
Klasik öğretide gelirin tamamının derhâl ve tamamen harcandığı varsayılır. Burada
gömüleme veya gömülemenin çözülmesi söz konusu değildir. Çünkü para yalnızca işlem
amacıyla elde tutulmaktadır. Dolayısıyla rasyonel iktisadi karar birimleri, ihtiyaçlarından daha
fazla parayı elde tutmayı tercih etmeyeceklerdir. Peki, gelirin tamamı harcanmazsa ne
olacaktır? O zaman satılmayan mallar ortaya çıkacak ve Say yasası geçerliliğini yitirecektir.
Şöyle ki, gelirin bir kısmı harcanmazsa, tasarruflarda artış meydana gelir. Bütün insanlar bu
şekilde hareket ederse herkes piyasada satmak istediğinden az mal satın alacaktır. Bu
durumda ise üretilen her mal Say’ın ileri sürdüğü gibi kendi değerine eşit değil, daha az bir
talep meydana getirecektir. Dolayısıyla toplam talep, toplam arzdan az olacağı için genel bir
talep yetersizliği meydana gelecektir. Bu durum ise üreticilerin üretimi kısmasına neden
olacak ve Say yasası geçerliliğini yitirecektir. Klasik öğretideki bu açığı kapatma görevi
“esnek faiz mekanizmasına” düşmektedir. Bu durumu şekil yardımıyla açıklamak
mümkündür:

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, s. 17.
Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 9.Basım, İstanbul: Remzi
Kitapevi,2000, s. 103
6
7
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Şekilde başlangıç denge noktası, tasarrufların yatırımlara eşit olduğu A noktasıdır. A
noktasında faiz oranı r0 ve bu faiz düzeyinden gerçekleşen tasarruf ve yatırım miktarı OB
kadardır. Tasarruf miktarının OC’ye çıktığını varsayalım. Bu durumda tasarruf miktarı
yatırım miktarından BC kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla BC aralığına eşit bir miktar,
tasarruf sahiplerinin elinde faiz getirmeden kalacaktır. Klasik teori, hiç kimsenin faiz geliri
elde etmeden tasarrufta bulunmayacağını öngördüğü için fazla olan tasarruflar tüketime
gidecektir. Bu durum, tasarruflar yatırıma eşit olana kadar devam edecektir. Benzer olarak
faiz oranı r0 iken, uzun süre tasarruf miktarının OB’den küçük olmasına da imkân
bulunmamaktadır. Bu durumda yatırım talebi, tasarruf miktarından çok olacağı için faiz elde
etmek isteyenler tasarruflarını arttıracaklardır. Yine bu durum, tasarruf-yatırım eşitliği
sağlanana kadar devam edecektir.8 Diğer bir ifadeyle, gelirin tamamı harcanamazsa tasarruflar
artar. Tasarruflar arttığında faizlerde bir düşme meydana gelir. Faizlerde meydana gelen
düşme ise yatırımları arttırır.

Ancak burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus şudur. Bireyler r0
düzeyinden sürekli olarak OC kadar tasarruf yapıyorlarsa tasarruf eğiliminde artış olmuştur.
Dolayısıyla aynı faiz düzeyinde tasarruf miktarının artması, tasarruf eğrisi üzerinde bir
harekete değil, tasarrufun bütünü ile sağa doğru kaymasına neden olur. Bu durumda faiz
oranı, yeni tasarruf eğrisi ile yatırım eğrisinin kesiştiği noktada oluşacaktır. Bu durumu şekil
yardımıyla görmek mümkündür:

8

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, ss. 18-20.
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Dolayısıyla Say yasasının açık bıraktığı nokta, klasik teoride esnek faiz mekanizması
tarafından kapatılmaktadır.9
Keynesyen bakış açısı ile bu durum şu noktalardan eleştirilebilir:

Tasarruf kararı verenlerle yatırım kararı verenler klasiklerin iddia ettiği gibi aynı
kişiler değil, farklı kişilerdir.

Tasarruflar, klasiklerin ileri sürdüğü gibi faizin değil, harcanabilir gelirin
fonksiyonudur.

Yatırımlar, klasiklerin ileri sürdüğü gibi faizin değil, beklentilerin
fonksiyonudur. Diğer bir ifadeyle, Keynesyen analizde yatırımlar, sermayenin marjinal
etkinliği ile faizler arasında kıyaslamaya bağlı olarak yapılır. Buna göre, beklentiler için iyi
bir temel yoksa kolaylıkla değişebilir. Beklentilerin değişmesiyle birlikte, yatırım hacminde
de değişme meydana gelecektir.10


Yatırımların faiz esnekliği düşüktür.


Faizlerin düşmesi, tasarruf artışına değil, para arzı artışına bağlıdır (Likidite
tuzağı durumu hariç).

Tasarruflarda
paradoksuna” yol açabilir.

meydana

gelen

artış,

gelirin

azalmasına

yani

“tasarruf

2.7. Faizin Belirlenişi


Klasiklere göre faiz, tüketimden vazgeçmenin bedelidir.


Keynes’e göre faiz, tüketimden vazgeçmenin bedeli değil, likiditeden
vazgeçmenin bedelidir. Çünkü belli bir gelirin tüketiminden vazgeçilmesi durumunda faiz
geliri elde etmeye hak kazanılmaz. Tüketimden vazgeçilen bu miktarın yani likiditenin
devredilmesi gerekir.

Klasiklere göre, tasarruflar faizin artan bir fonksiyonudur. Faiz oranı arttıkça,
tasarruflar artmakta; faiz oranı azaldıkça tasarruflar azalmaktadır. Bu durumu şekil yardımıyla
görmek mümkündür.

9

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, s. 21.
Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, (Çev.Salih Ak vd.) İstanbul: 1998, s. 352.

10
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Şekilde de görüldüğü gibi faiz oranları arttıkça tasarruf miktarı artmaktadır.


Klasiklere göre yatırımlar, faizin azalan bir fonksiyonudur. Faiz oranları
azalırsa, yatırımlar artmakta; faiz oranları arttıkça yatırımlar azalmaktadır.

Şekilde de görüldüğü gibi faiz oranı azaldıkça yatırım miktarı artmakta; faiz oranı
yükseldikçe yatırım miktarı azalmaktadır.


Klasiklere göre, faiz oranı tasarruf eğrisi ile yatırım eğrisinin kesiştiği noktada;
yani mal piyasası dengesinde oluşmaktadır. Bu durumu şekil yardımıyla görmek mümkündür:
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Görüldüğü gibi Klasiklere göre faiz, tasarrufların yatırımlara eşit olduğu denge
noktasında oluşmuştur.
Keynes bu durumu eleştirir. Çünkü:

Keynes’e göre, tasarruflar faizin değil, harcanabilir gelirin artan bir
fonksiyonudur. Harcanabilir gelir arttıkça tasarruflar artmakta; harcanabilir gelir azaldıkça
tasarruflar azalmaktadır.


Keynes’e göre yatırımlar faizin değil, beklentilerin fonksiyonudur. Faiz oranları
çok düşük düzeyde olsa bile, iktisadi karar birimleri olumsuz beklentilere sahip iseler yatırım
kararı almayabilirler. İktisadi karar birimleri yatırım kararı alırken sermayenin marjinal
etkinliği ile faiz oranlarını karşılaştırırlar. Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranlarından
büyükse yatırım yapılır; küçükse yapılmaz. Keynes’e göre faiz mal piyasası dengesinde değil,
para arzı ve para talebinin eşit olduğu para piyasası dengesinde oluşmaktadır.

2.8. Yatırımların Faiz Esnekliği
Yatırımların faiz esnekliği, faiz oranlarında meydana gelen bir değişmeye karşı
yatırımların ne ölçüde duyarlı olduğunu göstermektedir.

Klasiklere göre yatırımların faiz esnekliği yüksektir. Dolayısıyla faiz oranlarında
meydana gelen bir değişmeye yatırımların tepkisi nispeten yüksek olacaktır. Bu durumu şekil
yardımıyla görmek mümkündür:
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Say yasasının önemli bir açığını bilindiği gibi esnek faiz mekanizması
kapatıyordu. Yani tasarruflar artığında faizler düşüyor ve yatırımlar artıyordu. Bu ilişkinin
gerçekleşebilmesi için yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması gerekir.

Keynesyenlere göre yatırımların faiz esnekliği düşüktür. Dolayısıyla faiz
oranlarında meydana gelen bir değişmeye yatırımların tepkisi nispeten düşük olacaktır. Zira
Keynesyen iktisatta yatırımlar faizin değil, beklentilerin fonksiyonudur. Bu durumu şekil
yardımıyla görmek mümkündür.


Yatırımların faiz esnekliğinin düşük olmasının kabulü, Keynesyen okulda para
politikasına kuşku ile bakılmasına yol açar. Zira Keynes etkisi, reel para arzı arttığında faiz
oranlarının düşeceğini, yatırımların ve hasılanın artacağını ifade eder. Ancak, bu sonucun
ortaya çıkmasını engelleyen iki durum vardır.

Yatırımların faiz esnekliği düşük olduğu için faizlerdeki düşmeye yatırımların
duyarlılığı düşüktür.

değildir.

Ekonomi likidite tuzağında ise para arzını arttırarak faizleri düşürmek mümkün

2.9. Para Talebinin Faiz Esnekliği
Para talebinin faiz esnekliği, para arzı değişmesine faizin ne ölçüde duyarlı olduğunu
belirlediği için para politikasının etkinliği açısından önemlidir. Para talebinin faiz esnekliği
arttıkça para arzı artışları karşısında faiz oranında meydana gelen düşme azalmaktadır.
Tersine, para talebinin faiz esnekliği azaldıkça para arzı artışları karşısında faiz oranında
meydana gelen düşme artmaktadır.

Klasik iktisatçılara göre, para talebi faize karşı duyarlı değildir. Para talebinin
faiz esnekliğinin sıfır olarak ele alınması, paranın dolanım hızının sabit olduğu varsayımı ile
ilgilidir. Zira para yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir. Para arzındaki değişiklikler
aracılığıyla, faiz oranlarını, istihdam ve çıktı düzeyini etkilemek mümkün değildir. 11 Para
arzında meydana gelen artış, fiyatlar genel düzeyini arttırır.

11

Osman Z. Orhan ve Seyfettin Erdoğan, Para Politikası, Ankara: Palme Kitapevi, 2007, ss. 135-137.
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Keynesyen iktisatçılara göre, para talebinin faiz esnekliği yüksektir. Çünkü para,
finansal aktiflerin yakın bir ikamesi olarak kabul edilmiştir. Para talebinde meydana gelen
artış, tahvil talebinin azalmasına neden olur. Para arzında meydana gelen bir artış ise bu tür
aktiflerin satın alınması ile giderilir. Finansal aktifler arasında böyle yüksek bir ikamenin
olması Keynesyen teoride para talebinin faiz esnekliğinin yüksek olması sonucunu doğurur.12
Keynesyen iktisatta para talebi sıfır opsiyonludur. Yani karar birimleri servetlerinin tümünü
ya para ya da tahvil olarak tutarlar. Bu durum tablo yardımıyla gösterilebilir.

Para finansal aktiflerin yakın bir ikamesi olduğu için faiz oranı arttığında para talebi
azalmakta, tahvil talebi artmaktadır. Tersine faiz oranı azaldığında para talebi artmakta, tahvil
talebi azalmaktadır. Görüldüğü gibi para talebi ile faiz oranı arasında güçlü bir ilişki
bulunmaktadır. Para talebinin faize duyarlılığı yüksekken para arzı arttığında faiz oranlarında
meydana gelen düşme küçük olacaktır. Faiz oranlarında meydana gelen düşmenin küçük
olması ise yatırımlardaki artışın düşük olması anlamına gelmektedir. Yani para politikasının
etkinliği düşüktür.

Monetaristlere göre, para talebinin faiz esnekliği düşüktür. Çünkü monetaristlere
göre para, hem finansal hem de reel aktiflerin ikamesidir. Para talebi arttığında tahvil, hisse
senedi, evler, dayanıklı mallar satılır. Para arzı arttığında ise elde tutulmak istenen miktarı
aşan fazlalık para, tahvil, hisse senedi, ev, dayanıklı mallar gibi varlıkların satın alımına
gitmektedir. Paranın ikamesi olduğu aktiflerin sayısı arttıkça finansal aktiflerle ikame derecesi
azalır. Bu durum ise para talebinin faiz esnekliğinin düşük olmasına neden olur.13

Vural Savaş, Politik İktisat, 2.Bası, İstanbul: Beta Yayınevi, 1994. s. 219.
Savaş, Politik İktisat, s. 219.

12
13
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2.10. Tasarruf-Tüketim-Yatırım:

Klasiklere göre tasarruf, faizin artan bir fonksiyonudur. Faiz oranı artarsa,
tasarruf artar; faiz oranı azalırsa, tasarruf oranı azalır. Keynes, bu duruma karşı çıkar.
Keynes’e göre tasarruf, harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur. Harcanabilir gelir arttıkça
tasarruflar artar. Harcanabilir gelir azaldıkça, tasarruf düzeyi azalır.

Klasiklere göre tüketim, faizin azalan bir fonksiyonudur. Faiz oranı arttıkça,
tüketim miktarı azalır. Faiz oranı azaldıkça, tüketim miktarı artar. 14 Keynes, bu duruma karşı
çıkar. Keynes’e göre tüketim, harcanabilir gelirin artan bir fonksiyonudur. Harcanabilir gelir
arttıkça, tüketim artar. Harcanabilir gelir azaldıkça, tüketim azalır. Monetaristlere göre
tüketim, sürekli gelirin artan bir fonksiyonudur. Sürekli gelir arttıkça, tüketim artmakta;
azaldıkça azalmaktadır.

Klasiklere göre yatırım, faizin azalan fonksiyonudur. Faiz oranı artarsa,
yatırımlar azalır. Faiz oranı azalırsa yatırımlar artar. Keynes, bu duruma karşı çıkar. Keynes’e
14

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, s. 43.
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göre yatırım, sermayenin marjinal etkinliği ve faize bağlıdır. Diğer bir ifadeyle faiz,
beklentilerin fonksiyonudur. Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından büyükse yatırım
yapılır. Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından küçükse yatırım yapılmaz.
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Uygulamalar
Klasik gelenek uzun dönemlidir. Bu durum aslında şunu ifade eder: Klasik gelenek
kısa dönemli sonuçlarla ilgilenmez. Örneğin bir devlet müdahalesinin kısa dönemde olumlu
sonuçlara yol açtığını ama uzun dönemde bu olumlu sonuçların ortadan kalktığını varsayalım.
Klasik gelenek kısa dönemli olumlu sonuçlarla ilgilenmez. Uzun dönemde devlet
müdahalesinden dolayı çıktı düzeyinde bir değişim olmadığına göre devletin ekonomiye
müdahale etmemesi gerektiğini ele alırlar.
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Uygulama Soruları
1)

Klasik dikotomi anlayışını açıklayınız.

2)

Klasik iktisat ile Keynesyen iktisadı karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1776 yılında Adam Smith’in yazdığı Ulusların Zenginliği adlı eserle klasik ekol
doğmuş ve 1929 büyük bunalıma kadar klasiklerin ortaya koyduğu argümanlar geçerli
olmuştur. Bu bölümde bu argümanların bir kısmı incelenmiştir. Bunlar Say yasası, nüfus
yasası, tam rekabet şartlarının geçerliliği, tam istihdam, arz yanlı bir model, uzun dönemli bir
analiz olduğu, faizin yatırım ve tasarrufların eşitlendiği mal piyasası dengesinde oluştuğu,
yatırımların faiz esnekliğinin yüksek olduğu, para talebinin faize karşı duyarsız olduğudur.
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Bölüm Soruları
1)
Klasik yaklaşıma göre, piyasa intibakının gerçekleşmesini sağlayan temel
unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Fiyat istikrarı

b)

Faiz etkisi

c)

Ücret ve fiyatların esnekliği

d)

Politika müdahaleleri

e)

Talep yanlı politikalar

2)

Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçılardan biri değildir?

a)

R. Thomas Malthus

b)

A. Smith

c)

D. Ricardo

d)

J. S. Mill

e)

M. Friedman

3)

Klasik iktisada göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

a)

Her arz kendi talebini yaratır.

b)

Toplam gelirdeki değişmeler para talebini etkilemez.

c)

Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken, efektif taleptir.

d)

Toplam çıktı düzeyini belirleyen değişken, para arzıdır.

e)

Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî geliri etkiler.

4)
“Her arz kendi talebini yaratır.” şeklindeki Say yasasını aşağıdaki
iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir?
a)

Malthus

b)

Ricardo

c)

Keynes

d)

Nassau Senior
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e)

Samuelson

5) Mutlak üstünlükler teorisi hangi iktisatçıya aittir?
a)

Adam Smith

b)

David Ricardo

c)

Jean Baptiste Say

d)

Thomas Robert malthus

e)

John Stuart Mill

6) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi hangi iktisatçıya aittir?
a)

Keynes

b)

Friedman

c)

Ricardo

d)

Quesnay

e)

Smith

7) Dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı kimdir?
a)

Say

b)

Mill

c)

Marshall

d)

Lucas

e)

Malthus

8) Klasiklere göre toplam arz eğrisinin eğimi nasıldır?
a)

Yatay eksene paraleldir.

b)

Dikey eksene paraleldir.

c)

Nispeten diktir.

d)

Nispeten yatıktır.

e)

Pozitif eğimli doğrudur.
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Teknolojik gelişme

I.

Nüfusun artması

II.
III.

Verimliliğin artması

IV.

Talebin artması
9) Yukarıdakilerden hangisi Klasiklere göre toplam arz eğrisini sağa kaydırır?
a)

Yalnız I

b)

I ve II

c)

II ve IV

d)

I, II ve III

e)

Yalnız II

10) Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisada göre yanlış bir ifadedir?
a)

Klasiklere göre faiz, tüketimden vazgeçmenin bedelidir.

b)

Klasiklere göre tasarruflar faizin artan fonksiyonudur.

c)

Klasiklere göre yatırımlar faizin azalan fonksiyonudur.

d)

Klasiklere göre para talebi faize karşı duyarlı değildir.

e)

Klasiklere göre faiz oranı para talebi ile para arzının kesiştiği para piyasasında

oluşur.

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) b, 5) a, 6) c, 7) b, 8) b, 9) d, 10) e
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3. KLASİK OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Ücretlerin ve Fiyatların Esnek Olması
3.2. İşsizlik Meselesi
3.3. Emek Arzı ve Talebi
3.4. Değerin Kaynağı: Emek-Değer Teorisi
3.5. Büyümenin Motoru
3.6. Özgür Bireylerin Maksimizasyonu
3.7. İş Bölümü ve Uzmanlaşmanın Önemi
3.8. Görünmez Fikri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ücret ve fiyatların esnekliği klasiklerde ne anlam ifade etmektedir?

2)

Klasiklerde işsizliğin türü nedir?

3)

Klasiklerde emek arz ve talebi neye göre belirlenir?

4)

Emek değer teorisi ne demektir?

5)

Klasiklere göre büyümenin motoru nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Fiyatların Esnekliği

Esnek ücret ve fiyat
mekanizmasının işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Değerin Kaynağı Emektir

Emek-değer
kavranması

teorisinin

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Bireysel
Maksimizasyonu

Çıkar

Uzmanlaşmanın Önemi

Görünmez El

Bireysel
çıkar
maksimizasyonundan,
toplumsal
çıkar
maksimizasyonuna giden
yolun kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

İş
bölümü
ve
uzmanlaşmanın verimlilik
üzerine etkisi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Görünmez elin işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Ücret ve fiyatların esnekliği



Emek arz ve talebi



İradi işsizlik



Emek değer teorisi



Görünmez el
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Giriş
Klasik iktisat, Fizyokrasinin doğal düzen fikrinden etkilenmiş yerine görünmez eli
ikame etmiştir. Temelde devlet müdahalesine karşı olan Klasik okul, ekonominin tam
istihdamda olduğunu, görünmez elin düzenlediğini, ücretlerin ve fiyatların esnek olduğunu,
Say yasasının geçerli olduğunu, gelirin tümünün harcandığını ileri sürmüştür.
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3.1. Ücretlerin ve Fiyatların Esnekliği
Klasik iktisatçılara göre ücretler, fiyatlar ve faiz esnektir. Bu üç değişkenin esnek
olması ekonominin kendiliğinden tam istihdam dengesine yönelmesini sağlamaktadır. Bu
durum şu şekilde ifade edilebilir:
Esnek ücret mekanizması, tam istihdamdan bir sapma olması durumunda, dışarıdan
müdahale edilmeksizin ekonominin kendiliğinden tam istihdama yönelmesini sağlayacaktır.
Örneğin, ekonomide bir işsizlik olması durumunda (eksik istihdam durumu) dışarıdan
devletin müdahale etmesine gerek yoktur. Esnek ücret mekanizması ekonomiyi tekrar tam
istihdama yönlendirecektir. Ekonomide işsizliğin olması, emek arzının emek talebinden fazla
olduğu anlamına gelmektedir. Emek arzı emek talebinden fazla ise reel ücretlerde bir azalma
meydana gelir. Reel ücretlerde meydana gelen azalma emek talebinin artmasına ve işsizliğin
ortadan kalkmasına yol açar. Dolayısıyla ücretler esnek olduğu için tüm işsizler iş bulana
kadar ücretler düşecek ve işsizlik ortadan kalkacaktır.
Esnek fiyat mekanizması, mal piyasasında oluşan bir dengenin müdahale olmaksızın
ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Örneğin bir talep fazlası varsa, esnek fiyat mekanizması
devreye girer ve dengesizlik ortadan kalkar. Yani talep fazlası varsa, fiyatlar talep fazlası
ortadan kalkana kadar yükselir. Tersine, arz fazlası varsa, fiyatlar arz fazlası ortadan kalkana
kadar düşer. Dolayısıyla esnek fiyat mekanizması sayesinde denge, arz ve talebin eşit olduğu
noktada oluşur.
Esnek faiz mekanizması ise tasarruf yatırım eşitliğinin sağlanması açısından
önemlidir. Tasarruflar yatırımları aşarsa, üretilen ama satılmayan mallar ortaya çıkar. Toplam
talebin toplam arzdan az olduğu bu durumda bir talep yetersizliği ortaya çıkacaktır. Talep
yetersizliğinin olması, Say yasasının geçerliliğini yitirmesine yol açar. İşte bu noktada esnek
faiz mekanizması devreye girerek Say yasasının çökmesini önler.
Tasarruf yatırımları aşarsa (tasarruf fazlası varsa), faiz oranı düşer, yatırımlar artar ve
tasarruf yatırım eşitliği yeniden sağlanır.

Tersine, tasarruflar yatırımların gerisinde kalırsa (tasarruf açığı varsa), faiz oranı
yükselir, yatırımlar azalır ve tasarruf yatırım eşitliği yeniden sağlanır.

Keynesyen bakış açısı ile bu durum eleştirilebilir. Çünkü:
Ücretler ve fiyatlar Klasik iktisatçıların ileri sürdüğü gibi esnek değil, rijittir (katıdır).
Örneğin, işsizlik söz konusu olduğunda Klasik iktisatçıların ileri sürdüğü gibi reel ücretler
tüm işsizler iş bulana kadar düşmeyecektir. Çünkü ücretlerin aşağı doğru düşmesini
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engelleyecek asgari ücret yasaları, sendikalar vb. kurumsal örgütlenmeler ve düzenlemeler
söz konusudur. Dolayısıyla işsizlik olması durumunda ücretler aşağı doğru rijit olduğundan
ekonominin tam istihdama yönlendirilmesi için devletin görünen eline ihtiyaç vardır. Yani
devlet, genişletici maliye politikaları ile müdahale ederek ekonomiyi tam istihdama
yöneltebilir.
Keynesyen sistemde tasarruflar yatırımlardan büyükse faiz oranı düşmez. Zira
Keynesyen okulda faiz oranı, tasarruf-yatırım eşitliği ile ifade edilen mal piyasası dengesinde
değil, para arzı-para talebi eşitliği ile ifade edilen para piyasası dengesinde belirlenir.
Keynesyen okulda faiz oranının düşmesi için para arzının artması gerekir.

3.2. İşsizlik Meselesi
Klasik iktisatçılara göre, gayriiradi işsizlik söz konusu değildir. Yani bütün işsizler
ihtiyari (iradi) olarak işsizdirler. Ücretler ve fiyatların esnek olduğu varsayıldığı için işsizlik
olması durumunda emek arzı, emek talebinden fazla olacak ve ücretler tüm işsizler iş bulana
kadar düşecektir. Bu düşüncenin doğal sonucu olarak eğer işçiler yeteri kadar düşük bir
ücretle çalışmaya razı olurlarsa, hiçbir zaman işsiz kalmayacaklardır. İşsizlik, ücret düzeyini
yeterli bulmadığı için çalışmayan iradi işsizlik niteliğinde olacaktır. Ayrıca Klasikler
ekonominin daima tam istihdamda olduğunu varsaydıkları için istihdam sorunu ile yani bir
ekonomideki iş hacmini belirleyen faktörle uğraşmamışlardır.15
Keynesyen iktisada göre işsizlik iradi değildir. Yani bütün işsizler gayriiradi olarak
işsizlerdir. Keynesyen okulda ücretler ve fiyatların aşağı doğru rijit (katı) olduğu varsayıldığı
için işsizlik ortadan kalkmayacaktır. Zira sendikalar, asgari ücret yasaları, örgütsel ve
kurumsal yapı ücretlerin düşmesini engelleyecektir. Bu durumda cari ücret seviyesinden
çalışmaya razı olduğu hâlde iş bulamayan kimseler olacağı için işsizlik gayriiradi nitelikte
olacaktır. Dolayısıyla Klasik okulda işsizlik iradi işsizlik iken, Keynesyen okulda gayriiradi
işsizlik söz konusudur.

3.3. Emek Arzı ve Talebi
Bilindiği gibi emek talep edenler işverenler, emek arz edenler ise işçilerdir. Emek arzı
ve emek talebinin etkilendiği değişkenler konusunda da iktisadi yaklaşımlar arasında görüş
farklılığı bulunmaktadır. Buna göre:
a) Klasik iktisatçılara göre, emek arzı ve emek talebi reel ücrete bağlıdır. Smith’e göre
emeğin de mallar gibi biri gerçek diğeri nominal olmak üzere iki fiyatı vardır. Gerçek ücret,
işçinin emeği karşılığı verilen yaşam için gerekli mal miktarına, nominal ücret ise çalışma
karşılığı ödenen para miktarına eşittir. İşçiler nominal ücrete göre değil, gerçek ücrete göre
zengin veya yoksul olurlar.16 Bu durumu şu şekilde ifade etmek mümkündür: Ücret oranı
belirlenirken, emeğin marjinal ürün gelirine bakılır. Yani nominal ücretler, emeğin marjinal
ürünü ile ürünün fiyatının çarpımına eşittir.
15
16

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, ss. 7-14.
Demir, age , ss. 53-54.
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W = MPPL x P

(1)

Eşitlikte W, nominal ücreti; MPPL, emeğin marjinal ürününü; P ise ürünün fiyatını
ifade etmektedir. Klasik iktisatta emek arz ve talebi reel ücretin fonksiyonu olarak verildiği
için, 1 nolu eşitlikten reel ücret değerini bulmamız mümkündür.

2 nolu eşitlikten görüldüğü gibi reel ücret, emeğin marjinal ürün değerine eşittir. Emek
talebi 2 nolu eşitliğin sağlandığı noktaya kadar devam edeceği için bu eşitlik, aynı zamanda
denge koşulunu vermektedir. Bu yüzden de emek talebi reel ücretin fonksiyonudur.17

Emek arzı reel ücretin artan bir fonksiyonudur. Reel ücret arttıkça emek arzı
artmakta, reel ücret azaldıkça emek arzı azalmaktadır.

✓ Emek arzı reel ücretin artan fonksiyonu olarak kabul edildiğinde emek arz
eğrisi pozitif eğimli olacaktır.

✓ Emek talebi reel ücretin azalan bir fonksiyonudur. Reel ücret arttıkça işverenler
daha az işçi çalıştırmak isteyecekleri için emek talebi azalmakta; reel ücret azaldıkça
maliyetler azaldığı için emek talebi artmaktadır.

Ercan Eren, ‘’Klasik ve Keynesci Makro Analiz’’ , şu kitapta: K. Yıldırım, M. Özer (ed), İktisat
Teorisi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:773, 2003, s. Adres Y., Ankara, 2005, s. 224.
17
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✓ Emek talebi reel ücretin azalan fonksiyonu olarak varsayıldığında emek talep eğrisi
negatif eğimli olacaktır.

Klasik İktisatta emek piyasasında denge, emek arz ve talebinin kesiştiği noktada
oluşmaktadır. Ücretler esnek varsayıldığı için bu dengeden sapma olması durumunda hızla
dengeye geri gelinecektir. Bu durumu şekil yardımıyla ele almak mümkündür:

Şekilde A denge noktasında emek arzı ve emek talebi birbirine eşittir. w0 reel ücret
düzeyinden L0 kadar emek arz ve talep edilmektedir. Bir an için bu ekonomide işsizlik
olduğunu varsayalım. Emek arzının L1, emek talebinin ise L2 olduğu durumda B-C aralığı
kadar iş gücü arz fazlası bulunmaktadır. Bu durumda reel ücretler w0 seviyesine kadar düşer
ve işsizlik ortadan kalkar. Tersine, emek arzının L2, emek talebinin ise L1 olduğu durumda DE aralığı kadar iş gücü talep fazlası bulunmaktadır. Bu durumda reel ücretler w0 seviyesine
kadar yükselir ve iş gücü açığı ortadan kalkar.
b) Keynesyen iktisatçılara göre, emek arzı nominal ücrete, emek talebi reel ücrete
bağlıdır.

Emek arzı nominal ücretin artan bir fonksiyonudur. Nominal ücret (W) arttıkça
işçiler emek arzlarını arttırdığı için emek arzı artmakta; nominal ücretler azaldıkça işçiler
emek arzını azalttığı için emek arzı daralmaktadır. Keynes’e göre, işçiler, emek piyasası ile
ilgili olarak tam bilgi sahibi olmadıkları gibi mevcut alternatifleri de tam olarak
50

bilmiyorlardır. Ayrıca ücret sözleşmeleri yapılırken daima parasal ücrete göre
düzenlenmektedir. İşçiler, emek arz kararlarını reel ücrete bağlı olarak verseler bile sözleşme
süresi içinde fiyatlar arttığında önceden belirlenen reel ücret azalmaktadır.
Dolayısıyla işçiler en azından yeni sözleşme dönemine kadar istediklerinden düşük bir
reel ücretle çalışmak durumundadırlar. Yani işçiler “parasal aldanma (Monetary illusionparasal yanılgı-parasal aldatmaca)” içindedirler. Burada şunu da belirtmekte fayda var.
Parasal aldanma içinde olan işçiler fiyatlar yükseldiği için reel ücretlerinde meydana gelen
düşmeye tepki vermezken (ya da veremezken) nominal ücretlerinin azalmasına şiddetli tepki
gösterirler.18 Buna göre işçiler, parasal aldanma koşulları altında emek arz kararlarını nominal
ücrete bağlı olarak vermektedirler.

✓ Emek talebi reel ücretin azalan bir fonksiyonudur. Reel ücret arttıkça işverenler
daha az işçi çalıştırmak isteyecekleri için emek talebi azalmakta; reel ücret azaldıkça
maliyetler azaldığı için emek talebi artmaktadır.

c) Monetarist iktisatçılara göre, emek arzı beklenen reel ücrete, emek talebi ise reel
ücrete bağlıdır.
✓ Monetaristlere göre emek arzı beklenen reel ücretin artan bir fonksiyonudur.
Beklenen reel ücret arttıkça, emek arzı artmakta; beklenen reel ücret azaldıkça emek arzı
azalmaktadır.

✓ Emek talebi, reel ücretin azalan bir fonksiyonudur. Reel ücret arttıkça işverenler
daha az işçi çalıştırmak isteyecekleri için emek talebi azalmakta; reel ücret azaldıkça
maliyetler düştüğü için emek talebi artmaktadır.

18

Savaş, Politik İktisat, s. 193.
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Bu durumu şu şekilde tablolaştırmak mümkündür.

3.4. Değerin Kaynağı: Emek-Değer Teorisi
Klasik iktisatçılara göre en önemli üretim faktörü emektir. Smith’e göre bir malın
gerçek fiyatı onu üretmenin zahmetidir. Ürettiği malı başka bir kişinin ürettiği mal ile
değiştirmek isteyen kişi için alacağı malın gerçek değeri, kendi sırtından atarak başkalarının
sırtına yükleyeceği zahmete eşittir. Kişinin kendi malı ile mübadele ettiği mal, kendi malı
kadar emek içerir. Emek tüm şeylerin ilk fiyatıdır ve tüm şeyleri satın alacak gerçek satın
alma gücüdür. Smith’e göre emek üretken ve üretken olmayan emek şeklinde ikiye ayrılır.
Üretken emek, ürettiği mala değer katarken üretken olmayan emek hiçbir değer meydana
getirmez. Diğer bir ifadeyle, işçi ürettiği mala kendi geçimi ve patronunun kârı kadar bir
değer kattığı için işverene bir yük teşkil etmez. Hizmetçi ise hiçbir değer oluşturmadığı için
işverene yük olmaktadır. Üretken olmayan emeğin toplam üründen aldığı pay arttıkça
toplumun refahında azalma meydana gelir.19

3.5. Büyümenin Motoru
Klasiklere göre, tasarruflar mutlaka yatırıma dönüşürler ve büyümenin temel
dinamiğidirler. Zira tasarruf oranında meydana gelen artış, faiz oranlarının düşmesine yol
açar. Faiz oranlarında meydana gelen azalma ise yatırımların artmasına yol açar ve tasarruf
yatırım dengesinin oluştuğu yeni noktada ülkede üretilen mal miktarında artış meydana gelir.
Yani büyüme gerçekleşir.

19

Demir, age , ss. 25-26.
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Keynesyen analiz açısından bu durum geçerli olmayabilir. Çünkü:

“Tasarruf Paradoksu” olabilir. Tasarrufların mutlaka yatırıma dönüşeceği
yönünde bir garanti yoktur. Tasarruf artarsa tüketim ve millî gelirde bir azalma meydana
gelecektir.


Tasarruf kararı verenler ile yatırım kararı verenler farklı kişilerdir.



Tasarruf faizin değil; harcanabilir gelirin fonksiyonudur.


Faizler klasiklerin ileri sürdüğü gibi tasarruf yatırım dengesinde değil, para arzıpara talebi dengesinde meydana gelir.

Yatırımlar faizin değil; beklentilerin fonksiyonudur. Faiz oranları çok düşük olsa
bile, iktisadi karar birimleri geleceğe yönelik olumsuz beklentilere sahip ise yatırım kararı
almazlar.


Faizlerin düşmesi, tasarruf artışına değil; para arzı artışına bağlıdır.



Yatırımların faiz esnekliği düşüktür.

3.6. Özgür Bireylerin Maksimizasyonu
Kişiler kendi kendilerine ilgi sayesinde maliyet minimizasyonu ve fayda
maksimizasyonuna yönelirler. Yeteneklerini, teknolojiyi ve kuralları faydalarını maksimize
edecek şekilde yönlendirirler. Dolayısıyla kişisel faydalar maksimum olduğunda, toplumsal
faydalar da maksimum olur.20

3.7. İş Bölümü ve Uzmanlaşmanın Önemi
Smith’e göre iş bölümü ve uzmanlaşmanın başarılması ile birlikte verimlilikte artış
meydana gelecektir. Bu durum şu şekilde gerçekleşecektir:


İşçinin becerisinde ve üretkenliğinde artış meydana gelecektir.


Sürekli aynı işin yapılması ile işi kolaylaştırıcı yöntemler geliştirilerek iş, daha
hızlı ve daha basit bir biçimde yapılabilir hâle gelecektir.


İş değiştirmeden dolayı ortaya çıkan zaman kaybı önlenmiş olacaktır.

Bu konuda Smith’in ünlü “toplu iğne” imalatı örnek gösterilebilir. Buna göre, bir kişi
tek başına toplu iğne üretse günde belki bir toplu iğne üretebilir. Diğer taraftan, bir işçi teli
gerse, ikincisi düzeltse, üçüncüsü kesse, dördüncüsü ucunu sivriltse, beşincisi tepesini ezse,
altıncısı toplu iğne başı yapsa, yedinci parlatsa, sekizinci paketlese, on işçi bir günde kırk

20

Demir, age , s. 27
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sekiz binden fazla toplu iğne üretebilir.21 Dolayısıyla, iş bölümü ve uzmanlaşma ile birlikte
verimlilikte büyük artış meydana gelir.

3.8. Görünmez El Fikri
Klasik iktisatçılar, fizyokratların “doğal düzen” fikri yerine, “görünmez eli” ikame
etmişlerdir. Görünmez el, kişileri faydalarını ve kârlarını maksimize edecek şekilde
davranmaya yöneltir. Dolayısıyla görünmez el, kişisel çıkardan, bencillikten, hırstan,
ihtirastan ve ihtiyatlılıktan beslenmektedir. Kişisel çıkarını maksimize eden bireyler aynı
zamanda kişisel faydaların maksimizasyonunun toplamından oluşan toplumsal fayda
maksimizasyonunu da gerçekleştirmiş olurlar.22

21
22

Demir, age, s. 28
Demir, age , ss. 29-30.
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Uygulamalar
Görünmez el, ücretlerin, faizlerin ve fiyatların esnekliği mekanizmasıdır. İşsizliğin
olduğunu varsayalım. İşsizlik, emek arzının emek talebinden fazla olmasıdır. İşsiz sayısı fazla
ise iş gücünün fiyatı olan ücrette bir azalma meydana gelir ve emek piyasası dengeye yönelir.
Klasik iktisada göre hala işsiz olan kimseler varsa, yeterince düşük bir ücrete çalışmaya razı
olmayan iradi işsizlerdir.
Peki, gerçekten işsizlik varsa tüm işsizler iş bulana kadar ücretler düşer mi? Görünmez
el düzenler mi?
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Uygulama Soruları
1)
Ücret
değerlendiriniz.
2)

ve

fiyatların

esnekliğini

Klasik

ve

Keynesyen

iktisada

göre

Emek arz ve talebini Klasik, Keynesyen ve Monetarist iktisada göre inceleyiniz.

56

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Klasiklere göre ücret ve fiyatlar esnektir. Bu esneklik ekonomiyi kendiliğinden
dengeye getirir. Yine Klasiklere göre işsizliğin türü iradidir. Yani iş bulamayanlar verilen
ücreti beğenmedikleri için işsizlerdir. Klasiklere göre emek arz ve talebi reel ücrete göre
belirlenir ve emek-değer teorisi geçerlidir Büyümenin motoru tasarruflardır. Uzmanlaşma
verimliliği arttırır ve görünmez el düzenler.
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Bölüm Soruları
1)
Klasik modelde istihdam düzeyinin temel belirleyicisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Mal ve hizmetlere olan toplam talep düzeyi

b)

Devletin dış ticaret politikası

c)

Devletin vergi politikası

d)

Devletin harcama politikası

e)

Ücretler ve fiyatlar

2)
Klasik modele göre, arzulanan tasarrufların arzulanan yatırımlardan
büyük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a)

Toplam talep artar.

b)

Reel üretim azalır.

c)

Enflasyon oranı düşer.

d)

Faiz oranları yükselir.

e)

Faiz oranları düşer.

3)
Klasik Modele göre, herhangi bir anda artan işsizlikle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)

Reel ücret artışları iş gücü piyasasındaki arz fazlasını ortadan kaldıracaktır.

b)

Reel ücret azalışları iş gücü piyasasındaki arz fazlasını ortadan kaldıracaktır.

c)

Reel ücret artışları iş gücü piyasasındaki talep fazlasını ortadan kaldıracaktır.

d)

Reel ücret azalışları iş gücü piyasasındaki talep fazlasını ortadan kaldıracaktır.

e)
Reel ücret azalışları iş gücü piyasasındaki arz fazlasını arttırırken talep fazlasını
azaltacaktır.
4)
“Bırakınız yapsınlar” doktrininin ekonomik gerekçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Piyasa başarısızlıkları

b)

Bedavacılık sorunu
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c) Görünmez elin etkinliği
d) Kamu mallarının varlığı
e) Patent haklarının korunması sorunu
5) Klasik iktisada göre ekonomi tam istihdamdan saptığında ekonomiyi tekrar
dengeye getirecek mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Esnek ücret ve fiyat mekanizması

b)

Ücret ve fiyatların katılığı

c)

Devletin aktif müdahalesi

d)

Emek değer teorisi

e)

Tam rekabet piyasası

6)

Klasiklere göre emek arzı neye bağlıdır?

a)

Reel ücrete

b)

Nominal ücrete

c)

Beklenen reel ücrete

d)

Faiz oranına

e)

Beklenen enflasyona

7) Klasiklere göre emek talebi neye bağlıdır?
a)

Nominal ücrete

b)

Reel ücrete

c)

Beklenen enflasyona

d)

Faiz oranına

e)

Beklenen reel ücrete

8) Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçılara göre yanlış bir ifadedir?
a)

Büyümenin motoru tasarruflardır.

b)

En önemli üretim faktörü emektir.

c)

Görünmez el düzenler.
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d)

Uzmanlaşma verimliliği arttırır.

e)

Fayda değer teorisi geçerlidir.

9) Klasiklere göre ücret ve fiyatların esnekliği ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)

Klasiklere göre ücret ve fiyatlar esnektir.

b)
Esnek ücret mekanizması tam istihdamdan bir sapma olduğunda ekonomiyi
yeniden dengeye getirir.
c)
Tasarruflar yatırımlardan fazla olduğunda faizler düşer, yatırımlar artar ve eşitlik
tekrar sağlanır.
d)
Yatırımlar tasarruflardan fazla olduğunda faizler artar, yatırımlar düşer ve eşitlik
tekrar sağlanır.
e)
Esnek ücret ve fiyat mekanizması sayesinde ekonomi eksik istihdamda da
dengeye gelir.
10) Klasiklere göre işsizliğin türü nasıldır?
a)

İradi işsizlik

b)

İradi olmayan işsizlik

c)

Yapısal işsizlik

d)

Teknolojik işsizlik

e)

Mevsimsel işsizlik

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

60

4. KLASİK OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Paranın Yansız Olması
4.2. Mübadele Denklemi
4.3. Paranın Dolanım Hızı
4.4. Para Talebi
4.5. Dış Ticaretin Serbestliği
4.6. Tarafsız Maliye Anlayışı
4.7. Denk Bütçe Anlayışı
4.8. Borçlanma
4.9. Devletin Ekonomiye Müdahale Etmemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Paranın yansızlığı ne anlama gelmektedir?

2)

Klasiklere göre para hangi amaçla talep edilir?

3)

Klasiklere göre dış ticaret nasıl olmalıdır?

4)

Paranın dolanım hızı Klasiklere göre nasıldır?

5)

Klasiklere göre devletin ekonomideki yeri ne olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Para Yansızdır

Klasik
dikotomi
yaklaşımının işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Para Talebi

Paranın yalnızca işlem
amacıyla elde tutulacağının
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Serbest ticaretin dünya
refahı üzerine etkisinin
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Minimal devlet anlayışının
ortaya konması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Dış
Ticaret
Olmalıdır

Serbest

Tarafsız Maliye Anlayışı
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Anahtar Kavramlar


Borçlanma



Para yansızdır



Mübadele denklemi



Denk bütçe



Tarafsız maliye
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Giriş
Klasik okulda para yalnızca işlem amacıyla elde tutulduğu için para yansızdır. Para,
ekonomik ilişkilerin üzerini örten bir peçedir. Asıl olan mal ile malın değişimidir. Klasik
iktisatçılar mübadele denklemini esas alırlar. Dış ticaretin serbestliğini Adam Smith, Mutlak
Üstünlükler Teorisi ile David Ricardo, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi ile ele almıştır.
Klasik gelenek içinde tarafsız maliye anlayışı hâkimdir. Denk bütçeyi önemseyen Klasik okul,
bütçe açıklarına, borçlanmaya ve devlet müdahalesine karşı çıkmıştır.
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4.1. Paranın Yansızlığı
Klasik iktisatçılara göre para yansızdır, nötrdür. Para ekonomik ilişkilerin üzerini örten
bir peçedir. Para, yalnızca ekonomik ilişkilere aracılık etmektedir. Asıl olan, malla malın
değişimidir. Para sadece bu değişime aracılık etmektedir. Bu yüzden parasal ilişkiler reel
ilişkileri etkilemez. Bu duruma “Klasik Dikotomi (ikiye bölünmüşlük)” yaklaşımı
denilmektedir. Paranın ekonomik ilişkilere aracılık ettiği Klasik durumda, yalnızca işlem
(mübadele) güdüsüyle para talep edilmektedir.

4.2. Mübadele Denklemi
Mübadele Denklemi, belli bir dönemde bir ülkede yapılan toplam mal ve hizmet
alışları ile toplam mal ve hizmet satışlarının birbirine özdeş olduğunu ifade etmektedir.
Mübadele Denklemi MV = PT şeklinde ifade edilmektedir. Denklemde,
M : Para miktarını
V : Bir paranın bir yılda kaç kere el değiştirdiğini ifade eden “paranın dolanım hızını”
P : İşlemlerin ortalama fiyatını
T : Ekonomideki işlem miktarını göstermektedir.
Mübadele denkleminin sol tarafı, belli bir dönemde yapılan tüm ödemeleri, sağ tarafı
da bu ödemelere konu olan işlemlerin toplam değerini ifade ettiğinden denklemin sol tarafı ve
sağ tarafı birbirine eşittir. Dolayısıyla Mübadele Denklemi bir özdeşliktir.23 Bu çerçevede
değerlendirildiğinde mübadele denklemi sebep ve sonuçlar ile ilgili bir şey ifade etmez.
Mübadele denklemi, özdeşlik olarak borç ve alacak durumunu gösteren bir muhasebe
denklemidir. Bu denklemde para arzındaki bir artışın fiyatlar genel düzeyini arttırdığı veya
fiyatlar genel düzeyindeki bir artışın para miktarını arttırdığı belirlenmemektedir. Yani
mübadele denklemi ile miktar teorisini aynı kabul etmek doğru değildir.24
Neo-Klasik iktisatçılardan Fisher, mübadele denkleminden yararlanarak “Miktar
Teorisi”ni açıklamıştır. Neo-Klasik iktisat bölümünde tekrar ele alınacak olan bu kısıma
“mübadele denklemi” ile mübadele denklemi yardımıyla açıklanan “Fisher Tipi Miktar
Teorisi”nin aynı şey olmadığını belirtmek için kısaca değinilmiştir. Miktar Teorisi bu
bağlamda şu şekilde ifade edilebilir:

Klasiklere göre paranın dolanım hızı kısa dönemde sabittir. Çünkü fiyatlarla
ilgili beklentiler, halkın alışkanlıkları, ücretlerin ödenme sıklığı ve kurumsal düzenlemeler
kısa dönemde değişmez.

İlker Parasız, ‘’Para Arzı ve Para Talebi’’ , şu kitapta: K.Yıldırım, M.Özer (ed), İktisat Teorisi, Açık
Öğretim Fakültesi Yayını No:773, 2003, s. 280.
24
İlker Parasız, Para Teorisi ve Politikası, Bursa: Ezgi Kitapevi, 2007, s. 107.
23
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Klasiklere göre ekonomide üretilen mal miktarını gösteren T de kısa dönemde
değişmez. Çünkü Klasikler ekonominin daima tam istihdamda olduğunu ileri sürmektedir.
Tam istihdamda olan bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamı üretim sürecine dâhil olduğu
için kısa dönemde üretilen mal ve hizmet miktarını arttırmak mümkün değildir. Üretimi ancak
uzun dönemde arttırmak mümkündür. Uzun dönemde teknolojik gelişme, nüfus artışı, emeğin
ve sermayenin verimliğinin artışı gibi nedenlerden dolayı üretilen mal miktarı arttırılabilir.

Klasiklere göre bu eşitlikte “V” ve “T” sabit olduğuna göre, para arzında (M)
meydana gelecek bir değişiklik, fiyatlar genel düzeyinde (P) bir değişiklikle dengelenir. Diğer
bir ifadeyle, para arzında meydana gelen bir değişiklik aynı yönde ve aynı oranda fiyatlar
genel düzeyini arttırır. Örneğin Klasiklere göre, para arzında meydana gelen %10’luk bir
artış/azalış, fiyatlar genel düzeyini %10 arttırır / azaltır.

Modern miktar teorisine göre, para arzında meydana gelen bir artış aynı yönde
fakat daha yüksek oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır. Örneğin, para arzında meydana gelen
bir artış, fiyatlar genel düzeyini %10’dan daha fazla arttırır.

4.3. Paranın Dolanım Hızı


Klasik iktisatçılara göre paranın dolanım hızı kısa dönemde sabittir.



Keynesyen iktisatçılara göre, paranın dolanım hızı istikrarsızdır.



Monetarist iktisatçılara göre, paranın dolanım hızı istikrarlı ve öngörülebilirdir.

4.4. Para Talebi

Klasik iktisatçılara göre para, yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir.
Klasiklere göre para talebi, faiz oranlarındaki değişmelere karşı duyarlı değildir. Yani para
talebi ile faiz oranı arasında ilişki yoktur.

Keynesyen iktisatçılara göre para, işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talep
edilmektedir.

Monetarist iktisatçılara göre para talebi, sürekli gelire, beşerî servete, beşerî
olmayan servete ve beklenen enflasyon oranına bağlıdır.

4.5. Dış Ticaretin Serbestliği
Klasiklere göre dış ticaret serbest olmalıdır. Smith, dış ticaretin serbestliğini savunmak
amacıyla “Mutlak Üstünlükler Teorisini”; Ricardo “Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini”
ileri sürmüştür.
Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne göre, her ülke ucuza ürettiği malların
üretiminde uzmanlaşmalı ve bu malları ihraç etmeli; pahalıya ürettiği malları ise ithal
etmelidir. Bu şekilde üretim faktörlerinin ve malların etkin dağılımı sağlanarak üretimde artış,
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fiyatlarda düşüş meydana gelir. Dolayısıyla dünya refahında bir artış meydana gelir. Bu
durumu aynı miktarda emekle ülkelerin ürettikleri mal miktarını gösteren bir örnekle
açıklamak mümkündür.
Kumaş

Makine

Türkiye

15

10

Almanya

8

14

Örneğe göre Türkiye kumaş üretiminde mutlak olarak üstünken Almanya makine
üretiminde mutlak olarak üstündür. Bu durumda Türkiye kumaş üretiminde uzmanlaşıp
makineyi Almanya’dan satın alırsa veya Almanya makine üretiminde uzmanlaşıp, kumaşı
Türkiye’den satın alırsa, bu ticaretten her iki ülke ve dünya refahı olumlu etkilenecektir.
Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne göre, bir ülke her iki malın üretiminde de mutlak olarak
üstünse dış ticarete katılmasına gerek yoktur. Fakat Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisi’ne göre böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Bir ülke her iki malın üretiminde
mutlak olarak üstün olsa bile, dış ticaret imkânı hâlâ söz konusudur. Çünkü Ricardo’ya göre
önemli olan mutlak üstünlük değil, karşılaştırmalı üstünlüktür. Zira karşılaştırmalı üstünlük
olan her durumda mutlak üstünlük mevcuttur. Bu durumu Türkiye ve Almanya’nın aynı
miktar emek ile ürettiği ürünlerden oluşan bir örnekle ifade etmek mümkündür:
Kumaş

Makine

Türkiye

15

10

Almanya

8

9

Yukarıdaki örnek mutlak üstünlüklere göre ele alındığında bu iki ülke arasında dış
ticaret söz konusu değildir. Ancak Karşılaştırmalı Üstünlüklere göre, Türkiye ve Almanya’nın
üretim oranları kumaşta 15/8, makinede 10/9 olduğu için Türkiye, kumaş üretiminde
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Diğer bir ifadeyle Türkiye kumaş, Almanya makine
üretmeli ve üretmedikleri malları birbirlerinden satın almalıdır.
Ricardo’nun Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin özellikleri şunlardır:25


Emek-değer teorisine dayanır.



Tek maliyet unsuru emek kabul edilmiştir.



Emeğin homojen olduğu varsayılmıştır.



İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise tam hareketsizdir.


Arz teorisi olarak ele alınır, iç fiyatların tamamen arz tarafından belirleneceğini
kabul ederek fiyatı belirleyen ikinci önemli faktör olan talep koşullarını dikkate almaz.
25

Nazım Öztürk, Dış Ticaret-Kuram-Politika-Uygulama. Ankara: Palme Yayınevi, 2008, ss. 17-21.
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Tam uzmanlaşmaya dayanır.



Statik bir modeldir.



Bütün faktör ve mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir.



Ülke içinde gelir dağılımı ticaretten etkilenmez.



Teknolojik değişme yoktur.



Sabit üretim maliyetlerine dayanır.



Ulaştırma masrafları yoktur ve yalnızca takasa dayalı ticaret vardır.


Ülkeler arasındaki üretim maliyetleri farklı olduğu sürece kârlı ticaret imkânı
söz konusudur.

4.6. Tarafsız Maliye Anlayışı
Klasik iktisatçılar tarafız maliye anlayışını benimsemişlerdir. Devletin uyguladığı
kamu harcama ya da gelir politikasının üretici ya da tüketici kararlarını etkilememesi “tarafsız
maliye anlayışı” olarak ifade edilmektedir.26 Örneğin, devletin uyguladığı vergi politikası
üreticilerin yatırım kararlarını olumsuz etkiliyorsa bu, tarafsız maliye anlayışı ile bağdaşmaz.
Keynesyen iktisat ise talep yanlı iktisat politikaları ile ekonomik dengenin etkilenebileceğini
ileri sürmüştür. Dolayısıyla bir istikrarsızlık durumunda devlet, kamu harcaması veya kamu
gelirleri gibi maliye politikası araçları ile müdahale etmelidir.

4.7. Denk Bütçe Anlayışı
Klasik iktisatçılara göre, en iyi bütçe denk ve küçük bütçedir. Denk bütçe, devlet
gelirlerinin devlet giderlerine eşit olması durumudur. Çünkü devlet bütçesi ile aile bütçesi
arasında bir fark yoktur. Tıpkı ideal bir aile bütçesi gibi devlet bütçesinin de gelirinin giderine
denk olarak hazırlanması gerekmektedir. Klasikler, bütçe açıklarına şiddetle karşı
çıkmaktadırlar. Çünkü bütçe açıkları vergi artışları, borçlanma veya para basımı ile finanse
edilmek zorunda kalınacaktır. Yine bütçe açıklarına karşı çıktıkları kadar, bütçe fazlalarına da
karşı çıkarlar. Çünkü bütçe fazlasının olması durumunda politika yapıcılar, bu bütçe fazlasını
popülist alanlarda kullanarak hem devletin etkin olmayan biçimde büyümesine hem de
verimsizliğe yol açacaktır. Keynesyen iktisat, bütçe açıklarına karşı değildir. Keynesyen
iktisada göre, bütçe politikası bir maliye politikası aracı olarak kullanılabilir. Ekonominin
durgunluk içinde olduğu dönemlerde bütçe açığı vermek suretiyle ekonomik canlanma tesis
edilebilir. Diğer taraftan, enflasyonist bir baskının olduğu dönemde ise bütçe fazlası vermek
suretiyle, enflasyonist baskı kontrol altına alınabilir.

Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Genişletilmiş 6. Basım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim,
Sağlık ve Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, No:18, 2002, s.6.
26
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4.8. Borçlanma
Klasik iktisatçılara göre, kamu harcamaları genellikle üretken olmayan verimsiz
alanlara yönlendirilmektedir. Kamu harcamaları arttıkça devletin ekonomi içindeki ağırlığı da
artacaktır. Bu durum ise savurganlığa yol açacaktır. Bu yüzden kamu harcamaları devletin
olağan geliri olan vergilerle finanse edilmelidir. Klasik iktisatçılar, borçlanmaya sadece
olağanüstü dönemlerde izin vermişlerdir. Keynes ise borçlanma politikasına karşı değildir.
1929 Krizinden çıkmak için devletin özel kesimin elinde bulunup harcanmayan fonları
borçlanmasını ve harcamasını; bu şekilde ekonomik canlanmanın sağlanabileceğini ileri
sürmüştür.

4.9. Devlet Ekonomiye Müdahale Etmemesi
Klasik iktisatçılara göre, devlet özel kesimin yapacağı işlere karışmamalıdır. Çünkü
özel kesim kendi kişisel faydasını ya da kârını maksimize etmek için çok ince hesaplar
yaparken kamu kurumlarının aynı güdüyle hareket ettiğini söylemek zordur. Bu yüzden
devlet, özel girişimin yapamayacağı, diplomasi, adalet, savunma, genel sağlık, bayındırlık
gibi hizmetleri yerine getirmelidir. Zira ekonomi istikrarlı olduğundan ve görünmez el
düzenlediğinden dışarıdan devlet müdahalesine gerek yoktur.
Klasik iktisada göre, ekonomik faaliyetleri düzenleyen temel unsur, özgürlük ve
kişisel çıkardır. Kişisel çıkar, aynı zamanda toplumsal çıkarla da örtüştüğü için ekonomi
kendiliğinden tam istihdama yönelecektir. Tam rekabet, ücret ve faiz esnekliği söz konusu
olduğunda ekonomi kendiliğinden ve sürekli olarak tam istihdama ulaşmaktadır. Tam
istihdam dengesinden geçici bir sapma olsa bile görünmez el sayesinde dengeye yeniden
dönülecektir. Dolayısıyla devletin ekonomiye müdahale etmesine gerek yoktur.
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Uygulamalar
Klasik iktisatta, tarafsız maliye anlayışı hâkimdir. Konulan bir verginin üreticinin
yatırım, tüketicinin harcama kararını etkilememesi amaçlanmaktadır. Ancak uygulamada bu
durumun tersine rastlamak mümkündür. Örneğin büyük motorlu araçlardan alınan vergiler
daha yüksektir. Bunun nedeni basittir: Bu araçların motoru büyük olduğu için yakıt
tüketimleri fazladır. Yakıt tüketiminin fazla olması, petrol ithalatın fazla olmasına yol açmak
suretiyle cari dengeyi olumsuz etkilemektedir. İşte bu noktada vergi politikası yoluyla büyük
motorlu araç kullanımı caydırılmakta; aksine küçük motorlu araç kullanımı teşvik
edilmektedir.
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Uygulama Soruları
1)

Mübadele denklemini analiz ediniz.

2)

Paranın dolanım hızını Klasik, Keynesyen ve Monetarist okula göre inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Klasiklere göre para yansızdır, nötrdür. Para yalnızca işlem amacıyla elde tutulur. Asıl
olan mal ile malın değişimidir. Yine Klasiklere göre mübadele denklemi geçerlidir. Paranın
dolanım hızı kısa dönemde sabittir, dış ticaret serbest olmalıdır. Klasikler aktif devlet
müdahalesine karşı çıkmışlar ve tarafsız maliye anlayışını benimsemişlerdir. Klasikler
borçlanmaya da karşı çıkmışlar ve denk bütçe anlayışını benimsemişlerdir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisine göre paranın dolaşım hızı sabittir?

a)

Kamu tercihi teorisi

b)

Merkantilistler

c)

Keynesyenler

d)

Klasikler

e)

Monetaristler

2)
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, paranın sadece değişim aracı olma işlevi
üzerinde durur?
a)

Gurley-Shaw yaklaşımı

b)

Chicago yaklaşımı

c)

Klasik yaklaşım

d)

Krediyi içeren geniş görüş

e)

Monetarist yaklaşım

3)

Klasik Miktar teorisine göre aşağıdakilerden hangisi enflasyona neden

a)

Para arzındaki büyümenin reel üretimdeki büyümenin üzerinde olması

b)

Para talebindeki büyümenin para arzından büyük olması

c)

Para arzındaki büyümenin genel fiyat düzeyindeki büyümenin üzerinde olması

d)

Para arzının sürekli olarak büyümesi

e)

Para arzındaki büyümenin reel üretime eşit olması

olur?

4)
Klasik maliyeciler tarafından savunulan “kamu gelirlerinin tarafsızlığı”
görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kamu gelirleri bireylerden gelirleri ölçüsünde toplanmalıdır.

b)

Kamu gelirleri mümkün olduğunca fazla olmalıdır.

c)

Kamu gelirleri kamu hizmetlerinden faydalanmaları ölçüsünde alınmalıdır.
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d)

Kamu gelirleri bireylerin ekonomik kararlarını etkilememelidir.

e)

Kamu gelirleri bireyler arasında eşit paylaştırılmalıdır.

5) Klasiklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Para yansızdır.

b)

Paranın dolanım hızı istikrarsızdır.

c)

Para yalnızca işlem amacıyla talep edilir.

d)

Dış ticaret serbest olmalıdır.

e)

Tarafsız maliye anlayışı hâkimdir.

6)
yanlıştır?

Klasik iktisatçılara göre parayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Para yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir.

b)

Para yansızdır.

c)

Para reel işlemlerin üstünü örten bir peçedir.

d)

Klasik dikotomi yaklaşımı geçerlidir.

e)

Para politikası önemlidir.

7)

Mübadele denklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

MV=PT şeklindeki denklem kullanılır.

b)

V ve T sabittir.

c)

Para arzındaki artış aynı yönde ve oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır.

d)

Para talebindeki artış aynı yönde ve oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır.

e)

V paranın dolanım hızını T ise ekonomideki işlem miktarını gösterir.

8)
Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı üstünlükler teorisiyle ilgili yanlış
bir bilgidir?
a)

Emek değer teorisine dayanır.

b)

İş gücü ülke içinde hareketsiz ülkeler arasında tam hareketlidir.

c)

Emek homojendir.
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d)

Tam uzmanlaşmaya dayanır.

e)

Sabit üretim maliyetlerine dayanır.

9)
Klasik iktisatçılara göre borçlanmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a)

Borçlanma olağan bir kamu geliridir.

b)

Devlet durgunluk dönemlerinde borçlanıp harcamalıdır.

c)

Devlet enflasyon dönemlerinde borçlanıp parayı harcamaya dönüştürmemelidir.

d)

Klasikler borçlanmaya iyi bakmaz.

e)

Borçlanma önemli bir araçtır ve gerektiğinde başvurulmalıdır.

10)

Klasiklere göre bütçe nasıl olmalıdır?

a)

Denk ve küçük olmalıdır.

b)

Ekonomiyi dengeye getirmek için önemli bir araçtır.

c)

Denk ve büyük olmalıdır.

d)

Gerektiğinde bütçe fazlası verilebilir.

e)

Gerektiğinde bütçe açığı verilebilir.

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) d, 5) b, 6) e, 7) d, 8) b, 9) d, 10) a
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5. NEO-KLASİK OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Klasik Esasların Kabulü
5.2. Kişilerin Rasyonelliği
5.3. Değerin Kaynağı: Fayda-Değer Teorisi
5.4. Ekonominin Dengede Olması
5.5. Mülkiyet Hakları
5.6. Miktar Teorisi
5.7. Para Politikası Uygulanması
5.8. Pigou Etkisi
5.9. Fisher Denklemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Neoklasiklere göre değerin kaynağı nedir?

2)

Miktar teorisinin temel varsayımları nelerdir?

3)

Fisher tipi miktar teorisi hangi denklemi kullanır?

4)

Cambridge tipi miktar teorisi hangi denklemi kullanır?

5)

Fisher denklemi nedir?

6)

Pigou etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Klasik Esaslar Geçerlidir

Klasik okulun bir uzantısı Okuyarak, fikir yürüterek ve
olduğunun kavranması
tartışmalara katılarak

Değerin Kaynağı Faydadır

Emek-değer teorisinin yerini Okuyarak, fikir yürüterek ve
fayda değer teorisinin alması
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Fayda Değer Teorisi



Pigou Etkisi



Fisher Denklemi



Fisher tipi miktar teorisi



Cambridge tipi miktar teorisi



Marshal k’sı
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Giriş
Neo-Klasik iktisatçılar, Klasik iktisadın bir uzantısıdır. Klasik esasların geçerli
olduğunu kabul etmektedirler. Klasik esasların geçerliliğini kabul etmekle birlikte tam
istihdam fikri ve görünmez el ilkesi gibi temel ilkeleri de benimsemiş olmaktadırlar. Klasik
okulda tam istihdam fikri, esasen makro iktisadi bir dengesizliğin olmadığı fikrine
dayanmaktadır. Neo-Klasik iktisatçılar, tam istihdam fikrini benimsemiş olmakla makro
iktisadi bir problemin olmadığını da benimsemişler ve çalışma sahası olarak mikro iktisadi
meseleleri seçmişlerdir.
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Neoklasik okulun önemli temsilcileri şunlardır: W. Stanley Jevons, C. Menger, F. Y.
Edgeworth, A. Marshall, L. Walras, V Pareto, I. Fisher, A. C. Pigou..

Neoklasik okul ile Yeni Klasik okul sıklıkla karşılaştırılmaktadır. Bu iki okul Klasik
geleneğin bir uzantısı olmakla birlikte aralarında belirgin farklar bulunmaktadır. Bu durum
tablo yardımıyla gösterilebilir.

5.1. Klasik Esasların Kabulü
Neoklasik iktisatçılar, tam rekabet, ekonominin tam istihdamda olduğu, Say yasası ve
görünmez elin gücü gibi konuları kabul etmektedirler. Diğer taraftan, tam rekabetten
sapmaların olduğuna ve bir malın değerinin onu üreten emekten ziyade malın tüketici
açısından faydasına ya da üretici açısından kârına bağlı olduğunu ileri sürmektedirler.
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Neoklasik iktisatçıların tam rekabetten sapmalar olabileceği yönündeki görüşlerini şu
şekilde ifade etmek mümkündür: Bilindiği gibi tam rekabet piyasasının varsayımlarından
birinde aksama olursa ortaya çıkacak piyasa türü eksik rekabet piyasalarıdır.
Eksik rekabet piyasalarında üreticiler, tam rekabet piyasasında olduğu gibi fiyat alıcı
değil, fiyat yapıcı konumdadır.

5.2. Kişilerin Rasyonelliği
Fizyokratların doğal düzene olan bağlılıkları kişilerin rasyonel davranacağı yönündeki
inanca dayandığı için rasyonel davranış fizyokratlara kadar götürülebilir. Yine, Klasiklerin
görünmez ele olan güvenleri ile rasyonel davranış arasında da önemli bir bağ bulunmaktadır.
Bu durum neoklasiklerde karşılığını marjinal kavramı ve pareto etkinliği ile bulmaktadır.
Neoklasik anlayışa göre, ekonomik davranışın itici gücü marjinal fayda ilkesidir. Bu
çerçevede rasyonel bir tüketici, tükettiği malın marjinal faydası marjinal maliyetine eşit
oluncaya kadar tüketime devam eder. Diğer bir ifadeyle, her mala harcanan son liranın
marjinal faydalarını eşitleyerek dengeye gelir.

5.3. Değerin Kaynağı: Fayda-Değer Teorisi
Klasikler, değerin kaynağını emek olarak görürken, neoklasikler fayda olarak
görmektedir. Yani neoklasiklerde, klasiklerin emek-değer teorisi yerini, fayda-değer teorisine
bırakmıştır. Fayda-değer teorisi, bir malın değerinin üretiminde kullanılan emekten ziyade,
tüketiciye sağladığı faydaya bağlı olduğunu ifade etmektedir. Malın değeri, mala duyulan
talebin büyüklüğüne; talebin büyüklüğü de, tüketicinin gelirine ve ihtiyaçların şiddetine
bağlıdır.

5.4. Ekonominin Dengede Olması
Neoklasik iktisatçılara göre ekonomi dengededir. Bu durumu ise Walras’ın “Genel
Denge Analizi” ile açıklamaktadır. Buna göre üretici ve tüketici gibi iki kesimin bulunduğu
bir ekonomide tüketiciler, üreticilere sahip oldukları faktörleri arz etmek suretiyle bir gelir
elde ederler. Elde ettikleri gelirleri de üreticiler tarafından üretilen mallara harcarlar.
Üreticiler ise sattıkları mallardan elde ettikleri gelirleri tekrar faktör talep etmekte kullanırlar.
Sonuçta aynı kişiler talep kısmında tüketici, arz kısmında üretici durumunda olurlar.

5.5. Mülkiyet Hakları
Neoklasikler, mülkiyet haklarının korunmasına özel bir önem atfederler. Çünkü mülk
edinme ve mülkü üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilme hürriyeti iktisadi karar
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birimlerini daha çok para kazanmaya ve daha tutumlu olmaya yönlendirir. Dolayısıyla özgür
mülk sahipleri arasındaki gönüllü mübadeleler sonucunda piyasalar rasyonalize olur.

5.6. Miktar Teorisi
Miktar teorisi, para teorilerinin en eskisidir. Miktar Teorisi üç temel varsayıma
dayanmaktadır:


Para yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir.



Ekonomi daima tam istihdamdadır.


Para, yansızdır. Diğer bir ifadeyle para, ekonomideki nispi fiyatları
etkilememektedir.27

5.6.1. Fisher Tipi Miktar Teorisi (Mübadele Yaklaşımı)
Irwing Fisher tarafından geliştirilmiştir.
MV = PT şeklinde ifade edilen mübadele denkleminden Miktar Teorisi’ne ulaşmak
için bazı varsayımlar yapmak gerekir.
M: Para miktarını
V: Bir paranın bir yılda kaç kere el değiştirdiğini ifade eden “paranın dolanım hızını”
P: Fiyatlar genel düzeyini
T: Ekonomideki işlem miktarını göstermektedir.
Fisher, Miktar Teorisi’ni mübadele denklemi aracılığıyla açıklamaktadır. Bu denklem
daha sonra Fisher Denklemi olarak da ifade edilmiştir. Fisher, paranın değerini açıklarken,
para arzını ön plana çıkarmıştır. Para miktarında meydana gelen bir artışın fiyatlar genel
düzeyini etkilemesi, denklemde yer alan V ve T değişkeninin sabit kabul edilmesine bağlıdır.

Klasiklere göre paranın dolanım hızı kısa dönemde sabittir. Çünkü fiyatlarla
ilgili beklentiler, halkın alışkanlıkları, tüketim eğilimi, ücretlerin ödenme sıklığı ve kurumsal
düzenlemeler kısa dönemde değişmez.28

Klasiklere göre ekonomide üretilen mal miktarını gösteren T’ de kısa dönemde
değişmez. Çünkü Klasikler ekonominin daima tam istihdamda olduğunu ileri sürmektedir.
Tam istihdamda olan bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamı üretim sürecine dâhil olduğu
için kısa dönemde üretilen mal ve hizmet miktarını arttırmak mümkün değildir. Üretimi ancak
uzun dönemde arttırmak mümkündür. Uzun dönemde teknolojik gelişme, nüfus artışı, emeğin
ve sermayenin verimliğinin artışı gibi nedenlerden dolayı üretilen mal miktarı arttırılabilir.
27
28

Parasız, ‘’Para Arzı ve Para Talebi’’ s. 281.
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2001, ss. 417-419.
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Klasiklere göre bu eşitlikte “V” ve “T” sabit olduğuna göre, para arzında (M)
meydana gelecek bir değişiklik, fiyatlar genel düzeyinde (P) bir değişiklikle dengelenir. Diğer
bir ifadeyle, para arzında meydana gelen bir değişiklik aynı yönde ve aynı oranda fiyatlar
genel düzeyini arttırır. Örneğin Klasiklere göre, para arzında meydana gelen %10’luk bir
artış/azalış, fiyatlar genel düzeyini %10 arttırır / azaltır.

Modern miktar teorisine göre (Monetaristler tarafından geliştirilen), para arzında
meydana gelen bir artış aynı yönde fakat daha yüksek oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır.
Örneğin, para arzında meydana gelen %10’luk bir artış, fiyatlar genel düzeyini %10’dan daha
fazla arttırır.
Miktar Teorisi’ni gelirle çalışacak biçimde ele almakta mümkündür. İşlemler
yaklaşımının işlem hacmi ve buna bağlı olarak fiyatların belirsizliği konusunda karşılaştığı
güçlük, Miktar Teorisi’nin gelir yaklaşımı ile ele alınması yönünde bir eğilimin oluşmasına
neden olmuştur. Bu durumda Miktar Teorisi, MV=Py şeklinde ifade edilmektedir. Bu
denklemde T yerine, “y” kullanılmıştır. “y” reel geliri ifade etmektedir.29

5.6.2. Cambridge Tipi Miktar Teorisi (Para Tutumu Yaklaşımı)
Cambridge Tipi Miktar Teorisi, Marshall, Pigou gibi Cambridge Üniversitesi kökenli
bazı iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Cambridge tipi Miktar Teorisi’nde paranın değeri
belirlenirken para talebi ön plana çıkarılmıştır. Paranın mübadele aracı olmaktan ziyade bir
servet aracı olma özelliği vurgulanmıştır. Dolayısıyla hem Modern Miktar Teorisi ile Klasik
Miktar Teorisi arasında hem de Klasik Miktar Teorisi ile Keynesyen Para Talebi Teorisi
arasındaki bağı kurmuştur. Şöyle ki Cambridge Tipi Miktar Teorisinde elde para tutmanın
nedeni, Fisher Tipi Miktar Teorisi’nden farklıdır. Buna göre, karar birimleri işlem ve servet
saklama amacı ile ellerinde para tutmaktadırlar. Bu durum şu şekilde ifade edilebilir:30


İşlem amaçlı para talebi, gelir düzeyi arttıkça artmakta, azaldıkça azalmaktadır.



Servet amaçlı para talebi servet düzeyi arttıkça artmakta, azaldıkça azalmaktadır.

Miktar Teorisi’nin Cambridge yorumu, Cambridge Denklemi olarak da ifade edilen
aşağıda denklemle gösterilmektedir.
M = k PT
M: Ekonomideki para arzını
T: Ekonomideki reel iş hacmini ifade etmektedir. Ekonomide, tam istihdamda
varsayıldığı için kısa dönemde T sabit olarak kabul edilmektedir.

29
30

Parasız, Para Teorisi ve Politikası, s. 108.
Orhan ve Erdoğan, Para Politikası, 2007 s. 139.
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k: Bu oran, Marshall k’sı olarak da ifade edilmektedir. T kadar reel iş hacmini
gerçekleştirmek için iktisadi karar birimlerinin elde tutmak istedikleri para miktarı ile iş
hacmi arasındaki oranı ifade etmektedir. Bir yılda gerçekleştirilmek istenen işlem hacminin
50 olduğunu varsayalım. İktisadi karar birimleri ellerinde 10 birim para tutuyorlarsa, 50
birimlik işlem hacmini gerçekleştirmek için paranın 5 kez el değiştirmesi gerekir. Dolayısıyla
k, paranın dolanım hızının tersine eşittir. k, kısa dönemde sabit kabul edilmektedir.

Cambridge Denkleminde eşitliğin sol tarafı para arzını; sağ tarafı ise nominal para
talebini ifade etmektedir. Denklemin sağ tarafındaki kPT ifadesi, kT şeklinde ayrılırsa reel
para talebine ulaşılır.
M = k PT denkleminde fiyatlar yalnız bırakılırsa şu denklem elde edilir:

Bu denklemde k ve T sabit varsayıldığı için para arzında meydana gelen bir artış aynı
yönde ve aynı oranda fiyatlar genel düzeyini arttıracaktır.31 Bu mekanizma şu şekilde
işleyecektir: Para arzı arttırıldığında bireylerin ellerindeki para miktarında artış olur. Bu
yüzden ellerindeki fazla parayı, ellerinde tutmaya alışık oldukları seviyeye indirmek için
harcamalarını genişletirler.32
Cambridge Denklemi, Fisher Denklemi ile aynı sonuçlara ulaşır. Bu denklemde “k”
görülen yere paranın dolanım hızının tersi konulduğunda Fisher Denklemine ulaşılacaktır.

Cambridge Tipi Miktar Teorisi’ni Pigou, reel gelir kavramı yerine servet (w)
kavramını ele alacak biçimde geliştirmiştir. Pigou’nun yorumuyla Cambridge Tipi Miktar
Teorisi şu şekilde ifade edilebilir:
M = kPw

31
32

Dinler, age, ss. 419-420.
Parasız, ‘’Para Arzı ve Para Talebi’’, s. 282.
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Bu durumda w ekonomideki reel servet düzeyini, Pw ise reel servetin parasal düzeyini
ifade etmektedir. Servetin bir değişken olarak dâhil edilmesi, para talebinin işlem amacının
yanı sıra servet saklama amacıyla da tutulabileceği sonucuna yol açmaktadır.
Bu durum ise Keynes’in paranın spekülasyon amacıyla da tutulabileceği yönündeki
görüşlerine temel teşkil etmiştir.

5.7. Para Politikası Uygulanması
Neoklasik iktisatçılar, maliye politikasına şiddetli bir biçimde karşı çıkarken parayı
kısmen önemli saymaktadırlar. Neoklasiklerin para politikasına ilişkin görüşleri I. Fisher’in
miktar teorisi yorumuna dayanmaktadır.
MV = Py
Bu denklemin varsayımları dikkate alındığında para arzında meydana gelen bir artış,
aynı yönde ve aynı oranda fiyatlar genel düzeyini arttıracağı için devletin para politikası
uygulaması oldukça sınırlı durumlarda söz konusu olabilecektir. Devlet müdahalesine karşı
olan ve paranın yansız (peçe) olduğunu düşünen bir anlayış açısından bu bir çelişki gibi
görünebilir. Ancak neoklasikler;


Kişilerin tasarruf eğiliminin artması,



Göçler,



Nüfusun artması,


İş gücünde verimlilik değişmesi gibi nedenlerle arz ve talebin değişmesi
durumunda ekonomide para politikasına başvurulmasını öngörmüşlerdir.33
Yukarıda ifade edilen durumlar ortaya çıktığında maliye politikası araçları yerine para
politikası araçlarına başvurulması tavsiye edilmektedir. Çünkü Neo-Klasiklere göre mali
araçlar, aslında para politikasının birer aracıdır. Diğer bir ifadeyle, kamu harcamalarının
arttırılması ile para arzının arttırılması aynı anlama gelmektedir. Çünkü kamu harcamalarının
para arzı arttırılmadan yapılabilmesi için devletin ya borçlanması ya da vergileri arttırması
gerekmektedir. Bu durum ise özel kesimin harcayacağı fonların ellerinden alınıp devlete
harcatılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla toplam ekonomi yönünden “harcanan miktar”
değişmemekte, “harcayan” değişmektedir. Kamu harcaması artışının gerçek bir talep artışına
yol açabilmesi için para basarak finanse edilmesi gerekmektedir ki bu durumda kamu
harcaması para politikasının bir aracı hâline dönmektedir. Diğer bir ifadeyle, paranın piyasaya
giriş şekli değişmiş olacaktır. Alışılmış biçimde para arzının arttırılması durumunda parayı
piyasaya Merkez Bankası ve bankacılık sistemi sürerken basılan paranın kamu harcamalarını
finanse etmek amacıyla kullanılması durumunda para, kamu harcaması artışı ile piyasaya
sürülmektedir. Dolayısıyla paranın sadece piyasaya sürülüş biçimi değişmektedir. Bu durum
33

Demir, age , s. 35.
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ünlü bir Klasik iktisatçı tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: “Para politikası yerine,
pahalı kamu bayındırlık yatırımlarına başvurulması, domuzu kızartmak için evi yakmaya
benzemektedir.”34

5.8. Pigou Etkisi
Pigou etkisine göre, fiyatlar genel düzeyinde (P) meydana gelen düşme, bireylerin reel
servetinin (w) artmasına neden olacaktır. Reel serveti artan bireyler, tüketim harcamalarını (c)
arttıracaktır. Tüketim harcamalarının artması sonucunda IS eğrisi sağa doğru kayacak ve
hasıla (Y) düzeyinde bir artış meydana gelecektir.

Bu durumu şekil yardımıyla görmek mümkündür:
Başlangıç denge noktası LM ve IS0 eğrilerinin kesiştiği A noktasıdır. A noktasında
denge faiz oranı r0, denge hasıla düzeyi Y0’dır. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen bir
düşme reel servetin artmasına neden olur. Reel servet miktarında meydana gelen artış ise IS 0
eğrisinin IS1 şeklinde sağa doğru kaymasına neden olur ve yeni denge B noktasında oluşur.

5.9. Fisher Denklemi
Fisher Denklemi’ne göre reel faiz oranı, nominal faiz oranı ile beklenen enflasyon
arasındaki farka eşittir. Dolayısıyla Fisher Denklemi reel faiz oranını hesaplamaktadır. Bu
durum şu şekilde gösterilebilir:
Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı – Beklenen enflasyon oranı

34

Savaş, Politik İktisat, s. 191.
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ya da
Nominal faiz oranı = Reel faiz oranı + Beklenen enflasyon oran
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Uygulamalar
Neoklasik okul, klasik esasları kabul etmiştir. Tam istihdam fikrinin kabul edilmesi ile
birlikte aslında makro iktisadi olarak bir sorunun olmadığı fikri de kabul edilmiştir. Makro
iktisadi bir sorunun olmadığı kabulü, neoklasikleri mikro iktisadi meselelere incelemeye
yöneltmiştir.
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Uygulama Soruları
1)
Neoklasikler arasında yer alan ve mikro iktisat kitaplarında adı geçen beş
iktisatçıyı sıralayınız.
2)

Miktar teorisini Fisher ve Cambridge teorileriyle açıklayınız.

3)

Fisher denklemini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Neoklasik okul, klasik okulun bir uzantısı olmakla birlikte klasiklerin emek-değer
teorisi yerine fayda-değer teorisini ikame tmişlerdir. Neoklasik okul, klasik argümanları genel
olarak kabul etmişlerdir. Neoklasiklere göre ekonomi dengededir, değerin kaynağı faydadır ve
gerekirse para politikası uygulanmalıdır. Neoklasiklerin ortaya attığı Fisher tipi ve Cambridge
tipi miktar teorisi para teorilerinin en eskileridir.
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Bölüm Soruları
1)

Genel Denge analizini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Walras

b)

Marshall

c)

Smith

d)

Pareto

e)

Keynes

2)
Miktar teorisini ilk kez bir para talebi olarak yazan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Baumol-Tobin modeli

b)

Keynesgil para talebi fonksiyonu

c)

Tobin’in portföy dengesi

d)

Fischer tipi mübadele yaklaşımı

e)

Cambridge nakit dengesi yaklaşımı

3)
Fiyatlar genel düzeyindeki artışın reel servet düzeyini azaltarak tüketim
harcamalarını azaltmasına ne ad verilir?
a)

Likidite tuzağı

b)

Dışlama etkisi

c)

Ricardocu eşdeğerlik

d)

Fisher etkisi

e)

Pigou etkisi

4)

Fisher denklemi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

a)
olduğunu

Nominal faiz oranının, reel faiz oranı ve beklenen enflasyonun farkına eşit

b)
olduğunu

Reel faiz oranının nominal faiz oranı ile beklenen enflasyonun farkına eşit

c)

Faiz oranlarının tahvilin fiyatı ile negatif ilişkili olduğunu
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d)

Kısa dönemde döviz kurunun nasıl belirlendiğini

e)
Yurt içi faiz oranının yabancı faiz oranıyla yabancı paranın beklenen değer
kazanma oranı toplamına eşit olduğunu
5)

Aşağıdakilerden hangisi neoklasiklere göre yanlış bir bilgidir?

a)

Ekonomi tam istihdamdadır.

b)

Eksik rekabet de söz konusu olabilir.

c)

Değerin kaynağı faydadır.

d)

Say yasası geçerlidir.

e)

Gerekirse maliye politikası uygulanmalıdır.

6)

Aşağıdakilerden hangisi neoklasik iktisatçılardan biri değildir?

a)

Jevons

b)

Edgeworth

c)

Marshall

d)

Pigou

e)

Barro

7)

Fisher denklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

MV=PT şeklindeki mübadele denkleminden yararlanır.

b)

Para arzını ön plana çıkarmıştır.

c)

Mübadele yaklaşımı adı da verilir.

d)

V ve T sabit kabul edilmiştir.

e)

Para arzındaki bir artış kendisinden daha fazla fiyatlar genel düzeyini arttırır.

8)
bilgidir?

Aşağıdakilerden hangisi Cambridge tipi miktar teorisiyle ilgili yanlış bir

a)

M=kPT şeklindeki denklemi kullanır.

b)

Para talebini ön plana çıkarır.

c)

K, Marshall k’sı olarak da ifade edilmektedir.
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d)

k, paranın gelir dolaşım hızını ifade eder.

e)

Para arzındaki bir artış daha az oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır.

9)

Fisher formülü aşağıdakilerden hangisini hesaplar?

a)

Beklenen enflasyonu

b)

Reel faiz oranını

c)

Reel millî geliri

d)

Nominal millî geliri

e)

İşsizliği

10) Beklenen enflasyon oranının %5 nominal faiz oranının %3 olması
durumunda reel faiz oranı kaçtır?
a)

2

b)

-2

c)

8

d)

15

e)

34

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) e, 4) b, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) b, 10) b
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6. KEYNESYEN OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

1929 Krizi (Büyük Buhran)

6.2.

Tasarruf Paradoksu

6.3.

Likidite Tuzağı

6.4.

Talep Yanlı İktisat Olması

6.5.

Üretim ve İstihdamın Temel Belirleyicisi: Toplam Talep

6.6.

Ekonomik İstikrarsızlığın Nedeni

6.7.

Genel Teori ve Keynes

6.8.

Kısa Dönemli Bir Analiz Olması

6.9.

Çarpan Analizi

6.10.

Eksik İstihdam Dengesi

6.11.

Ücretlerin ve Fiyatların Rijitliği

6.12.

Emek Arzı ve Emek Talebi

6.13.

Tasarruf

6.14.

Tüketim

6.15.

Yatırım

6.16.

Faiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Keynesyen iktisadın ortaya çıkmasına neden olan olay nedir?

2)

Keynes’in devlete yüklediği görevler nelerdir?

3)

Pump priming etkisi nedir?

4)

Keynes’e göre 1929 krizi neden çıkmıştır?

5)

Likidite tuzağı ne demektir?

6)

Tasarruf paradoksu nedir?

7)

Keynesyen iktisatın talep yönlü olması ne anlama gelmektedir?

8)

Keynes’e göre ekonomik istikrarsızlığın nedeni nedir?

9)

Keynesyen iktisat neden kısa dönemli bir analizdir?

10)

Eksik istihdam dengesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

1929 Krizi (Büyük Buhran)

Büyük buhranın kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Kısa Dönemli Bir Analiz

Kısa
dönemli
yönteminin işleyişi

analiz

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Çarpan Analizi

Çarpan
önemi

mekanizmasının

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Ekonominin
genellikle
eksik istihdamda dengede
olacağı fikri

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Eksik İstihdam Dengesi
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Anahtar Kavramlar


1929 Krizi



Eksik İstihdam



Genel Teori



Likidite Tuzağı



Pump priming



Tasarruf paradoksu



Efektif talep



Enflasyon



Deflasyon



Eksik istihdam



Genel teori



Çarpan



Ücret ve fiyatların rijitliği



Tasarruf, tüketim, yatırım



Sermayenin marjinal etkinliği



Faiz
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Giriş
Keynesyen iktisat, Klasik okulun 1929 Krizi’ni çözme noktasında yetersiz kalması
üzerine gündeme gelmiştir. Keynes’e göre Klasik reçetelerle krizden çıkmak mümkün
değildir. Kendi kendine işleyen mekanizmaların krizden çıkmakta yetersiz kaldığını, krizden
çıkmak için devlet müdahalesi gerektiği ileri sürülmüştür. Keynes’e göre 1929 Krizi’nin
nedeni efektif talep yetersizliğidir. Devlet, ekonomiye müdahale edip özel kesimin harcama
yetersizliğini kamu harcamalarındaki artışla dengelerse krizden çıkmak mümkün olacaktır.
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1929 yılında meydana gelen ve Büyük Buhran olarak adlandırılan iktisadi kriz, Klasik
iktisadi yaklaşımın tartışılmasına neden olmuş ve Klasik iktisadi yaklaşımlarla krizden
çıkmanın mümkün olmadığı yönünde yaygın bir kanaat oluşmuştur. Çünkü 1929 Krizi ile
birlikte üretimde azalma olmuş ve milyonlarca insan işsiz kalmıştır. Bu durum ise Klasiklerin
ileri sürdüğü gibi ekonominin her zaman tam istihdam dengesinde olmayacağını açık biçimde
ortaya koymuştur. Dolayısıyla, Büyük Buhran neticesinde ortaya çıkan deflasyon ve işsizlik
sorunu Klasik iktisat tarafından çözülememiştir. Keynes’in, piyasasının görünmez elinin
başarısız olduğunu ileri sürerek, yerine devletin görünen elini ikame etmesi devrim niteliğinde
olmuştur. Bu yüzden de Keynes’in iktisadi bakış açısına getirdiği yenilik Keynesyen Devrim
olarak nitelendirilmiştir. İşte bu noktada krizden çıkmak için devletin ekonomiye müdahale
etmesi gerektiği yönündeki görüşlerle Keynesyen İktisat gündeme gelmiştir.
Keynesyen iktisat devlete dört önemli görev biçmiştir:35

Harcanmayan gelirleri harcama görevi: Toplam gelir, toplam harcamalardan
büyük olunca fiyatlarda düşme meydana gelmekte, yatırım, istihdam ve toplam talep
azalmaktadır. Keynes’e göre, tam istihdam denge millî geliri ile eksik istihdamda oluşan
denge millî geliri arasındaki fark bütün sorunun kaynağıdır. Harcanmayan gelir, toplam
talebin ve fiyatların azalmasına neden olmuştur. Yani harcanmayan gelir, ekonomiyi
deflasyonist bir krize sokmuştur. Fiyatlar düşerken ekonomide fiyatların daha da çok düşeceği
beklentisine bağlı olarak özel kesim, yatırım harcamalarını; tüketiciler ise tüketim
harcamalarını azaltmıştır. Bu döngüyü kırmak için Keynes, devletin harcanmayan geliri
borçlanmasını ve yeniden harcamasını savunmuştur. Bu durumda kamu harcamalarında
meydana gelen bir artış, çarpan sayesinde millî gelirde kendisinden daha büyük bir artışa yol
açacaktır.


Ekonomiyi likidite tuzağından kurtarma



Etkin politikayı seçme



Ekonomik büyümeyi sağlama

35

Demir, age , s. 58.
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6.1. 1929 Krizi (Büyük Buhran)
Keynes 1929 Krizi’nden çıkmak için devletin ekonomiye müdahale ederek özel
kesimin harcama yetersizliğini, kamu harcamalarını arttırmak suretiyle ikame etmesi
gerektiğini ileri sürmüştür. Özel kesimin harcama yetersizliği olması durumunda, toplam gelir
toplam harcamadan büyük olmaktadır. Devlet, kamu harcamalarını arttırmak suretiyle
ekonomiye müdahale ettiğinde kamu harcaması çarpanı sayesinde ekonomi tam istihdama
doğru yönelecektir. Dolayısıyla ekonomiyi eksik istihdam dengesinden tam istihdam
dengesine yönlendirmek için genişletici maliye politikası uygulanması öngörülmüştür. Bu
durumu aşağıdaki eşitlikle ifade etmek mümkündür.
Eşitlikte kapalı ekonomi varsayımı altında AE toplam harcamaları, C özel tüketim
harcamalarını, I özel yatırım harcamalarını, G kamu harcamalarını göstermektedir.

1929 Krizini ve krizden çıkış yollarını toplam harcama-toplam gelir dengesi ve
tasarruf-yatırım dengesinin bir arada gösterildiği iki şekil yardımıyla ele almak mümkündür.
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Yukarıdaki şekilde başlangıç dengesi toplam harcamalar ile toplam talebin eşit
olduğu A noktasında oluşmuştur. Bu noktaya tekabül eden gelir düzeyi Yt, tam istihdam gelir
düzeyini temsil etmektedir. Alttaki şekilde aynı denge düzeyi, tasarrufların yatırımlara eşit
olduğu A noktasında gösterilmektedir.

Herhangi bir nedenle özel kesimin tüketim ve yatırım harcamalarında azalma
olduğunu varsayalım. Bu durumda üstteki şekilde toplam harcama eğrisi aşağı doğru kayacak
ve yeni denge B noktasında oluşacaktır. B noktasında denge gelir düzeyi Y1’dir. Y1 gelir
düzeyi, tam istihdam denge millî gelir düzeyinin altında olduğu için bir eksik istihdam
dengesini ifade etmektedir. Dolayısıyla Y1’in temsil ettiği denge gelir düzeyinin 1929 Krizine
tekabül ettiği ileri sürülebilir.

Özel kesim harcamalarındaki azalmanın etkilerini alttaki şekil yardımıyla da ele
almak mümkündür. Özel kesimin harcamalarının azalması, tasarrufların (gömülemeye giden
miktarın) artması anlamına gelmektedir. Zira harcanabilir gelir, tüketim ve tasarrufun
toplamına eşittir (YD=C+S). Bu eşitlikte tüketim harcamalarında meydana gelen bir azalış,
tasarrufların arttığını gösterir. Bu durumu şekilde S0 tasarruf eğrisinin S1 şeklinde yukarı
doğru kayması ile gösterebiliriz. Tasarrufların artması ile birlikte yeni denge noktası B
noktasında oluşmuştur. B denge noktasına tekabül eden gelir düzeyi Y1’dir. Y1 gelir düzeyi,
tam istihdam denge millî gelir düzeyinin altında olduğu için bir eksik istihdam dengesini ifade
etmektedir. Dolayısıyla Y1’in temsil ettiği denge gelir düzeyinin 1929 Krizine tekabül ettiği
ileri sürülebilir.

Keynes bu şekilde oluşmuş olan bir eksik istihdam dengesinden ekonominin tam
istihdam dengesine yönelebilmesi için devletin müdahale etmesi gerektiğini savunmuştur.
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Zira 1929 Krizi Klasiklerin kendi kendini düzenleyen “görünmez el” mekanizmasının
işlemediğini ortaya koymuştur. Bu yüzden de “devletin görünen elinin” ekonomiyi tam
istihdama yönlendirmek için müdahale etmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

Böyle bir durumda uygulanacak politika, özel kesimin harcama yetersizliğini
ortadan kaldırmaya yönelik politikalardır. Bu çerçevede genişletici para ve maliye politikası
uygulanabilir. Ancak 1929 Krizi koşullarında ekonominin likidite tuzağında olduğu
varsayıldığı için para politikası etkisizdir. Dolayısıyla geriye genişletici maliye politikası
seçeneği kalmaktadır.

Harcama yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla devletin harcanmayan
gelirleri harcaması gerektiği ileri sürülmektedir. Bunun için devlet harcanmayan gelirleri
borçlanmalı ve harcamalıdır. Devletin yapmış olduğu harcamaların faydalı alanlara yapılmış
olması önemli değildir. Devlet, gerekirse kuyu kazdırıp kuyu kapattırmalıdır. Bu şekilde
ekonomideki para miktarı arttırılıp ekonomik bir canlanma sağlanacaktır. Canlanmanın tesis
edilmesiyle çarpan mekanizması sayesinde hasılada artış olacaktır.

Yukarıda bahsedilen politikaların etkileri şekil üzerinde gösterilebilir. Devletin
harcanmayan gelirleri borçlanması durumunda gömüleme çözülmesi yaşanacağı için tasarruf
eğrisi S0 şekline geri dönecek ve denge tekrar A noktasında sağlanacaktır. Devletin
borçlandığı gelirleri harcaması sonucunda ise C’+I’ eğrisi, C’+I’+ΔG şeklinde yukarı doğru
kayacak ve denge tekrar A noktasında oluşacaktır. Dolayısıyla devletin ekonomiye yapmış
olduğu müdahale sonucunda ekonomi eksik istihdam dengesinden (B noktası), tam istihdam
dengesine (A noktası) yönelecektir.

6.2. Tasarruf Paradoksu
Tasarruf yapmak bir birey için erdemli bir davranış olarak kabul edilirken toplumun
tamamı tasarrufa gittiğinde millî gelirde azalma meydana gelir. Çünkü tek başına bir birey,
tüketimini kısma, hizmetçisini işten çıkarma gibi yollara başvurarak başkaları aleyhine olmak
koşuluyla servetini arttırabilir. Fakat herkes aynı şekilde davrandığında birisinin masrafı
diğerinin geliri olduğu için genel gelir düzeyinde yani efektif talep düzeyinde düşme meydana
gelecektir.36 Normalde artan tasarrufların millî geliri arttırması gerekirken tasarrufların
gömülemeye (iddihar) gitmesi durumunda millî geliri azaltıcı bir etki meydana gelir. Buna
tasarruf paradoksu denir. Tasarruf paradoksu şu şekilde ortaya çıkar: Gelirde meydana gelen
artış, tasarrufları arttırır. Fakat tasarruflardaki artış, tüketimi, yatırımı ve millî geliri azaltır.
Tasarruf Paradoksunu şekil yardımıyla ele almak mümkündür:
Şekilde yatırımlar otonom olarak ele alındığı için yatay eksene paraleldir. Başlangıçta
denge A noktasında oluşmuştur. A denge noktasında gelir Y0’dır. Tasarruflarda artış meydana
geldiğinde S0 tasarruf eğrisi, S1 şeklinde sola doğru kaymakta ve yeni denge B noktasında
oluşmaktadır. B denge noktasında gelir Y1’e düşmektedir. Dolayısıyla şekilde de görüldüğü
gibi tasarruflardaki artış, millî gelirin azalmasına yol açmıştır.
36

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, s. 52.
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Not: Tasarruftaki artışın tasarruf eğrisinin sola kaymasıyla (S0’dan S1’e) ifade
edilmesi, dikey eksende tasarrufun yer almasından kaynaklanmaktadır.

6.3. Likidite Tuzağı
Keynes’e göre para arzını arttırmak suretiyle faiz oranlarının düşebileceği asgari bir
düzey bulunmaktadır. Faiz oranları bu asgari seviyesine düştüğünde para arzı artışı faiz
oranını düşürmeyecektir. Faiz oranlarının asgari seviyesinde olduğu durumda para talebinin
faiz esnekliği sonsuzdur. Yani para talep eğrisinin yatay eksene paralel olduğu bu durumda
ekonomi likidite tuzağındadır.
Likidite tuzağında olan bir ekonomide para arzı arttırılırsa, faiz oranları değişmeyeceği
için para arzı artışı spekülasyon güdüsüyle atıl ankeslere (gömülemeye) gidecektir. Zira faiz
oranları asgari seviyesindeyken tahvillerin getirisi düşük olduğu için fiyatları yüksektir. Faiz
oranları asgari seviyesindeyken iktisadi karar birimleri faizlerin normal düzeyine döneceği
yönündeki beklentiye bağlı olarak spekülasyon güdüsüyle para taleplerini arttıracaklardır.
Likidite tuzağı olgusunu şekil yardımıyla göstermek mümkündür: Para arzı dışsal bir değişken
olarak kabul edildiği için dik olarak çizilmiştir. Şekilde para piyasası dengesi, para arz ve
talebinin kesiştiği A noktasında oluşmuştur. A noktasında denge faiz oranı r0’dır. Ekonomi A
noktasında dengede iken, para arzının arttırıldığını varsayalım. Para arz eğrisi MS0, MS1
şeklinde sağa doğru kayacaktır. Yeni denge B noktasında oluşurken, faiz oranı r1’e düşecektir.
r1 faiz oranı, asgari faiz düzeyini temsil etmektedir. Para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz
olduğu; yani para talep eğrisinin yatay eksene paralel olduğu B noktasından itibaren ekonomi
likidite tuzağına girmiştir. Bu noktadan sonra para arzı arttırılmaya devam edilirse faiz
oranında herhangi bir düşme meydana gelmeyecektir. Gerçekten de para arzı MS2 şeklinde
sağa doğru kaydırıldığında, faiz oranının r1 seviyesinin altına düşmediği açıkça
görülmektedir.
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6.4. Talep Yanlı İktisat Olması
Keynesyen iktisat, ekonominin arz cephesi ile değil, talep cephesi ile ilgilidir. Bu
durumda Keynesyen iktisadın ortaya çıktığı koşulların etkisi de önemlidir. Zira 1929 Krizi
koşullarında ekonomide bir arz problemi söz konusu değildi. Üretilen malların satılmaması,
yani efektif talep yetersizliği söz konusu olduğu için Keynesyen iktisat, politika önermelerini
toplam talebi değiştirmeye dayalı olarak oluşturmuştur. Bu çerçevede Keynesyen iktisada
göre ekonomide enflasyonist bir durum varsa, toplam talebi daraltıcı; deflasyonist bir durum
varsa, toplam talebi genişletici politikaların uygulanması gerekmektedir. Dikkat edilirse arz
problemi ile ilgilenilmemiştir. Bu yüzden Keynesyen iktisat, talep yanlı iktisattır.

Deflasyonist ve enflasyonist açık olması durumunda uygulanacak politikalar şekil
yardımıyla da gösterilebilir:

Deflasyonist Açık Durumu: Ekonomik denge tam istihdam gelir düzeyinin
altında bir noktada oluşmuş ise deflasyonist açık söz konusudur. Fiilî gelir düzeyi ile tam
istihdam millî gelir düzeyi arasındaki fark, millî gelir açığı olarak adlandırılır. Deflasyonist
açığı ortadan kaldırmak için toplam talebi genişletici harcama politikalarının uygulanması
gerekir. Bu durumu şekil yardımıyla ele almak mümkündür: Şekilde A noktası tam istihdam
denge düzeyini ifade etmektedir. Ekonomide dengenin B noktasında oluştuğunu varsayalım.
B noktasındaki denge, tam istihdam denge gelir düzeyinin altındaki bir denge olduğu için
eksik istihdam dengesidir. Eksik istihdamda olan bir ekonomide toplam arz eğrisi yatay
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eksene paraleldir. Sağdaki şekilde toplam arz eğrisinin yatay eksene paralel olan kısmı
Keynesyen bölgeyi; dikey eksene paralel olan kısmı Klasik bölgeyi temsil etmektedir.
Sağdaki şekildeki B denge noktası da bir eksik istihdam dengesidir. Bu durumda toplam talebi
genişletici politikalar uygulayarak ekonomi tam istihdama yönlendirilebilir. Toplam talebi
genişletici politikalar sonucunda AE0, AE1 şeklinde yukarı doğru kayacak ve denge tam
istihdamı temsil eden A noktasında oluşacaktır. Aynı durumu sağdaki şekilde daha açık
biçimde görmek mümkündür. Toplam talebi genişletici politika sonucunda toplam talep eğrisi
AD0, AD1 şeklinde sağa doğru kayacak ve yeni denge tam istihdam denge gelir düzeyini ifade
eden A noktasında oluşacaktır.


Enflasyonist Açık Durumu: Ekonomik denge, tam istihdam gelir düzeyinin
üstünde bir noktada oluşmuş ise enflasyonist açık söz konusudur. Enflasyonist açığı ortadan
kaldırmak için toplam talebi daraltıcı harcama politikalarının uygulanması gerekir. Bu
durumu şekil yardımıyla ele almak mümkündür. Şekilde A noktası tam istihdam denge
düzeyini ifade etmektedir. Ekonomide dengenin B noktasında oluştuğunu varsayalım. B
noktasındaki dengede, tam istihdam denge gelir düzeyinin üstüne geliri çıkarmak kısa
dönemde mümkün olmadığı için enflasyonist bir açık söz konusudur. Bu durumda toplam
talebi daraltıcı politikalar uygulanarak ekonomi tam istihdama yönlendirilebilir. Toplam talebi
daraltıcı politikalar sonucunda AE0, AE1 şeklinde aşağı doğru kayacak ve denge tam istihdamı
temsil eden A noktasında oluşacaktır. Aynı durumu sağdaki şekilde daha açık biçimde
görmek mümkündür. Toplam talebi daraltıcı politika sonucunda toplam talep eğrisi AD0, AD1
şeklinde sola doğru kaymış ve yeni denge tam istihdam denge gelir düzeyini ifade eden A
noktasında oluşmuştur. Dolayısıyla fiyatlar düşerken, reel gelirde bir değişiklik olmamıştır.
Bu şeklin ifade ettiği bir diğer şey ise Keynesyen iktisadın enflasyonu tam istihdam sonrası
bir olgu olarak görmesidir.
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6.5. Üretim ve İstihdamın Temel Belirleyicisi: Toplam Talep
Eksik istihdam olan bir ekonomide


toplam talep artışı, gelirin artmasına;



toplam talep azalışı, gelirin azalmasına yol açmaktadır.

Monetaristler bu duruma karşı çıkar. Çünkü:

Monetaristlere göre, toplam talebin temel belirleyicisi para arzıdır. Şöyle ki
toplam talep ve dolayısıyla üretim, istihdam ve fiyatlar genel düzeyi para arzı tarafından
belirlenmektedir.37

6.6. Ekonomik İstikrarsızlığın Nedeni

Keynesyen iktisada göre ekonomik istikrarsızlıkların nedeni toplam talepteki
dalgalanmalardır. Örneğin, toplam talebin yetersiz olduğu durumlarda işsizlik; tam istihdama
yakın bir ekonomide aşırı talebin bulunması durumunda enflasyon ortaya çıkmaktadır.
Toplam talebin doğru yönetilmesi durumunda ise istikrara kavuşulabilir.38

Monetaristlere göre ekonomik istikrarsızların nedeni toplam talepteki
dalgalanmalar değil, para arzındaki dalgalanmalardır. Para arzı büyüme oranından fazla olursa
enflasyona, az olursa deflasyona yol açar.

6.7. Genel Teori ve Keynes
Keynes 1936 yılında yayınlanan İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi veya kısa
adıyla Genel Teori olarak bilinen meşhur eserinde eksik istihdamın nedenleri, eksik
istihdamdan çıkmak için hükümetlerin yapabilecekleri üzerinde durmuştur.

37
38

Savaş, Politik İktisat, s. 215.
Ataç, Maliye Politikası, s. 8.
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6.8. Kısa Dönemli Bir Analiz Olması
Keynesyen iktisat kısa dönemli bir analizdir. Keynes’e göre, “uzun dönemde herkes
ölüdür”.

6.9. Çarpan Analizi
Otonom harcamalarda meydana gelen bir artışın, millî geliri kaç katı arttırdığını
gösteren katsayıya çarpan adı verilmektedir. Çarpanın değeri (basit çarpanın değeri) şu
şekilde ifade edilir:

Keynesyen modelin ekonomiye devletin müdahale etmesi gerektiğini ileri sürmesi ile
çarpan arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum şu şekilde ifade edilebilir:

Keynesyen iktisat, ekonominin eksik istihdamda olduğunu varsaymıştır. Eksik
istihdamda olan bir ekonomide çarpan mekanizması etkin olacağı için devlet ekonomiye
müdahale etmelidir. Çünkü devletin yapmış olduğu toplam talebi arttırıcı müdahaleler, çarpan
kadar hasıla artışına yol açacaktır. Dolayısıyla tam istihdama kadar çarpan mekanizması
etkindir. Tam istihdamdan sonra çarpan mekanizması etkinliğini yitirdiği için toplam talebi
arttırıcı politikalar sadece fiyatlar genel düzeyini arttıracaktır.

Klasik iktisat, ekonominin daima tam istihdamda olduğunu varsaymıştır. Tam
istihdamda olan bir ekonomide çarpan mekanizması etkin olmayacağı için devletin
ekonomiye yapmış olduğu müdahaleler, sadece fiyatlar genel düzeyini arttıracaktır.

Klasikler ve Keynesyenlerin çarpan mekanizmasına biçtikleri rol, ekonominin
tam istihdam veya eksik istihdamda olması ile ilgilidir.

6.10. Eksik İstihdam Dengesi
Keynes’e göre, Klasiklerin ileri sürdüğü gibi ekonominin tam istihdamda olması mutlu
bir rastlantı sonucu olabilir. Yani tam istihdam özel bir durumdur. Tam istihdamdan bir sapma
olursa, örneğin işsizliğin olması durumunda, ücretler ve fiyatlar esnek olmadığı için ekonomi
tam istihdam dengesine geri dönmeyecek; yeni denge eksik istihdamda oluşacaktır.
Dolayısıyla tam istihdam, devamlı denge durumu değildir. Gerçekleşmesi mümkündür ama
özel bir durumdur. Oysaki Keynes’e göre eksik istihdam da bir denge durumudur ve tam
istihdama göre daha genel bir durumdur. Keynes, bu yüzden Klasik teoriye “Özel Teori”, tüm
istihdam düzeylerini kapsayan kendi teorisine ise “Genel Teori” adını vermiştir.39

39

Aren, İstihdam Para ve İktisadi Politika, s. 63.
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6.11. Ücretlerin ve Fiyatların Rijitliği
Keynesyen iktisada göre, ücretler ve fiyatlar Klasik iktisatçıların ileri sürdüğü gibi
esnek değil, rijittir (katı). Örneğin, bir işsizlik olması durumunda Klasik iktisadın ileri
sürdüğü gibi tüm işsizler iş bulana kadar ücretlerde düşme meydana gelmeyecektir. Çünkü
ücretlerin aşağı doğru düşmesini engelleyen sendikalar, asgari ücret yasaları vb. kurumsal
düzenlemeler söz konusudur.

6.12. Emek Arzı ve Emek Talebi
Keynes’e göre, emek arzı nominal ücretin artan, emek talebi reel ücretin azalan
fonksiyonudur.

Emek arzı nominal ücretin artan bir fonksiyonudur. Nominal ücret (W) arttıkça
işçiler emek arzlarını arttırdığı için emek arzı artmakta; nominal ücretler azaldıkça işçiler
emek arzını azalttığı için emek arzı azalmaktadır. İşçilerin nominal ücrete bağlı olarak emek
arzını belirlemesinin nedeni parasal aldanma (Monetary illusion-parasal yanılgı) olarak
belirtilmektedir.


Emek talebi reel ücretin azalan bir fonksiyonudur. Reel ücret arttıkça işverenler
daha az işçi çalıştırmak isteyecekleri için emek talebi azalmakta; reel ücret azaldıkça
maliyetler azalmasına bağlı olarak emek talebi artmaktadır.


Klasiklere göre emek arzı reel ücretin artan; emek talebi reel ücretin azalan
fonksiyonudur.

Monetaristlere göre emek arzı beklenen reel ücretin artan; emek talebi reel
ücretin azalan fonksiyonudur.

6.13. Tasarruf
Keynesyen iktisada göre, tasarruf Klasiklerin ileri sürdüğü gibi faizin artan fonksiyonu
değil, harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur. Harcanabilir gelir arttığında tasarruflar
artmakta, harcanabilir gelir azaldığında tasarruflar azalmaktadır.
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6.14. Tüketim

Keynes’e göre tüketim harcamaları, harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur.
Harcanabilir gelir arttıkça tüketim harcamaları artmakta; azaldıkça azalmaktadır.

Harcanabilir gelirin, tasarrufa gitmeyen kısmı tüketime gitmektedir. Çünkü
harcanabilir gelir, tasarruf ve tüketimin toplamına eşittir (YD = C + S).

Klasiklere göre, tüketim faizin azalan fonksiyonudur. Faizler arttıkça, tüketim
harcamaları azalmakta; faizler azaldıkça artmaktadır. Monetaristlere göre, tüketim sürekli
gelirin artan fonksiyonudur. Sürekli gelir arttıkça tüketim harcamaları artmakta; azaldıkça
azalmaktadır.

6.15. Yatırım
Keynesyen iktisada göre yatırım, Klasiklerin ileri sürdüğü gibi faizin değil,
beklentilerin bir fonksiyonudur. Diğer bir ifadeyle yatırım, sermayenin marjinal etkinliği ve
faiz oranına bağlıdır. İktisadi karar birimleri faiz oranları çok düşük olsa bile geleceğe yönelik
olumsuz beklentilere sahip ise yatırım kararı almazlar. Yatırım kararı alırken sermayenin
marjinal etkinliği ile faiz oranı arasında bir kıyaslama yaparlar. Sermayenin marjinal etkinliği
ise bir yatırımdan ekonomik ömrü boyunca beklenen getirinin bugünkü değerini sermayenin
maliyetine eşitleyen iskonto oranıdır.


Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranlarından büyükse yatırım kararı alırlar.

(SME > r)

Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranlarından küçükse yatırım kararı
almaktansa parayı faize yatırmayı tercih ederler. (SME < r)
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Sermayenin marjinal etkinliği ile faiz oranları birbirine eşitse yatırım yapma
konusunda kararsız kalırlar. (SME = r)

Keynes’e göre yatırım kararı verenlerle, tasarruf kararı verenler farklı kişilerdir.
Bu yüzden planlanan (exante) ve gerçekleşen (expost) yatırımlar birbirine eşit olmayacaktır.


Sermayenin marjinal verimliliği artarsa yatırım fonksiyonu sağa kayar.



Sermayenin marjinal verimliliği azalırsa yatırım fonksiyonu sola kayar.

6.16. Faiz


Klasiklere göre faiz, tüketimden vazgeçmenin bedelidir.


Keynes’e göre faiz, tüketimden vazgeçmenin bedeli değil, likiditeden
vazgeçmenin bedelidir.

Klasiklere göre faiz oranı, tasarruf eğrisi ile yatırım eğrisinin kesiştiği noktada;
yani mal piyasası dengesinde oluşmaktadır.

Keynes’e göre faiz, mal piyasası dengesinde değil, para arzı ve para talebinin
eşit olduğu para piyasası dengesinde oluşmaktadır.


Keynes’e göre para arzı dışsal olarak belirlendiği için dikey eksene paraleldir.



Monetaristlere göre, para arzı dışsal olarak belirlenmektedir.



Post-Keynesyenlere göre, para arzı içsel olarak belirlenmektedir.


Klasikler, para arz ve talebinin faiz oranlarını belirleyeceği fikrine karşı çıkarlar.
Onlara göre, para arz ve talebi paranın satın alma gücünü belirler.40

40

Parasız, ‘’Para Arzı ve Para Talebi’’ , s. 283.
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Uygulamalar
Büyük Buhran, Klasik reçetelerin geçersiz olduğunu ortaya koymuştur. 1929 Krizi
koşullarında üretilen ama satılmayan mallar ortaya çıkmıştır. Klasiklerin ileri sürdüğü gibi
malların fiyatında bir azalma meydana gelmiş, ancak iktisadi ajanlar fiyatların daha da
düşeceğini beklediği için talepte bir artış meydana gelmemiştir. Dolayısıyla Keynes’e göre
1929 Krizi’nin nedeni efektif talep yetersizliğidir.
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Uygulama Soruları
1)

Beklentiler olumsuzken esnek fiyat mekanizması işler mi?

2)

Çarpan mekanizmasının işleyişini anlatınız.

3)

Keynesyen iktisatta ücret ve fiyatların durumunu değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1929 yılında ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımının Klasik argümanlarla
çözülememesi Klasiklerin ciddi şekilde eleştirilmesine neden olmuştur. 1929 Krizi Klasiklerin
savunduğu yaklaşımlarla çözülememiş ve Klasik okul ciddi şekilde tartışılmaya başlanmıştır.
Krizle ortaya çıkan deflasyon ve işsizlik sorunu Klasikler tarafından çözülemeyince Keynes
görünmez elin başarısızlığını ileri sürmüş bunun yerine devletin görünen elini ikame etmiştir.
Keynes, devlete dört temel görev vermiştir. Bunlar, harcanmayan geliri harcama görevi,
ekonomiyi likidite tuzağından kurtarma görevi, etkin politikayı seçme görevi, ekonomik
büyümeyi sağlama görevidir. Bu bölümde Keynesyen iktisadın ortaya çıkış nedenleri, 1929
krizini ve krizden çıkışın Keynesyen mekanizmaları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
1930’larda yaşanan Büyük Buhran sonucunda aşağıdaki makroekonomik
yaklaşımlardan hangisi ağırlık kazanmıştır?
a)

Yeni Klasik yaklaşım

b)

Rasyonel beklentiler

c)

Moneterist yaklaşım

d)

Keynesyen yaklaşım

e)

Yeni Keynesyen yaklaşım

2)
Keynes’e göre, tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisinin istikrarlı
bir fonksiyonudur?
a)

Cari harcanabilir gelir

b)

Net gelir

c)

Şirket gelirleri

d)

Gayrisafi gelir

e)

Millî gelir

3)
Keynes, ekonominin durgunluktan çıkması ve tam istihdam düzeyinin
sağlanabilmesi için aşağıdaki politikalardan hangisini tercih etmiştir?
a)

Genişletici para politikası

b)

Genişletici maliye politikası

c)

Daraltıcı para politikası

d)

Daraltıcı maliye politikası

e)

Para arzının büyüme oranı kadar arttırılması

4)

Keynes’e göre tasarruf neyin fonksiyonudur?

a)

Harcanabilir gelir

b)

Faiz

c)

Yatırım
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d)

Tüketim

e)

Millî gelir

5)

Genel teori aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

a)

Adam Smith

b)

David Ricardo

c)

Keynes

d)

Friedman

e)

Stiglitz

6)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Keynesyen iktisada göre yanlış bir ifadedir?

a)

Talep yanlı iktisattır.

b)

Kısa dönemli bir analizdir.

c)

Ücret ve fiyatlar esnektir.

d)

Paranın dolanım hızı istikrarsızdır.

e)

Çarpan analizi geçerlidir.

7)

Keynes’e göre emek arz ve talebi sırasıyla neyin fonksiyonudur?
Emek arzı

Emek talebi

a)

Reel ücret

Reel ücret

b)

Reel ücret

Nominal ücret

c)

Nominal ücret

Reel ücret

d)

Nominal ücret

Nominal ücret

e)

Reel servet

Reel ücret

8)

Keynes’e göre yatırım aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?

a)

Faizin

b)

Tasarrufun

c)

Yatırımın
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d)

Tüketimin

e)

Beklentilerin

9)
Keynesyen iktisada göre toplam arz eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış bir ifadedir?
a)

Yatay eksene paraleldir.

b)

Toplam talebi genişletici politikalar, enflasyonist değildir.

c)

Eğimi 0’dır.

d)

Toplam talebi genişletici politikalar fiyatlar genel düzeyini arttırır.

e)

Devlet müdahalesi etkindir.

10) Keynes’e göre sermayenin marjinal verimliliği artarsa aşağıdaki etkilerden
hangisi meydana gelir?
a)

Yatırım fonksiyonu sola kayar.

b)

Yatırım fonksiyonu sağa kayar.

c)

Yatırım fonksiyonu değişmez.

d)

Toplam harcama fonksiyonu sola kayar.

e)

Toplam harcama fonksiyonu sağa kayar.

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

122

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yatırımların Faiz Esnekliği
7.2. Paranın Dolanım Hızı
7.3. Para Talebi
7.4. Para Talebinin Faiz Esnekliği
7.5. Paranın Yansız Olmaması
7.6. Likidite Tercihi
7.7. Say Yasasının Reddi
7.8. Tasarruf-Yatırım Eşitliği
7.9. Büyümenin Motoru: Harcamalar
7.10. Harcama Denkleminin Kabulü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Keynes’e göre yatırımın faiz esnekliği nasıldır?

2)

Keynes’e göre paranın dolanım hızı nasıldır?

3)

Keynes’e göre para hangi amaçlarla talep edilmektedir?

4)

Keynes’e göre para talebinin faiz esnekliği nasıldır?

5)

Keynes’in paranın yanlılığı hakkındaki görüşleri nelerdir?

6)

Likitide tercihi teorisi nedir?

7)

Keynes’e göre büyümenin motoru nedir?

8)

Keynes’e göre maliye politikasının etkinliği nasıldır?

9)

Keynes’e göre para politikasının etkinliği nasıldır?

10)

Keynesyen parasal akatarım mekanizması ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Paranın Dolanım Hızı

İstikrarsız
kavranması

Para Talebi

Paranın
ihtiyat
ve
spekülasyon güdüsü ile de
elde
tutulabileceğin
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Say Yasasının Reddi

Her talep kendi arzının
doğurur fikrinin ortaya
konuşu

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Toplam talebi genişletmek
için
maliye
politikası
uygulamasının önemi.

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Maliye
Etkinliği

Politikasının

olduğunun

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Yatırımın faiz esnekliği



Paranın dolanım hızı



Para arz ve talebi



Para talebinin faiz esnekliği



Paranın yanlılığı



Likidite tercihi



Keynes etkisi



Para ve maliye politikası



Parasal aktarım mekanizması
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Giriş
Keynesyen iktisatçılara göre yatırımların faiz esnekliği düşüktür. Çünkü yatırımlar
faizin değil, beklentilerin fonksiyonudur. Para işlem, ihtiyat ve spekülasyon güdüsü ile
tutulmakta ve para talebinin faiz esnekliği yüksektir. Her talebin kendi arzını doğuracağını
ileri süren Keynesyen iktisat, maliye politikasının etkin olduğunu ileriye sürmektedir. Bütçe
açığı ve borçlanma politikasını bir iktisat politikası aracı olarak makroekonomiye dâhil eden
Keynesyen okula göre enflasyon tam istihdamdan sonraki bir olgudur.
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7.1. Yatırımların Faiz Esnekliği


Klasiklere göre yatırımların faiz esnekliği yüksektir.


Keynesyenlere göre yatırımların faiz esnekliği düşüktür. Dolayısıyla faiz
oranlarında meydana gelen bir değişmeye yatırımların tepkisi nispeten düşük olacaktır.

7.2. Paranın Dolanım Hızı

Keynesyen iktisatçılara göre, paranın dolanım hızı istikrarsızdır. Bu durum şu
şekilde ifade edilebilir: Para arzında bir artış olursa, faiz oranları düşecektir. Faiz oranlarında
meydana gelen düşme, para talebinin artmasına neden olacaktır. Para talebi artığında ise
paranın dolanım hızı azalacaktır. Tersine, para arzında bir azalma olursa, faiz oranları
yükselecektir. Faiz oranlarında meydana gelen yükselme parayı elde tutmanın alternatif
maliyetini yükselteceği için para talebi azalacaktır. Para talebi azaldığında ise paranın
dolanım hızı artacaktır. Dolayısıyla paranın dolanım hızı sabit değildir; uygulanan politikaya
göre değişiklik gösterebilir.




Klasik iktisatçılara göre paranın dolanım hızı kısa dönemde sabittir.



Monetarist iktisatçılara göre, istikrarlı ve öngörülebilirdir.

7.3. Para Talebi


Klasik iktisatçılara göre para, yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir.


Keynesyen iktisatçılara göre para, işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talep
edilmektedir.


İşlem amaçlı para talebi gelirin ve fiyatın doğru yönlü bir fonksiyonudur.


İhtiyat amacıyla para talebi, öngörülmeyen olaylar için karar birimlerinin talep
ettikleri para miktarını ifade eder. İhtiyat güdüsüyle para talebi, genellikle gelirle doğru
orantılı olarak ele alınmaktadır.

Spekülatif amaçlı para talebi ise faizin ters yönlü bir fonksiyonudur. Faiz oranı
artarsa, parayı elde tutmanın alternatif maliyeti ya da paranın getirisi arttığı için spekülatif
güdüyle para talebi azalmaktadır. Tersine faiz oranı azalırsa, parayı elde tutmanın alternatif
maliyeti ya da paranın getirisi azaldığı için para talebi artar. Bu durumu faiz oranı ve tahvil
fiyatı arasındaki ilişki yardımıyla açıklamak mümkündür. Faiz oranı ve tahvilin fiyatı arasında
ters yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranı yükseldiğinde tahvil fiyatları düşmekte; dolayısıyla para
talebinde azalma, tahvil talebinde artış meydana gelmektedir. Tersine, faiz oranları
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düştüğünde tahvil fiyatları artmakta; dolayısıyla para talebi artmakta, tahvil talebi
azalmaktadır.

Keyneste para talebi sıfır opsiyonludur. Yani karar birimleri servetlerinin hepsini
para olarak ya da tahvil olarak (mübadele için gerekli olan hariç) tutmaktadır. Keynes, konsol
adı verilen bir tahvil türünden hareketle analizini geliştirmiştir. Keynes’e göre karar
birimlerinin normal olarak kabul ettiği bir faiz düzeyi ve buna bağlı olarak tahvilin normal
olarak algılanan bir fiyatı vardır. Piyasada oluşan faizler, normal olarak algılanan faiz
düzeyinin altına düştüğünde tahvilin fiyatı normal düzeyinin üstüne çıkmaktadır. Tahvil
pahalandığı için tahvil talebi azalmakta, para talebi artmaktadır. Çünkü faizin normal olarak
kabul edilen seviyesinin altına düşmesi ile birlikte beklentiler faizin normal seviyesine geri
döneceği yani tahvilin fiyatının tekrar normal seviyesine düşeceği yönünde oluşacaktır.
Tersine, piyasa faiz oranları normal olarak kabul edilen düzeyin üstüne çıktığında tahvilin
fiyatı normal olarak kabul edilenin altına düşmektedir. Tahvil ucuzladığı için tahvil talebi
artmakta, para talebi azalmaktadır. Çünkü piyasa faiz oranlarının normal olarak kabul edilen
seviyenin üstüne çıkması ile birlikte beklentiler, faizin normal seviyesine geri döneceği yani
tahvil fiyatının tekrar normal seviyesine doğru artacağı yönünde oluşacaktır.41

Monetarist iktisatçılara göre para talebi, sürekli gelire, beşerî servete, beşerî
olmayan servete ve beklenen enflasyon oranına bağlıdır.

7.4. Para Talebinin Faiz Esnekliği

Klasik iktisatçılara göre, para talebi faize karşı duyarlı değildir. Yani para
talebinin faiz esnekliği sıfırdır. Para talebinin faiz esnekliği sıfırken LM eğrisi dikey eksene
paraleldir.

Keynesyen iktisatçılara göre, para talebinin faiz esnekliği yüksektir. Para
talebinin faiz esnekliği yüksekken LM eğrisi nispeten yatıktır. Para talebinin faiz esnekliği
sonsuzken (likidite tuzağı durumu), LM eğrisi yatay eksene paraleldir. LM eğrisi yatay eksene
paralelken, para politikası tam etkisizdir.

Para talebinin faiz esnekliği arttıkça para arzı artışları karşısında faiz oranında
meydana gelen düşme az olmaktadır. Faiz oranlarındaki düşmenin az olması ise yatırımların
faizden az etkilenmesine neden olmaktadır.

Para talebinin faiz esnekliği azaldıkça para arzı artışları karşısında faiz oranında
meydana gelen düşme yüksek olmaktadır. Faiz oranlarındaki düşmenin yüksek olması ise
yatırımların faizden çok etkilenmesine neden olmaktadır.

Likidite tuzağının söz konusu olması durumunda para talebinin faiz esnekliği
sonsuzdur. Para talebinin faiz esnekliği sonsuzken para arzı ne kadar artarsa artsın faiz
oranlarında düşme meydana gelmez. Bu yüzden de likidite tuzağı durumunda, artan para

41

Merih Paya, Makro İktisat, İstanbul: Filiz Kitapevi, 1997, ss. 134-135.
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miktarı spekülasyon güdüsüyle atıl ankeslere gider. Dolayısıyla likidite tuzağı durumunda
yatırımların faiz esnekliği sıfırdır.

Monetaristlere göre para, hem finansal aktiflerin hem de reel aktiflerin ikamesi
olduğu için para talebinin faiz esnekliği düşüktür.

7.5. Paranın Yansız Olmaması
Keynesyen iktisatçılara göre, Klasiklerin ileri sürdüğü gibi para yansız değildir. Zira
para yalnızca işlem güdüsüyle değil, ihtiyat ve spekülasyon güdüsüyle de talep edilmektedir.
Paranın spekülasyon güdüsüyle talep edilmesi, paranın yansız olmadığının bir göstergesidir.
Para arzında meydana gelen bir artışın ekonomi üzerindeki etkisi şu şekilde özetlenebilir:

Para arzı arttığında karar birimleri ellerine geçen parayı tahvil alımına
yönelteceklerdir. Tahvil talebinde artış olduğu için tahvilin fiyatı yükselecek, faiz oranları
düşecektir.

Faiz oranları düştüğü için yatırımlarda ve faize duyarlı diğer harcamalarda artış
meydana gelecektir.

Yatırımlarda meydana gelen artış, çarpan kadar millî gelirin artmasına neden
olacaktır. Bu durumu şekil yardımıyla ele almak mümkündür:42


Para piyasasındaki denge durumunu gösteren 1 numaralı şekil incelendiğinde
başlangıç dengesinin A noktasında oluştuğu ve bu denge noktasına tekabül eden faiz
düzeyinin r0 olduğu görülmektedir. r0 faiz düzeyine tekabül eden yatırım miktarı, yatırım ile
faiz oranı arasındaki ilişkiyi gösteren 2 numaralı şekilde I0’a tekabül etmektedir. Bu durumun
sonucunda oluşan denge gelir düzeyi 3 numaralı şekilde Y0 ile temsil edilmektedir.

Şimdi para arzının arttığını varsayalım. Para razındaki artış, para arz eğrisinin
MS1 şeklinde sağa doğru kaymasına neden olacaktır. Yeni denge 1 numaralı şekilde B
noktasında oluşurken faiz oranı r1’e düşecektir. Faiz oranındaki düşme yatırımları
42

Parasız, ‘’Para Arzı ve Para Talebi’’ , ss. 289-290.
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arttıracaktır. 2 numaralı şekilde faiz oranın r1’e düşmesi sonucunda yatırımların I1’e çıktığı
görülmektedir. Bu durumun hasıla üzerindeki etkisi 3 numaralı şekilde kendini
göstermektedir. Yatırımlarda meydana gelen artış, çarpan kadar millî gelirin artmasına ve
hasılanın Y0’dan Y1’e yükselmesine neden olmaktadır.
3 numaralı şekilde yatırımlarda meydana gelen artış, toplam talebi C + I1 şeklinde
yukarı doğru kaydırmış ve hasıla düzeyini Y1’e yükseltmiştir. Dolayısıyla para miktarında
meydana gelen bir değişme reel değişkenleri etkilediği için para yansız değildir.
Not: Ancak para politikasının etkisiz olduğu tartışması ile paranın yansız olmadığı
karıştırılmamalıdır. Keynesyen analize göre bu mekanizmanın ortaya çıkmasına engel olan
bazı durumlar söz konusudur. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkündür:


Likidite tuzağı olgusu



Yatırımların beklentilerin fonksiyonu olması



Yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması

7.6. Likidite Tercihi
Keynes, bireylerin likidite tercihini açıklarken cari faiz oranı (r) ve sermayenin
marjinal etkinliğinden yararlanmaktadır. Bu ilişki şu şekilde ifade edilebilir:

Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından büyükse (sme>r), girişimcilerin
sermaye ihtiyacında artış meydana gelecektir. Sermaye ihtiyacında meydana gelen artış ise
faiz oranlarının artmasına yol açacak ve sermayenin marjinal etkinliği ve faiz oranı
eşitlenecektir (sme = r).


Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından küçükse (sme<r), girişimciler
yatırım yapmak yerine faizi tercih ederler. Dolayısıyla yatırım amaçlı sermaye talebinde
azalma meydana gelir. Bir yandan mevduatta artış meydana gelmesi, diğer taraftan kredi
talebinin azalması sonucunda, faiz oranları azalır ve sermayenin marjinal etkinliği ile faiz
oranları eşitlenir (sme = r).43

43

Demir, age, s.58.
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7.7. Say Yasasının Reddi
Keynesyen iktisatçılar, Say yasasını reddetmişlerdir. Ekonomi depresyon hâlinde iken,
toplam arz eğrisi yatay eksene paraleldir. Böyle bir durumda toplam talepte meydana gelen
artışlar, doğrudan üretim artışına yönelecektir. Toplam talepte meydana gelen artışların
doğrudan toplam arz artışına yönelmesi, fiyatların sabit kalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla
teknik bir ifadeyle, “her arz kendi talebini değil”, “her talep kendi arzını doğuracaktır”. 44
Keynes’e göre, üreticiler talep tahminlerini dikkate alarak üretim yaparlar. Bu yüzden de
toplam arz toplam talebi değil, toplam talep toplam arzı belirlemektedir.
Bir ekonomide bir yıl içinde oluşan millî gelir tüketim ve tasarruf amaçlı gelirlerin
toplamına eşittir.
Y=C+S

(1)

Bir yıl içinde oluşan toplam harcama ise tüketim ve yatırım amaçlı toplam harcamalar
toplamına eşittir.
AD = C + I

(2)

Ekonomik dengenin sağlanabilmesi için toplam gelir toplam harcama eşitliğinin
sağlanması gerekmektedir.
AD = Y ya da C + I = C + S (3)
Dolayısıyla bu eşitlikte AD=Y eşitliğinin sağlanabilmesi için I=S eşitliğinin
sağlanması yeterlidir. Bu ifadelere yer verdikten sonra bir ekonomide tasarrufların atıl
ankeslere gitmesi durumunda ise tasarruflar yatırımları aşacaktır (S > I ) ki, bu durumda her
arz kendi talebini doğurmayacaktır.45 Gerçekten de Keynesyen analiz, tasarruflara Klasik
ekonomiden farklı bir rol biçmiştir. Klasik iktisatçılara göre tasarruflarda meydana gelen artış
faiz oranlarını düşürerek yatırımların artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla tasarruflar
büyümeye kaynaklık edecektir. Oysaki Keynesyen iktisat tasarrufların artması durumunda
yatırımların azalacağını ve dolayısıyla millî gelirin düşeceğini ileri sürmektedir. Yani
tasarruflarda meydana gelen bir artış millî gelir üzerinde azaltıcı bir etki meydana getirerek
tasarruf paradoksuna yol açacaktır.
Keynes, Say yasasına yönelik eleştirilerini şu şekilde ifade etmiştir:46

Marjinal tüketim eğilimi: Milli gelirdeki bir değişmenin ne kadarlık kısmının
tüketime gideceğini gösteren katsayıdır.

Tasarruf paradoksu: Tasarrufların mutlaka yatırıma döneceği garantisi yoktur.
Tasarruflar arttıkça tüketim ve millî gelirde azalma meydana gelecektir.
Savaş, Politik İktisat, s. 56.
Demir, age, s. 56.
46
Demir, age, s. 56.
44
45
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Spekülatif güdüyle para talebi: Tüketime ve yatırıma gitmeyen atıl para,
spekülatif güdüyle talep edilecek ve ekonominin daralmasına yol açacaktır. Ayrıca,
gömülemenin ne zaman çözüleceği belli olmadığı için istikrarsızlığa neden olacaktır.

7.8. Tasarruf - Yatırım Eşitliği
Klasik iktisada göre tasarruf yatırım eşitliğinin bozulması durumunda denge, faizin
değişmesi yardımıyla oluşur. Tasarrufların yatırımları aşması durumunda faiz oranları düşer,
yatırım artar ve tasarruf yatırım eşitliği yeniden sağlanır.
Tersine, tasarrufların yatırımlardan az olması durumunda, faiz oranları yükselir,
yatırımlar azalır ve tasarruf yatırım eşitliği tekrar sağlanır.

Keynes’e göre bu işleyiş farklı olacaktır. Keynesyen sistemde tasarruf - yatırım eşitliği
bozulduğunda denge, gelirin (Y) değişmesi yoluyla oluşur. Tasarruflar yatırımları aşarsa millî
gelirde bir azalma meydana gelir. Millî gelirin azalması durumunda ise tasarruflar azalır ve
tasarruf-yatırım eşitliği tekrar sağlanır. Tersine, tasarruflar yatırımlardan küçük olursa millî
gelir artar. Milli gelirde meydana gelen artış ise tasarrufların artmasına ve tasarruf-yatırım
eşitliğinin sağlanmasına yol açar.

Tasarruflar yatırıma dönüşmeden de ekonomik denge meydana gelebilir. Ancak bu
durumda ortaya çıkan denge bir eksik istihdam dengesi olacaktır. Bu durumda büyümenin
motoru Klasik iktisatçıların ileri sürdüğü gibi tasarruflar değil, harcamalardır. Şöyle ki
harcamalarda meydana gelen bir artış, millî gelirde çarpan mekanizması sayesinde artışa yol
açacaktır. Millî gelirdeki artış ise marjinal tüketim eğilimi ve sermayenin marjinal etkinliği
sayesinde harcamaları tekrar arttıracaktır. Dolayısıyla harcamalar kendi kendini finanse etmiş
olur.47

7.9. Büyümenin Motoru: Harcamalar
Klasiklere göre büyümenin motoru tasarruflardır. Tasarruflar artarsa faiz oranı düşer,
yatırım ve gelir artar.

47

Demir, age, s. 57.
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Tersine tasarruflar azalırsa faiz oranı yükselir, yatırım ve gelir azalır.

Keynesyenlere göre büyümenin motoru tasarruflar değil harcamalardır. Tasarruflar
artarsa harcamalar azalacağı için gelirde azalma meydana gelir.

Tersine tasarruflar azalırsa, harcamalar artmış olur. Harcamalar artarsa çarpan
sayesinde gelirde artış meydana gelir.

7.10. Harcama Denkleminin Kabulü
Keynesyen iktisatçılar harcama denklemini esas alırlar. Buna göre,
AE = C + I + G + (X-M)
Denklemde AE, toplam harcamaları; C, özel kesim tüketim harcamalarını; I, özel
kesim yatırım harcamalarını; G, kamu (devlet) harcamalarını; X, ihracatı ve M, ithalatı ifade
etmektedir.

7.11. Mübadele Denkleminin Reddi
Mübadele denklemini kabul etmezler. Hatırlanacağı üzere Mübadele Denklemi
MV=PT şeklinde ifade edilmektedir. Denklemde,
M: Her türlü para arzını
V: Bir paranın bir yılda kaç kere el değiştirdiğini ifade eden “paranın dolanım hızını”
P: Fiyatlar genel düzeyini
T: Ekonomideki reel üretim düzeyini ifade etmektedir.
Klasiklere göre bu eşitlikte “V” ve “T” sabit olduğuna göre, para arzında(M) meydana
gelecek bir değişiklik, fiyatlar genel düzeyinde (P) bir değişiklikle dengelenir. Diğer bir
ifadeyle, para arzında meydana gelen bir değişiklik, aynı yönde ve aynı oranda fiyatlar genel
düzeyini arttırır. Örneğin Klasiklere göre, para arzında meydana gelen %10’luk bir
artış/azalış, fiyatlar genel düzeyini %10 arttırır/azaltır. Keynesyen iktisatçıların mübadele
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denklemi vasıtasıyla açıklanan Miktar Teorisi’ni reddetmeleri ile ilgili olarak şu çıkarımlar
yapılabilir:

Paranın dolanım hızı (V) Klasiklerin ileri sürdüğü gibi kısa dönemde sabit değil,
istikrarsızdır. Paranın dolanım hızının istikrarsız olduğu bir durumda para arzında meydana
gelen bir değişikliğin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi Klasiklerin öngördüğü gibi
olmayacaktır.


T’nin sabit olduğu varsayımı, ekonominin daima tam istihdamda olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Oysaki Keynes’e göre, ekonomi eksik istihdamda da dengeye
gelebilir. T’nin sabit olmadığı durumda para arzında meydana gelen bir değişmenin fiyatlar
genel düzeyi üzerindeki etkisi Klasiklerin öngördüğünden farklı olacaktır.

Klasiklere göre, para arzında meydana gelen bir artış aynı yönde ve aynı oranda
fiyatlar genel düzeyini arttıracaktır. Keynes’e göre para arzında meydana gelen bir artışın
fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi toplam arz eğrisinin şekline bağlıdır. Örneğin,
ekonominin eksik istihdamda olduğu durumda para arzında meydana gelen bir artış fiyatlar
genel düzeyini arttırmayacaktır. Bu durumu şekil yardımıyla göstermek mümkündür.

Buna göre, başlangıçta ekonomi toplam arz (AS) ile toplam talebin (AD0) kesiştiği A
noktasında dengededir. Genişletici bir para politikası uygulanması durumunda AD0 toplam
talep eğrisi AD1 şeklinde sağa doğru kayacaktır. Yeni denge B noktasında gerçekleşirken
hasıla Y1 düzeyine çıkacak; ancak fiyatlar genel düzeyi değişmeyecektir. Dolayısıyla para
arzında meydana gelen bir artış ekonomi eksik istihdam dengesindeyken fiyatlar genel düzeyi
üzerinde herhangi bir etkiye yol açmayacaktır.

7.12. Keynes Etkisi
Keynes etkisine göre, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen düşme reel para arzını
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arttıracak ve LM eğrisi sağa doğru kayacaktır. LM eğrisinin sağa doğru kaymasıyla birlikte
faiz oranları düşecektir. Faiz oranlarında meydana gelen düşme, yatırım miktarının ve toplam
hasılanın artması ile sonuçlanacaktır.

Ancak Keynes’e göre bu sürecin işlemesini engelleyen iki durum söz konusudur:


Yatırımların faiz esnekliği düşüktür.



Likidite tuzağı söz konusudur.

Likidite tuzağı varsayımı altında bu süreç ortaya çıkmayacaktır. Bu durumu şekil
yardımıyla göstermek mümkündür:

Şekilde dikey eksende nominal faiz oranı, yatay eksende nominal gelir yer almaktadır.
LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu bölgede (para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz
olduğu bölgede), ekonomi likidite tuzağındadır. Başlangıç denge noktası LM0 ve IS
eğrilerinin kesiştiği A noktasıdır. A noktasında denge faiz oranı r0, denge hasıla düzeyi Y0’dır.
Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen bir düşme, reel para arzının artmasına neden olur.
Reel para arzında meydana gelen artış ise LM0 eğrisinin LM1 şeklinde sağa doğru kaymasına
neden olur. Şekilde görüldüğü gibi, denge faiz oranı ve hasıla düzeyinde değişme meydana
gelmez.
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7.13. Para Politikasının Etkinliği
Para politikasının etkinliği konusunda ilk Keynesyenler ile çağdaş Keynesyenler
arasında görüş farklılıkları vardır.
a) İlk Keynesyenlere göre para politikası etkisizdir.
Çünkü:

Yatırımlar faizin değil, beklentilerin fonksiyonudur. Çok düşük faiz oranlarında
bile iktisadi karar birimleri geleceğe yönelik olumsuz beklentilere sahip ise yatırım kararı
almazlar.

Yatırımların faiz esnekliği düşüktür. Para arzını arttırmak suretiyle faizler
düşürülse bile, yatırımların faizlerde meydana gelen değişmeye duyarlılığı düşüktür.

Likidite tuzağı söz konusu olabilir. Para arzını arttırarak faiz oranlarını sürekli
düşürmek mümkün değildir. Çünkü ekonomi likidite tuzağında olabilir. Şöyle ki Keynes’e
göre faiz oranlarının para arzını arttırmak suretiyle düşebileceği bir asgari düzey
bulunmaktadır. Bu noktadan sonra para arzını arttırmak suretiyle faiz oranlarını düşürmek
mümkün değildir. Ekonominin likidite tuzağında olduğu böyle bir durumda gerçekleştirilecek
para arzı artışı, spekülatif güdüyle atıl ankeslere gidecektir.
Bu durumu şekil yardımıyla görmek mümkündür.

Şekilde görüldüğü gibi para piyasasında başlangıç dengesi para arzı ile para talebinin
kesiştiği A noktasında oluşmuştur. A noktasında faiz oranı r0’dır. Para arzının MS0’dan MS1’e
artması ile birlikte faiz oranı r1’e düşmüştür. r1 faiz oranı asgari düzeydir. Bu noktadan sonra
para arzı arttırıldığında ekonomi likidite tuzağına girdiği için para arzı arttırıldığında faiz
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oranları düşmeyecektir. Nitekim para arzı MS1’den MS2’ye çıkarıldığında faiz oranları r1
seviyesinde sabit kalmaktadır. Para arzında meydana gelen artış ise spekülasyon güdüsüyle
atıl ankeslere gitmiştir.
Para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu likidite tuzağı durumunda faiz oranları
düşmediği için yatırım ve dolayısıyla millî gelirde artış meydana gelmeyecektir. Dolayısıyla
likidite tuzağı durumunda para politikası etkisizdir.
b) Çağdaş Keynesyenlere göre para politikası da etkilidir.
Ancak maliye politikası daha etkilidir. Çünkü maliye politikasının millî gelir
üzerindeki etkisi daha açık ve doğrudan ortaya çıkmaktadır. Çağdaş Keynesyenler, enflasyon
ve deflasyon durumunda para ve maliye politikalarının bir arada uygulanmasını tercih ederler.
Deflasyonist bir açık söz konusu ise genişletici para politikasının bütçe açığı politikası ile
birlikte uygulanmasını öngörürler. Böylece devletin kamu harcamalarını genişletmek
amacıyla ödünç verilebilir fonlar piyasasına girmesi sonucunda faiz oranlarındaki artış
eğilimi, parasal genişleme ile azaltılabilecektir. Enflasyonist bir açık varsa daraltıcı para
politikası ile bütçe fazlası politikasının birlikte uygulanmasını önerirler. Bu durumda ise
parasal daralma sonucunda faiz oranlarındaki artış eğilimi, daraltıcı maliye politikası ile
azaltılabilecektir. 48

İlk Keynesyenler ile çağdaş Keynesyenler arasındaki görüş farklılığın temelde iki
nedeni bulunmaktadır:49

Birincisi, Keynes’in II. Dünya Savaşı sonrası durgunluk hipotezinin
gerçekleşmemiş olması, aksine bir refah sürecinin gerçekleşmesidir. II. Dünya Savaşı sona
erdiğinde birçok iktisatçı, ekonomide bir durgunluğun olacağını öngörmekteydi. Çünkü savaş
sonrası dönemde savunma harcamalarında meydana gelen azalmanın, özel kesim harcamaları
ile dengelenemeyeceği düşünülmekteydi. Ancak savaş sonrası dönemde beklentilerin tersine,
refah ve büyüme dönemi yaşandı. Ayrıca, II. Dünya Savaşı sonrasında millî gelir artmasına
rağmen, tasarruf/gelir oranı nispi olarak sabit kalmıştır. Bu durum ise Keynesyen iktisadın
tasarruf paradoksu öngörüsü ile uyuşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, ilk Keynesyenlerin gelir
arttığı zaman aşırı tasarruftan kaynaklanan durgunluk hipotezine uymamaktadır.
Ataç, Maliye Politikası, ss. 10-11.
Beyhan Ataç, ‘‘Modern Keynesyen Görüşte Maliye Politikası’’, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 1, 01/1984, ss. 11-14. ; Ataç, Maliye Politikası, s. 11.
48
49
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İkincisi, II. Dünya Savaşı sonrası yapılan çalışmaların Keynesyen düşünceyi
etkilemiş olmasıdır. Özellikle Monetarist yazından Keynesyen iktisada yönelik yapılan
eleştiriler, bu durumda rol oynamıştır.

7.14. Maliye Politikasının Etkinliği
Keynesyen iktisada göre maliye politikası etkindir. Maliye politikasının etkinliği vergi
politikası ve kamu harcaması politikası açısından aşağıdaki şekilde ele alınabilir.
a) Vergi Politikası
Keynes’e göre tüketim, harcanabilir gelirin fonksiyonudur. Bu önerme maliye
politikasının etkinliğine dayanak teşkil etmektedir. Vergi politikasının etkinliği, deflasyonist
ve enflasyonist bir ekonomi için şu şekilde ifade edilebilir:


Deflasyonist Ekonomi

Keynesyen iktisada göre vergilerde meydana gelen bir düşme harcanabilir geliri
arttıracaktır. Tüketim, harcanabilir gelirin fonksiyonu olduğu için harcanabilir gelirde
meydana gelen artış, tüketimde bir artışa yol açacaktır. Tüketimin artması ise yatırımların ve
hasıla düzeyinin artması ile sonuçlanacaktır.



Enflasyonist Ekonomi

Keynesyen iktisada göre vergilerde meydana gelen bir artış harcanabilir geliri
azaltacaktır. Tüketim, harcanabilir gelirin fonksiyonu olduğu için harcanabilir gelirde
meydana gelen azalma, tüketimde azalışa yol açacaktır. Tüketimin azalması ise yatırımların
ve hasıla düzeyinin azalması ile sonuçlanacaktır.

b) Kamu Harcaması Politikası
Keynes’e göre kamu harcaması politikası çarpan mekanizması sayesinde ekonomideki
istikrarsızlıkları gidermek amacıyla kullanılabilir. Kamu harcaması politikasının etkinliği
deflasyonist ve enflasyonist bir ekonomi için şu şekilde ifade edilebilir:


Deflasyonist Ekonomi

Keynesyen iktisada göre kamu harcamalarında meydana gelen bir artış, çarpan
mekanizması sayesinde kendinden daha fazla bir millî gelir artışına neden olacaktır. Şöyle ki
kamu harcamaları arttırıldığında tüketimde artış meydana gelecektir. Tüketimde meydana
gelen artış ise yatırımların ve dolayısıyla hasılanın artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla
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ekonomi eksik istihdamdan, tam istihdama yöneltilmiş olacaktır.



Enflasyonist Ekonomi

Enflasyonist bir ekonomide daraltıcı maliye politikası uygulanmalıdır. Keynesyen
iktisada göre, kamu harcamalarında meydana gelen bir azalma, çarpan mekanizması
sayesinde enflasyonist açığı azaltacak ve ekonominin tam istihdam düzeyine yönelmesini
sağlayacaktır. Şöyle ki kamu harcamaları azaltıldığında, tüketimde azalma meydana
gelecektir. Tüketimde meydana gelen azalma ise talep fazlasının (toplam harcamaların)
azalmasına yol açarak enflasyonist açığı ortadan kaldıracaktır.

7.15. Monetaristlere Göre Maliye Politikasının Etkin Olmaması
Bu durumun nedenleri şunlardır:
a) Tüketim Sürekli Gelirin Fonksiyonudur
Monetaristlere göre, vergi politikalarına dayalı olan bir maliye politikası etkili
olmayacaktır. Çünkü tüketim, Keynesyen iktisatçıların ileri sürdüğü gibi harcanabilir gelirin
değil, sürekli gelirin fonksiyonudur. Sürekli gelir ise geçmiş dönem geliri, cari dönem geliri
ve gelecekte elde edilmesi umulan normal gelirlerin ortalamasından oluşmaktadır. Cari dönem
harcanabilir (kullanılabilir gelir) gelirinin sürekli gelir üzerindeki etkisi önemsiz düzeydedir.50
Bu durum ise maliye politikasının etkinliği açısından oldukça önemlidir. Şöyle ki vergileri
50

Ataç, Maliye Politikası, s. 13.
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azaltmak suretiyle cari harcanabilir geliri arttırmak mümkündür. Ancak Monetaristlere göre
tüketim harcanabilir gelirin değil, sürekli gelirin (YP) fonksiyonudur.
Vergi indirimi sonucu cari harcanabilir gelirde meydana gelen artış, sürekli geliri
önemsiz bir biçimde etkileyecektir; sürekli gelirde meydana gelen önemsiz artış ise tüketimi
etkilemeyecektir. Zira sürekli gelir (YP), geçmiş dönem geliri (YT-1), cari dönem
harcanabilir geliri (YT) ve gelecek dönemde elde edilmesi umulan gelirin (YT+1) toplamına
eşittir.
YP = f(YT–1 + YT + YT+1)
Bu fonksiyonda (YT) de bir artışa yol açacak fakat bu artışın sürekli gelir üzerindeki
etkisi önemsiz olduğu için tüketimi etkilemeyecektir.
b) Monetarist Dışlama Etkisi
Monetarist iktisada göre kamu harcamalarının ortaya çıkardığı etki, nasıl finanse
edildiği ile ilgilidir. Buna göre 3 tür finansman söz konusudur:
1) Vergi artışı
2) Para arzı artışı
3) Borçlanma

Monetaristlere göre, genişletici maliye politikası uygulandığında dışlama etkisi
görülmektedir. Şöyle ki monetaristler için yapılacak bir kamu harcamasının finansman biçimi
önem arz etmektedir. Kamu harcamasının vergi artışı ile finanse edilmesi durumunda, özel
kesimin harcayacağı fon miktarında bir azalma meydana gelecektir. Bu durum ise özel kesim
harcamalarının azalmasına yol açacaktır. Diğer bir ifadeyle, özel kesimin harcayacağı miktarı
devlet harcamış olacak ve özel kesim yatırımlarında azalma meydana gelecektir (Dışlama
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etkisi). Yapılacak bir kamu harcamasının borçlanma ile finanse edilmesi durumunda devlet
halka tahvil satacaktır. Özel sektör tahvilleri ile rekabet hâlinde olan devlet tahvillerindeki
artış, ödünç verilebilir fonlar piyasasında, ödünç verilebilir fon talebinin artmasına ve
dolayısıyla faiz oranlarının yükselmesine neden olacaktır. Yükselen faiz oranları, faiz
oranlarına duyarlı olan yatırımları ve tüketim harcamalarını azaltacaktır. Böylece, kamu
harcamalarının genişletici etkisi, özel kesim harcamalarının azaltıcı etkisi ile dengelenecektir.
Monetarist okul tarafından ileri sürülen bu görüşe Dışlama Etkisi51 (Crowding-Out Effect) adı
verilmektedir. Dolayısıyla, borçlanma ile finanse edilen maliye politikası etkisiz olmakta ve
Monetarist yaklaşım tarafından eleştirilmektedir. Borçlanma politikasının etkinliğine ilişkin
tartışma şekil yardımıyla daha anlaşılır kılınabilir.

Şekilde dikey eksen faiz oranını, yatay eksen ödünç verilebilir fon miktarını; QS,
ödünç verilebilir fon arzını; QD ödünç verilebilir fon talebini göstermektedir. Başlangıçta
ödünç verilebilir fonlar piyasasında oluşan A denge noktasında, özel kesim tarafında denge
faiz oranı r0’dan Q0 kadar fon arz ve talep edilmektedir. Kamu harcamalarını genişletmeyi
amaçlayan bir politika yapıcının ödünç verilebilir fonlar piyasasına girip, borçlandığını
varsayalım. Bu durumda ödünç verilebilir fon talep eğrisi sağa doğru kayacak ve QD1 şeklini
alacaktır. QD1 özel kesim ve kamu kesiminin toplam ödünç verilebilir fon talebini temsil
etmektedir. Devletin borçlanma piyasasına girmesi sonucunda ödünç verilebilir fon talebi
artarken denge B noktasında oluşmuş, faiz oranları ise r1’e yükselmiştir. Yeni faiz oranı r1
düzeyinden piyasada Q1 kadar fon arz ve talep edilmektedir. Faiz oranlarının r1 düzeyine
yükselmesi ile birlikte özel kesim yatırımları daha riskli hâle geldiği için özel kesimin ödünç
verilebilir fon talebi C noktasının yatay eksene izdüşümü ile bulunan Q2 düzeyine düşmüştür.
Dolayısıyla, devletin borçlanma piyasasına girmesi sonucunda kamu harcamaları Q0-Q1 kadar
genişlerken, faiz oranlarında meydana gelen yükselme, özel kesim yatırımları için talep edilen
fon miktarının Q0-Q2 kadar düşmesine neden olmuştur. Yani kamu harcamalarını genişletmek
amacıyla uygulanan borçlanma politikasının ekonomi üzerinde herhangi bir genişletici etkisi
olmamıştır.

7.16. Keynesyen Parasal Aktarım Mekanizması
Para arzında meydana gelen bir değişmenin talep, hasıla ve fiyat düzeyinde meydana
getirdiği etkiler “aktarım mekanizması” olarak adlandırılmaktadır. Keynesyen Parasal
Aktarım Mekanizması şu şekilde işlemektedir:
51

Ataç, ‘‘Modern Keynesyen Görüşün Temelleri’’, s. 13.

142


Para arzı artığında ödünç verilebilir fon miktarında artış meydana gelmektedir.
Ödünç verilebilir fon miktarında meydana gelen artış ise faiz oranlarının düşmesine ve
yatırımların artmasına yol açmaktadır. Yatırım miktarında meydana gelen artış ise toplam
talebin yükselmesine bağlı olarak hasıla düzeyinin artmasına neden olmaktadır.52

Dikkat edilirse Keynesyen aktarım mekanizması hasıla düzeyini faizleri düşürüp,
yatırımları arttırarak dolaylı bir biçimde etkilemektedir. Bununla birlikte Keynes’e göre
yatırımın faiz esnekliği düşük olduğu için bahsi geçen etki; yani para politikasının etkinliği
düşük olacaktır. Monetarist Parasal Aktarım Mekanizması ise “doğrudan” aktarım
mekanizmasını savunmaktadır. Buna göre para arzı artığında bireylerin ellerinde tutmak
istediklerinden fazla oluşan para, reel ve finansal aktiflere harcanacağı için ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkileyecektir. Diğer bir ifadeyle, Keynes’te para ya tahvil ya da para
olarak tutulurken Monetaristlerde reel ve finansal aktifler arasında dağılabilmektedir. Bu
yüzden de para arzındaki değişiklikler doğrudan toplam talep düzeyini etkilemektedir. 53

7.17. Bütçe Açıkları
Keynesyen iktisat, bütçe açıklarına karşı değildir. Keynesyen iktisada göre, bütçe
politikası bir maliye politikası aracı olarak kullanılabilir. Ekonominin durgunluk içinde
olduğu dönemlerde bütçe açığı vermek suretiyle ekonomik canlanma tesis edilebilir. Diğer
taraftan, enflasyonist bir baskının olduğu dönemlerde ise bütçe fazlası vermek suretiyle,
enflasyonist baskı kontrol altına alınabilir. Keynesyen iktisada göre, bütçe açıklarının
ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi eksik istihdam durumunda değil, tam istihdam durumunda
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla tam istihdam seviyesine ulaşılana kadar bütçe açıkları özel
kesim yatırımlarını azaltıcı bir etki meydana getirmeyecektir. Çünkü tam kapasite düzeyine
varıncaya kadar talepte meydana gelen bir artış, belirli bir faiz düzeyinde özel kesim
yatırımlarının artmasını sağlayacak ve ekonomi tam istihdama ulaşacaktır.54 Tam istihdamdan
sonra talepte meydana gelecek bir artış çarpan mekanizması işlemeyeceği için sadece fiyatlar
genel düzeyini arttıracaktır. Bu yüzden de Keynesyen iktisat tam istihdam düzeyine kadar
bütçe açığı politikalarına izin vermektedir.

7.18. Borçlanma
Devlet müdahalesine cevaz veren Keynesçi iktisat, borçlanma politikasını olağanüstü
ve geçici bir finansman aracı olarak değerlendiren Klasik okulun tersine, iktisadi
dengesizlikleri gidermek için borçlanma politikasının etkin bir biçimde kullanılabileceğini
ileri sürerek önemli bir araç konumuna getirmiştir. Keynes, devletin borçlanma yoluyla elde
52
53

Orhan ve Erdoğan, Para Politikası, 2007, s. 170.
İlyas Işıklar, Para Teorisi ve Politikası, 1. Baskı T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1583, 2004, s.

218.
İhsan Günaydın, ‘’Türkiye’de Kamu Kesimi Açıkları ve Enflasyon’ , İktisat İşletme ve Finans, Yıl:
16, Nisan 2001, s. 66.
54
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ettiği fonların faydasız işlerde harcanması durumunda bile toplumu zenginleştirdiğini ileri
sürmüştür.55 Keynes 1929 Krizi’nin özel kesimin harcama yetersizliğinden kaynaklandığını
ileri sürmüştür. Bu durumda devlete, harcanmayan paraları borçlanma ve harcama görevi
yüklemiştir. Bu harcamaların faydasız işlere gitmesi durumunda bile -örneğin kuyu kazdırılıp
kuyu kapattırılması- ekonomide bir canlanmaya neden olacağı ve buhrandan çıkılacağı ileri
sürülmüştür.

7.19. Enflasyon Meselesi
Keynesyen iktisat, eksik istihdamda olan bir ekonomi varsayımından hareket ettiği
için enflasyonla pek ilgilenmemiştir. Keynesyenler enflasyonu tam istihdamdan sonraki bir
olay olarak kabul etmişlerdir. Bu durumu şekil yardımıyla açıklamak mümkündür:
Şekilde görüldüğü gibi eksik istihdamda olan bir ekonomide toplam arz eğrisi yatay
eksene paraleldir. Başlangıç dengesi toplam arz (AS) ve toplam talep (Ad) eğrisinin kesiştiği
A noktasında oluşmuştur. Denge noktasında fiyatlar genel düzeyi P0, hasıla düzeyi Y0’dır.
Devletin ekonomiye müdahale ettiğini, örneğin toplam talebi genişletici bir politika
uyguladığını varsayalım. Bu durumda AD0, AD1 şeklinde sağa doğru kayacak ve yeni denge
noktası B’de oluşacaktır. B denge noktasında hasıla düzeyi Y1’e yükselirken fiyatlar genel
düzeyinde bir değişme olmamıştır. Dolayısıyla ortaya bir enflasyon çıkmamıştır. Bu yüzden
Keynesyen iktisat, enflasyonla pek ilgilenmemiştir.

Dündar Sağlam, ‘’Bütçe Politikasının Teorik Kavramlarında ve Araçlarında Yeni Gelişmeler ‘’,
Banka ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 10, Yıl: 32, Ekim, 1995, s. 34.
55
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Uygulamalar
Keynes’e göre insanlar servetlerinin tümünü ya para ya da tahvil olarak tutarlar. Yani
para talebi sıfır opsiyonludur. Bu durumda faizler yükseldiğinde para talebi azalır, tahvil
talebi artar. Tersine faizler düştüğünde tahvil talebi azalır, ileride faizle yükseldiği zaman
tahvil almak için para talebi artar.
Peki, günümüzde insanlar, servetlerinin sadece para ve tahvil arasında mı
paylaştırıyor?
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Uygulama Soruları
1)

Enflasyon meselesi ile Keynesyen iktisat neden ilgilenmemiştir? Analiz ediniz.

2)

Keynes etkisi ve Pigou etkisini karşılaştırarak analiz ediniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Keynes’in krize karşı devletin müdahale araçlarını, para ve maliye
politikasının etkinliğini temel olarak analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
yanlıştır?

Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)

Kişiler ihtiyat amacıyla para talep ederler.

b)

Kişiler spekülatif amaçla para talep ederler.

c)

Para talebi ve dolayısıyla paranın dolanım hızı değişkendir.

d)

Para, kişilere fayda sağlayan bir lüks maldır.

e)

Kişiler, işlem amacıyla para talep ederler.

2)

Keynesyen iktisada göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

a)

Her arz kendi talebini yaratır.

b)

Efektif talepteki değişmenin toplam çıktı üzerinde bir etkisi yoktur.

c)

Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken efektif taleptir.

d)

Toplam arzdaki değişmeler toplam harcamaları etkilemez.

e)

Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî geliri etkiler.

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen iktisadın temel ilgi alanlarından biri

a)

Enflasyon

b)

İşsizlik

c)

Toplam talep

d)

Hükümet harcamaları

e)

Faiz oranları

4)
Keynesyen iktisatçılara göre likidite tuzağı durumunun geçerli olduğu
koşullarda para talep eğrisinin şekli nasıldır?
a)

Yatay eksene paraleldir.

b)

Dikey eksene paraleldir.

c)

Negatif eğimlidir.
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d)

Pozitif eğimlidir.

e)

Para talebinin faiz esnekliği sıfırdır.

5)
Keynesyen, Klasik ve Monetarist iktisatçılara göre paranın dolanım hızıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Klasik

Keynes

Monetarist

a)

Kısa dönemde sabit

İstikrarsız

İstikrarlı ve öngörülebilir

b)

istikrarsız

İstikrarsız

Kısa dönemde sabit

c)

istikrarsız

Kısa dönemde sabit

İstikrarlı ve öngörülebilir

d)

İstikrarlı

İstikrarsız

İstikrarlı

e)

İstikrarlı

İstikrarlı

İstikrarlı

6)
Keynesyen, Klasik ve Monetarist iktisatçılara göre para talebinin faiz
esnekliği nasıldır?
Klasik

Keynes

Monetarist

a)

Yüksek

Yüksek

Düşük

b)

Sıfır

Yüksek

Düşük

c)

Düşük

Yüksek

Düşük

d)

Sıfır

Yüksek

Yüksek

e)

Sıfır

Sıfır

Sıfır

7)

Keynesyen iktisatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Harcama denklemini kabul etmişlerdir.

b)

Mübadele denklemini reddetmişlerdir.

c)

Say yasasını reddetmişlerdir.

d)

Büyümeni motoru olarak tasarrufları kabul etmişlerdir.

e)

Paranın yanlı olduğunu kabul etmişlerdir.
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8)
Toplam arz eğrisinin Keynesyen bölgesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a)

Yatay eksene paraleldir.

b)

Pozitif eğimlidir.

c)

Ekonomi tam istihdamdadır.

d)

Devlet müdahalesi etkisizdir.

e)

Toplam talebi genişletici politika fiyatlar genel düzeyini arttırır.

9)
Keynesyen modele göre diğer değişkenler sabitken vergilerin arttırılması
aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a)

Toplam harcama eğrisini etkilemez.

b)

Harcanabilir gelir azalır.

c)

Toplam arz eğrisini sağa doğru kaydırır.

d)

Toplam arz eğrisini sola doğru kaydırır.

e)

Toplam harcama ve toplam arz eğrilerinin yerini değiştirmez.

10)

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen İktisada göre doğru bir ifadedir?

a)

Enflasyon tam istihdamdan önce olabilir.

b)

Arz yanlıdır.

c)

Devlet müdahalesi etkisizdir.

d)

Keynesyen iktisatta hem kısa hem uzun dönemlidir.

e)

Keynesyen analiz kısa dönemlidir.

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) d, 8) a, 9) b, 10) e
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8. MONETARİST (PARASALCI) OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Monetarizmin Temel İlkeleri
8.2. Adaptif Beklentiler
8.3. Doğal İşsizlik Oranı
8.4. Sürekli Gelir Hipotezi
8.5. Paranın Dolanım Hızı
8.6. Emek Arzı ve Emek Talebi
8.7. Sabit Parasal Büyüme Kuralı
8.8. Para Politikasının Etkinliği
8.9. Maliye Politikasının Etkin Olmaması
8.10. Para Arzı Millî Gelir İlişkisi
8.11. Para Talebi
8.12. Modern Miktar Teorisi
8.13. Vergi Sistemi
8.14. Enflasyon-İşsizlik Değiş Tokuşu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Adaptif beklenti varsayımı nedir?

2)

Doğal işsizlik hipotezi ne demektir?

3)

Monetaristlere göre para ve maliye politikasının etkinliği nasıldır?

4)

Modern miktar teorisi nedir?

5)

Sürekli gelir hipotezi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Adaptif beklentiler

Adaptif
beklenti
varsayımının işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılarak

Doğal işsizlik oranı

Doğal işsizlik oranı fikrinin
önemi

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılarak

Kurala dayalı para politikası

Kurala
dayalı
politikasının işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılarak

para

elde
veya
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Anahtar Kavramlar


Doğal işsizlik



Sürekli gelir



Adaptif beklentiler



Kurala dayalı para politikası



Modern miktar teorisi



Crowding out etkisi (dışlama etkisi)
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Giriş
Monetarist (parasalcı) okula göre ekonomik istikrarsızlığın temel nedeni yanlış
uygulanan para politikalarıdır. Adaptif beklentiler varsayımı ve doğal işsizlik oranı üzerine
şekillenen monetarist okulda para arzı sabit orana göre arttırılmalıdır. Dolayısıyla duruma
dayalı para politikasını değil, kurala dayalı para politikası önermektedirler. Monetarist okulda
para talebinin belirleyicileri değişmiştir. Buna göre para talebi, sürekli gelire, beşerî servete,
beşerî olmayan servete ve beklenen enflasyon oranına bağlıdır.
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8.1. Temel Özellikler
a) Monetaristlerin ünlü temsilcisi Milton Friedman’a göre, “Enflasyon her zaman ve
her yerde parasal bir olgudur.” Dolayısıyla monetaristlere göre, enflasyonun temel nedeni
para arzındaki artışlardır.
b) Kamu harcamalarının enflasyonist olup olmayacağı, kamu harcamalarının nasıl
finanse edildiği ile ilgilidir. Örneğin, kamu harcamalarının para arzı arttırılarak finanse
edilmesi durumunda enflasyon ortaya çıkarken borçlanma yoluyla finanse edilmesi
durumunda dışlama etkisi ortaya çıkmaktadır.
c) Monetarist iktisatçılara göre, para lüks bir maldır. Lüks mallar için para talebinin
gelir esnekliği birden büyüktür.
d) Ekonomideki istikrarsızlıkların temel kaynağı yanlış uygulanan para politikalarıdır.
Buna göre,
 1929 Krizi’nin nedeni, para arzının yeterince ve zamanında arttırılmamasıdır.
 1973 Krizi’nin nedeni, para arzının gereğinden fazla arttırılmasıdır.
e) Para arzı dışsal bir değişkendir.

8.2. Adaptif Beklentiler
Monetaristler, adaptif (uyumcu-uyarlayıcı) beklentiler varsayımını kabul
etmektedirler. Adaptif beklentiler, geçmiş dönem verilerine dayanarak geleceğe yönelik
beklenti oluşturulmasıdır. Yeni Klasikler, daha gelişmiş olan “rasyonel beklentiler”
varsayımını kabul etmektedirler.

8.3. Doğal İşsizlik Oranı
“Doğal işsizlik oranı” kavramı, Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Doğal
işsizlik oranı, bir ekonominin normal çalışma düzeyinde iken var olan işsizlik oranıdır. Doğal
işsizlik oranı, aynı zamanda şu şekilde de ifade edilebilir:
Doğal İşsizlik Oranı = Friksiyonel İşsizlik + Yapısal İşsizlik
Friedman’a göre, para politikası uygulamak suretiyle uzun dönemde işsizliği doğal
seviyesinin altına düşürmek veya üstüne çıkarmak mümkün değildir. Zira kısa dönemde
Phillips Eğrisi negatif eğimli iken uzun dönemde dikey eksene paraleldir. Yani genişletici bir
para politikası ile kısa dönemde işsizliği doğal seviyesinin altına düşürmek mümkünken uzun
dönemde işsizlik doğal seviyesine geri dönmektedir. Dolayısıyla beklenen enflasyonun
gerçekleşen enflasyona eşit olduğu durumda ekonomi durağan durum dengesinde olduğu için
fiilî işsizlik oranı doğal işsizlik oranına eşittir.
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Not: Monetaristler, stagflasyon olgusunu “doğal işsizlik oranı” yardımıyla
açıklamışlardır.

8.4. Sürekli Gelir Hipotezi

Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Friedman’a göre sürekli gelir,
ekonomik statünün ve servetin iyi bir göstergesidir.

Halkın tüketimi Keynesyenlerin ileri sürdüğü gibi cari harcanabilir gelire göre
değil, sürekli gelire göre belirlemektedir.

Sürekli gelirden sapmaların geçici olduğu kabul edilirse tüketim kararlarında
değişiklik yapılmamaktadır. Friedman, sürekli geliri ele alırken reel değişkenleri kullanmıştır.
Y = Yp + Yg


Denklemde Y, fiilî geliri; Yp, sürekli geliri; Yg, geçici geliri temsil etmektedir.


Tüketim, sürekli gelirin fonksiyonudur. Sürekli geliri, uyumcu beklentiler
aracılığıyla hesaplamaktadır. Fonksiyondaki “c”, sürekli gelire bağlı olarak ortaya çıkan
marjinal ve ortalama tüketim eğilimini ifade etmektedir. “c” aşağı yukarı sabit bir katsayı
olarak kabul edildiği için sürekli gelir artığında tüketim de oransal olarak artar. Bu duruma
oransallık hipotezi adı verilmektedir.
C = cYp

Friedman sürekli geliri, geçmiş, cari ve gelecek dönemde elde edilmesi umulan
gelirlerin ağırlıklı ortalaması olarak tanımlamıştır. Geçmiş dönem gelirleri ağırlıklı ortalama
içinde geriye doğru gittikçe azalmaktadır.

Cari gelirde artış meydana geldiğinde ise gelir artışının sürekli mi yoksa geçici
mi olduğu düşüncesine bağlı olarak tüketim önemsiz seviyede artmaktadır. Gelir artışı sürekli
ise uzun dönemde tüketim artmaktadır.

Kısa dönemde gelir artışının sürekliliği konusundaki kuşkular, marjinal tüketim
eğiliminin uzun dönemdeki değerinden farklı olmasına yol açmaktadır. Çünkü kısa
dönemdeki gelir artışlarının bir kısmı geçicidir. Uzun dönemde marjinal tüketim eğilimi
sürekli gelire bağlı olarak belirlendiği için kısa dönemdeki marjinal tüketim eğiliminden
büyüktür.56

8.5. Paranın Dolanım Hızı
Paranın dolanım hızı ne Klasiklerin ileri sürdüğü gibi kısa dönemde sabit ne de
Keynesyenlerin ileri sürdüğü gibi istikrarsızdır. Monetaristlere göre paranın dolanım hızı
Eren, ‘’tüketim ve Yatırım’’, şu kitapta: K.Yıldırım, M. Özer (ed), İktisat Teorisi, Açık Öğretim
Fakültesi Yayını No: 773, 2003, ss. 255-256.
56
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istikrarlı ve öngörülebilirdir. Friedman’ın Miktar Teorisi yorumunda paranın dolanım hızı,
“sürekli gelirin” istikrarlı bir fonksiyonu olarak ele alınmıştır. Zaman içinde sürekli gelirdeki
değişmeye bağlı olarak paranın dolanım hızı değişmektedir. Bu durum şu şekilde ele
alınabilir: 57

Sürekli gelir arttıkça paranın dolanım hızı azalmaktadır. Para talebinin gelir
esnekliği birden büyük kabul edildiği için gelirde meydana gelen artış, para talebinde daha
büyük bir artışa neden olmaktadır. Para talebi arttığında ise paranın dolanım hızı
azalmaktadır.


Sürekli gelir azaldıkça paranın dolanım hızı artmaktadır. Para talebinin gelir
esnekliği birden büyük kabul edildiği için gelirde meydana gelen azalış, para talebinde daha
büyük bir azalışa yol açmaktadır. Para talebi azaldığında ise paranın dolanım hızı artmaktadır.

Sonuç olarak Friedman’a göre, paranın dolanım hızı kısa dönemde değişebilmekte,
uzun dönemde ise sabit değerini almaktadır. Paranın dolanım hızının kısa dönemde değişmesi
sonucunda, para arzı kısa dönemde nominal değişkenlerin yanı sıra reel değişkenleri de
etkilemektedir. Fakat uzun dönemde paranın dolanım hızının sabit değerini alması ile birlikte
reel değişkenler üzerindeki etkisi ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla sadece nominal
değişkenler üzerindeki etkisi kalmaktadır. Yani, sadece fiyatlar genel düzeyi artmaktadır.58

8.6. Emek Arzı ve Emek Talebi
Monetaristlere göre emek arzı beklenen reel ücretin emek talebi reel ücretin
fonksiyonudur.

Klasiklere göre emek arzı reel ücretin artan, emek talebi reel ücretin azalan
fonksiyonudur.

Keynesyenlere göre emek arzı nominal ücretin artan, emek talebi reel ücretin
azalan fonksiyonudur.

8.7. Sabit Parasal Büyüme Kuralı
Bu oran ise reel büyüme oranı kadar olmalıdır. Yani, Monetaristler kurala dayalı para
politikasını önermektedirler. Çünkü bu durumda, para miktarı, fiyatlar genel seviyesi,
Parasız, ‘’Para Arzı ve Para Talebi’’, s. 291.
Süreyya Hiç, ‘’Keynes Karşıtı Başlıca Görüşler, Maliye ve Para Politikaları’’, Maliye Araştırma
Merkezi Konferansları, Sevim Görgün’e armağan, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4099, Otuzsekizinci seri,
İstanbul:Emek Matbaacılık, 1998, s. 80.
57
58
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istihdam, üretim ve millî gelir faktörleri arasında bir ahenk kurulmuş olur.59 Para arzının reel
büyüme oranından fazla arttırılması durumunda enflasyon ile; para arzının reel büyüme
oranından düşük arttırılması durumunda deflasyon ile karşılaşılacaktır.
Bu durumu mübadele denkleminin dinamik tarzda yorumu ile göstermek mümkündür.
Büyüme oranının % 2 olduğu bir yılda para arzının % 5 arttırıldığını varsayalım.

2 No.lu denklem, enflasyon oranında meydana gelen değişikliğin, paranın satın alma
gücündeki değişim (ΔMs + ΔV) ile reel üretim arasındaki farka eşit olduğunu göstermektedir.
Paranın dolanım hızının istikrarlı olduğu yani değişim oranının sıfır olduğu göz önüne
alınırsa, 3 No.lu denkleme ulaşılır.

3 Nolu denklem, para arzının millî geliri aşan kısmının enflasyona yol açacağını ifade
etmektedir.60 Yani, üretim miktarı %2 artarken para arzı %5 artarsa enflasyon oranı %3
olacaktır.

8.8. Para Politikasının Etkinliği
Monetaristler, Klasik miktar teorisini (MV = Py) artış hızları cinsinden ifade ederek
para politikasının etkinliği üzerinde durmaktadırlar. Buna göre miktar teorisi artış hızları
cinsinden şu şekilde ifade edilebilir:

İsmail Hüsrev Tokin, ‘’Milton Friedman’ın Monetarizmi’’, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,
Yıl:18, Sayı: 8, Ağustos 1981, s. 39.
60
Savaş, Politik İktisat, s. 253.
59
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Kısa dönemde kişilerin gelir, zevk ve tercihlerinin önemli ölçüde değişmeyeceği
varsayıldığı için paranın dolanım hızı sabittir (istikrarlıdır). Bu durumda 1 No.lu eşitliği, 2
No.lu eşitlikte şu şekilde yazmak mümkündür:

İlişki 2 nolu eşitlikteki gibi ifade edildiğinde ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır:


Büyüme oranı (

∆𝑌
𝑦

) sabit kalmak koşuluyla para arzındaki yüzde değişme,

fiyatlar genel düzeyini aynı yönde ve aynı oranda arttırır.


Para arzındaki yüzde değişme ile büyüme oranlarındaki yüzde değişme eşitse
∆𝑀

(

𝑀



=

∆𝑌
𝑦

) fiyat istikrarı korunur. Yani, enflasyon problemi ortaya çıkmaz.

Para arzındaki artış oranı büyüme oranındaki artış oranından büyük ise
∆𝑀

enflasyon meydana gelir. ( 𝑀 >


∆𝑌
𝑦

) = enflasyon

Para arzındaki artış oranı, büyüme oranındaki artış oranından küçük ise
∆𝑀

deflasyon meydana gelir. ( 𝑀 >

∆𝑌
𝑦

) = deflasyon61

8.9. Maliye Politikasının Etkin Olmaması
Monetaristlere göre maliye politikası etkili değildir. Maliye politikası bilindiği üzere
temelde kamu harcamaları ve kamu gelirleri (vergiler) politikasına dayanmaktadır. Bu
çerçevede Monetaristler maliye politikasının etkili olmamasını aşağıdaki gibi açıklarlar.
a) Vergi Politikası
Monetaristlere göre, vergi indirimine dayalı olan bir maliye politikası etkili
olmayacaktır. Çünkü tüketim, Keynesyen iktisatçıların ileri sürdüğü gibi harcanabilir gelirin
değil, sürekli gelirin fonksiyonudur. Sürekli gelir ise geçmiş, cari dönem geliri ve gelecekte
elde edilmesi umulan normal gelirlerin ortalamasından oluşmaktadır. Cari dönem harcanabilir
(kullanılabilir gelir) gelirinin sürekli gelir üzerindeki etkisi önemsiz düzeydedir.62 Bu durum
maliye politikasının etkinliği açısından oldukça önemlidir. Şöyle ki:

Keynesyen iktisada göre vergilerde meydana gelen bir düşme harcanabilir geliri
artıracaktır. Tüketim, harcanabilir gelirin fonksiyonu olduğu için harcanabilir gelirde
meydana gelen artış, tüketimde bir artışa yol açacaktır. Tüketimin artması ise yatırımların ve
61
62

Demir, age, s. 80.
Ataç, Maliye Politikası, s. 13.
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hasıla düzeyinin artması ile sonuçlanacaktır.


Monetaristler bu duruma karşı çıkarlar. Çünkü vergileri azaltmak suretiyle cari
harcanabilir geliri arttırmak mümkündür. Ancak tüketim harcanabilir gelirin değil, sürekli
gelirin (YP) fonksiyonu olduğu için harcanabilir gelirde meydana gelen artış, sürekli geliri
önemsiz bir biçimde etkileyecek; bu durum ise tüketimi etkilemeyecektir. Zira sürekli gelir
(YP), geçmiş dönem geliri (YT-1), cari dönem harcanabilir geliri (YT) ve gelecek dönemde
elde edilmesi umulan gelirden (YT+1) oluşmaktadır. Vergilerde meydana gelen değişme YP
= f(YT-1 + YT + YT+1) bu fonksiyonda (YT) de bir artışa yol açacak, fakat bu artışın sürekli
gelir üzerindeki etkisi önemsiz olduğu için tüketimi etkilemeyecektir. Dolayısıyla uygulanan
maliye politikası etkili olmayacaktır.

b) Kamu Harcaması Politikası
Monetaristlere göre, genişletici bir kamu harcaması politikası etkin değildir. Çünkü
devletin kamu harcamalarını genişletmek için borçlanması ya da vergileri arttırması
durumunda özel kesim yatırımlarında azalma meydana gelecektir.

Devletin kamu harcamalarını genişletmesi amacıyla borçlanma piyasasına
girmesi durumunda, ödünç verilebilir fon talebinde bir artış meydana gelecektir. Ödünç
verilebilir fon talebinde meydana gelen artış ise faiz oranlarının artmasına yol açacaktır. Artan
faiz oranları, yatırımları daha riskli hâle getireceği için özel kesimin fon talebinin ve
dolayısıyla özel kesim yatırımlarının azalmasına neden olacaktır. Diğer bir ifadeyle,
uygulanan kamu harcaması politikası özel kesim yatırımları üzerinde bir dışlama etkisine yol
açacağı için maliye politikası etkin değildir. Bu süreç şu şekilde ifade edilebilir:


Devletin kamu harcamalarını genişletmek amacıyla vergileri arttırması
durumunda ise devletin almış olduğu vergiler kadar özel kesim yatırımlarında azalma
meydana gelecektir. Çünkü vergi mükelleflerinin harcayacağı fonları devlet harcamış
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olacaktır.63 Bu yüzden de vergileri arttırmak suretiyle gerçekleştirilen bir harcama politikası
etkin değildir.

8.10. Para Arzı Millî Gelir İlişkisi

Monetaristlere göre para arzında meydana gelen bir artış kısa dönemde millî
geliri, uzun dönemde fiyatlar genel düzeyini arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, para arzında
meydana gelen bir artış kısa dönemde reel değişkenler üzerinde, uzun dönemde sadece
fiyatlar genel düzeyi üzerinde etkilidir.

Para arzının millî gelir üzerindeki etkisi, 6-9 ay sonra; fiyatlar genel düzeyi
üzerindeki etkisi ise millî gelir üzerindeki etkisinin ortaya çıkmasından 6-9 ay sonra ortaya
çıkmaktadır.

Dolayısıyla para arzında meydana gelen artış, 6-9 ay içinde millî geliri
arttırırken, fiyatlar genel düzeyini 12-18 ay içinde arttırmaktadır.64
Bu mekanizma şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Para arzı arttırıldığında talepte bir artış
meydana gelir. Para arzındaki artış karşısında enflasyon beklentisini revize etmeyen karar
birimleri tahminlerinde yanılgıya düşerler. Şöyle ki, firmalar üretimlerini, işçiler çalışmalarını
artıracaklardır. Bu yüzden de kısa dönemde para arzı artışı çıktının yani millî gelirin
artmasına neden olacaktır. Bununla birlikte, bir süre sonra işçiler enflasyon konusundaki
yanılgılarının farkına varacak ve enflasyon beklentilerini değiştirecektir. Yanıldıklarını fark
eden işçiler çalışmalarını azaltacaktır. Dolayısıyla gelirde meydana gelen artış ortadan
kalkacaktır. Yani para arzındaki artış reel millî gelir üzerinde geçici bir artışa yol açacaktır.
Fakat enflasyon oranı yüksek seviyesinde devam edecektir.65
Bu durumu şekil yardımıyla açıklamak mümkündür.

Orhan ve Erdoğan, age, s. 182.
Orhan ve Erdoğan, age, s. 181.
65
Beyhan Ataç, ‘’ İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’’, Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 2, 1998, s. 337.
63
64
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Adaptif Beklentiler Varsayımı Altında Genişletici Politikanın Kısa ve Uzun Dönem
Etkisi Başlangıçta A noktasında dengede olunduğunu varsayalım.
A denge noktasında iken gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyona eşit olduğu için
gerçekleşen işsizlik doğal işsizlik oranına, gerçekleşen hasıla doğal hasıla düzeyine eşittir. A
denge noktası aynı zamanda bir uzun dönem dengesidir. Uzun dönem arz eğrisi, LRAS ile
gösterilmektedir.
Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının altında tahmin hataları
(Monetarist okula göre İşçi Yanılma Modeli) yatmaktadır. Tahmin hataları ise kısa dönemde
geçerlidir. Uzun dönemde tahmin hatasını fark eden karar birimleri tedbir aldıkları için
işsizlik ve hasıla doğal seviyesine geri dönmektedir. Bu durum genişletici ve daraltıcı politika
uygulamaları ile açıklanabilir.
Kısa dönem etkisi:

Genişletici bir politika uygulanması durumunda toplam talepte artış meydana
gelir ve toplam talep eğrisi AD1 şeklinde sağa doğru kayar. Yeni denge B noktasında oluşur.


Toplam talebin artması ile birlikte fiyatlar genel düzeyinde artış meydana gelir.


Gerçekleşen fiyat düzeyi P1’e yükselmiştir. Ancak adaptif beklentiler varsayımı
altında işçilerin fiyat beklentisi P0’dır. İşçiler tahmin hatası yapmaktadır. Dolayısıyla
gerçekleşen fiyat düzeyi, beklenen fiyat düzeyini aşmıştır.

Fiyatlar genel seviyesi artarken, parasal (nominal) ücretlerde bir değişme
meydana gelmediği için işçilerin reel ücretleri düşmüştür. İşçiler tahmin hatası içinde
oldukları için enflasyon beklentilerini değiştiremezler ve reel ücretlerindeki düşmeyi fark
edemezler. Buna karşın işveren işçilerin reel ücretlerinin düştüğünün farkındadır.

Reel ücret düşüşleri işveren açısından maliyet azalışı anlamına gelmektedir. Bu
durumda işveren emek talebini arttırır.

Emek talebi arttığında üretim ve istihdam artar, işsizlik azalır. Yani hasıla doğal
seviyesinin üstüne çıkarak B noktası ile temsil edilen Y1 olur. İşsizlik ise doğal işsizlik
oranının altında düşer. Yani tahmin hatasından dolayı kısa dönemde A noktasından B
noktasında doğru bir gidiş olur.

Uzun dönem etkisi:
Uzun dönemde gerçekleşen enflasyonun P1 olduğu fark edildiğinde enflasyon
beklentisi P1 olarak revize edilir. Enflasyon konusunda yanılgıya düştüğünü fark eden işçiler,
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reel ücretlerindeki düşmeyi telafi etmek için zam talebinde bulunurlar. Yani işçiler, reel
ücretlerindeki düşmeyi telafi edecek biçimde nominal ücretlerinin arttırılmasını isterler. Bu
durumda,

İşçilerin zam talebi, işverenin maliyetlerini arttırdığı için emek talebinde azalma
meydana gelir.


Emek talebi azaldığında ise üretim ve istihdam azalır.



İşsizlik doğal işsizlik oranına geri yükselir.



Y1 hasıla düzeyi ise doğal seviyesine geri düşer.

Dolayısıyla işçilerin zam talebinde bulunması maliyetleri arttırmaktadır. Artan
maliyetler ise kısa dönem toplam arz eğrisi SRAS0’ın SRAS1 şeklinde sola doğru kaymasına
neden olur. Yeni denge C noktasında oluşur. Denge noktasında gerçekleşen fiyat P 2’ye
yükselir. C noktasında gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyona, gerçekleşen işsizlik doğal
işsizlik oranına ve gerçekleşen hasıla doğal hasıla düzeyine eşittir.
Sonuç olarak kısa dönemde fiyatlar genel seviyesi artmış, çıktı düzeyi artmış, işsizlik
düzeyi azalmıştır. Uzun dönemde ise beklentilerin düzeltilmesi yani işçilerin yanlıştan
dönmesi sonucunda sadece fiyatlar genel seviyesi artmıştır.

8.11. Para Talebi
Monetarist para talebi teorisi, Friedman’ın Miktar Teorisini yeniden yorumlaması ile
ortaya çıkmıştır. Sonradan “Modern Miktar Teorisi” olarak nitelendirilen bu yaklaşım, parayı
aktif bir değer ve servet edinme yöntemlerinden biri olarak ele almıştır.66 Modern Miktar
Teorisi’ni açıklamak için Cambridge Denkleminden yola çıkılabilir:
M= kPT şeklindeki Cambridge Denkleminde kT yalnız bırakıldığında denklem şu
şekilde ifade bulur:
𝑀
𝑃

=kT

Yukarıdaki eşitliğin sol yanı reel para arzını, sağ yanı reel para talebini ifade
etmektedir. Monetaristlere göre, reel para talebi, sürekli gelire (YP), beşerî servet miktarına
(w), beşerî olmayan servetin getirisine (r) ve enflasyon ile ilgili beklentilere (e) bağlıdır.
Yukarıdaki eşitlikte denklemin sağ tarafında reel para talebini ifade eden kT teriminin yerine
reel para talebi fonksiyonu yazılabilir.
𝑀
𝑃

66

= (f YP, w, r, E)

Savaş, Politik İktisat, s. 217.
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Para talebini belirleyen bu etkenlerin özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

Para talebini belirleyen önemli bir faktör, sürekli gelirdir. Sürekli gelir, geçmiş,
cari ve gelecek dönemde elde edilmesi umulan gelirin bir ortalamasıdır. Tüketim kararları
sürekli gelire bağlı olarak belirlenir. Sürekli gelir istikrarlı olduğu ve iktisadi karar birimleri
sürekli gelirlerini bildiği için para talebi sürekli olarak konjonktürel hareketlerden fazla
etkilenmez.67

Friedman, para talebi fonksiyonunda serveti de ele almıştır. Bu fonksiyonda
servet, beşerî servet ve beşerî olmayan servet şeklinde ikiye ayrılmıştır. Beşeri serveti sürekli
olarak gelire dönüştürmek mümkün değildir. Örneğin, işsizlik dönemlerinde beşerî serveti
gelire dönüştürmek mümkün olmadığı için likit değildir.
Dolayısıyla toplam servet içinde beşerî servetin payı arttıkça para talebi artacak;
azaldıkça, azalacaktır. Çünkü bu şekilde davranmakla beşerî servetin gelire
dönüştürülemediği dönemler için güvence oluşturulur.

Beşeri olmayan servet, hisse senedi, tahvil, bina, arsa, dayanıklı tüketim malları
gibi unsurları içerebilir. Beşeri olmayan servetin bu servet unsurları arasında nasıl
paylaştırılacağı getirilerine bağlıdır. Bu yüzden de tahvilin getirisi olan faiz ve hisse senedinin
getirisi olan temettü ile para talebi arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Beşeri olmayan
servetin getirisi arttıkça (azaldıkça), para talebi azalmaktadır (artmaktadır).

Para talebi fonksiyonunda yer alacak bir diğer değişken, enflasyon ile ilgili
beklentilerdir.68 Enflasyonun artacağı yönünde bir beklenti varsa, para talebi azalacaktır.
Diğer taraftan, enflasyonun düşeceği yönünde bir beklenti varsa, para talebi artacaktır.
Modern ve Klasik Miktar Teorisi arasında üç önemli fark bulunmaktadır:69

Paranın dolanım hızı, Klasik Miktar Teorisi’ndeki gibi sabit kabul edilmez.
Modern Miktar Teorisi’nde paranın dolanım hızı, faiz oranı, beklenen enflasyon oranı gibi
gözlemlenmesi mümkün belirli sayıda değişkenin istikrarlı bir fonksiyonudur.

Denklemdeki MG ifadesi, Klasik Miktar Teorisi’ndeki gibi cari işlemlerin
nominal değerini ifade etmez. MG, devamlı gelir olup servetin yerine kullanılmıştır.

Klasik Miktar Teorisi’nde para talebini sadece millî gelir düzeyi belirlerken
Modern Miktar Teorisi’nde para talebini millî gelire ilave olarak faiz oranı da belirlemektedir.

Monetarist iktisatçılara göre para talebi, sürekli gelire, beşerî servete, beşerî
olmayan servete ve beklenen enflasyon oranına bağlıdır.


Klasik iktisatçılara göre para, yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir.

67

Dinler, age, s. 422.
Savaş, Politik İktisat, s. 217.
69
Savaş, Politik İktisat, s. 218.
68
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Keynesyen iktisatçılara göre para, işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talep
edilmektedir.

8.12. Modern Miktar Teorisi

Klasik miktar teorisine göre, para arzında meydana gelen bir değişiklik aynı
yönde ve aynı oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır. Örneğin Klasiklere göre, para arzında
meydana gelen % 10’luk bir artış/azalış, fiyatlar genel düzeyini % 10 arttırır/azaltır.

Modern miktar teorisine göre, para arzında meydana gelen bir artış aynı yönde
fakat daha yüksek oranda fiyatlar genel düzeyini arttırır. Örneğin, para arzında meydana gelen
%10’luk bir artış fiyatlar genel düzeyini % 10’dan daha fazla arttırır. Bu durumun ortaya
çıkışını şu şekilde ifade etmek mümkündür:70

70

Dinler, age, ss. 419-420.
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Bu mekanizmadaki önemli bir nokta enflasyon beklentisinin artmasına bağlı olarak
para talebinin azalması, mal ve hizmet harcamalarının artmasıdır. Para talebinin azalması ile
birlikte paranın dolanım hızında artış meydana gelir. Bu ilişki Cambridge Denklemindeki gibi
ele alınırsa, para arzındaki % artışın, fiyatlar genel düzeyinde daha yüksek bir artışa yol
açacağı görülecektir.
M=kPT
1

k = 𝑣 şeklinde ifade edilmektedir. Paranın dolanım hızı (V) arttığında k küçülmektedir.
Yukarıda bahsedilen ilişkiden dolayı paranın dolanım hızı arttığında k küçülecektir.
Ekonomi tam istihdam düzeyinde varsayıldığı için T sabittir. Bu durumda para arzında
meydana gelen bir artış durumunda T sabit kalıp k küçüldüğü için eşitliğin devam edebilmesi
fiyatlar genel düzeyinin daha fazla artmasına bağlıdır.

8.13. Vergi Sistemi
Friedman’a göre, vergi yapısı maliye politikasının gücünü belirler. En iyi vergi sistemi
kaynaktan kesilen artan oranlı gelir vergisidir. Böyle bir sistem, verginin tespitiyle toplanması
arasındaki zaman farkını kısaltarak toplam vergiler içinde dolaylı vergilerin payını azaltır.

8.14. Enflasyon-İşsizlik Değiş Tokuşu
Monetaristlere göre enflasyon ile işsizlik arasındaki değiş-tokuş sadece kısa dönemde
geçerlidir. Uzun dönemde işsizlik eski seviyesine (doğal seviyesine) geri dönerken enflasyon
düşmemektedir. Dolayısıyla uzun dönemde enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki
söz konusu değildir. Monetaristlere göre,


Kısa dönem Phillips Eğrisi negatif eğimlidir.


Kısa dönemde tek bir Phillips Eğrisi yoktur. Farklı enflasyon beklentilerine
tekabül eden farklı Phillips Eğrileri söz konusudur.

Beklenen enflasyon oranı değiştiğinde kısa dönem Phillips Eğrisi parametrik bir
biçimde kayarken, yeni denge uzun dönem Phillips Eğrisi üzerinde oluşmaktadır.


Uzun dönem Phillips Eğrisi diktir. Yani, dikey eksene paraleldir.
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Uygulamalar
Monetarsitler, para politikası uygulanarak işsizlik ve çıktının kalıcı biçimde
değiştirilebileceğini ileri sürmemektedir. Monetaristlere göre para politikası kurala göre
uygulanırsa fiyat istikrarı korunur. Para politikası kurala göre uygulanmazsa fiyat istikrarı
bozulur. Kural ise para arzının reel büyüme oranı kadar arttırılmasıdır. Yani para politikasının
etkin olduğu husus, fiyat istikrarının korunmasıdır.
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Uygulama Soruları
1)
Adaptif beklentiler altında iktisadi ajanların uygulanacak bir politika
karşısındaki davranışlarını değerlendiriniz.
2)

Kurala dayalı para politikasını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1973 Krizi’yle ortaya çıkan stagflasyon krizini açıklayamayan Keynesyen iktisada
tepki olarak doğan monetarizmin temel varsayımları incelenmiştir. Monetarizmin en önemli
temsilcisi Milton Friedman’a göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Yine
monetaristlere göre para lüks bir maldır ve para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür.
monetaristler maliye politikasına karşı çıkmışlardır. Devletin ekonomiye müdahale etmesi
dışlama etkisine neden olacaktır. Son olarak monetaristler kurala dayalı bir para politikası
önermişlerdir.
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Bölüm Soruları
1)
Para arzının istikrarlı olarak sabit oranda arttırılması görüşü aşağıdaki
okulların hangisi tarafından ortaya atılmıştır?
a)

Post Keynesyen

b)

Yeni Keynesyen

c)

Keynesyen

d)

Yeni Klasik

e)

Parasalcılar

2)

Monetaristlere göre, enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Para arzı artış hızının gereğinden yüksek olması

b)

Yatırım talebindeki istikrarsızlık

c)

Borçlanmanın maliyetini artıran yüksek faiz oranları

d)

Paranın dolanım hızının kısa dönemde değişmesi

e)

Para talebindeki istikrarsızlık

3)

Monetaristlere göre para talebinin gelir esnekliği (e) kaç kabul edilir?

a)

E=0

b)

E<1

c)

E=1

d)

E>1

e)

E=∞

4) Monetarist görüşe göre, para arzındaki bir artış sonucunda uzun dönemde
fiyatlar genel düzeyi ve reel millî gelir nasıl değişir?
Fiyatlar Genel Düzeyi

Reel Millî Gelir

a)

Yükselir

Artar

b)

Yükselir

Azalır

c)

Düşer

Artar
172

d)

Yükselir

Değişmez

e)

Değişmez

Değişmez

5) Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerle ilgili yanlış bir ifadedir?
a)

Ekonomideki en önemli moneter faktör paradır.

b)

Para lüks bir maldır.

c)

Bireyler adaptif beklentiler altında politika oluştururlar.

d)

Para arzı reel büyüme oranı kadar arttırılmalıdır.

e)

Tüketim harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur.

6) Monetaristlere göre 1929 Krizi’nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Efektif talep yetersizliği

b)

Para arzının yeterince ve zamanında arttırılamaması

c)

Yanlış uygulanan maliye politikası

d)

Reel ücretlerin yüksek olması

e)

Para arzının çok arttırılması

7) Doğal işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Doğal işsizlik oranı = Friksiyonel işsizlik+Yapısal işsizlik

b)

Doğal işsizlik oranı = Friksiyonel işsizlik+Geçici işsizlik

c)

Doğal işsizlik oranı = Mevsimsel işsizlik+Yapısal işsizlik

d)

Doğal işsizlik oranı = Mevsimsel işsizlik+Geçici işsizlik

e)

Doğal işsizlik oranı =Teknolojik işsizlik+İradi işsizlik

8) Monetaristlere göre emek arz ve talebi neye göre belirlenir?
Emek Arzı

Emek Talebi

a)

Beklenen reel ücret

Reel ücret

b)

Reel ücret

Nominal ücret

c)

Nominal ücret

Nominal ücret
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d)

Beklenen enflasyon

Beklenen ücret

e)

Nominal ücret

Reel ücret

9) Monetaristlere göre paranın dolanım hızı nasıldır?
a)

Yüksektir.

b)

Düşüktür

c)

İstikrarlı ve öngörülebilir.

d)

İstikrarsız ve öngörülebilir.

e)

İstikrarsız ve öngörülemez.

10) Aşağıdaki teori ve bu teoriyi ortaya atan iktisatçı eşleştirmelerinden hangisi
doğrudur?
Teori

Yazar

a)

Sürekli gelir hipotezi

Friedman

b)

Tüketimi sürükleme hipotezi

Keynes

c)

Yaşam boyu gelir hipotezi

Duesenbery

d)

Mutlak gelir hipotezi

Friedman

e)

Nispi gelir hipotezi

Keynes

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) d, 5) e, 6) b, 7) a, 8) a, 9) c, 10) a
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9. YENİ KLASİK OKUL

175

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Rasyonel Beklentiler Varsayımı
9.2. Lucas Arz Fonksiyonu
9.3. Politika Etkinsizliği Teoremi
9.4. Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik
9.5. Ricardo - Barro Hipotezi
9.6. Piyasaların Süpürülmesi (Temizlenmesi) Varsayımı
9.7. Diğer Varsayımlar
9.8. Aktivist İktisat Politikanın Başarı Şansı
9.9. Eksik İstihdamın Nedeni
9.10. Öngörülen Para Politikası
9.11. Öngörülmeyen Para Politikası
9.12. Aktivist Maliye Politikaları
9.13. Yeni Klasiklerle Monetaristler Arasındaki Farklar
9.14. Yeni Klasik İktisadın Eleştirileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rasyonel beklentiler varsayımını açıklayınız.

2)

Lucas kritiği nedir?

3)

Politika etkinsizliği teoremi nedir?

4)

Hoş olmayan monetarist aritmetiği izah ediniz.

5)

Piyasaların süpürülmesi kavramı ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Rasyonel
Varsayımı

Beklentiler

Rasyonel
beklenti
varsayımının işleyişi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Politika
Teoremi

Etkinsizliği

En
iyi
politikasızlıktır
işleyişi

politika
fikrinin

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Öngörülen Para Politikası

Anons edilen politikanın
işe yaramayacağı

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Öngörülmeyen
Politikası

Para

Sürpriz politikanın kısa
dönemli
olarak
işe
yarayacağı

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Yeni Klasik
Eleştirileri

İktisadın

Rasyonel
eleştirisi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

beklentilerin
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Anahtar Kavramlar


Ricardo - Barro Hipotezi



Piyasaların Süpürülmesi



Lucas Arz Fonksiyonu



Rasyonel Beklentiler



Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik
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Giriş
1970’li yıllarda Keynesyen iktisada tepki olarak ortaya çıkan bir diğer iktisadi akım
yeni klasik okuldur. Yeni klasik iktisat bir makroekonomi okuludur ve rasyonel beklentiler
hipotezi üzerine kurulmuştur. Rasyonel beklentiler, geçmiş dönem verilerinin yanı sıra cari
dönemdeki mevcut bilginin tümünün kullanılarak beklenti oluşturulmasıdır. Rasyonel
beklentiler varsayımı altında iktisadi karar birimleri sistematik hata yapmazlar. Bu durumda
uygulanacak aktivist bir iktisat politikasının çıktıyı doğal seviyesinden saptırabilmesi için
sürpriz niteliğinde olması gerekir.
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9.1. Rasyonel Beklentiler Varsayımı
John F. Muth Rasyonel beklentiler varsayımını geliştirmiştir. Rasyonel beklentiler
varsayımı ilk kez Muth’un 1961 yılında yayınladığı “Rational Expectations and the Theory of
Price Movements” adlı makalesinde yer almıştır. Buna göre, iktisadi karar birimleri zamanla
bir iktisadi değişkenin nasıl bir süreç ile oluştuğunu öğrenir ve öğrendikleri bu bilgiyi ilgili
değişkene ilişkin beklentileri düzenlemek amacıyla kullanırlar. İktisadi karar birimleri,
iktisadi değişkenle ilgili beklentilere ilişkin tüm mevcut bilgiyi kullanarak süreci meydana
getiren değişken hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu durumda beklentilerde hata olmayacaktır.71
Diğer bir ifadeyle, rasyonel beklentiler varsayımı, geçmiş dönem verilerinin yanı sıra
cari dönem verilerinin de kullanılarak beklenti oluşturulmasıdır. Yeni klasiklere göre, iktisadi
karar birimleri rasyonel beklentilere sahiptir. Rasyonel beklentiler varsayımı altında iktisadi
karar birimleri sürekli olarak aldatılamazlar. Yani, sistematik hata yapmazlar. Rasyonel
beklentiler varsayımı, iktisadi karar birimlerinin kesinlikle hata yapmayacağını değil, gerekli
bilgilere sahip olmaları durumunda benzer hataları uzun süre tekrarlamayacaklarını ifade
etmektedir.72 Politika yapanların reel değişkenler üzerinde etki meydana getirebilmesi, halkı
aldatma pahasına söz konusu olacaktır. Ancak iktisadi karar birimlerinin aldatıldığını fark
etmesi uzun zaman almaz. Yeni bilgileri hızla değerlendirip tahmin hatalarında düzeltmeye
giderler.

9.2. Lucas Arz Fonksiyonu
Robert Lucas Lucas arz eğrisini geliştirmiştir. Lucas’a göre, millî gelir düzeyi
üzerinde etkili olan politika, şok politikadır. Diğer bir ifade ile Lucas, para ve maliye
politikalarının iktisadi birimleri şaşırtacak bir biçimde uygulanmasını millî geliri arttırmanın
tek yolu olarak görmüştür. Lucas Arz Fonksiyonu, Y = f (P-Pe) olarak ifade edilebilir. Bu
denklemde Y millî geliri, P fiilî enflasyonu, Pe ise beklenen enflasyonu göstermektedir. Buna
göre millî gelir, fiilî enflasyonun ve beklenen enflasyonun bir fonksiyonudur. Bu bağlamda
millî gelir artışları, fiilî enflasyonun beklenen enflasyondan yüksek olmasına bağlıdır. Yani,
millî gelirin artması için fiilî enflasyonun beklenen enflasyondan yüksek (P > Pe) olması
gerekmektedir. Dolayısıyla Lucas arz fonksiyonuna göre, reel hasılayı arttırmanın yolu
gerçekleşen enflasyonu beklenen enflasyon oranının üstüne çıkarmaktır.

9.3. Politika Etkinsizliği Teoremi
Politika Etkinsizliği Teoremi, Lucas tarafından geliştirilmiştir. Politika Etkinsizliği
Teoremi’ne göre “en iyi politika, politikasızlıktır”. Yeni klasiklere göre, iktisadi karar
birimleri uygulanan iktisat politikalarını yakından takip etmektedir. Uygulanan politikanın
sonucunu beklemeden, politika uygulanır uygulanmaz kendi durumlarını yeniden gözden
geçirirler. Örneğin, politika yapıcının işsizliği azaltmak amacıyla genişletici bir para politikası
uyguladığını varsayalım.
Hasan İslatince, ‘’Rasyonel Beklentiler Teorisinin Rasyonelliği Tartışmaları’’, Cumhuriyet
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 2002, s. 18.
72
Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 343.
71
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Bu durumda iktisadi karar birimleri para arzı artışının enflasyona yol açacağını
hesaplarlar. Bu hesap doğrultusunda iktisadi karar birimleri durumlarını revize ederler. Para
arzı artışına iktisadi karar birimlerinin muhtemel tepkileri şu şekilde olabilir:

Para arzı arttığında faiz oranlarında bir azalma meydana geleceği için ödünç fon
arz edenler daha yüksek faiz oranı talep edecektir. Çünkü para arzı arttığında fiyatlar genel
düzeyi yükseldiği için faiz oranlarında reel olarak bir azalmanın meydana geleceğini
öngöreceklerdir. Ödünç fon arz edenlerin daha yüksek faiz oranı isteme yönündeki tepkisini,
ödünç fon talep edenler olumlu karşılayacaktır. Zira ödünç fon talep edenler para arzı
sonrasında talep edilen yüksek faiz oranının, para arzı artmadan önceki eski faiz oranı ile reel
olarak aynı olduğunu bilmektedirler.73

İşçiler reel ücretinin düşeceğini tahmin ederek işverenden zam talebinde
bulunurlar. İşveren ise fiyat artışları sonucunda gelirinin arttığını ve enflasyondan dolayı
işçilerin reel ücretinin düştüğünü bildiği için ücret artış talebine olumlu cevap verecektir.
İşçilerin nominal ücretleri eski reel ücret seviyesi sağlayacak biçimde arttırılacak ve işçiler
para arzı artışı yaşanmadan önceki reel ücret seviyesinde çalışmaya devam edeceklerdir.
Dolayısıyla işçiler çalışmalarını, işveren ise emek talebini ve üretimi arttırmayacağı için
işsizlikte azalma, hasılada artış meydana gelmeyecek; sadece fiyatlar genel düzeyini
artıracaktır.
Dolayısıyla rasyonel beklentiler varsayımı, piyasaların temizlenmesi varsayımı ile
birleştirildiğinde, politika yapıcıya uygulanacak politikaların belirlenmesi ve bunlarda
değişikliğe gidilmemesi tavsiye edilmektedir. Böylece iktisadi karar birimleri tahminlerinde
yanılmayacağı için tahmin hatalarından dolayı oluşan piyasa aksaklıkları meydana
gelmeyecek ve ekonomik denge kendiliğinden sağlanacaktır.74 Sonuç olarak yeni klasiklere
göre, genişletici para ve maliye politikaları ile çıktı düzeyini arttırmak mümkün değildir. Bu
yüzden de, “en iyi politika, politikasızlıktır.”

9.4. Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik
Thomas Sargent ve Neil Wallace “Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik (Unpleasant
Monetarist Arithmetic)”i geliştirmiştir. “Tatsız Aritmetik veya nahoş aritmetik” biçiminde
ifade edenler de bulunmaktadır. “Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik”, uzun dönemde bütçe
açıklarının borçlanarak finanse edilmesinin, para basımıyla finansmanına göre daha
enflasyonist olduğunu ileri sürmektedir. Diğer bir ifadeyle, “nihayetinde para basarak finanse
edilecek bir bütçe açığı, borçlanma yerine, başlangıçta para basarak finanse edilirse daha az
enflasyonist olacaktır. Zira en başta bütçe açığı küçükken para basılmış olsaydı ortaya çıkacak
enflasyon, belli bir süre borçlanmaya gidilmesi ve borçlanma imkânı kalmadığı için para
basılması sonucu ortaya çıkan enflasyondan küçüktür. Bu aritmetik bütçe açığı olması

Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 345.
Betül Tosun ve Tahir Büyükakın, ‘’ Keynesyen Düşüncenin Gelişimi’’, Maliye Araştırma Merkezi
Konferansları, Sevim Görgün’e armağan, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4099, Otuz Sekizinci seri, İstanbul:
Emek Matbaacılık, 1998.
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durumunda, borçlanmak yerine daha az enflasyonist olduğu için parasal finansmanı
önermektedir.
Monetaristler ise enflasyonun büyük ölçüde para basımından kaynaklandığını ileri
sürmektedirler. Dolayısıyla bu aritmetik, bütçe açığı olması durumunda para basımını
önerdiği için monetaristler açısından hiç de hoş değildir. “Hoş Olmayan Monetarist
Aritmetik”, parasal finansmandan kaçınılmasının uzun dönemde daha fazla enflasyona yol
açacağını ifade etmektedir. Burada politika yapıcı, bugünkü düşük enflasyon mu yoksa
gelecek dönemdeki yüksek enflasyon mu sorusuna cevap vermek durumunda kalır.
Borçlanmanın para basmaya göre daha enflasyonist olması, devletin borçlanma
imkânının devam edip etmeyeceğine bağlıdır. Devletin borçlanma imkânı sona ererse para
basmak zorunlu hâle gelecektir. Devletin borçlanma imkânının sona ermesi ise reel büyüme
hızı ve reel faiz oranı arasındaki ilişkiye bağlıdır.75
a. Reel faiz oranı, reel büyüme oranından büyükse borç stoku / GSMH oranı gittikçe
artacak ve belli bir noktadan sonra borçların sürdürülebilirliği imkânı ortadan kalkacaktır. Bu
durumda parasal finansman zorunlu hâle gelecektir. Dolayısıyla “Hoş Olmayan Monetarist
Aritmetik”te sözü edilen durumun ortaya çıkabilmesi reel faiz oranının büyüme oranından
büyük olması koşuluna bağlıdır.
b. Reel faiz oranı, reel büyüme oranından küçükse borç stoku / GSMH oranı gittikçe
azalacak ve borçlanma sürdürülebilecektir.
c. Reel faiz oranı, reel büyüme oranına eşitse borç stoku / GSMH oranı sabit kalacak
ve borçlanma sürdürülebilecektir.

9.5. Ricardo - Barro Hipotezi
Robert Barro Ricardocu Denklik Teoremi’ni geliştirmiştir. Ricardocu Denklik
Teoremi, ilk defa David Ricardo tarafından ortaya konmasına rağmen hak ettiği ilgiyi
Barro’nun 1974 yılında tekrar ele alması ile bulmuştur. Buna göre kamu harcamasının
borçlanma ile finanse edilmesi durumunda, borcun faiz ile birlikte ödenmesi için ileride vergi
yükünün artması gerekir. Dolayısıyla asıl sorun vergi ile borç arasında değil, cari dönemdeki
vergi politikası ile gelecekteki vergi politikası arasında bir tercih yapmakla ilgilidir.
Hükümetin kamu harcamalarını, borçlanma (gelecekteki vergiyle) ile finanse ettiğini
varsayalım. Bu durumda iktisadi karar birimleri cari dönemde daha çok paraya sahip olmasına
rağmen, gelecekte daha fazla vergi vermek zorunda kalacaklarından gelecekteki daha yüksek
vergi yükünü finanse etmek için tasarruflarını arttırır. Dolayısıyla hükümetlerin ilave
harcamaları, vergi verenlerin ilave tasarrufları ile dengelenecek ve toplam talepte herhangi bir
değişme meydana gelmeyecektir.76 Dolayısıyla kamu borçlanması, tüketim ve toplam talep
üzerinde bir etkiye neden olmayacağı için maliye politikası etkili olmayacak; yani,
Kemal Yıldırım ve Doğan Karaman, Makro Ekonomi, 3.Baskı, Eskişehir: Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel
Araştırma Çalışmaları Vakfı, Yayın No:145, 2003, ss. 388-391.
76
Ahmet Çetin, ‘’Kamu Borçlarının Makroekonomik Etkileri: Ampirik Bir Analiz’’, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Nisan 2005, s. 68.
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uygulanacak bir borçlanma politikası hasıla üzerinde herhangi bir etki meydana getirmeyecek,
sadece tasarruf düzeyinde artış olacaktır.

9.6. Piyasaların Süpürülmesi (Temizlenmesi) Varsayımı
Yeni klasiklere göre, ücretler ve fiyatlar tam olarak esnektir ve piyasada rekabet tam
olarak gerçekleşmektedir. Ekonomide bir dengesizlik olması durumunda esnek ücret ve fiyat
mekanizması sayesinde ekonomi kendiliğinden dengeye gelecektir. Dengesizlik ortadan
kalktığında ise piyasalar süpürülmüş (temizlenmiş) olur. 77Örneğin, işsizlik olması durumunda
tüm işsizler iş bulana kadar ücretler düşecektir. İşsizlik durumunda daha düşük ücretle işsizler
çalışmaya razı olacakları için işsizlik kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bu
ekonomide işsizlik, iradi işsizliğe eşit olacaktır. Ya da arz fazlası olması durumunda malların
fiyatında düşme meydana gelecek ve satılmayan mal kalmayacaktır.

9.7. Diğer Varsayımlar
a. 1929 Krizi’ni yeni klasikler beklentiler üzerinden açıklamaktadırlar. Buna göre,
halk elinde tuttuğu çok sayıda hisse senedini satmak için borsaya hücum edince, borsada hisse
senetlerini satın almama yönünde bir eğilim meydana gelmiştir. Halkın bu eğilimi fark
etmesiyle birlikte beklentilerini revize etmiş ve elindeki hisse senetlerini satabilmek için
borsaya daha çok hücum etmiştir. Bu hücumun sonucunda borsa, negatif beklentiden doğan
risk payını da ödemek zorunda kalarak çökmüştür. Diğer bir ifadeyle, hisse senetlerinin
borsada ödenmeyecekleri yönündeki ihtimal sezildiği için ödenememiştir.
b. İktisadi karar birimleri, ekonomik kararlarını verirken yatırım, tüketim gibi sadece
reel faktörleri temel alırlar. Parasal ve nominal faktörlere karşı çıkarlar.78
c. Emek arz ve talebi reel ücretin fonksiyonudur.
d. Phillips Eğrisi analizi hem kısa dönemde hem de uzun dönemde geçersizdir. Yani,
enflasyon ile işsizlik arasında kısa dönemde bile değiş tokuş ilişkisi söz konusu değildir. Yeni
Klasiklere göre Phillips Eğrisi kısa dönemde bile yatay eksene diktir.
e. Yeni klasikler, klasiklerden iki temel noktada ayrılır:79

Hem mal ve hizmet hem de faktör fiyatlarının esneklik süreci ile ücretlerle
fiyatların esneklik süreci eşanlı ve hemen oluşur.

Klasik iktisattaki tam istihdam düzeyindeki denge fikri yerini, doğal işsizlik
oranındaki dengeye bırakmıştır.

Ataç, Maliye Politikası, s. 18.
İslatince, a.g.m., s. 17.
79
Beyhan Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, şu kitapta: Engin Ataç (ed),
Maliye Politikası, 4. Baskı, Açık Öğretim Fakültesi Yayın No:835, 2007, s. 13.
77
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f. Aktivist bir iktisat politikası millî geliri arttırıcı bir etki meydana getiriyorsa
öngörülmeyen (sürpriz-şok-beklenmeyen-ilan edilmeyen tahmin hatası yaptırtan) bir
politikadır.
g. Bir ekonomide hasılanın doğal seviyesinden sapmalar, iktisadi karar birimlerinin
beklenti hatası yapmasına bağlıdır. Beklentilerinde yanılmaları durumunda ekonomi doğal
hasıla düzeyinden sapabilecektir. Ekonomide dalgalanmalara yol açan bu hatalar, tesadüfi
olarak gerçekleşmektedir.
Tesadüfi dalgalanmaları ise önceden öngörmeye ve önlemeye imkân yoktur. Bu
nedenle ekonomik istikrarı sağlamak için aktivist para ve maliye politikası uygulamaya gerek
yoktur.80 Tahmin hatalarının ekonomik denge üzerindeki etkilerini hem doğal hasıla oranı
hem de doğal işsizlik oranını göz önüne alarak şu şekilde ifade edebiliriz:

Gerçekleşen enflasyon oranı (P), beklenen enflasyon oranından büyükse (Pe),
fiilî işsizlik oranı (U), doğal işsizlik oranından (UN) küçük, fiilî hasıla düzeyi (Y) doğal hasıla
düzeyinden (YN) büyük olur.

Gerçekleşen enflasyon oranı, beklenen enflasyon oranından küçükse fiilî işsizlik
oranı, doğal işsizlik oranından büyük, fiilî hasıla düzeyi, doğal hasıla düzeyinden küçük olur.

Gerçekleşen enflasyon oranı, beklenen enflasyon oranına eşitse fiilî işsizlik
oranı, doğal işsizlik oranına; fiilî hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyine eşit olur.

h. Rasyonel beklentiler yaklaşımında, Keynesyen ve monetarist sistemden daha
gelişmiş bir beklenti kavramı söz konusudur. Bu durum şu şekilde ifade edilebilir:81

önemlidir.

Keynes’e göre, üreticilerin yatırım kararlarında geleceğe yönelik beklentiler


Monetaristlerin adaptive beklentilerinde ise geçmiş tecrübelerden yola çıkarak
geleceğe yönelik beklenti oluşturulmaktadır. Tecrübelerinin geleceğe yönelik tahminlere
yansıması belli bir zaman almaktadır.

Rasyonel beklentilerde ise bugünkü davranışlarını etkileyen temel öge geleceğe
yönelik beklentilerdir.
80
81

Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 346.
Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, s. 13.
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9.8. Aktivist İktisat Politikanın Başarı Şansı
Bir politikanın başarısı, politika yapıcının kredibilitesine bağlıdır. Politika yapıcının
kredibilitesi, güvenilirliği ile doğru orantılıdır. Güvenilirlik arttıkça kredibilite artmakta;
güvenilirlik azaldıkça kredibilite azalmaktadır. Bu yüzden de bir politikanın başarılı olması
önceden ilan edilmesine ve politika yapıcının kredibilitesine bağlıdır. Örneğin, Merkez
Bankasının antienflasyonist bir politika uygulayacağını ve bu çerçevede para arzını
daraltacağını ilan ettiğini varsayalım. Bu durumda Merkez Bankası açısından sözünü tutma ve
tutmama şeklinde seçenekler söz konusu iken iktisadi ajanlar açısından ise politika yapıcının
ilan ettiği politikayı uygulayacağına ya da sözünü tutacağını inanma ve inanmama gibi
seçenekler söz konusudur. Bu şekilde dinamik bir sürecin söz konusu olması, politika
yapıcının kredibilitesinin önemini ortaya koymaktadır. Politika yapıcının kredibilitesinin
yüksek olması durumunda, kamuoyunda sözünü tutacağı yönünde bir beklenti söz konusu
olur ve uygulanan politika hedeflerine ulaşır. Bu durumu şekil yardımıyla göstermek
mümkündür.

Şekilde başlangıç denge noktası toplam arz ve toplam talep eğrisinin kesiştiği A
noktasıdır. A noktasında denge hasıla düzeyi gelirin doğal seviyesindeki hasıla düzeyine
eşittir. Böyle bir durumda politika yapıcının daraltıcı para politikası uygulaması, toplam talep
eğrisinin AD1 şeklinde sola doğru kaymasına ve yeni dengenin B noktasında oluşmasına
neden olur. B noktasında fiyatlar, P1 düzeyine düşerken hasıla da herhangi bir düşme
meydana gelmeyecektir. Yani, anti-enflasyonist politika başarıya ulaşmış olacaktır. Bu süreç
basit bir biçimde şu şekilde ortaya çıkacaktır:


Para arzı azaltıldığında fiyatlar genel düzeyi düşecektir.



Fiyatlar genel düzeyi düştüğünde reel ücretler artacaktır.


İşveren açısından reel ücretlerin artması maliyetlerin artması anlamına
gelmektedir. Ancak bu durumda işveren üretimi azaltma yoluna gitmeyecektir. Bu politika
daha önceden ilan edildiği için işveren ücretleri düşürme talebinde bulunacak; işçiler de bu
duruma karşı koymayacaklardır. Zira işçiler de daraltıcı para politikası sonucunda reel
ücretlerinin arttığının farkındadırlar.

Bu mekanizmanın sonucunda hasılanın doğal seviyesinde bir azalma olmazken
sadece fiyatlar genel düzeyinde azalma meydana gelir. Yani, politika hedefine ulaşır.
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Bu açıdan ekonomik istikrarı hedefleyen bir politika yapıcı, uygulayacağı
politikaları sık sık değiştirmemeli, en azından sürprizler yapmamalı, şeffaflık ve güvenilirliğe
önem vermelidir. İlan edilen politikaya bağlı kalınması durumunda “zaman tutarsızlığı”
problemi önlenmiş olacaktır. Aksi takdirde, sürekli aldatılan karar birimleri tecrübelerinden
de yola çıkarak politika yapıcının sürpriz yapma olasılığını beklentilerine dâhil edecek ve bu
da uygulanan politikanın başarı şansını yitirmesine neden olacaktır.

9.9. Eksik İstihdamın Nedeni
Yeni klasik iktisatçılara göre, gayriiradi işsizlik söz konusu değildir. Zira ücretler ve
fiyatlar tam esnektir. İşsizlik olması durumunda tüm işsizler iş bulana kadar reel ücretler
düşer ve işsizlik ortadan kalkar. Dolayısıyla yeni klasiklere göre, işsizlik olgusu iradi biçimde
meydana gelir. Yeni klasik iktisat, eksik istihdamın (yüksek işsizliğin) temel nedeni olarak
tahmin hatalarını göstermektedir. Yeni klasik iktisatçılara göre, bireyler adaptif beklentiler
altında değil, rasyonel beklentilere göre karar verirler. Çalışanların ekonomik koşulları yanlış
algılamaları durumunda eksik istihdam sorunu ortaya çıkabilir. Örneğin, işçilerin gelecekte
para arzının artacağı yönünde bir beklenti oluşturduğunu varsayalım. Bu durumda işçiler için
beklenen enflasyon oranı yükselecek ve bu yüksek beklenen enflasyon oranını göz önüne
alarak ücret sözleşmesi yapacaklardır. Ancak politika yapıcı beklenenin aksine para arzını
arttırmazsa, gerçekleşen enflasyon oranı beklenen enflasyon oranından düşük çıkacaktır.
İşçiler yüksek enflasyon beklentisine göre sözleşme imzaladıkları için reel ücretlerinde
yükselme meydana gelecektir. Reel ücret düzeyinde meydana gelen artış, maliyetleri
arttırmak suretiyle üretimi ve istihdamı azaltacaktır.
Tersine, işçilerin gelecekte para arzının azalacağı yönünde bir beklenti oluşturduğunu
varsayalım. Bu durumda işçiler için beklenen enflasyon oranı düşecek ve işçiler düşük
beklenen enflasyon oranını göz önüne alarak ücret sözleşmesi yapacaklardır. Ancak politika
yapıcı beklenenin aksine para arzını düşürmezse gerçekleşen enflasyon oranı beklenen
enflasyon oranından büyük çıkacaktır. İşçiler düşük enflasyon beklentisine göre sözleşme
imzaladıkları için reel ücretlerinde düşme meydana gelecektir. Reel ücretlerde meydana gelen
düşme, maliyetleri azalttığı için emek talebini, üretimi ve istihdamı arttıracaktır. Dolayısıyla
gerçekleşen işsizlik doğal işsizlik seviyesinin altında gerçekleşeceği için aşırı istihdam
durumu ortaya çıkacaktır. Tahmin hatası olmaz ise aşırı veya eksik istihdam durumu
oluşmayacaktır. Örneğin işçilerin gelecekte para arzının artacağını beklediklerini varsayalım.
Bu durumda işçiler için beklenen enflasyon oranı yükselir ve buna bağlı olarak yüksek ücret
sözleşmesi imzalarlar. Politika yapıcı beklenene uygun olarak para arzını arttırırsa
gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon oranına eşit olur. İşçiler tahmin hatası
yapmadıkları için reel ücretleri değişmeyecektir. Reel ücretlerin değişmediği durumda
maliyetler, emek talebi, üretim ve istihdam da değişmeyecek, gerçekleşen işsizlik doğal
işsizlik oranına eşit olacaktır.
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9.10. Öngörülen Para Politikası82
Rasyonel beklentiler varsayımına göre, çalışanların para arzı ile fiyatlar genel düzeyi
arasındaki ilişkinin sonuçlarını öğrenecekleri ileri sürülmektedir. Para arzında bir artış
öngörülüyorsa, bu durumun sonucunda enflasyonun ortaya çıkacağı da öngörülecektir.
Ücretler ve fiyatlar tam ve mükemmel bir biçimde uyarlanabildiği için para arzı artışları
neticesinde ortaya çıkan fiyat artışlarına ücret artışları hızlı bir biçimde uyarlanacaktır. Bu
durumda para arzı artışı, üretim veya çıktı artışına ve işsizlik azalışına yol açmayacaktır.
Sadece fiyatlar genel düzeyini (enflasyonu) artıracaktır. Çünkü rasyonel beklentilere bağlı
olarak karar veren iktisadi karar birimleri, fiyat artışlarını cari dönemdeki değişmelere bağlı
olarak önceden tahmin edecekler ve fiyat artışlarına ücret artışları hızlı bir biçimde
uyarlanacaktır. Diğer bir ifadeyle, reel ücretlerde bir değişme olmaksızın nominal ücretlerde
artış meydana gelir. Reel ücret düzeyi değişmediği için üretim, istihdam ve hasıla düzeyinde
herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Dolayısıyla öngörülen para politikaları çıktı
düzeyinde herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Çünkü beklenen para politikaları işçiler
ya da firmaların tahmin hatası yapmasını engelleyecektir. Tahmin hatalarının olmadığı
durumda, beklenen fiyat düzeyi, gerçekleşen fiyat düzeyine eşit olduğu için gerçekleşen hasıla
düzeyi doğal hasıla düzeyine eşit olacaktır. Bu durumu şekil yardımıyla görmek mümkündür.
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Öngörülen ve öngörülmeyen para politikası için bakınız, Orhan ve Erdoğan, age, ss. 210-211.
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Şekilde başlangıç denge noktası A seviyesidir. A noktasında denge hasıla düzeyi YN,
denge fiyat düzeyi P0’dır. Dikkat edilirse P0 fiyat düzeyi gerçekleşen fiyat düzeyidir ve aynı
zamanda beklenen fiyat düzeyine eşittir ki bu noktada gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla
düzeyine eşittir. Ekonomi A noktasında dengede iken, politika yapıcının hasılayı doğal
seviyesinin üzerine çıkarmak amacıyla para arzını arttırdığını varsayalım. Para arzında
meydana gelen artış, toplam talep eğrisinin AD0 konumundan AD1 konumunu alacak şekilde
sağa doğru kaymasına neden olur. Toplam talepte meydana gelen artış, fiyatlar genel
düzeyinin artmasına yol açacaktır. Fiyatlar genel düzeyinin artması ise reel ücretleri
düşürecektir. Bu durumu 1 No.lu eşitlikte görmek mümkündür.

Ancak para arzı artışı öngörülen bir durum olduğundan işçiler, para arzı artışının reel
ücretlerinde azalışa yol açacağını tahmin ederler ve hemen ücret artış talebinde bulunurlar.
Yani, fiyat artışlarını hızlı bir biçimde nominal ücret artışları takip eder. Bu durumda 1
numaralı eşitlikteki pay kısmında yer alan nominal ücretlerde artış gözlenir ve reel ücret
düzeyi değişmeksizin eski seviyesine hızlı bir biçimde geri döner. (Bu hızlı dönüş çıktı
seviyesinde bir değişikliğe yol açmayacak bir uyarlama sürecini ifade etmektedir.)

Ücretlerde meydana gelen artış, firma açısından maliyetlerin azalmasını önlediği için
işveren ya da firmalar üretimi arttırma kararı almazlar. Maliyetlerde meydana gelen artış, Kısa
Dönem Toplam Arz Eğrisinin (SRAS0) sola doğru kayarak SRAS1 konumunu almasına neden
olur. Yeni denge C noktasında oluşmaktadır. C noktasında fiyatlar genel düzeyi P1’e çıkmış;
hasıla düzeyinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yani, aynı çıktı düzeyi daha yüksek bir
fiyat düzeyinde üretilmeye başlanmıştır. C noktasında beklenen fiyat düzeyi gerçekleşen fiyat
düzeyine eşit olduğu için gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyine eşittir. Zira para
arzı artışı ile birlikte gerçekleşen fiyat düzeyi P1’e çıkmış; yanı sıra fiyat bekleyişleri de P1
şeklinde revize edilmiş ve bu durumu takiben ücret artış talepleri gelmiştir. Yani, istihdam
düzeyinde bir artış (işsizlik oranında bir azalış) ve sonrasında hasıla düzeyinde bir artış
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meydana gelmemiştir. Dolayısıyla öngörülen para politikası çıktı düzeyini arttırmaz. A ve C
noktaları birleştirildiğinde uzun dönem toplam arz eğrisine (LRAS) ulaşılır. Uzun dönem
toplam arz eğrisi üzerinde beklenen fiyat düzeyi gerçekleşen fiyat düzeyine, gerçekleşen
hasıla düzeyi ise doğal hasıla düzeyine eşittir.
Not: Şekilde dikkat edilirse toplam talep eğrisinin AD1 şeklinde sağa kaymasıyla B
noktasında yeni bir denge seviyesi gerçekleşmemiştir. Ücretler ve fiyatlar tam esnek olduğu
için mal piyasasındaki fiyat değişimlerine, emek piyasasında ücretler süratle intibak etmiştir.
Ücret ve fiyat ayarlama süreci hızlı ve mükemmel bir biçimde gerçekleştiği için B noktasında
bir denge oluşmadan C noktasına geçilecek biçimde Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi sola
kaymıştır. Ücret ve fiyat ayarlama sürecinin hızlı ve tam olması, herhangi bir reel etki
oluşmayacak biçimde ücret ve fiyat ayarlamalarının gerçekleşeceğini ifade etmektedir.

9.11. Öngörülmeyen Para Politikası
Öngörülmeyen para politikası çıktı düzeyini kısa dönemde arttırmaktadır. Çünkü
öngörülmeyen politikalar nedeniyle tahmin hataları ortaya çıkmaktadır. Merkez Bankası
tarafından yapılan parasal sürprizler, gerçekleşen fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden
yüksek olmasına neden olacaktır. Gerçekleşen fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden
yüksek olması reel ücretlerin düşmesine ve maliyetlerinde azalma olan firmaların üretimlerini
arttırmalarına neden olacaktır. Dolayısıyla gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyinin
üstüne çıkacaktır. Ancak iktisadi karar birimlerinin tahmin hatası çok uzun süre devam
etmemektedir. Rasyonel beklentiler varsayımı gereği iktisadi karar birimleri elde ettikleri yeni
bilgilerle bu tahmin hatalarını kısa süre içinde düzelteceklerdir. Parasal sürprizlerin enflasyon
oranını yükselteceğini tahmin ederek, durumlarını revize edeceklerdir. Bu düzeltme ile
birlikte çıktı düzeyindeki artış ortadan kalkacaktır. Bu durumu şekil yardımıyla açık biçimde
göstermek mümkündür.

Şekilde başlangıç denge noktası A seviyesidir. A noktasında denge hasıla düzeyi YN,
denge fiyat düzeyi P0’dır. A noktasında gerçekleşen fiyat düzeyi beklenen fiyat düzeyine;
gerçekleşen hasıla düzeyi de doğal hasıla düzeyine eşittir. Ekonomi A noktasında dengede
iken, politika yapıcının hasılayı doğal seviyesinin üzerine çıkarmak amacıyla para arzını
190

sürpriz bir biçimde arttırdığını varsayalım. Para arzında meydana gelen artış, toplam talep
eğrisinin AD0 konumundan AD1 konumunu alacak şekilde sağa kaymasına neden olur. Yeni
denge B noktasında oluşur. B noktasında fiyatlar P1 olurken, hasıla düzeyi Y1 olur. P1 fiyat
düzeyinde gerçekleşen fiyat düzeyi beklenen fiyat düzeyinden büyük olduğu için (P>Pe), Y1
gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyinden büyüktür (Y>YN). Gerçekleşen fiyat
düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden büyük olması, reel ücretleri düşürecektir. Ancak para
arzı artışı öngörülmeyen bir durum olduğundan işçiler, para arzı artışının reel ücretlerinde
azalmaya yol açacağını hemen tahmin edemezler. Tahmin hatası içinde olan işçiler, ücret artış
talebinde bulunmazlar. Bu durumda maliyetlerinde azalma olan firmalar üretim miktarını
arttırırlar. Üretim miktarının artması ile hasıla düzeyinde artış meydana gelir. Bununla
birlikte, kısa bir süre sonra işçiler reel ücretlerinin düştüğünü fark edecekler ve zam talebinde
bulunacaklardır. İşçilerin zam talebi, maliyetlerin artmasına yol açacağı için Kısa Dönem
Toplam Arz Eğrisinin (SRAS0) sola doğru kayarak SRAS1 konumunu almasına neden olur.
Fiyat artışlarına, ücret artışları tam olarak uyarlanacağı için yeni denge C noktasında
oluşacaktır. C noktasında fiyatlar genel düzeyi P2’ye çıkmış; hasıla düzeyi doğal düzeyine
geri dönmüştür. C noktasında beklenen fiyat düzeyi gerçekleşen fiyat düzeyine eşit olduğu
için gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyine eşittir. Zira para arzı artışının fiyat
artışına yol açtığını fark etmeleri ile birlikte fiyat beklentileri revize edilmiş ve bu durumu
takiben ücret artış talepleri gelmiştir. Dolayısıyla öngörülmeyen para politikası çıktı düzeyini
kısa süreli olarak arttırmıştır. A ve C noktaları birleştirildiğinde uzun dönem toplam arz
eğrisine (LRAS) ulaşılır. Uzun dönem toplam arz eğrisi üzerinde beklenen fiyat düzeyi
gerçekleşen fiyat düzeyine, gerçekleşen hasıla düzeyi ise doğal hasıla düzeyine eşittir.
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9.12. Aktivist Maliye Politikaları
Yeni Klasiklere göre, uygulanan bir maliye politikası uzun dönemde üretim ve
istihdamı arttırıcı bir etki meydana getirmeyecektir. Şöyle ki dengede olan bir ekonomide
kamu harcamalarında meydana gelen bir artışın borçlanma ile finanse edilmesi durumunda
özel tüketim ve yatırımlarda bir azalma meydana gelecektir. Diğer taraftan, kamu
harcamalarının vergi artışı ile finanse edilmesi durumunda ise toplam üretimde bir azalma
meydana gelecektir. Çünkü vergi artışı ile birlikte işçiler emek arzını, işverenler de emek
talebini azaltacaktır.83

9.13. Yeni Klasiklerle Monetaristler Arasındaki Farklar

Monetaristler, adaptif beklentileri kabul ederken, Yeni Klasikler rasyonel
beklentileri kabul etmektedir.

Monetaristler tarafından kabul edilen adaptif beklentilerde, önce hata
yapılmakta, beklentiler sonra revize edilmektedir. Yeni Klasiklerde tam bilgi koşulları altında
rasyonel beklentiler, fiyat oluşumunun bir parçasıdır.84

Monetaristlere göre, adaptif beklentiler altında ayarlama süreci yavaş bir
biçimde gerçekleşeceği için kısa dönemde para politikası çıktı düzeyini artırabilir. Yeni
Klasiklere göre, uyarlama süreci piyasalar arasında eş anlı ve hızlı bir biçimde gerçekleşeceği
için öngörülen politikalar kısa dönemde bile çıktı düzeyini arttırmaz. Çıktı düzeyinin kısa
dönemli olarak artması, parasal sürprizlere bağlıdır.

Monetaristlere göre, Phillips Eğrisi analizi kısa dönemde geçerli, uzun dönemde
geçersizdir. Yani, Kısa Dönem Phillips Eğrisi negatif eğimli, Uzun Dönemli Phillips Eğrisi
diktir. Yeni Klasiklere göre, Phillips Eğrisi analizi hem kısa hem de uzun dönemde geçerli
değildir. Yani Phillips Eğrisi kısa dönemde bile diktir.

Monetaristlere göre, iktisadi istikrarsızlığın nedeni yanlış uygulanan para
politikaları iken yeni klasiklere göre, tahmin hatalarıdır.

9.14. Yeni Klasik İktisadın Eleştirileri
Yeni Klasik iktisadın, rasyonel beklentiler varsayımı altında iktisadi karar birimlerinin
sistematik hata yapmayacağı ve aldatılamayacakları yönündeki varsayımlarına bazı eleştiriler
yapılmıştır. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

Rasyonel ihmalkârlık söz konusu olabilir. İktisadi ajanlar, bilgi edinmenin
marjinal maliyeti, marjinal faydasını aştığı zaman ilgisiz davranabilirler.

Rasyonellik fikrinin inanılmaz olduğu yönünde bir diğer eleştiri bulunmaktadır.
Buna göre, iktisadi karar birimleri mevcut bütün bilgiyi kullanacak ve tam olarak anlayacak
83
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kadar gerçekten zeki olabilir mi sorusu sorulmaktadır. Bu eleştiri karşısında rasyonel
beklentiler hipotezinin, her bireye müracaat etmediği; daha çok ortalama beklentilerin
rasyonel olduğu ileri sürülmüştür.
Yani, bazı aracılar aşırı tahminlerde, diğer bazıları yeterli olandan az tahminde
bulunabilir; ancak, bu durum piyasadaki beklentilerin olumlu olmadığı anlamına gelmez.
Ayrıca rasyonellik fikrinin inanılmaz olduğunu varsaymak, iktisadın en temel varsayımı ile
ters düşmek anlamına gelmektedir.85


İktisadi karar birimlerinin hepsinin tam bilgi sahibi olması ve herhangi bir
yanılgı olmadan hükümet politikalarını tahminlerine dâhil etmeleri pek gerçekçi
görülmemiştir. Gerçekte, mutlaka bilgi noksanlığı ve yanılma payı olacağı ileri sürülmüştür.
Bu eleştiriye karşı şu şekilde cevap verilmiştir:86 Rasyonel beklentiler varsayımı, beklentiler
oluşurken hangi değişkenlerin önemli olduğunu bireylerin otomatik olarak bildiğini
varsaymamaktadır. Rasyonel beklentiler ortalama olarak ve belirli bir zaman geçtikten sonra
iktisadi karar birimlerinin süreci, geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak öğreneceklerini
varsaymaktadır. Dolayısıyla geçmiş bilgiyi, mevcut bilgi ile birleştirerek beklentiler
düzenlenecektir.

Fiyatlarda tam esneklik ve esnek fiyatlar sayesinde tüm piyasaların Walrasgil
mikro genel denge sürecini gerçekleştirmesi de pek gerçekçi görülmemiştir. Buna göre,
fiyatlar ve ücretler mutlaka belli ölçüde sert olacaktır.87 Nitekim uzun süreli sözleşmelerin
varlığı emek arz edenler ve firmaların sözleşme süresi boyunca revizyona gitmesini engeller.
Dolayısıyla para arzı artışını fark etmiş olsalar bile, sözleşmelerinin varlığı ücretlerin ve mal
fiyatlarının hızlı bir biçimde uyarlanmasına engel olmaktadır.

Ekonomide gerçekleşen son derece karmaşık olaylar uzmanlık bilgisi gerektirir.
Merkez Bankası’nın para arzını arttırması iktisadi değişkenleri nasıl etkileyeceğinin bilinmesi
ve buna dayalı öngörü yapılabilmesi belli bir eğitim ve uzmanlık bilgisi gerektirir. Ayrıca bir
ülkede resmî gazeteyi, Merkez Bankası yayınlarını, Hazine yayınlarını, günlük gazeteleri,
uzman yorumlarını kaç kişi düzenli olarak takip eder? ABD’deki başkanlık seçimlerinin
Türkiye’ye yansımalarını kaç kişi doğru olarak analiz edebilir? Doğal olarak bu tür analizler
uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Rasyonel beklentiler hipotezi, bu eleştiriye ise şu şekilde
cevap vermektedir:88 Hipotez, iktisadi karar birimlerinin hepsinin bilgiyi kendi kendisine
toparlayıp, kendi başına beklenti oluşturduğunu varsaymamaktadır. Çoğu zaman, karar
birimleri kendileri ile ilgili beklentileri başkalarına düzelttirmektedir. Örneğin, karar birimleri
enflasyon beklentilerini, Merkez Bankası ve finans departmanlarının beklentilerine dayanarak
düzenlemektedir. Diğer taraftan iş gücü piyasasında sendikalar, uzman bilgisi veya
danışmanlık hizmeti almak suretiyle enflasyon beklentisi oluşturmakta ve buna bağlı olarak
sözleşmelerini düzenlemek amacıyla görüşmelere başlamaktadır.

İslatince, a.g.m., s. 20.
İslatince, a.g.m., s. 21.
87
Hiç, a.g.m., ss. 85-86.
88
İslatince, a.g.m., s. 20.
85
86

193


Rasyonel beklentiler hipotezine yapılan bir diğer eleştiri ise hipotezin test
edilebilir olup olmadığı ile ilgilidir. Bu hususta verilen açık cevap, beklentilerin doğal olarak
ölçülemez olarak görülmesine karşılık; beklentilerin ekonomik modellerle düzenlenerek test
edilmesine yönelik gerçekleştirilen sayısız denemenin mevcut olduğu noktasında
toplanmaktadır.89

89

İslatince, a.g.m., s. 21.
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Uygulamalar
Adaptif beklentiler varsayımı iktisadi ajanların geçmiş dönem datalarına dayanarak
karar alacağını varsayarken, rasyonel beklentiler hipotezi geçmiş dönem datalarının yanı sıra
cari dönemdeki enformasyonun da hesaba katılarak karar alınacağını ileri sürmüştür.
Rasyonel beklentiler varsayımı altında iktisadi ajanların hata yapması sürprize bağlıdır. Eğer
uygulanan politika sürpriz değilse hata söz konusu olmayacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Rasyonel beklentiler altında aktivist ve aktivist olmayan politikalar altında
iktisadi ajanların tepkilerini inceleyiniz.
2)
Hoş olmayan monetarist aritmetik çerçevesinde yeni klasiklerin borçlanmaya
bakışını analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni klasik iktisatta, rasyonel beklentiler yaklaşımı da denir. Yeni klasik iktisat
monetarizmin ortaya attığı adaptif beklentiler yaklaşımını geliştirerek onu yerine rasyonel
beklentileri ikame etmiştir. Bu yaklaşıma göre bireyler rasyonel olduğu için uygulanacak
politikaları etkisiz hâle getirirler. Bu yüzden devlet müdahale etmemelidir. Sürpriz politikalar
ise ancak kısa dönemde çıktıyı arttırabilir. Uzun dönemde ise yanıldıklarını anlayan rasyonel
bireyler hatalarını telafi edecek ve müdahale uzun dönemde etkisiz hâle gelecektir.
Piyasaların süpürülmesi hoş olmayan monetarist aritmetik ve Lucas arz fonksiyonu yeni
klasiklerin önemli argümanlarıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Lucas arz eğrisinin geçerli olduğu bir ekonomide işsizlik oranının doğal
düzeyin altına indirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
a)

Gerçekleşen enflasyon oranının beklenen enflasyon oranına eşit olması

b)

Para arzının azaltılması

c)

Döviz kurunun önceden açıklanması

d)

Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük olması

e)

Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha yüksek olması

2)
Rasyonel beklentileri içeren yeni klasik modele göre, para arzında %5
düzeyinde gerçekleşen beklenen bir azalma sonucunda fiyat düzeyi ve çıktı düzeyi nasıl
değişir?
Fiyat Düzeyi

Çıktı Düzeyi

A)

Azalır

Azalır

B)

Değişmez

Azalır

C)

Azalır

Değişmez

D)

Azalır

Artar

E)

Değişmez

Değişmez

3)
Yeni klasik yaklaşıma göre, para arzındaki beklenmedik bir artma
sonucunda kısa dönemde çıktı düzeyi ve fiyatlar genel düzeyi nasıl değişir?
Çıktı Düzeyi

Fiyatlar Genel Düzeyi

a)

Artar

Düşer

b)

Artar

Değişmez

c)

Değişmez

Düşer

d)

Artar

Artar

e)

Değişmez

Yükselir
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4) Yeni klasik yaklaşıma göre işsizlik hangi biçimde ortaya çıkabilir?
a)

İradi işsizlik

b)

Gayri-iradi işsizlik

c)

Yapısal işsizlik

d)

Teknolojik işsizlik

e)

Mevsimsel işsizlik

5) Aşağıdakilerden hangisi
varsayımlarından biri değildir?

yeni

a)

Rasyonel beklentiler varsayımı

b)

Politika etkinsizliği teoremi

c)

Hoş olmayan monetarist aritmetik

d)

Piyasaların süpürülmesi

e)

Ücret ve fiyatların rijitliği

klasik

iktisat

yaklaşımının

temel

6) Hükümetin kamu harcamalarını borçlanma yoluyla yapmasından dolayı
kişilerin daha çok paraya sahip olmalarına rağmen bu parayı harcamayıp tasarruf
etmelerine ne ad verilir?
a)

Piyasaların süpürülmesi

b)

Ricardo-Barro etkisi

c)

Hoş olmayan monetarist aritmetik

d)

Lucas kritiği

e)

Politika ilintisizliği

7) Hayalî bir ekonomide işçi ve firmaların enflasyon beklentisi yüzde 7, ancak
gerçekleşen enflasyon yüzde 4 oranında olmuştur.
Buna göre bu ekonomide aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
a)

İşsizlik doğal oranının altına iner.

b)

Çıktı doğal seviyesinin üstüne çıkar.

c)

İşsizlik doğal seviyesinin üstüne çıkar.
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d)

Reel ücretler beklendiğinden düşük olur.

e)

Faizler beklendiğinden yüksek olur.

8) Yeni Klasiklere göre işsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Etkin ücret teorileri

b)

Fiyatların karışık ayarlanması

c)

Uzun dönemli sözleşmeler

d)

Ücret yapışkanlığı

e)

Tahmin hataları

9) Aşağıdakilerden hangisi yeni klasik iktisatçılardan biri değildir?
a)

John Muth

b)

Robert Lucas

c)

Robert Barro

d)

Thomas Sargent

e)

Arthur Okun

10) “En iyi politika politikasızlıktır” görüşü hangi iktisatçıya aittir?
a)

Keynes

b)

Friedman

c)

Ricardo

d)

Barro

e)

Lucas

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) d, 4) a, 5) e, 6) b, 7) c, 8) e, 9) e, 10) e
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10. YENİ KEYNESYEN OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Temel Varsayımları
10.2. Ücretlerin ve Fiyatların Yapışkan Olmasının Nedenleri
10.3. Histerezis Etkisi ve İşsizlik
10.4. Öngörülen Para Politikası
10.5. Öngörülmeyen Para Politikası
10.6. Para ve Sermaye Piyasası İle İlgili Görüşleri

202

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ücret ve fiyatların yapışkan olma nedenleri nelerdir?

2)

Histeresiz etkisi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

3)

Temiz olmayan piyasa modeli nedir? Açıklayınız.

4)

Toplam arz eğrisinin şekli yeni klasşklere göre nasıldır?

5)

Yeni Keynesyenlerle, yeni klasikler arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Ücretlerin ve
Yapışkanlığı

Fiyatların

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ücretlerin ve fiyatların
Okuyarak, fikir yürüterek ve
yapışkanlığının önemi
tartışmalara katılarak

Öngörülen Para Politikası

Anons edilen politikanın işe
yarayacağı

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılarak

Öngörülmeyen
Politikası

Sürpriz politikanın da işe
yarayacağı

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılarak

Asimetrik
bilgi,
ahlaki
tehlike ve ters seçim
probleminin para piyasanın
işleyişini etkileyeceği

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılarak

Para

Para ve Sermaye Piyasasının
İşleyişi
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Anahtar Kavramlar


Histerezis etkisi



Ücret ve fiyatların yapışkanlığı



Etkin ücret teorileri



Zımni sözleşmeler teorisi



Süre teorileri



İçerdekiler dışarıdakiler modeli



Koordinasyon yetersizlikleri



Fiyatların karışık ayarlanması



Toplam talep dışsallıkları



Uzun dönemli sözleşmeler



Menü (katalog) maliyetleri
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Giriş
Keynesyen akıma bağlı birden fazla iktisadi okul bulunmaktadır. Dolayısıyla
Keynesyen iktisat sonrası ortaya çıkan iktisat akımları homojen bir özellik taşımamaktadır.
Bunlar içinde en öne çıkan Yeni Keynesyen iktisattır. Yeni Keynesyen iktisat, Yeni Klasik
iktisada bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni Klasik iktisadın Keynesyen iktisadın mikro
temellerden yoksun olduğu yönündeki eleştirilerine, makro iktisadi meseleleri mikro iktisadi
açıdan inceleyerek cevap vermişlerdir. Rasyonel beklentiler hipotezini kabul eden Yeni
Keynesyen iktisatçılara göre, hem öngörülen hem de öngörülmeyen para politikası çıktı
düzeyini etkileyecektir. Ancak öngörülmeyen para politikası çıktı düzeyini daha fazla
etkileyecektir.
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10.1. Temel Varsayımları

Yeni klasik iktisata tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni klasik iktisat, Keynesyen
iktisadın mikro temellerden yoksun olduğu yönünde eleştirilerde bulunmuştur. Bunun için
yeni Keynesyen iktisatçılar mikro iktisadi düzeyde firmaların kârlarını, tüketicilerin
refahlarını maksimize etme çabalarını ve bunların makro iktisadi anlamda meydana getirdiği
ters sonuçları incelemişlerdir.90

Rasyonel beklentiler varsayımını kabul etmektedirler. Diğer bir ifadeyle, yeni
Keynesyenlere göre beklentiler rasyonel olabilir.91 Ancak ücretler ve fiyatlar yapışkan olduğu
için bir dengesizlik olması durumunda piyasalar süpürülmeyecek yani dengesizlik
kendiliğinden ortadan kalkmayacaktır. Bu durumu bir örnekle şu şekilde izah etmek
mümkündür: Politika yapıcının işsizliği azaltmak amacıyla para arzını arttırdığını ve bu para
arzı artışının iktisadi karar birimleri tarafından öngörüldüğünü varsayalım. Yeni klasiklere
göre, para arzı arttığı için reel ücretlerinde düşme olacağını tahmin eden işçiler zam isteyecek;
işveren ise reel ücretlerdeki azalmayı maliyetlerinde bir düşme olarak değerlendirip üretimi
arttırmak yerine işçilerin zam talebini eski reel ücret seviyelerini sağlayacak şekilde yerine
getirecektir. Yeni Keynesyen bakış açısı ile bu durum değerlendirilirse süreç şu şekilde
gelişecektir. İşçiler para arzı artışından dolayı reel ücretlerinin düşeceğini tahmin etseler bile,
reel ücretlerindeki düşmeyi telafi edecek şekilde nominal ücretlerinde artış sağlamaları belli
bir gecikme ile ortaya çıkar. Zira işçiler zam istediklerinde işveren onlara yapmış oldukları
ücret sözleşmesini hatırlatacaktır. Dolayısıyla sözleşmelerin varlığı reel ücretlerde meydana
gelen azalmaya nominal ücretlerin belli bir gecikme ile uyarlanmasına neden olacaktır. Aynı
şey ham madde veya mal fiyatlarının enflasyondan dolayı revize edilmek istenmesi
durumunda da ortaya çıkacaktır. Yani, iktisadi karar birimleri rasyonel olsalar bile, ücret ve
fiyatların yapışkan olmasına yol açan nedenlerden dolayı ayarlama belli bir zaman
gerektirecektir. Yeni klasikler rasyonel beklentiler varsayımına dayandığı için Yeni
Keynesyenlerle bu ortak bir noktadır.

Neoklasik sentez ile aralarındaki temel fark, makro yaklaşımların mikro
kökenlerine dayanmaktadır. Şöyle ki neoklasik sentez, makro problemlere çözüm önerirken
piyasa ekonomisinin zayıflıklarını veri almaktadır. Diğer taraftan, yeni Keynesyenler makro
problemlerin hangi mikro davranışlardan kaynaklandığını ele almakta yani makro
dengesizliklerin mikro uzantılarını incelemektedirler.

“Temiz olmayan piyasa modeli” de denilmektedir.92 Yeni klasiklere göre
ücretler ve fiyatlar esnek, uyarlama ise eşanlı ve hemen olduğu için piyasalar temizlenecektir.
Ancak yeni Keynesyenlere göre ücretler ve fiyatlar esnek değil, yapışkandır. Bu yüzden de
dengeden bir sapma olması durumunda yeni klasiklerin öngördüğü gibi mükemmel bir
biçimde uyarlama olmayacak yani piyasalar süpürülmeyecektir.

Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, s. 15.
Orhan ve Erdoğan, age, s. 129.
92
Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, s. 15.
90
91
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Hem öngörülen hem de öngörülmeyen para politikaları çıktı düzeyini
arttırmaktadır. Ancak öngörülmeyen para politikaları çıktı düzeyini daha fazla
arttırmaktadır.93

Öngörülmeyen para politikasının çıktı düzeyini arttırması yeni klasikler
tarafından da kabul edildiği için bu bir ortak noktadır.

Yeni Keynesyenler, yeni klasiklerin bazı görüşlerini kabul etmektedirler. Bunlar,
rasyonel beklentiler, doğal işsizlik oranı, doğal gelir düzeyi 94 ve öngörülemeyen para
politikasının çıktı düzeyini etkilediğidir.

Hem yeni Keynesyenlere göre hem de yeni klasiklere göre kısa dönem toplam
arz eğrisini pozitif eğimlidir. Yeni Keynesyenlere göre kısa dönem toplam arz eğrisinin
pozitif eğimli olmasının nedeni yapışkan ücret modeli iken yeni klasiklere göre firma yanılma
modelidir.
Yeni Keynesyenler ve Yeni Klasiklerin bir karşılaştırması, tablo yardımıyla verilebilir.


noktadır.

93
94

Para politikasının çıktı düzeyini arttırması, ilk Keynesyenlerden ayrıldıkları bir

Orhan ve Erdoğan, age, s. 221.
Ercan Eren, Makro İktisat, 4. Basım, İstanbul: Avcıol Basım, 2006, s. 225.
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10.2. Ücretlerin ve Fiyatların Yapışkan Olmasının Nedenleri
Ücretlerin ve fiyatların yapışkan olma nedenleri şu şekilde ifade edilebilir:


Etkin ücret teorileri



Zımni sözleşmeler teorisi



Süre teorileri



İçerdekiler – dışarıdakiler modeli



Koordinasyon yetersizlikleri



Fiyatların karışık ayarlanması



Toplam talep dışsallıkları



Uzun dönemli sözleşmeler



Menü (katalog) maliyetleri

a) Etkin Ücret Teorileri
Etkin ücret teorisi verimlilik ile işçinin aldığı reel ücret arasında bir ilişki kurmaktadır.
Bu durumda ücretler, çalışanların vasıfları konusunda bir gösterge olmaktadır. Emek
fazlasının bulunması, firma için ücretleri düşürmenin bir gerekçesi olmayacaktır. Çünkü
firma, düşen ücretlerin verimliliği olumsuz etkileyeceğinden çekinmektedir. Bu nedenle talep
daralması karşısında firma ücretlerde kısıntıya gitmeyecektir.95 Çünkü ücretlerin düşmesi
durumunda işçinin verimliliği, işyerine bağlılığı, sadakati gibi unsurlarda azalma olacaktır.
İşçilerin verimliliğinin düşmesini engellemek isteyen firmalar ücretleri etkin bir düzeyde
sabitleme yoluna gitmektedir.
b) Zımni Sözleşmeler Teorisi
Zımni Sözleşmelere Arthur Okun, Smith’in ünlü cümlesini hatırlatacak biçimde
“görünmez tokalaşma” demektedir.96 Buna göre ücretler, işçi ile işveren arasında yazılı bir
anlaşmaya dayanmadan örtük bir biçimde belirlenir. Ücretleri belirlerken konjonktürel
dalgalanmalar dikkate alınmaz. Örneğin, ekonomi genişleme aşamasında iken, ücretleri
yükseltme yönünde bir eğilim olmayacağı gibi; daralma aşamasında da ücretleri düşürme gibi
bir eğilim olmayacaktır. Dolayısıyla ücretler uzun dönemli bir perspektife bağlı olarak

David Begg and Stanley Fischer, Makro İktisat, Çevr: Vildan SERİN, İstanbul: Alkım Yayınları,
2001, s.564; Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, s. 15.
96
İlker Parasız, Makro Ekonomi, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, 1996, s. 278.
95
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belirlenir.97 Diğer bir ifadeyle, işçiler çalıştıkları dönemlerde piyasa oranının üstünde reel
ücretler elde etmektedirler.98
c) Süre Teorileri
İşverenler uzun süre işsiz kalmış kişileri yeteneklerinde bir körelme olduğunu
düşünerek düşük ücret düzeyinden de olsa çalıştırmak istemezler.99
d) İçerdekiler – Dışarıdakiler Modeli
İşsizlik olması durumunda firmalar işsizleri işe alıp çalıştırmak yerine hâlihazırda
çalışan işçileri çalıştırmak eğilimindedirler. Zira eski işçileri işten çıkarmanın ve yeni işçilerin
tecrübe kazanmasının belli bir maliyeti bulunmaktadır. Bu yüzden içerdeki eski çalışanlarına
belli bir reel ücret düzeyinde ücret ödemeye razı olurlar. Ayrıca içerdeki çalışan sendikalı
işçiler, ücretlerin aşağı doğru düşmesini önlerler. 100Yine, içerdekiler - dışardakiler modeline
göre, daralma dönemlerine bazı işçilerin işine son verilerek dışardakiler durumuna
geçebilirler. Ekonomi genişlemeye başladığında ise içerdeki çalışanlar kendi ücretlerine zam
yapılması durumunda daha fazla çalışmak istediklerini ifade ederek dışardakilerin işe geri
dönmesini engelleyebilirler.101 İçerdekilerin gücü dönüş maliyetlerinden kaynaklanmaktadır.
Dönüş maliyetleri şunlardır:


Kiralama



Teşvik maliyetleri



Emek piyasasında araştırma yapma maliyetleri



İş ilanı verme



İstihdam koşullarını görüşme



Tazminat ve mahkeme masraflarını kapsayan işten ayırma maliyetleri

Dönüş maliyetleri göz önüne alındığında dışarıdakiler daha az cazip hâle gelmektedir.
Dönüş maliyetlerine ilaveten içerdekilerin dışarıdakilere göre daha fazla bilgiye sahip olması,
dışarıdakilerin zamanla yeteneklerinin körelmesi daha düşük ücretle dahi çalıştırılma
konusunda cazibelerini yitirme nedenleridir.102

Orhan ve Erdoğan, age, ss. 213-216.
Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, s. 15.
99
Orhan ve Erdoğan, age, ss. 213-216.
100
Orhan ve Erdoğan, age, ss. 213-216.
101
Ataç, ‘’Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar’’, s. 15.
102
Eren, ‘’Klasik ve Keynesci Makro Analiz’’, s. 242.
97
98
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e) Koordinasyon Yetersizlikleri
Koordinasyon yetersizliğini birkaç açıdan ele almak mümkündür:103
Firmaların tümünün fiyatlarını arttırmada koordine edilmesi mümkün değildir. Para
stokunda bir artış meydana geldiğinde firmalar kendi ürünlerine yönelik talepte bir artış
olduğunu düşünerek önce üretimlerini, sonrada fiyatlarını artıracaklardır. Dolayısıyla fiyat
artışı yavaş bir biçimde meydana gelecektir. İşçiler ve sendikalar arasında da koordinasyon
yetersizliği olabilir. İşçiler ücretleri ile ilgili karar verirken diğer firmaların ve sektörlerin
ücret düzeylerini de göz önünde bulundururlar. Bir firmanın işçilerini daha düşük ücrete razı
edebilmesi, işçiler diğer sektör ve firmalardaki ücret düzeyini gözlemlediği için güçtür. Bu
yüzden de ücret ayarlaması yavaş biçimde gerçekleşecektir.
f) Fiyatların Karışık Ayarlanması
Bir ekonomide fiyatlar mükemmel bir biçimde eş anlı ve koordineli bir biçimde
ayarlanamaz. Fiyatların ayarlanması karmaşık bir zamanlama ile ortaya çıkmaktadır.
Çünkü firmalar fiyatı ilk yükselten firma durumuna düşmek istemezler. Firmaların
fiyatları yükseltirken diğerinin yükseltmesini beklemesi fiyat ayarlamalarının yavaş bir
biçimde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, firmalar kendi fiyat
ayarlamalarını yapmadan önce, başkalarının fiyat değişikliklerini öğrenmek isterler.
104
Dolayısıyla fiyat ayarlamaları eş anlı ve hemen değil, belli bir gecikme ile gerçekleşir.
g) Toplam Talep Dışsallıkları
Firmalardan birinin fiyatlarını ayarlaması durumunda diğer firmaların ürünlerine
yönelik talebin üzerinde bazı etkiler meydana gelecektir. Firmalar fiyat ayarlamalarına
giderken bu durumu da dikkate aldıkları için ayarlama yavaş meydana gelecektir.105
h) Uzun Dönemli Sözleşmeler
Uzun dönem ilişkileri ve sözleşmelerin varlığını iki şekilde ele almak mümkündür:
İşçi ile işveren arasındaki ücret sözleşmeleri genellikle uzun dönemli -yıllık- olarak
gerçekleştirilmektedir. Bu durumda herhangi bir fiyat artışı olması durumunda ücretler belli
bir gecikme ile uyarlanabilecektir. Firmaların kendi aralarındaki ilişkiler de uzun dönemli
olarak gerçekleşmektedir. Örneğin mal ya da ham madde alım satımları sözleşmeler
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Fiyatlarda bir değişme olması durumunda, bunu ilgili mal
veya ham madde fiyatlarına yansıtabilmek için sözleşme döneminin sona ermesi
gerekmektedir. Dolayısıyla, fiyat ve ücret ayarlamaları yavaş bir biçimde gerçekleşmektedir.

Yıldırım ve Karaman, age, ss. 282-283.
Eren, Makro İktisat, s. 226.
105
Yıldırım ve Karaman, age, s. 283.
103
104
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i) Menü (Katalog) Maliyetleri
Menü maliyetleri firmaların fiyatlarını sıkça ayarlamasının önünde önemli bir
engeldir. Fiyatlarını değiştiren bir firma, fiyat değişikliği ile ilgili belli maliyetler
üstlenecektir. Fiyat değişikliği durumunda tüketicilere yeni fiyat kataloglarının gönderilmesi,
satış personeline yeni fiyat listelerinin dağıtılması, yeni menüler bastırılması gibi maliyetler
üstlenecektir. Örneğin, turistik hizmet veren bir otel fiyatlarını değiştirmesi durumunda
çalıştığı seyahat acentelerine fiyat değişikliği ile ilgili yeni listeler göndermesi, gazetelere
yeni ilanlar vermesi, yeni broşürler bastırması gibi maliyetlere katlanmak zorunda kalacaktır.
Bu yüzden firmalar sık sık fiyatları değiştirmek istemezler. Fiyat değişikliklerini belli
aralıklarla gerçekleştirirler.

10.3. Histerezis Etkisi ve İşsizlik
Histerezis etkisi, aslında bir fizik kavramıdır. Histerezis, bir değişkenin geçici olarak
dışsal bir şoka maruz kalması durumunda, dışsal şok ortadan kalktığında değişkenin eski
seviyesine geri dönmemesidir. Dolayısıyla işsizlik histerezisi şu şekilde tanımlanabilir: Geçici
olarak ortaya çıkan bir şoktan dolayı fiilî işsizlik oranının doğal işsizlik oranının üstüne
çıkması durumunda, şok ortadan kalktığında işsizliğin doğal seviyesine geri dönmemesidir.
Daha yüksekte yeni bir doğal işsizlik oranı belirlenmesidir.
Diğer bir ifadeyle, fiilî işsizlik oranındaki değişmeler, doğal işsizlik oranını
etkileyebilmektedir. Bu durumun nedeni şu şekilde ifade edilebilir:

Yeni duruma adapte olma: Durgunluğu izleyen genişleme dönemlerinde
işsizliğin eski seviyesine dönmemesi anlamına gelmektedir.

İçerdekiler–dışarıdakiler problemi: Durgunluğu izleyen genişleme dönemlerinde
içerdeki sendikalı çalışanların ücretlerini arttırma yönündeki talepleri, dışarıdakilere talebin
artmasına engel olmaktadır.106

10.4. Öngörülen Para Politikası107
Yeni Keynesyenlere göre, öngörülen para politikaları da çıktı düzeyini arttırır. Çünkü
ücretler ve fiyatlar Yeni Klasiklerin ileri sürdüğü gibi esnek değil, yapışkandır. Ücretlerin ve
fiyatların yapışkan olduğu varsayımı altında rasyonel karar birimleri para arzındaki bir artışı
öngörmüş olsalar bile, fiyat artışlarına ücret artışlarının uyarlanması belli bir gecikme ile
olacaktır. Yani uyarlama hemen ve mükemmel bir biçimde gerçekleşmeyecektir. Fiyat
artışları neticesinde ücret artışları meydana gelecektir. Ancak bu artışlar, para arzının fiyatlar
genel düzeyi üzerindeki etkisini tam olarak ortadan kaldırmaya eşit bir düzeyde olmayacaktır.
Çünkü etkin ücret teorileri, koordinasyon yetersizlikleri, fiyatların karışık ayarlanması, menü
maliyetleri ve diğer sebeplerden dolayı ayarlama tam olarak olmayacak ve kısa dönem toplam

106
107

Yıldırım ve Karaman, age, ss. 282-283.
Öngörülen ve öngörülmeyen para politikası için bakınız, Orhan ve Erdoğan, age, ss. 219-221.
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arz eğrisindeki sola kayma Yeni Klasiklerin öngördüğünden daha az olacaktır. Bu durumu
şekil yardımıyla görmek mümkündür.

Şekilde başlangıç denge noktası A noktasıdır. A noktasında denge hasıla düzeyi YN,
denge fiyat düzeyi P0’dır. P0 fiyat düzeyinde gerçekleşen fiyat düzeyi, beklenen fiyat
düzeyine eşittir ki bu noktada gerçekleşen hasıla düzeyi doğal hasıla düzeyine eşittir.
Ekonomi A noktasında dengede iken, politika yapıcının hasılayı doğal seviyesinin üzerine
çıkarmak amacıyla para arzını arttırdığını varsayalım. Para arzında meydana gelen artışı
toplam talep eğrisinin AD0 konumundan AD1 konumunu alacak şekilde sağa doğru kaymasına
neden olur.
Toplam talepte meydana gelen artış, fiyatlar genel düzeyinin artmasına yol açacaktır.
Bu durumda ortaya çıkacak etkiyi Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen açıdan aynı şekil üzerinde
göstermek konunun anlaşılması açısından daha faydalı olacaktır.

Yeni Klasik İşleyiş: Fiyatlar genel düzeyinin artması, reel ücretleri düşürecektir.
Para arzı artışı öngörülen bir durum olduğunda işçiler reel ücretlerindeki azalışı telafi etmek
için hemen ücret artış talebinde bulunurlar. Reel ücret düzeyi değişmeksizin eski seviyesine
hızlı bir biçimde geri döner. Ücretlerde meydana gelen artış, firma açısından maliyetlerin
artması anlamına geldiği için işveren ya da firmalar üretimi arttırma kararı almazlar.
Maliyetlerde meydana gelen artış, kısa dönem toplam arz eğrisinin (SRAS0) sola doğru
kayarak SRAS1 konumunu almasına neden olur. Yeni denge C noktasında oluşmaktadır.
A’dan C’ye geçiş öngörülen bir politika olduğu için çok hızlı biçimde gerçekleşmiştir. Kısa
dönem toplam arz eğrisindeki sola kayış, uzun dönem toplam arz eğrisi üzerine dönmeye yol
açan bir büyüklüğe eşittir. Bu açıdan SRASO-SRAS1 aralığındaki kayma, yeni klasik iktisadın
öngörülen para politikası durumundaki varsayımını ifade etmektedir. Yeni klasik durumda A
noktasından hızlı bir biçimde C noktasına geçilmektedir. Hasıla düzeyi doğal seviyesinin
üstüne çıkarılamazken fiyatlar genel düzeyi P2 olmaktadır.

Yeni Keynesyen İşleyiş: Fiyatlar genel düzeyinin artması, reel ücretleri
düşürecektir. Para arzı artışı öngörülen bir durum olduğunda işçilerin reel ücretlerindeki
azalışı, fiyat artışlarına mükemmel bir biçimde uyarlamaları mümkün değildir. Zira ücretler
ve fiyatlar esnek değil, yapışkandır. Uzun dönemli sözleşmeler, etkin ücret teorileri,
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koordinasyon yetersizlikleri, fiyatların karışık ayarlanması, menü maliyetleri ve diğer
sebeplerden dolayı ayarlama, fiyat artışlarının etkisini tam olarak ortadan kaldıracak düzeyde
olmayacak ve kısa dönem toplam arz eğrisindeki sola kayma yeni klasiklerin öngördüğünden
daha az olacaktır. Diğer bir ifadeyle maliyetlerde meydana gelen artış, kısa dönem toplam arz
eğrisinin (SRAS0)
Yeni klasiklerin öngördüğü gibi SRASO-SRAS1 aralığı kadar değil, daha az bir düzeyi
temsil eden SRASO-SRAS2 aralığı (B-d) kadar sola kaymasına neden olacaktır. Bu durumda
yeni denge D noktasında oluşmaktadır. D noktasında fiyatlar genel düzeyi yeni klasiklerin
öngördüğü P2 fiyat düzeyinden daha düşük bir fiyat düzeyi olan P 3 seviyesinde; hasıla düzeyi
ise doğal seviyesinin üstünde Y1 gibi bir noktada oluşmaktadır. Dolayısıyla yeni
Keynesyenlere göre, öngörülen para politikası çıktı düzeyini YN-Y1 aralığı kadar arttırmıştır.

10.5. Öngörülmeyen Para Politikası
Yeni Keynesyenlere göre, öngörülmeyen para politikası çıktı düzeyini öngörülen para
politikasından daha fazla arttırmaktadır. Çünkü öngörülmeyen politikalar nedeniyle tahmin
hataları ortaya çıkmaktadır. Merkez Bankası tarafından yapılan parasal sürprizler, gerçekleşen
fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden yüksek olmasına neden olacaktır. Gerçekleşen fiyat
düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden yüksek olması reel ücretlerin düşmesine ve
maliyetlerinde azalma olan firmaların üretimlerini arttırmalarına neden olacaktır. Dolayısıyla
gerçekleşen hasıla düzeyi, doğal hasıla düzeyinin üstüne çıkacaktır. Bu durumu şekil
yardımıyla açık biçimde göstermek mümkündür.

Şekilde başlangıç denge noktası A seviyesidir. A noktasında denge hasıla düzeyi YN,
denge fiyat düzeyi P0’dır. A noktasında gerçekleşen fiyat düzeyi, beklenen fiyat düzeyine;
gerçekleşen hasıla düzeyi de doğal hasıla düzeyine eşittir. Ekonomi A noktasında dengede
iken, politika yapıcının hasılayı doğal seviyesinin üzerine çıkarmak amacıyla para arzını
sürpriz bir biçimde arttırdığını varsayalım. Para arzında meydana gelen artış, toplam talep
eğrisinin AD0 konumundan AD1 konumunu alacak şekilde sağa doğru kaymasına neden olur.
Yeni denge B noktasında oluşur. B noktasında fiyatlar P1 olurken hasıla düzeyi Y2 olur. P1
fiyat düzeyinde gerçekleşen fiyat düzeyi, beklenen fiyat düzeyinden büyük olduğu için
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(P>Pe), Y2 gerçekleşen hasıla düzeyi, doğal hasıla düzeyinden büyüktür (Y2>YN). Şekil
dikkatli bir biçimde incelendiğinde öngörülmeyen para politikasının çıktı düzeyinde meydana
getirdiği artış (YN – Y2), öngörülen para politikasının çıktı düzeyinde meydana getirdiği
artıştan (YN – Y1) büyüktür. (YN – Y2) > (YN – Y1)

10.6. Para ve Sermaye Piyasası İle İlgili Görüşleri
Yeni Keynesyenlerin para ve sermaye piyasası ile ilgili görüşleri asimetrik bilgi,
ahlaki tehlike ve ters seçim çerçevesinde açıklanabilir. Asimetrik bilgi problemini ele almak
için limon problemi olarak nitelendirilen ikinci el otomobil piyasası örneğinden yararlanırlar.
Limon, Amerikan argosunda, ikinci el piyasada satın alınan ve sonra ciddi sorunları olduğu
anlaşılan otomobil anlamına gelmektedir. Buna göre, ikinci el otomobil piyasasından
otomobil alacak kişi otomobilin fiyatını doğru olarak değerlendiremez. Çünkü otomobilin
durumu ile ilgili olarak tam bilgiye sahip değildir. Bu yüzden otomobil satın almak isteyen
kişi, otomobile iyi durumdaki bir otomobilin fiyatı ile kötü durumdaki bir otomobilin fiyatının
arasında bir fiyat olan ortalama fiyatı vermek ister. Satıcılar açısından iki ayrı durum ortaya
çıkacaktır. İyi durumdaki otomobil sahipleri, kendi otomobillerinin durumunun iyi olduğunu
bildikleri için, ortalama fiyatı otomobilin gerçek değerini yansıtan bir fiyat olarak görmeyip
ortalama fiyattan otomobilini satmak istemeyecektir. Diğer taraftan, limon otomobillerin
sahipleri, otomobillerinin limon durumunda olduğunu bildikleri için limon otomobilin
fiyatından yüksek olan ortalama fiyattan otomobillerini satmaya memnun olacaklardır.
Dolayısıyla iyi durumdaki otomobiller ortalama fiyattan satılmak istenmediği için, ikinci el
otomobil piyasasında bir süre sonra limon otomobiller satılacaktır. Bu durum “ters seçim
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(kötü seleksiyon)” olarak ifade edilmektedir. İkinci el otomobil piyasasından iyi durumdaki
otomobillerin çekilmesi ve limon otomobillerin sayısının artması ile birlikte ikinci el otomobil
piyasası fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyecektir.
Yeni Keynesyen iktisatçılar menkul değerler piyasalarını, ikinci el otomobil
piyasalarına benzetmektedirler. Buna göre, menkul değerler piyasasında iyi durumdaki
şirketler ve kötü durumdaki (limon şirketler) olmak üzere iki tip şirket bulunmakta ve
firmaların ihraç ettiği hisse senetleri ortalama fiyattan satılmaktadır. Ortalama fiyat, iyi
durumdaki bir şirketin kendi hisse senedine biçmiş olduğu fiyattan düşük; limon şirketin
kendi hisse senedine biçmiş olduğu değerden yüksek bir fiyattır. İyi durumdaki şirket
yetkilileri, kendi firmalarının durumunu iyi bildikleri için satılan hisse senetlerinin geleceğini
de iyi bilmektedirler. Bu nedenle iyi firmaların kâğıtlarını arz edenler, ortalama fiyattan satış
yapmak istemeyeceklerdir. Ancak alıcılar firmaların durumunu tam olarak bilmedikleri için
kâğıtların orta kalitede olduğunu düşünecek ve ortalama fiyatı önereceklerdir. Diğer taraftan,
kötü durumdaki şirket yetkilileri, ortalama fiyattan hisse senedi ihraç etmeye razıdırlar. Çünkü
onlar kendi şirketlerinin durumunu, alıcıların tersine iyi bilmektedirler.108 Ancak, rasyonel
olan karar birimleri kötü firmalara ait hisse senetlerini satın almak yerine, satın alma
faaliyetlerini durdurmayı tercih edecekleridir. Dolayısıyla menkul kıymetler piyasasının
işleyişinde aksaklık meydana gelir ve firmaların sermaye arttırma istekleri için fon temin etme
rolünü tam olarak üstlenemez. Şu hâlde asimetrik bilgi altında, yatırımcılar ters seçim
yapacaklardır. Çünkü hisse senedi satın almak isteyen yatırıcımlar, iyi şirket ile kötü şirket
arasındaki ayrımı yapabilecek enformasyona sahip olsaydı, iyi durumdaki şirketin kendi hisse
senedi için belirlemiş olduğu değere karşı direnç göstermeyecekti. Böylelikle iyi durumdaki
şirketler piyasaya daha çok hisse senedi ihraç edip daha etkin finansman imkânına
kavuşabileceklerdi. Dolayısıyla limon probleminin yaşanmaması için asimetrik bilginin
olmaması gerekir.
Asimetrik bilgi ile ilgili olarak ele alınması gereken bir diğer konu “ahlaki tehlike
(moral hazard)” olgusudur. Ahlaki tehlike, tahvil veya hisse senedi ihraç eden şirketlerin,
faaliyetlerini borç geri ödemelerini düzenli biçimde yapacak şekilde yürütmemesi,
yatırımlarını çok riskli alanlara yapmaları ya da almış oldukları fonları eski borçlarını ödemek
amacıyla kullanmaları durumunda ortaya çıkar. Dolayısıyla ahlaki tehlikeye daha çok kötü
durumdaki limon şirketler yol açmaktadır.109
Yukarıda bahsedilen süreç şu şekilde özetlenebilir:

Yatırımcının iyi durumdaki şirket ile kötü durumdaki şirketi tam olarak ayırt
edememesi, asimetrik bilgidir.

İyi durumdaki şirketin hisse senedi için belirlediği değeri çok görüp satın
almaktan vazgeçmesi ve kötü durumdaki limon şirketin hisse senedini satın alması ya da
menkul kıymetler piyasasındaki satın alımlarını durdurması, ters seçimdir.

108
109

Paya, ss. 350-356.
Orhan ve Erdoğan, age, ss. 217-218.
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Limon şirketin yapmış olduğu ihraçlar sonucunda temin ettiği menkul
kıymetleri, eski borçlarını ödemek için kullanması veya yüksek riskli alanlara yatırması,
ahlaki tehlikedir.

Ahlaki tehlike, asimetrik bilgi ve ters seçim problemi, para ve sermaye
piyasalarında kredi tayınlamasına yol açmaktadır.
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Uygulamalar
Yeni Keynesyenler, yeni klasik okulun en önemli varsayımı olan rasyonel beklentiler
hipotezini kabul ederler. Ancak beklentiler rasyonel olsa bile, ücretler ve fiyatların
yapışkanlığından dolayı uygulanan politikaların işe yarayacağını ileri sürerler. Yani yeni
klasik araçları kullanmak suretiyle, yeni klasiklerden farklı sonuçlara ulaşırlar.
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Uygulama Soruları
1)
Öngörülen ve öngörülmeyen para politikası koşullarında çıktı ve fiyatlar genel
düzeyinin ne şekilde değiştiğini analiz ediniz.
2)
tartışınız.

Ücret ve fiyatların yapışkan olması altında müdahaleci politikaların etkinliğini
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni klasik ve monetarist iktisada tepki olarak doğan yeni Keynesyen akımın temel
varsayımları rasyonel beklentiler yaklaşımının kabul edilmesi, temiz olmayan piyasa modeli
öngörülen ve öngörülmeyen para politikasının çıktı düzeyini arttıracağıdır. Özellikle ücret ve
fiyatların yeni klasiklerin aksine esnek değil, yapışkan olduğu kabul edilmiştir. Ücret ve fiyat
yapışkanlığının temel nedenleri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Yeni Keynesyen teoriye göre, aşağıdakilerden hangisi nominal fiyat ve ücret
katılıklarına yol açmaz?
a)

Katalog maliyetleri

b)

Etkin ücret uygulaması

c)

Uzun dönemli sözleşmeler

d)

Zımni sözleşmeler

e)

Fiyatların piyasa sürecinde belirlenmesi

2)
Yeni Keynesyen okula göre, para arzındaki beklenen bir artışın millî gelir
ve istihdam üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Beklentiler rasyonel olmadığından bireylerin genel fiyat değişmelerini nispi fiyat
değişmeleri olarak görmeleri
b)
Beklentiler rasyonel olsa bile ekonomide bulunan nominal fiyat ve ücret
katılıkları ya da yapışkanlıklarının varlığı
c)
İşçilerin para aldanması içinde olmaları yüzünden nominal ücret artışını reel
ücret artışı olarak görmeleri
d)

Para arzındaki artışların yarattığı fiyat artışlarının ortaya çıkardığı reel balans

etkisi
e)
Para arzındaki artışların yarattığı fiyat artışlarının doğal işsizlik oranını
değiştirmesi
3)
Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili varsayımlar yeni Keynesyen görüş ile yeni
klasik görüş arasındaki en önemli farkı oluşturur?
a)

Toplam talep eğrisinin eğimi

b)

Ücretlerin esnekliği

c)

Sürpriz para politikasının etkisi

d)

Kısa dönemli toplam arz eğrisinin eğimi

e)

Beklentilerin rasyonel olup olmadığı
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4)
Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili varsayımlar yeni Keynesyen görüş ile ilgili
geçerli bir bilgi değildir?
a)

Etkin ücret teorilerinin geçerli olması

b)

Öngörülen para politikasının etkili olması

c)

Sürpriz para politikasının etkili olması

d)

Kısa dönemli toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olması

e)

Beklentilerin adaptif olması

5)

Aşağıdakilerden hangisi yeni Keynesyen iktisatçılardan biri değildir?

a)

Okun

b)

M. Parkin

c)

S. Fischer

d)

R. Lucas

e)

J. Stiglitz

6)

Aşağıdakilerden hangisi yeni Keynesyen iktisatçılara göre yanlıştır?

a)

Sürpriz politika kısa dönemde reel değişkenleri etkiler.

b)

Sürpriz politika reel değişkenleri daha fazla etkiler.

c)

Beklenen politika kısa dönemde reel değişkenleri etkiler.

d)

Hem beklenen hem sürpriz politika reel değişkenleri etkiler.

e)

Beklenen politika reel değişkenleri, sürpriz politikaya göre daha fazla etkiler.

7)
Yapışkan ücret teorisine göre fiyatın beklenenden daha düşük olması
durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a)

Reel ücretler artar.

b)

Çıktı azalır.

c)

İş gücü talebi azalır.

d)

Nominal ücretler değişmez.

e)

Toplam talep eğrisi yatay eksene paralel olur.
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I.
II.

Uzun dönemli sözleşmeler
Fiyatların karışık ayarlanması

III.

Toplam talep dışsallıkları

IV.

Süre teorileri

8)
Yukarıdakilerden hangileri yeni Keynesyen iktisada göre ücret ve fiyatların
yapışkan olma nedenleri arasında yer alır?
a)

II ve IV

b)

I, II, III

c)

I ve IV

d)

I, II, III ve IV

e)

III ve IV

9)
Merkez bankasının para arzını arttıracağını ilan etmesi ve bunu
uygulaması durumunda yeni Keynesyenlere göre hasıla ve fiyatlar genel seviyesi nasıl
değişir?
Hasıla

Fiyatlar genel seviyesi

a)

Artar

Azalır

b)

Artar

Artar

c)

Değişmez

Değişmez

d)

Azalır

Azalır

e)

Azalır

Artar

10)

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen iktisada göre doğrudur?

a)

Piyasalar kendiliğinden temizlenmez.

b)
modelidir.

Kısa dönem toplam arz eğrisinin negatif olmasının nedeni yapışkan ücret

c)

Beklenen politika durumunda para yansızdır.

d)

Beklenmeyen politika durumunda para yansızdır.

e)

İktisadi ajanlar rasyonel beklentiye sahiptir değildir.
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Cevaplar
1) e, 2) b, 3) b, 4) e, 5) d, 6) e, 7) e, 8) d, 9) b, 10) a
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11. POST KEYNESYEN OKUL

225

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı
11.2. Yatırımların Kaynağı: Kârlar
11.3. Belirsizlik
11.4. Enflasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Post Keynesyen iktisadın temel varsayımları nelerdir?

2)

Post Keynesyenlere göre yatırımların kaynağı nedir?

3)

Post Kesynesyenlere göre gelir dağılımının temel belirleyicisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Yatırımların Kaynağı

Yatırımın kârlara bağlı
olduğu fikri

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Belirsizlik

Belirsizlik fikrinin önemi

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Enflasyon

Gelir dağılımından pay
alma
mücadelesinin
enflasyonist olması

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Enflasyon



Belirsizlik



Kâr
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Giriş
Keynesyen iktisat sonrası ortaya çıkan bir diğer iktisat okulu Post Keynesyen okuldur.
Post Keynesyenler, Keynes’in belirsizlik fikrinin ihmal edildiğini ileri sürmüşlerdir. Oysaki
belirsizlik fikri çok önemlidir. Belirsizlik fikrinin ihmal edilmesinin Keynesyen iktisadı
sulandırdığını ileri süren post Keynesyenler, asıl Keynesyenlerin kendileri olduğunu ileri
sürmüşlerdir.
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11.1. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı
Neoklasik iktisatçılara göre, ekonomik büyüme ve gelir dağılımının temel belirleyicisi
nispi fiyatlardaki değişmelerken post Keynesyen teoriye göre, yatırımlardır. Post
Keynesyenler tarafından bir ekonomide yatırımlardaki değişmelerden dolayı ortaya çıkan
gelir etkisinin, nispi fiyatlardaki değişmelerden kaynaklanan ikame etkisinden daha önemli
olduğu ileri sürülmektedir. Diğer bir ifadeyle, hem toplam talep hem de sektörel talepteki
değişmeler, nispi fiyatlardaki değişmelerden ziyade, gelirdeki değişmelere bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır.110

11.2. Yatırımların Kaynağı: Kârlar
Post Keynesyenlere göre, yatırımların kaynağı tasarruflar değil, kârlardır. Tasarruflar
genellikle gayrimenkul alımına giderken firmalar yeni yatırımları finanse etmek amacıyla
kârlarını arttırmaya ve kâr dağıtımı yapmamaya çalışırlar. Bu yüzden fiyat, ortalama maliyet
toplamına yeni yatırımları da finanse edecek bir kâr marjı eklenerek bulunur. Diğer bir
ifadeyle, firmalar fiyatı belirlerken, maliyetlere yeni yatırımları finanse edecek bir kâr marjı
(mark-up fiyatlama) ilave edilir. Firmaların kâr marjını arttırmak için fiyatları arttırması,
sendikaların üyelerinin reel ücretleri azaldığı için ücretleri arttırmak istemesine yol açar.
Ücret ve fiyat arasındaki bu rekabet enflasyonun ortaya çıkmasına neden olur. Dolayısıyla
istikrasızlığa engel olmak için ücretler ile kârlar arasında bir denge kurmak gerekmektedir.111

11.3. Belirsizlik
Post-Keynesyen iktisatçılar yapılan analizlere belirsizlik unsurunun dâhil
edilmemesini eleştirmişlerdir. Çünkü post Keynesyenlere göre, beklentiler ekonomik
davranışlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fakat genellikle beklentiler, belirsizlik
koşullarında dalgalanmaktadır. Bu dalgalanmalar ise gelir ve istihdam düzeyinin
dalgalanmasına yol açmaktadır.112

11.4. Enflasyon
Post Keynesyenler, enflasyonun temel nedeni olarak para arzı artışlarını değil, gelir
bölüşümü mücadelesini göstermektedir. Buna göre, oligopolcü firmaların ve güçlü
sendikaların bulunduğu bir ekonomide meydana gelen dışsal bir şok fiyatların yükselmesine
neden olacaktır. Fiyatların yükselmesi, ücretlerin artması yönünde baskı oluşturacak ve
ücretler artacaktır. Ücret artış talepleri ise kârları baskı altına alacağı için oligopolcü firmalar
ürettikleri malların fiyatlarını arttıracak ve enflasyonist bir süreç yaşanacaktır.113 Dolayısıyla
Post Keynesyenlere göre, sürekli yükselen enflasyonun nedeni ücret maliyetleridir. Ücret
maliyetlerinin artmasından kaynaklanan bir enflasyonu önlemek için gelirler politikası
uygulanmasını önermişlerdir.
Tosun ve Büyükakın, a.g.m., s.177.
Demir, age, s. 85.
112
Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 353.
113
Tosun ve Büyükakın, a.g.m., s. 178.
110
111
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Uygulanan gelirler politikası ekonominin sürekli bir özelliği olursa, ücret-maliyet
enflasyonu önlenecektir. Ayrıca, enflasyonu önlemek amacıyla ücret ve fiyat kontrolleri
politikası da uygulanabilir. Ancak ücret ve fiyat kontrolleri geçici önlemlerdir. Bir ekonomide
sürekli olarak uygulanmaları mümkün değildir. Bu yüzden de kalıcı gelirler politikasının
uygulanması daha önemlidir.114 Dolayısıyla post Keynesyenlere göre, enflasyon her zaman
aşırı mal talebinden kaynaklanmadığı için geleneksel para ve maliye politikaları ile önlemek
mümkün değildir. Enflasyon büyük ölçüde gelirin ve üretimin dağıtımındaki temel
anlaşmazlıktan (rekabetten) kaynaklanmaktadır.
Geleneksel para ve maliye politikaları kullanılarak meydana getirilecek ekonomik
daralma, dağıtılacak gelir ve üretimin azalmasına ve enflasyonun altında yatan sosyal
gerginliğin de artmasına neden olmaktadır. Bu durum enflasyon ile para arzı arasındaki
ilişkilerden yararlanarak şu şekilde ifade edilebilir:
M = P +Y (1)
M uzun dönemde para talebindeki artışı, P fiyatlar genel seviyesindeki değişmeyi ve Y
reel üretimdeki artışı ifade etmektedir. Buna göre 1 No.lu denklem, para talebindeki artışın,
fiyatlar genel düzeyindeki artış ile reel üretimdeki artışın toplamına eşit olduğu anlamına
gelmektedir. Enflasyon ise nominal ücretlerdeki artış oranı (W) ile prodüktivite artış oranı (Z)
arasındaki farka eşittir. Bu durumu 2 No.lu denklem ile göstermek mümkündür:
P=W–Z

(2)

Bu durumda üç ilişki ortaya çıkmaktadır.

Nominal ücret artış oranı, prodüktivite artış oranından büyükse (W>Z), ortaya
enflasyon çıkmaktadır.

Nominal ücret artış oranı, prodüktivite artış oranından küçükse (W<Z), ortaya
deflasyon çıkmaktadır.

Nominal ücret artış oranı, prodüktivite artış oranına eşitse (W=Z), fiyat istikrarı
sağlanmıştır.
1 No.lu denklemde P yerine 2 No.lu denklemdeki karşılığı olan W-Z yazılırsa 3 No.lu
denkleme ulaşılabilir.
M = W –Z + Y (3)
3 No.lu denklem prodüktivite artış oranı (Z) sabit olmak kaydıyla, nominal ücretler
(W) artarken Merkez Bankası para arzını arttırmazsa (M), gelir düzeyinde azalma meydana

114

Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 350.
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gelir. Çünkü para arzı artmazsa, faiz oranlarında artış meydana gelecektir. Artan faiz oranları
ise yatırımların azalmasına, işsizliğin artmasına yol açacaktır. Dolayısıyla gelir azalacaktır. 115

115

Demir, age, s. 87.
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Uygulamalar
Post Keynesyen okulda eksik rekabet koşulları söz konusudur. Örneğin emek
piyasasında güçlü oligopolcü firmalar ile güçlü sendikalar karşı karşıya gelir. Sendikalar
üyeleri olan işçilerin haklarını iyileştirmek için zam talebinde bulunurlar. Bu zam, oligopolcü
firmaların karını azalttığı için fiyatları arttırırlar ve enflasyonist sonuçlar meydana gelir. Yani
enflasyon, işçilerin millî gelirden daha fazla ücret, firmaların daha fazla kâr almak için
giriştikleri rekabetin sonucunda meydana gelir. İki taraf da kazanayım derken aslında
toplumsal bir kayıp meydana gelmektedir
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Uygulama Soruları
1)

Post Keynesyenlerin belirsizlik fikrini analiz ediniz.

2)

Post Keynesyenlerin enflasyon hakkındaki görüşlerini inceleyiniz.

235

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Post Keynesyenler, Keynesyen iktisadın sulandırıldığını iddia ederek asıl
Keynesyenlerin kendileri olduğunu söylemişlerdir. Görüşlerini ekonominin istikrarsızlığı ve
belirsizlik fikriyle açıklamışlardır. Enflasyonun para arzı artışlarından değil, gelir bölüşümü
mücadelesinden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.

236

Bölüm Soruları
1)
Post Keynesyen
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tüketim

b)

Tasarruf

c)

Yatırım

d)

Vergi

e)

Harcanabilir gelir

iktisatçılara

göre

ekonomik

büyümenin

temeli

2)
Post Keynesyen iktisatçılara göre yatırımların kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Faizler

b)

Tasarruf

c)

Kârlar

d)

Harcamalar

e)

Beklentiler

3)
Aşağıdakilerden hangisi post Keynesyen iktisatçıların üzerinde önemle
durduğu kavramlardan biridir?
a)

Belirsizlik

b)

Ücretlerin ve fiyatların esnekliği

c)

İradi işsizlik

d)

Rasyonel beklentiler

e)

Adaptif beklentiler

4)
Aşağıdakilerden hangisi post Keynesyen iktisatçılara göre enflasyonun
temel nedenidir?
a)

Para arzındaki artışlar

b)

Talep şokları

c)

Gelir bölüşümü problemi
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d)

Teknolojik şoklar

e)

Firmaların hata yapması

5)

Aşağıdakilerden hangisi post Keynesyen iktisatçılardan biridir?

a)

J. Rabinson

b)

J.M. Keynes

c)

Laffer

d)

M. Friedman

e)

D. Romer

6) Neo-Keynesyenleri suçlayarak Keynes’in gelecekteki olayların tahmin edilmesi
yönündeki belirsizlik fikrini ihmal ettiğini ileri süren okul aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yeni Keynesyen

b)

Post Keynesyen

c)

Arz yanlı iktisat

d)

Reel konjonktür teorisi

e)

Monetarizm

7) Aşağıdakilerden hangisi post Keynesyen iktisatçıların temel varsayımlarından
biri değildir?
A)

Yatırımların kaynağı kârlardır.

B)

Belirsizlik unsuru önemlidir.

C)

Sürekli yükselen enflasyonun nedeni ücret maliyetleridir.

D)

Enflasyonun kalıcı çözümü için gelirler politikası uygulanmalıdır.

E)

Ekonomi kendiliğinden dengeye gelir.

8) Post Keynesyenlere göre ekonomik büyüme ve gelir dağılımının temel
belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Enflasyon

b)

Belirsizlik
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c)

Teknolojik şoklar

d)

Yatırımlar

e)

Tasarruflar

9) Aşağıdakilerden hangisi post Keynesyen iktisatçılardan biri değildir?
a)

Kalecki

b)

Weintraub

c)

Davidson

d)

Rabinson

e)

Okun

10) Post Keynesyenlere göre gelir dağılımından daha fazla pay alma mücadelesi
aşağıdakilerden hangsine yol açar?
a)

Kârların artmasına

b)

Faizlerin azalmasına

c)

Tasarrufların artmasına

d)

Enflasyonun artmasına

e)

Belirsizliğin azalmasına

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a, 6) b, 7) e, 8) d, 9) e, 10) d
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12. ARZ YANLI OKUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kamu Harcaması ve Bütçe Politikası
12.2. Transfer Harcaması Politikası
12.3. Para Politikası ve Enflasyon
12.4. Vergi Politikası
12.5. Tasarrufun Teşviki
12.6. Politika Uygulaması
12.7. Vergi Politikası İle Kamu Harcaması Politikasının Karşılaştırılması
12.8. Arz Yanlı İktisat-Keynesyen İktisadın Karşılaştırması
12.9. Vergi Oranı İle Vergi Hasılatı Arasındaki İlişki: Laffer Eğrisi
12.10. Phillips Eğrisi Analizinin Geçerliliği
12.11. Uygulama Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Arz yanlı iktisadın temel varsayımları nelerdir?

2)

Arz yanlı iktisadın maliye politaksına bakışı nasıldır?

3)

Arz yanlı iktisadın ortaya çıkışının temel sebepleri nelerdir?

4)

Arz yanlı iktisatın Türkiye’de, Amerika’da ve İngiltere’de uygulayıcıları kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamu
Harcaması
Politikası

Kamu harcaması politikasının
enflasyonist
sonuçlarının
olacağı

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Vergi Politikası

Vergi oranları düşürülecek
vergi hasılatının arttırılabileceği

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Laffer Eğrisi

Vergi
oranı
ile
hasılatı
arasındaki ilişkinin varlığı

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Uygulama Sonuçları

Vergiyi
düşürmeye
dayalı
politikaların hasılatı azalttığı
yönündeki ülke deneyimleri

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Vergi politikası



Laffer Eğrisi



Optimum vergi oranı
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Giriş
1970’li yıllarda Keynesyen iktisada tepki olarak ortaya çıkan bir diğer iktisadi akım,
arz yanlı iktisattır. Arz yanlı iktisadın iki temel önermesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
kamu harcaması artışının enflasyonist olduğudur. Çünkü kamu harcamaları arttırılırsa bütçe
açıkları artar. Artan bütçe açıkları ise para basarak finanse edilirse enflasyona yol açar.
İkincisi vergi oranları azaltılırsa ekonomideki nispi fiyatlar değiştirilerek vergi hasılatı
arttırılabilir.
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12.1. Kamu Harcaması ve Bütçe Politikası
Arz Yanlı iktisat, enflasyonu Keynesçi politikaların teşvik ettiği açık bütçe
uygulamaları ile yatırım ve üretimi olumsuz etkileyen yüksek vergiler ile açıklamaktadırlar.
Dolayısıyla, artan kamu harcamaları bütçe açıklarının artmasına yol açmaktadır. Artan bütçe
açıkları ise enflasyonist olmaktadır. Açık bütçe uygulamasından dolayı ortaya çıkan
enflasyonu önlemek için


Denk bütçe politikası uygulanması,


Yatırımın ve üretimin teşvik edilmesi için vergi oranlarının düşürülmesi
gerektiğini ileri sürmektedirler.116
Açık bütçenin enflasyonist olması, nasıl finanse edildiğine bağlıdır. Bütçe açıkları,
para arzı arttırılarak finanse edilirse enflasyonist olacaktır. Para arzı artışı, ekonominin
büyümesine bağlı olarak yavaş ve istikrarlı bir biçimde arttırılmalıdır. Bütçe açıklarını finanse
etmek için para basılmamalıdır.117 Arz yanlı iktisada göre, artan kamu harcamalarının
borçlanma ile finansmanı halinde ödünç verilebilir fonlar piyasasında faiz oranlarında
yükselme meydana geleceği için özel kesim yatırımlarında azalma olacaktır. Sermaye
birikiminde meydana gelen bu azalma ise zamanla büyümenin azalmasına neden olacaktır.
Kamu harcamalarının vergi artışı ile finanse edilmesi durumunda ise çalışmanın, üretim,
yatırım ve tasarruf yapmanın cazibesi azalacak ve dolayısıyla çalışmaya oranla boş zamanın,
yatırıma oranla cari tüketimin fiyatı değişecektir. Çünkü vergi oranlarının yükseltilmesi
durumunda kişilerin kullanılabilir gelirlerinde düşme meydana geleceği için çalışmak ile vergi
sonrası gelir arasındaki ilişki zayıflayacaktır. Bu durumda, örneğin üreticiler, aylaklık yapma
gibi vergiye tabii olmayan davranışlara yöneleceklerdir. 118 Dolayısıyla vergi miktarında
meydana gelen artış, üretimin ya da toplam arzın azalmasına yol açmakta; toplam arzdaki
azalma ise enflasyonist olmaktadır.

12.2. Transfer Harcaması Politikası
Arz Yanlı iktisadi yaklaşımı benimseyenler, transfer harcamalarındaki artışın ortaya
çıkardığı etkiyi vergi artışının ortaya çıkardığı etkiye benzetmektedirler. Örneğin transfer
harcamalarının arttırıldığını varsayalım. Bu durum, harcamalardan yararlanmak isteyenlerin
gelirlerini düşük tutması yönünde teşvike yol açacaktır. Dolayısıyla transfer harcamalarından
yararlanmak isteyen bireylerin, verimli faaliyetlere girişme yönündeki teşviklerinde azalma
meydana gelir.119
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Demir, age, s. 88.
Savaş, Politik İktisat, s. 255.
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Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 349.
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Ataç, ‘’İstikrarın Sağlanmasında Makroekonomik Tartışmalar’’, s. 349.
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12.3. Para Politikası ve Enflasyon
Arz Yanlı İktisada göre, enflasyonun temel nedeni, para arzının reel üretim artışından
daha yüksek oranda artmasıdır. Dolayısıyla para arzı sabit bir oran dâhilinde artarken buna
uygun bir vergi politikası uygulanırsa enflasyon artışı düşük düzeyde seyredecektir. Örneğin,
para arzı artışı sabit bir düzeyde artarken vergi politikası tasarruf ve yatırımı teşvik edici,
üretimi ve istihdamı arttırıcı şekilde uygulanırsa fiyatlardaki artış da düşük düzeyde
gerçekleşecektir.120

12.4. Vergi Politikası
Arz yanlı iktisatçılara göre, vergi oranları ekonomideki nispi fiyat yapısını bozarak ve
üreticilerin tercihlerini değiştirerek kaynak dağılımını bozmaktadır. Doğal olarak ortaya çıkan
bu olumsuz etki, faktör sahiplerinin emek ve sermaye arz etme güdüsünü de etkileyecektir.
Vergiden dolayı ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri ekonomi üzerinde şöyle bir etkiye neden
olacaktır:

Çalışma ve Boş Zaman: Vergi oranları azaltıldığında boş zaman tercihinde
azalış, çalışma tercihinde artış meydana gelirken, vergi oranları arttırıldığında boş zaman
tercihinde artış, çalışma tercihinde azalış meydana gelmektedir.

Tüketim ve Tasarruf: Vergi oranları azaltıldığına tüketim tercihlerinde azalış,
tasarruf ve yatırım tercihlerinde artış meydana gelirken vergi oranları arttırıldığında tüketim
tercihlerinde artış, tasarruf ve yatırım tercihlerinde azalış gerçekleşir.

Kayıt içi ve Kayıt dışı Ekonomi: Vergi oranları azaltıldığında kayıt içi
ekonomide artış, kayıt dışı ekonomide azalış meydana gelirken, vergi oranları arttırıldığında
kayıt içi ekonomide azalış, kayıt dışı ekonomide artış gerçekleşmektedir.121

12.5. Tasarrufun Teşviki
Arz yanlı iktisadın temel görüşü kişisel tasarruf ve işletme yatırımını özendirmek için
vergi teşviklerinin kullanılması üzerinde odaklanmıştır.

12.6. Politika Uygulaması
Yukarıda ifade edilenlerden çıkarılan iki sonuç vardır:
Vergi oranlarını düşürerek üretimi, yatırımı ve vergi gelirini arttırmak mümkündür.
Kamu harcamaları arttırılmamalıdır çünkü artan kamu harcamaları bütçe açıklarına, bütçe
açıkları ise enflasyona yol açar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, yatırım,
üretim ve istihdam artışı sağlamak için vergilerin ve kamu harcamalarının birlikte
azaltılmasıdır.

120
121
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Vergiler azaltılırken kamu harcamalarında azalma olmaz ise ortaya bütçe açığı
çıkar. Bütçe açığı ise enflasyonu arttırır. Keynesyen politika ise bu durumun tersini ileri
sürmektedir. Keynesyenlere göre, vergilerde meydana gelen bir azalma, harcanabilir gelirde
artışa yol açacaktır. Tüketim, harcanabilir gelirin fonksiyonu olduğu için harcanabilir
gelirdeki artıştan etkilenecektir. Tüketimdeki artış, yatırımı ve hasılayı arttıracaktır. Dikkat
edilirse Arz Yanlı iktisadın vergi indirimi politikasına vurgu noktası ile Keynesyen iktisadın
vurgu noktası farklıdır. Arz Yanlı iktisat, vergi oranlarını düşürerek ekonominin arz cephesini
hareketlendirmeyi hedeflerken Keynesyen iktisat toplam talep cephesini harekete geçirmeyi
planlamaktadır.

Kamu harcamaları azalırken vergiler azalmazsa bir taraftan kamu sektörü
üretimden dışlanmakta; diğer taraftan vergiler özel sektörün üretim artışını engelleyici bir
unsur olmakta ve ekonomi durgunluğa girmektedir.122

12.7. Vergi
Karşılaştırılması

Politikası

ile

Kamu

Harcaması

Politikasının

Keynesyen iktisat, kamu harcamalarında meydana gelen bir artışın kamu harcaması
çarpanına bağlı olarak hasılayı arttıracağını ileri sürmektedir. Ayrıca kamu harcaması
çarpanının değeri, vergi çarpanının değerinden büyük olduğu için kamu harcaması
politikasının hasıla üzerindeki etkisi, vergi politikasının hasıla üzerindeki etkisinden daha
büyüktür. Arz yanlı iktisada göre, vergi indirimlerinin ekonomi üzerinde meydana getirdiği
etki, devlet harcamalarının ekonomi üzerinde meydana getirdiği etkiden daha büyüktür. Bu
duruma neden olan etkileşim süreci şu şekilde ifade edilebilir:123

Gelir vergisi oranları azaltıldığında kişilerin tasarruf isteği artar. Tasarruftaki
artış, faiz oranın düşmesine, yatırım miktarının artmasına neden olur. Diğer taraftan, gelir
vergisindeki azalma emek talebini ve çalışma gayretini arttırır.

Gelir vergisi oranlarının düşük olması, toplu sözleşmeler esnasında ücret artış
talebinin düşük olmasına yol açar.

Kurumlar vergisi azaltıldığında yatırımların kârlılığı artacak ve dolayısıyla
kurumun tasarruf gücünde artış meydana gelecektir.

Hem kişilerin hem de kurumların tasarruflarındaki artış, likiditelerinin
artmasına, borç alma isteklerinin azalmasına neden olur. Bu durum ise faiz oranlarının
düşmesi ve yatırımların artması ile sonuçlanır.


Yatırım /GSMH oranının artması ise prodüktiviteyi arttırır.


Üretimin artması, arz yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan enflasyonist baskıyı
hafifletir ve enflasyon oranının düşmesine neden olur.
122
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Enflasyonun azalması geliri, dolaylı olarak da tüketimi, üretimi ve istihdamı



Enflasyonun azalması, faiz oranlarını düşürerek yatırımları teşvik eder.

arttırır.

12.8. Arz Yanlı İktisat–Keynesyen İktisadın Karşılaştırması

Arz yanlı iktisat, Keynesyen makroekonomik aletleri kullanarak farklı noktalara
vurgu yaptığı için “arza dayalı maliye politikası” olarak da adlandırılmaktadır.

Keynesyen görüş, talepte meydana gelen bir artışın arzı arttıracağını ve böylece
ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ileri sürmektedir.

Arz yanlı iktisat ise ekonomik büyüme amacına yönelik yatırım ve sermaye
birikim güdülerinin engellendiği durumda toplam talepteki artışın büyüme ile değil, enflasyon
ile sonuçlanacağını ileri sürmektedir.

Keynesyen iktisatçılar, vergilerin yükseltilmesinin ekonomiye zarar vereceğini
ileri sürerler. Çünkü yükselen vergiler harcanabilir geliri; dolayısıyla satın alma gücünü,
tüketimi ve talebi azaltmaktadır.

Keynesyen iktisada göre, bütün vergi indirimleri aynı sonucu verir. Ortalama
vergi oranlarının, marjinal vergi oranlarının, kurumlar vergisinin veya gelir vergisinin
düşürülmesi sonuç itibariyle fark etmez. Bunun hangi şekilde yapıldığı önemli değildir.
Önemli olan, toplam vergi indirimi hacmidir. Bu durum tek başına maliye politikasının
oluşturduğu dürtünün toplam talebi ne ölçüde uyaracağını belirler. Neticede Keynesyenlere
göre, vergilerin indirilmesi ile aynı miktarda kamu harcamalarının arttırılması arasında bir
fark yoktur. Yani ikisi de toplam talebi aynı düzeyde (kg > kt) olmamakla birlikte
etkilemektedir.

Arz yanlı iktisada göre, vergi indirimi yapılması veya harcama artışı yapılması
arasında çok fark vardır. Benzer olarak değişik vergi indirimi türlerinin etkileri arasında da
çok fark bulunmaktadır. Vergi indirimleri ve harcamalardaki artışlar, bütçe açıklarına yol
açtığı için sadece enflasyonu arttırır, arz için herhangi bir şey yapmaz. Çünkü bütçe
açıklarının ya borçlanma ya da para basarak finanse edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla vergi
indirimi politikası uygulanırken bütçe açığına yol açmaması için harcama politikasına dikkat
edilmelidir.

Arz Yanlı İktisada göre, vergi indirimi politikası, yatırımı, çalışma arzusunu ve
tasarrufları maksimum uyaracak şekilde düzenlenmelidir. Bunun için de marjinal vergi
oranlarında indirimin tercih edilmesi gerekmektedir. Marjinal vergi oranı, kazanılan her ilave
birim gelir üzerine konulan vergidir. Çünkü marjinal vergi indirimi, nispi fiyat yapısını
değiştirir. Halkın boş zamandan vazgeçerek çalışmaya, tüketimden vazgeçerek yatırıma
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yönelmesine neden olur. Benzer olarak yatırım vergi teşvikleri yerine, kârlılık oranını
etkileyen kurumlar vergisi oranındaki indirimler lehindedirler.124

12.9. Vergi Oranı ile Vergi Hasılatı Arasındaki İlişki: Laffer Eğrisi
Arz Yanlı iktisada göre, vergi oranları ile vergi gelirleri arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişki Arthur Laffer tarafından
ortaya konulan Laffer eğrisi ile anılmaktadır. Laffer eğrisinin ortaya koyduğu mantık, 14.
yüzyılda İbni Haldun tarafından yazılan Mukaddime adlı 2 ciltlik çalışmada da ortaya
konduğu için Haldun-Laffer eğrisi olarak isimlendirenler de bulunmaktadır. Laffer eğrisi,
vergi indirimlerinin vergi hasılatını azaltmayacağı ve bütçe açıklarını arttırmayacağını
göstermektedir.125 Bu durumu şekil yardımıyla göstermek mümkündür.


Laffer eğrisine göre, vergi gelirlerinin sıfır olduğu iki düzey vardır. Birincisi,
vergi oranları sıfırken hiç vergi alınmayacağı için vergi gelirleri sıfırdır. İkincisi, vergi
oranları %100 iken vergi gelirleri sıfırdır. Çünkü devlet elde edilen gelirin tamamını vergi
olarak aldığı için üretim ve yatırım yapmaktan vazgeçilecektir.

Laffer eğrisine göre vergi oranı ile vergi geliri arasındaki ilişki belli bir noktaya
kadar doğru orantılı, daha sonra ters orantılıdır. Yani belli bir noktaya kadar vergi oranları
arttırıldıkça vergi gelirleri artmakta (şekilde C noktası); bir noktadan sonra vergi oranları
artmaya devam ederse vergi gelirleri azalmaktadır (Şekilde C noktasından sonrası).

C noktası, maksimum vergi gelirinin elde edilmesini sağlayan optimum bir
orandır. Vergi indirimi politikasının geçerli olabilmesi için vergi oranlarının optimum oranın
üstünde olması gerekir. Ancak bu optimum vergi oranını tam olarak tespit etmek oldukça
zordur. Çünkü Laffer eğrisinin hangi noktasında bulunulduğunu tespit etmek mümkün
değildir. Bu güçlük ise uygulanacak politikanın başarı olasılığını düşürmektedir.

Bruce R. Bartlett, ‘’Arza Dayalı İktisat’’, (Çev. Süreyya Sakınç), Banka ve Ekonomik Yorumlar
Dergisi, Sayı: 2, Şubat 1987. ss. 33-39.
125
Roland A. Kriger, ‘’Arz-Yönlü İktisat’’, (Çev. Coşkun Can Aktan), Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1, 1992, s. 420.
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Ekonomide vergi oranları C noktasının üstündeyse örneğin D gibi bir vergi oranı
söz konusu ise vergi oranlarını C noktasına kadar düşürerek vergi hasılatını arttırmak
mümkündür. Şekilde görüldüğü gibi Laffer etkisinin ortaya çıkabilmesi için vergi oranlarının
taralı olarak gösterilen alana tekabül etmesi yani C noktasından daha yüksek olması
gerekmektedir.

Vergi oranları C noktasında veya onun altında B gibi bir noktada ise vergi
oranları azaltıldığında vergi gelirleri düşmektedir.

Vergi oranları ile ilgili olarak ortaya çıkan bir diğer problem ise vergi
indiriminin genişliğidir. Örneğin ekonomideki vergi oranları D düzeyinde iken D-C aralığı
kadar bir vergi indirimi vergi gelirlerini arttıracaktır. Ancak indirim bu orandan daha geniş
tutulursa vergi gelirlerinde azalma meydana gelecektir.

Vergi indirimlerine çalışma ve yatırım yapma arzusunun göstereceği tepkiyi
ölçmek oldukça zordur.126

Vergi indirimleri sonucunda ortaya çatışan iki etki çıkmaktadır. Bunlardan biri,
ikame etkisi; diğeri gelir etkisidir.

Bireyler çalışma ve boş zaman arasında tercih yapmaktadırlar. Vergi oranlarında
meydana gelen bir artış, net ücreti azalttığı için boş zaman, çalışmaya ikame edilecektir.
Tersine, vergi oranlarında meydana gelen bir azalma net ücreti arttıracağı için çalışma, boş
zamana ikame edilecektir. Bu durum ikame etkisini ifade etmektedir. Dolayısıyla C
noktasından sonra vergi oranları arttırıldığında net ücret azaldığı için çalışma yerine boş
zaman ikame edilecektir. Tersine C noktasının sağında bir alanda vergi oranları C noktasına
kadar düşürüldüğünde net ücret artığı için boş zaman yerine çalışma ikame edilecektir. Arz
Yanlı İktisadı savunanlar, ikame etkisine ağırlık vermektedirler. Çünkü vergi oranlarını
düşürerek, net tasarruflar da artışa yol açan kazançların yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Diğer karşıt etki, gelir etkisidir. Boş zaman gelir arttıkça talebi artan, gelir
azaldıkça talebi azalan bir normal mal olarak düşünülebilir. Buna göre vergi oranları
arttığında harcanabilir gelirde azalma meydana gelecektir. Boş zaman normal mal olarak
düşünüldüğünde harcanabilir gelirde meydana gelen azalma, boş zaman talebinin azalmasına
yol açacaktır. Tersi de geçerlidir. Bu durumda gelir etkisi şu şekilde ifade edilebilir: Vergi
oranlarında bir yükselme olması durumunda kişilerin eski gelir düzeylerini koruyabilmek için
daha fazla çalışmak zorunda kalmasına vergilemenin gelir etkisi denilmektedir. C noktasının
solundaki bir alanda vergi oranları arttırıldığında eksi gelir seviyesini korumak isteyen kişiler,
gelir etkisine bağlı olarak daha çok çalışmak durumunda kalacaklardır. Dolayısıyla C
noktasına kadar vergi oranları arttırıldığında, vergi geliri artmaktadır. Tersine, marjinal vergi
oranlarında meydana gelen bir düşüş, belli miktardaki bir harcanabilir gelire ulaşmak için
gerekli olan çalışma süresini azaltacağından çalışmak yerine boş zaman talebinde artış
meydana gelecektir. C noktasının solundaki alanda marjinal vergi oranları düşürüldüğünde,
belli miktardaki harcanabilir gelire ulaşmak için daha az çalışmak yeterli olacağından boş
126
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zaman talebinde artış meydana gelecektir. Dolayısıyla C noktasının solunda vergi oranları
düşürüldükçe çalışma gayreti azalacağı için vergi hasılatı azalacaktır.127

12.10. Phillips Eğrisi Analizinin Geçerliliği
Arz Yanlı İktisada göre, Phillips eğrisi analizi geçerli değildir. Phillis eğrisi analizine
göre işsizlik oranının düşük olması, yüksek enflasyon pahasına söz konusu olacaktır. Arz
Yanlı iktisada göre bu görüş yanlıştır. Çünkü istihdam, tasarruf ve sermaye birikimini
olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılması (yani işsizliğin azalmasına yol açan
politikalar), enflasyonun artmasını önleyecektir. Enflasyonun temel sebebi, reel üretim
artışından daha hızlı biçimde artan para arzıdır.128

12.11. Uygulama Sonuçları
Arz yanlı iktisat yaklaşımı, 1980’li yıllarda ABD’de Reagan döneminde uygulama
alanı bulmuştur. Fakat beklenilenin tersi sonuçlarla karşılaşılmış, ABD’de yüksek bütçe
açıkları yaşanmıştır. Şöyle ki ABD’de Reagan yönetimi, 1981 yılı başında bir dizi önlemler
almıştır. Bu önlemleri şu şekilde ifade etmek mümkündür:


Üç aşamada marjinal gelir vergisi oranlarının %23’e düşürülmesi



Sermaye kazançlarından alınan vergi oranlarının %70’den %50’ye düşürülmesi


Yatırımları teşvik amacıyla firmalara hızlandırılmış amortisman ayırma
imkanının sağlanması


127
128

Yatırımlar için vergiden muaf bazı kredi imkânlarının oluşturulması

Kriger, a.g.m. s. 422.
Savaş, Politik İktisat, s. 255.

252

Bu önlemler, tasarruf ve yatırımı teşvik etmek amacına yöneliktir. İlave olarak
devletin işletmeler üzerindeki denetleyici müdahaleleri de azaltılmıştır. Bu dönemde izlenen
politikaların sonuçları ise şu şekilde ifade edilebilir: Ücretlerin vergi sonrası net geliri
arttırılmış olmasına rağmen, emek arzının marjinal vergi oranlarındaki değişmelere tepkinin
yeterince yüksek olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan, vergi oranlarının indirilmesi, toplam
vergi gelirlerini azaltmıştır.
Vergi gelirlerinde meydana gelen azalmadan kaynaklanan kayıp, 1982 yılından
başlayarak 1986’ya kadar giderek büyüyen bütçe açıklarına neden olmuştur. 1986 yılından
sonra kamu harcamaları azaltılmak suretiyle bütçe dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. Yine,
dönem boyunca arz yanlı iktisat politikalarının tasarruf oranını da arzu edilen seviyede
arttırmadığı görülmüştür.129
Benzer olarak İngiltere’de 1979 sonrası Thatcher dönemindeki uygulama sonuçları da
beklenildiği gibi olmamıştır. Thatcher döneminde bütçe açığı vermemek için indirilen
dolaysız vergiler yerine dolaylı vergilere yüklenilmiştir. Bunun sonucunda İngiltere’de gelir
vergisindeki indirimlere rağmen vergi yükü 1979-1980 öncesi dönemindeki düzeyin üstüne
çıkmıştır. Thatcher, özelleştirmeler yoluyla vergi yükünün indirileceği yönünde söz vermesine
rağmen bunu gerçekleştirmemiştir. Türkiye’deki uygulamanın sonuçları ise ABD ve İngiltere
örneğinden farklı olmamıştır. Özal döneminde vergi yükünü azaltmaya yönelik çabalar
sonucunda 1984-1985 yıllarında son 40 yılın en düşük vergi yükleri elde edilmiştir. Zaten
vergi yükü düşük olan Türkiye için bu durum, iç borçlanmanın denetimsiz bir biçimde
tırmanmasına, ücretlilere hem dolaysız hem de dolaylı yükler getiren fon sisteminin mali yükü
alt üst etmesine neden olmuştur. Yine, dolaylı vergilerin bugün vergi gelirleri içinde yüksek
bir orana sahip olması o dönemden kalan kötü bir miras olarak ifade edilmektedir.130

Erol Çakmak, ‘’Uluslararası Karşılıklı Ekonomik Bağımlılık Çerçevesinde ABD Bütçe ve Cari İşlem
Açıkları Üzerine Bir Değerlendirme’’, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9,
Sayı: 1-2, yıl: 1992, ss. 163-164.
130
Oğuz Oyan, ‘’Vergi Politikasında Yazbozlar’’, Türk-İş yıllığı, 1999/1, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Türk-İş Araştırma Merkezi, s. 112.
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Uygulamalar
ABD, İngiltere ve Türkiye’de vergi oranları düşürülmesine rağmen hasılatta bir artış
meydana gelmemiş. Aksine büyük bütçe açıkları ile karşılaşılmıştır. Bu durum şu şekilde
ifade edilebilir:
Bir ülke için optimum vergi oranını tespit etmek zordur.
Vergi bilincinin yerleşmediği, verginin tabana yayılmadığı, vergi denetiminin etkin
olmadığı durumlarda bu politikanın işlemesi zorlaşır
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Uygulama Soruları
1)

Laffer eğrisi ve gelir- ikame etkilerini tartışınız.

2)

Arz yanlı iktisatla Keynesyen iktisadı karşılaştırınız.

3)

Vergi oranlarını düşürerek vergi hasılatını arttırmak mümkün müdür? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1973 yılında ortaya çıkan stagflasyon krizini açıklayamamasından dolayı Keynesyen
iktisada tepki olarak doğmuştur. En önemli temsilcisi Laffer’dir. Keynesyen iktisadın toplam
talebi ön plana çıkarmasını eleştirmiş ve arzın daha önemli olduğunu savunmuştur. Bu
bölümde arz yanlı iktisadın temel varsayımları analiz edilerek iktisat biliminde önemli bir yeri
olan Laffer eğrisi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Laffer eğrisi aşağıdakilerden hangisinde verilen iki ekonomik değişken
arasındaki ilişkiyi gösterir?
a)

Faiz ile para talebi

b)

Vergi oranları ile vergi hasılatı

c)

Enflasyon ile işsizlik

d)

GSYİH ile bütçe açığı veya fazlası

e)

İşsizlik ile büyüme oranı

2)

Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisadın temel önermesidir?

a)
Yüksek oranlı vergiler ve devletin ekonomiye müdahalesi ekonomik faaliyetleri
olumsuz etkiler.
b)

Ekonomideki dalgalanmaların temel nedeni, ücret ve fiyatların esnek olmasıdır.

c)

Ekonomideki çıktı düzeyi, beklenen ve gerçekleşen fiyat düzeyi farkına bağlıdır.

d)

Ekonomik istikrarsızlığın nedeni, toplam talepteki dalgalanmalardır.

e)
Firmaların daha fazla yatırım yapmaları devletin ekonomiye daha fazla
müdahale etmesiyle sağlanır.
3)
Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisat taraftarlarına göre, bir ekonomide
uygulanan vergi indirimi politikasının etkili olmasının nedenlerinden biri değildir?
a)

Toplumu üretime teşvik etmesi

b)

Toplumu çalışmaya teşvik etmesi

c)

Toplumu yatırıma teşvik etmesi

d)

Toplumu tasarrufa teşvik etmesi

e)

Toplam tüketime teşvik etmesi

4)
Arz yönlü iktisat politikalarını savunan iktisatçılara göre vergi hasılatını
arttırmanın en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Para arzının arttırılması

b)

Devlet eliyle yapılan üretimin arttırılması

c)

Fiyatların doğrudan devlet eliyle kontrol edilmesi

d)

Ücretlerin doğrudan devlet eliyle kontrol edilmesi

e)

Vergi oranlarının optimum vergi oranına kadar düşürülmesi
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5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisadın temel varsayımlarından biri

a)

Vergiler düşük olmalıdır.

b)

Denk bütçe politikası uygulanmalıdır.

c)

Kişisel tasarruflar özendirilmelidir.

d)

Arza dayalı maliye politikası olarak da adlandırılmaktadır.

e)

Philips eğrisi analizi geçerlidir.

6)

Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisatçılardan biridir?

a)

J. M. Keynes

b)

M. Friedman

c)

J. Stiglitz

d)

A. Laffer

e)

A. Smith

7) Arz yanlı iktisada göre bütçe ile ilgili hangisi doğrudur?
a)

Denk olmalıdır.

b)

Gerektiğinde bütçe açığı olmalıdır.

c)

Gerektiğinde bütçe fazlası olmalıdır.

d)

Konjonktüre göre olmalıdır.

e)

Gerektiğinde bütçe yoluyla ekonomi dengeye getirilmelidir.

8) Arz yanlı iktisada göre enflasyonun temel nedeni nedir?
a)

Para arzının üretim artışından çok olması

b)

Vergi oranlarının yüksek olması

c)

Transfer harcamalarının yaygınlığı

d)

Açık bütçe uygulaması

e)

Vergi indirimi politikası

9) Arz yanlı iktisadın transfer harcaması politikasıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)

Transfer harcamaları deflasyonist durumda arttırılmalıdır.

b)

Transfer harcamaları enflasyonist durumda arttırılmalıdır.

c)
Transfer harcamaları bundan yararlanmak isteyenlerin verimli faaliyetlere
girişme yönündeki teşviklerinde azalma meydana getirecektir.
d)

Sosyal transfer harcaması yapılmalıdır.

e)

Ekonomik transfer harcaması yapılmalıdır.
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10) Arz yanlı iktisada göre Philips eğrisinin geçerliliğiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)

Geçerlidir.

b)

Kısa dönemde geçerlidir.

c)

Uzun dönemde geçerlidir.

d)

Hem kısa hem uzun dönemde geçerlidir.

e)

Geçersizdir.

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) e, 5) e, 6) d, 7) a, 8) a, 9) c, 10) e
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13. KAMU TERCİHİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Metodolojik Bireycilik
13.2. Ekonomik İnsan (Homoeconomicus) veya Bireysel Rasyonellik
13.3. Politikanın Mübadele Olduğu Varsayımı (Katalaksi)
13.4. Anayasal İktisat Önerisine Yöneltilen Eleştiriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Metodolojik bireycilik ne demektir?

2)

Homoeconomicus kavramını nedir? Açıklayınız.

3)

Kamu ekonomisinin başarısızlığı nedir?

4)

Politikanın mübadele olduğu varsayımı (Katalaksi) kavramı nedir? Açıklayınız.

5)

Siyasal karar alma mekanizmasındaki aktörler hangileridir?

262

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Metodolojik bireycilik

Toplumsal
bireysel
oluştuğu

tercihlerin
tercihlerden

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Ekonomik insan

Statü
değişikliğinin
bireysel
tercihleri
değiştirmediği

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

mübadele
varsayımı

Politikanın bir mübadele
aracı gibi kullanılabileceği

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Anayasal iktisat önerisine
yöneltilen eleştiriler

Anayasal iktisada yönelik
eleştiriler

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Politikanın
olduğu
(Katalaksi)
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Anahtar Kavramlar


Ekonomik İnsan



Anayasal İktisat



Metodolojik Bireycilik



Katalaksi
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Giriş
Kamu tercihi teorisinin üç temel önermesi bulunmaktadır. i) Metedolojik bireycilik, ii)
Maksimizand yaklaşımı iii) Politikanın mübadele olduğu varsayımı. Kamu tercihi teorisinin
politika alanındaki uygulaması, anayasal iktisattır. Buna göre kamunun tercih alanları
anayasal kurallara bağlanmalı ki bu tercihlerin yapımında rol alan aktörler kendi lehlerine
toplumun aleyhine kararlar alamasınlar. Örneğin para arzı artışı anayasal bir kuralla
belirlenirse anayasal koşul gerçekleşmeden para arzının hükümetler tarafından arttırılması
mümkün olmaz.
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13.1. Metodolojik Bireycilik
Metodolojik bireycilik ilkesine göre, toplumda bütün ekonomik ve sosyal kararlar
bireysel tercihlere göre belirlenir. Bu yaklaşıma göre, birey birtakım kolektif kurum ya da
varlıklardan daha üstün bir değere ve konuma sahiptir. Buchanan’a göre, anayasal iktisat
teorisi, ekonomi teorisi gibi metodolojik olarak bireycidir.131 Temel birimler, partiler,
devletler veya uluslar gibi organik birimler değil, seçimde bulunan çeşitli eylem ve davranış
motifine sahip olan kişilerdir. Bu açıklama çerçevesinde kamu tercihi teorisi, esasen
politikanın bireyci teorisi adını almaktadır.132 Bilindiği üzere, piyasaların kendiliğinden
işleyen sürecinde mübadele özgürlüğüne sahip birey davranışları olduğu gibi, politikada ise
belirli toplumsal tercihleri belirleyen seçmen davranışları vardır. Buradan hareketle,
metodolojik bireycilik ilkesi, piyasada mevcut mal ve hizmetler arasında seçim yapan bireyle,
sandık başında çeşitli adaylar veya partiler arasında seçim yapan bir birey arasında, davranış
yönünden herhangi bir fark olmadığını ileri sürmektedir. 133
Anayasal iktisatta bireyselcilik, bir analiz yöntemi olarak kullanıldığı zaman buna
metodolojik bireycilik adı verilir. Metodolojik bireycilik, insan faaliyetlerinin toplumsal ve
özel diye ikiye ayrılmasına kesinlikle karşıdır. Bir karar veren veya seçim yapan varlıklar
olarak, özel veya toplumsal bütün davranışların gerisinde bireyler bulunmaktadır. İktisat
teorisinde bireysel seçimler sonucu bireyin fayda maksimizasyonuna ulaştığı öne sürülür. 134
Metodolojik bireyselcilik ilkesi, kamu tercihi rollerine sahip kişilerin davranışlarını
açıklamada fayda maksimizasyonunu da ele almaktadır. Seçmenler, bürokratlar, yargıçlar,
parlamento üyeleri, bu roller içerisinde belli kurallara tabi olarak kendi faydalarını maksimize
etmeye çalışan diğer tüm kişilere çok benzer şekilde hareket etmektedirler. 135 Dolayısıyla
bireyler, toplumsal mevki ve görevleri ne olursa olsun kişisel çıkarlarını gözeten, hesaplayan
ve seçen varlıklardır.136

13.2. Ekonomik İnsan (Homoeconomicus) veya Bireysel Rasyonellik
Ekonomik insan (homoeconomicus) modelinde bireyin kendi çıkarını arttırma dışında
davranacağı düşünülemez, aksine o kendisinin veya temsil ettiği kesiminin net çıkarını
arttırma doğrultusunda faaliyette bulunacaktır. Bu ekonomik alanda olduğu kadar, ekonomik
olmayan alanda yani politikada da geçerlidir.137 Teoriye göre, bireyler rasyonel ve tutarlı
tercihlere sahiptirler. Kamu ekonomisinde de piyasa ekonomisinde olduğu gibi özel çıkarın
maksimizasyonu ilkesi geçerlidir.
131
132

Savaş, Anayasal İktisat, s. 60.
Coşkun, C. Aktan. Çağdaş Liberal Düşüncede Politik İktisat, Ankara: Takav Matbaası, 1994, ss. 60-

62.
Uğur Eser, “İktisat Politikası Anayasası ve Bir Anayasal Reform Önerisi Üzerine Bazı Düşünceler”,
Toplum Bilim, Birikim Yay., No: 51-52, Cüz 1990, s. 41.
134
Savaş, Anayasal İktisat, ss. 60-62.
135
James M. BUCHANAN, “Kamu Ekonomisinin Yetersizliği Teorisi ve Kamu Tercihi”, Maliye
Yazıları, Sayı: 25-27 Temmuz-Aralık 1990, s. 50.
136
Vural F. SAVAŞ “Ekonomik Anayasa ve Anayasal Ekonomi”, Görüş, Sayı: 3, Mayıs 1992, s. 36.
137
Enver A. GÜVEL, Politik İktisat ve Akıl, İstanbul: Alfa Yay., 1998,s. 177.
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Bireyler, piyasa ilişkilerinde alıcı ve satıcı olarak oynadıkları rollerden, siyasi ortamda
oy verici, vergi ödeyici, kamu hizmetlerinden yararlanıcı, politikacı veya bürokrat olarak
oynadıkları rollere geçtiklerinde bireylerin kişilik dönüşümüne uğramayacakları eşyanın
tabiatının doğal bir sonucudur. 138Rasyonel ekonomik insan görüşü, karar alma sürecinde
bulunan aktörlerin; seçmenlerin, siyasal partilerin, bürokrasinin çıkar ve baskı gruplarının
davranışlarını açıklama imkânı verecektir.
Karar alma sürecinde rol alan aktörlerden seçmenler, siyasal tercihlerini belirlerken,
siyasal iktidarın kendisine kısa dönemde ne tür bir ekonomik fayda sağlayacağı beklentisi ile
hareket etmektedir.139 Bir başka deyişle, oylarını kendilerine en fazla fayda sağlayacağına
inandıkları siyasi partiye vermektedirler.
Seçmenler, kullanacakları oylarla ilgili olarak bilgilendirme arzusunda değildirler.
Bunda seçmenin refahını arttırmak için kullandığı oyun etkisinin çok az olduğunu bilmesinin
önemli bir rolü vardır. Seçmenlerin bilgisi üzerinde yapılan ampirik çalışmalar da seçmenlerin
konuyla ilgilenmediklerini doğrulamaktadır. Ancak seçmenlerin bu genel bilgisizliği simetrik
bir görünüm sergilememektedir. Zira seçmenler, herhangi bir özel çıkar konusunda bilgi alma
istekliliği gösterirler. Örneğin bir çiftçi, seçimlerde siyasetçilerden nükleer savaş programları
duymaktansa, tarımla ilgili olanları duymayı yeğleyecektir.140 Bir diğer aktör olan siyasal
partiler de faydalarını maksimize etme çabası içindedirler. Diğer bir ifadeyle, politikacılar da
onlara görevi veren seçmenlerden daha başkalarını düşünen ve daha idealist değildir.141 Şöyle
ki, politikacılar, kendilerine en çok oyu kazandıracak ve böylece yeniden seçilmeyi garanti
edecek ekonomik programı sunmaya özen gösterirler. Bir başka deyişle, harcamaları, marjinal
harcamaların kazandıracağı oyun, marjinal vergi artışıyla finanse edeceği oy kaybına eşit
olduğu noktaya kadar arttıracaktır.
Siyasal karar alma sürecini etkileyen aktörlerden bir diğeri olan kamu bürokrasisi,
siyasal iktidar ile seçmenler arasında bir aracı durumundadır. Dolayısıyla bürokrasi, politik
karar alma mekanizmasında etkinliğin sağlanması açısından önemli bir görev üstlenmektedir.
Bürokratlarda faydalarını maksimize etmeye yönelik bütçe maksimizasyonu sağlayarak
büronun hacmini genişletmek ve bu suretle maaş ve diğer yan giderlerini, prestijlerini,
patronaj güçlerini ve siyasal iktidara bilgi sunmaktaki tekelci konumlarını sürdürme çabası
içindedirler.142 Siyasal karar alma sürecini etkileyerek fayda elde etmeye çalışan çıkar ve
baskı gruplarını yukarıda sayılan aktörlere ilave etmek gerekmektedir.
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Bu gruplar, karar alma sürecinde lobicilik yaparak kararların lehlerine olacak biçimde
çıkması için çaba sarf ederler. Diğer bir ifadeyle, siyasal iktidarı ve bürokrasiyi etkileyerek
çıkar sağlamaya yani rant kollamaya çaba gösterirler.143 Bu çabalar çoğunlukla, siyasal alana
baskı şeklinde belirmektedir. Seçimle başa gelmiş bir meclis, kaynakları bazı gruplara
dağıtmak ve diğerlerine vergi koymaya yönelik ne kadar fazla yetkiye sahip ise lobilerden
gelen siyasal baskıya hedef olması da o kadar ihtimal dâhilinde olacaktır. Böylece bu tür
grupların oy güçleri, çıkarlarını en iyi koruyan politikalar ve politikacıları desteklemek için
kullanılacak ve siyasi partiler tarafından önerilen politika paketleri de bu grupların en geniş
kesimine fayda ve imtiyazlar sağlayacak şekilde dizayn edilecektir.144 Dolayısıyla siyasal
karar alma sürecinde rol alan aktörlerin çıkarlarını maksimize etmeye yönelik çabalarını şu
şekilde ifade etmek mümkündür:
- Siyasal iktidarların “oy maksimizasyonu”,
- Bürokratların “bütçe maksimizasyonu”,
- Çıkar ve baskı gruplarının “rant maksimizasyonu”,
- Seçmenlerin ise “fayda maksimizasyonu”, peşinde olduklarını ileri sürmektedir.

13.3. Politikanın Mübadele Olduğu Varsayımı (Katalaksi)
Kamu tercihi literatüründe politikanın da bir mübadele olduğu görüşü, eski yunan
kökenli bir kelime olan katalaksi olup mübadele, sözleşme ve ticaret anlamına gelmektedir.145
Kamu tercihi teorisi, politikayı güç açısından değil, taraflar arasında bir gönüllü değişim
olarak görmekte ve değişim paradigması açısından modellemektedir.146 Hatırlanacağı üzere,
birey piyasaya bir mal veya hizmeti, bir başka mal veya hizmet ile değiştirmek için
girmektedir. Buna benzer olarak toplumsal isteklerin oluşumunda da mübadeleden oluşan bir
yapı bulunmaktadır. Buna “politik mübadele” adı verilmektedir.
Politik değişim, ekonomik değişimden çok daha karmaşık bir sürece sahiptir. Çünkü
ekonomik değişimde iki değişim olmasına karşılık politik değişim süreci, toplumun bütün
üyelerini içermektedir. 147
Politik süreçte ver oyunu-al dilediğini felsefesi ile kendini gösteren bu anlayış, hem
seçmenin hem de politikacının benimsediği karşılıklı bir mübadele biçimi ortaya çıkarmıştır.
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Dergisi, Cilt: 3, Sayı 12, www.liberal-dt.org.tr/dergiler.htm.
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Ancak piyasadaki mübadelede herkes kendinden sorumlu olduğu halde, politikadaki
mübadelede uyulması zorunlu bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar, bireylerin
hedefledikleri çıkarlar veya benimsedikleri değerlerle ilgili olmayıp, alternatif çıkarlarını
kollarken karşılaştıkları kurumsal ve yasal şartlarla ilgilidir.149
148

13.4. Anayasal İktisat Önerisine Yöneltilen Eleştiriler
Devletin ekonomik alandaki güç, yetki, görev ve fonksiyonlarının anayasal normlarla
sınırlandırılmasını savunan anayasal iktisat, son yıllarda büyük ilgi kaynağı olmuştur.
Bununla birlikte, bu ilgi anayasal iktisat taraftarlarının artmasının yanı sıra eleştirileri de
gündeme getirmiştir. Bu eleştiriler şu şekilde ifade edilebilir:

Ekonomi politikalarının genel çerçevesinin katı anayasal kurallarla belirlenmesi
ile birlikte, siyasi partilere büyük ölçüde tek tip ekonomi politikası empoze edilecektir. Buna
göre, siyasi partilerin ekonomik politikalar alanında böyle bir anayasal kısıtlamaya uğraması,
partileri birbirine benzer bir ekonomi politikası izlemeye zorlayacaktır. Seçmenler için de
tercih yapma imkânı ortadan kalkacaktır. Anayasal sınırlamalar yüzünden programını tam
olarak uygulama imkânı bulamayan bir iktidar partisi ise kolaylıkla bu başarısızlığını
anayasaya yıkabilecektir.

Ekonomik hayatı düzenleyen kuralların anayasada yer alması, yargı organının
politize olmasına neden olacaktır. Kanunilik ve yerindelik denetimi arasındaki sınır çizgisini
çizmek daha da zorlaşacaktır. Diğer taraftan, yargı organının yapısı ve uzmanlık alanı,
birçoğu teknik nitelik taşıyan ekonomik konular hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapılması
için uygun değildir.150

Kamu harcamalarının ve ekonomiye kamu müdahalesinin artmasını,
politikacıların ve bürokratların kişisel çıkarlarını maksimize etmeye yönelik davranışları ile
izah etmek, sorunu çok basite indirgemek olacaktır. Bunların artmasında, toplumların iktisadi,
sosyal ve siyasal yapısında meydana gelen değişiklikler belirleyici olmuştur. Örneğin
Keynesyen politikalar, 1929 Bunalımı’nın meydana getirdiği tahribatı gidermek için
uygulanmış ve bunda başarılı olmuştur. Bugün Keynesyen politikalar etkinliğini yitirmişse
bunun sebebi müdahaleye ihtiyaç olmaması değil; değişen iktisadi sorunlara değişik türden
müdahaleler gerekmesidir.
Dolayısıyla iktisat politikası önlemlerinin niteliği, değişen koşullara göre
ayarlanmalıdır. Önlemlerin etkin olabilmesi için ise esnek olması gerekir. Müdahale
araçlarının, nitelik ve niceliğinin anayasa ile belirlenmesi, piyasaya müdahaleyi ortadan
kaldırmadığı gibi, pekiştirip dondurarak piyasa ekonomisini dar bir kalıba sokmuş olur. Bu
durumda ya piyasa ekonomisi tamamen etkisiz hâle gelir ya da siyasi otorite düşük etkinliğe
Vural F SAVAŞ, “Anayasalarda Ekonomik Haklar ve Özgürlüklere: T.C. Anayasaları Örneği”,
Maliye Yazıları, Sayı: 24, Mayıs-Haziran, 1990, s. 11.
149
Anayasal İktisat, (Çev. Arif Ersoy), Yay. Hazırlayan: Aytaç Eker-Coşkun C. Aktan, İzmir: Aklıselim
Matbaası, 1992, s. 370.
150
Ergun Özbudun, “Anayasa Hukuku Açısından Ekonomik Anayasa”, Ekonomik Anayasa
Sempozyumu, Ankara: Takav Matbaası, 1992, ss. 4-6.
148
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sahip dolambaçlı yollarla müdahaleyi yaymaya çalışır. Bir diğer durum ise anayasanın
uygulanmamasıdır. Neticede, iktisat politikasının anayasal kurallar tarafından belirlenmesi,
müdahalenin dolambaçlı yollarla maksat dışı kullanımına engel olamayacağı için politik ve
ekonomik yozlaşmayı önleyemez.151

Yine anayasal iktisatçılar tarafından ileri sürülen fikirlerin temelde sağ
ideolojiyi, devletin resmi ideolojisi hâline getirme amacında olduğu ileri sürülmektedir.

Devletin ekonomik sınırlarının anayasada belirlenerek hükümetlerin asli
görevleri olan politika alanlarını daraltmak, politikacıları mekanik görev yapan teknisyenler
konumuna getirecektir.

Meclisin, meclis üstündeki bir güç tarafından denetlenmesi, meclis
tasarruflarının anayasal hedef olması anlamına gelecektir. Meclisin alacağı kararlara anayasal
sınırların getirilmesi anti-demokratik seçkinci, tepeden inme bir yaklaşım olarak kabul
edilmektedir.152

Anayasal iktisat, siyasal alanı sınırlandırarak toplumu depolitize etmekte ve
yaşanan ekonomik ve politik yozlaşmanın nedenlerini devletin ekonomi içindeki ağırlığına
bağlamaktadır. Ancak böyle bir yaklaşımın; yani siyasal-kamusal alanı sınırlandırarak çözüm
bulmanın büyük bir yanılgı olacağını ileri sürenler de bulunmaktadır. 153 Bunun yerine
toplumun katılımına açık, işlerliği olan demokratik rejimin yerleştirilmesi gerekmektedir.
Diğer bir ifadeyle, politik gücü bireylerin doğrudan doğruya kullanabildikleri, politik yaşama
aktif ve doğrudan katılabildikleri çoğulcu katılımcı bir toplum ve demokrasi bilincini
yerleştirmek gerekmektedir.154

Sevim Görgün, ‘’Anayasal Borçlanma Politikası ve Devletin Borçlanma Yetkisinin Sınırlandırılması,
Ekonomik Anayasa Sempozyumu, Ankara: Takav Matbaası, 1992, ss. 150-151.
152
Coşkun C. AKTAN, “Anayasal İktisat ve Ekonomik Anayasa Önerilerine Yönelik Eleştiriler ve
Karşı Cevap”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Aralık 1996, ss. 12-27.
153
Mehmet H. BİLGİN, “Politik Yozlaşma ve Anayasal İktisat”, İktisat Dergisi, Sayı: 376, Şubat, 1998,
s.67.
154
Eser, a.g.m., s. 46.
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Uygulamalar
Kamu tercihi teorisi, ekonomik ve politik bir yozlaşmanın olabileceğini ileri
sürmektedir. Örneğin siyasiler seçim ekonomisi uygulamalarına gidebilir. Kısa dönemde
genişletici politikaların kendileri üzerindeki olumlu etkisine aldatan seçmenler de buna göz
yumabilir. Yani politikacılar oylarını, seçmenler ise faydalarını maksimize etmeye çalışırken
ortaya bir yozlaşma çıkar.
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Uygulama Soruları
1)
Politikacı, bürokrat, seçmen, çıkar ve baskı gruplarının davranışlarını kamu
tercihi teorisine göre analiz ediniz.
2)

Anayasal iktisat kavramını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu tercihi teorisi siyasal karar alma sürecinde rol alan kimselerin davranışlarını
inceleyen bir teoridir. Bu teoriye göre politikacılar oy maksimizasyonu, seçmenler fayda
maksimizasyonu, bürokratlar bütçe maksimizasyonu, baskı ve çıkar grupları da rant
maksimizasyonu peşindedirler. Kamu tercihi teorisyenleri de siyasal karar alma süreçlerindeki
bu davranışların kamu harcamalarını arttıracağını bu harcamaların verimsiz kullanılacağını ve
dolayısıyla devletin başarısızlığını ileri sürmüştür. Bu nedenle anayasal iktisat teorisini
savunmuşlardır. Bu teoriye göre devletin ekonomik alandaki yetkileri anayasal normlarla
sınırlandırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisi ilgili doğru bir ifade değildir?

a)

Siyasilerin amacı oy maksimizasyonudur.

b)

Bürokratların amacı bütçe maksimizasyonudur.

c)

Çıkar ve baskı gruplarının amacı rant maksimizasyonudur.

d)

Seçmenlerin amacı fayda maksimizasyonudur.

e)

Seçmenler geleceği görebilirler.

2)
Anayasal iktisat yaklaşımına göre, devletin mali yetkilerini sınırlayan
anayasal hükümler neden gereklidir?
a)
Anayasal garanti altına alınan sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesinin ancak
bu şekilde mümkün olması
b)
Ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerekli olan maliye politikalarının
uygulanmasının anayasal yetki gerektirmesi
c)
Bütçe uygulamaları sırasında politikacı ve bürokratlar anayasal yetkiye ihtiyaç
duyduklarından, bu yetkinin garanti altına alınması
d)
Anayasaya mali yetkileri sınırlayan hükümler konmadığı takdirde kamusal
tercihlerin yapılmasında rol alan aktörlerin yetkilerini kötüye kullanabilmesi
e)

Anayasal yetki olmadığı takdirde, bakanlar kurulunun aldığı kararların geçersiz

olması
3)
Kamu müdahalelerinin anayasa ile sınırlandırılmasını öneren anayasal
iktisat yaklaşımının temsilcileri aşağıdakilerden hangileridir?
a)

Pigou, Dalton

b)

A.Smith, D. Ricardo ve Maithus

c)

J. Buchanan, Tullock

d)

Samuelson, R. Musgrave

e)

O. Blanchard, J. Stiglitz
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4)
biridir?

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Tercihi Teorisinin temel varsayımlarından

a)

Adaptif beklentiler

b)

Rasyonel beklentiler

c)

Doğal işsizlik oranı

d)

Metodolojik bireycilik

e)

Ücretlerin ve fiyatların esnekliği

5)
Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisinin temel varsayımlarından
biri değildir?
a)

Metodolojik bireycilik ilkesi hâkimdir.

b)

İnsanlar homoeconomicustur.

c)

Politik mübadele vardır.

d)

Devletin başarısızlığını savunmuşlardır.

e)

Hükümete anayasalarla geniş yetkiler verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

6)
ifadedir?

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisiyle ilgili olarak yanlış bir

a)

En önemli temsilcileri Buchanan ve Tullock’tur.

b)

Anayasal iktisat, politika alanındaki uygulamasıdır.

c)

Kamu ekonomisinin başarısızlığı ilkesinden hareket etmişlerdir.

d)

Devletin gücü ve yetkilerini anayasal çerçevede arttırılmasını savunmuşlardır.

e)

Serbest piyasa ve pazar ekonomisini savunmuşlardır.

7)
Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisine göre siyasal karar alma
mekanizmasındaki aktörlerden biri değildir?
a)

Siyasal iktidarlar

b)

Piyasa mekanizması

c)

Bürokratlar

d)

Çıkar ve baskı grupları
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e)
8)
bilgidir?

Seçmenler
Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisiyle ilgili olarak yanlış bir

a)
Kamu ekonomisindeki karar birimlerinin temel amacı kendi çıkarlarını
maksimize etmektir.
b)
Siyasi iktidarlar anayasal kurallarla sınırlanmadığı sürece seçmen ile politikacı
arasında oy ticareti olur ve herkes çıkarına göre hareket eder.
c)

Devletin yetkileri anayasal olarak sınırlandırılmalıdır.

d)
Karar alma sürecinde ortaya çıkan çıkar sağlama düşüncesi, devletin aktif
müdahalesiyle önlenebilir.
e)

Kamunun tercih alanlarının küçültülmesi gerekir.

9)

“Oybirliği” adlı çalışma aşağıdaki iktisatçılardan hangilerine aittir?

a)

James Buchanan ve Gordon Tullock

b)

Arthur Laffer ve Milton f,Friedman

c)

Adam Smith ve David Ricardo

d)

Robert Lucas ve Robert Barro

e)

Robert Malthus ve J. Stuart Mill

10) Aşağıdaki iktisat okullarından hangisi devletin aktif müdahalesine karşı
çıkmıştır?
a)

Keynesyen okul

b)

Post Keynesyen okul

c)

Yeni Keynesyen okul

d)

Cambridge Keynesçiliği

e)

Kamu tercihi teorisi

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) c, 4) d, 5) e, 6) d, 7) b, 8) d, 9) a, 10) e
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14. REEL KONJONKTÜR TEOREMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Temel Varsayımlar
14.2. Paranın Yansızlığı
14.3. Paranın İçselliği
14.4. Ücretlerin ve Fiyatların Esnekliği
14.5. Para Miktarının Belirlenişi ve İktisadi Değişkenler Üzerine Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reel konjonktür teorisin temel varsayımları nelerdir?

2)

Reel konjonktür teorisine ücret ve fiyatların durumu nasıldır?

3)

Reel konjonktür teorisine göre nominal para miktarı nasıl belirlenmektedir?

4)

Reel konjonktür teorisine göre konjonktür dalgalanmalarının temel sebebi nedir?

5)

Reel konjonktür teorisine göre büyümenin nihai belirleyicileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Paranın Yansızlığı

Paranın kısa dönemde bile
yansız olduğu

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

Paranın İçselliği

Para arzının içsel
değişken olduğu

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak

İstikrarsızlığın Nedeni

Teknolojik
istikrarsızlığa
açabileceği

bir

şokların
yol

Okuyarak, fikir yürüterek
ve tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Paranın içselliği



Paranın yansızlığı



Teknolojik şoklar
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Giriş
Yeni Klasik okulun bir uzantısıdır. Paranın yansızlığı, paranın içselliği ve ücret-fiyat
esnekliği öne çıkan varsayımlarıdır. Reel konjonktür teorisi savunucularına göre ekonomik
istikrarsızlığın temel nedeni teknolojik şoklardır. Teknolojik şoklar yaşanırsa ekonomik
istikrarsızlıklar meydana gelir.
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14.1. Temel Varsayımlar


1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkmışlardır.



En önemli temsilcileri Kydland, Prescott, King ve Plosser’dır.


Ekonomide meydana gelen istikrarsızlıkların temel nedeni, teknolojik şoklardır.
Reel Konjonktür teorisinde parasal şokların yerini, temel bir dürtü olarak teknolojik şoklar
almaktadır.

Reel üretimin belirlenmesinde arz yanlı faktörlerin yani prodüktivite ve
teknolojinin önemi üzerinde durmuşlardır.

Reel konjonktür teorisi, konjonktür dalgalanmalarının temelde ekonomik
büyüme ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu yüzden ekonomik büyüme ve ekonomik
konjonktürün birlikte ele alınması gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Ekonomik büyümenin
nihai belirleyicileri olarak teknolojik ilerleme, nüfus artışı, emek gücünün katılım oranı gibi
reel etmenleri göstermektedirler. Bu faktörlerde meydana gelen kısa dönemli değişmeler ise
reel üretimde konjonktürel dalgalanmalara neden olabilir. Bu durum da uzun dönemde
ekonomik büyüme üzerinde geri bildirim (feedback) etkisi meydana getirecektir.155

14.2. Paranın Yansızlığı
Reel konjonktür teorisinin temel özelliği, paranın yansızlığıdır. Reel konjonktür
teorisine göre, para hem kısa hem de uzun dönemde yansızdır. Bununla birlikte yeni
Keynesyenler, monetaristler ve yeni klasikler para arzının ekonomi üzerindeki rolüne yer
vermektedirler.156
Örneğin;

Monetaristlere göre, ekonomideki istikrarsızlıkların temel nedeni yanlış
uygulanan para politikalarıdır. Enflasyonun nedeni, para arzının reel büyüme oranından fazla
arttırılması; deflasyonun nedeni, para arzının reel büyüme oranından daha az arttırılmasıdır.

Yeni Keynesyenlere göre, hem öngörülen para politikası hem de öngörülmeyen
para politikası çıktı düzeyini arttırır. Ancak öngörülmeyen para politikası çıktı düzeyini daha
fazla arttırır.

Yeni klasiklere göre, öngörülen para politikası çıktı düzeyini etkilemezken
öngörülmeyen para politikası çıktı düzeyini kısa süreli olarak arttırmaktadır. Dolayısıyla
sürpriz niteliğindeki parasal genişlemelerin çıktı düzeyini kısa süreli olarak etkileyebileceği
kabul edilmiştir. Yani parasal sürprizlerle, iktisadi karar birimleri yanıltılabildiği ölçüde para
politikası etkili olacaktır.

155
156

Parasız, Para Teorisi ve Politikası, ss. 162-165.
Parasız, Para Teorisi ve Politikası, s. 163
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14.3. Paranın İçselliği
Kydland ve Prescott reel sisteme parasal sektörün katılmasının anlamsız olduğunu ileri
sürmüşken, King ve Plosser para ve üretim arasındaki geleneksel ilişkiyi tersine çevirerek
ortaya koymuşlardır. Buna göre para ile üretim arasındaki geleneksel ilişki, paradan üretime
doğrudur. Diğer bir ifadeyle, para arzı artışından, üretim artışına doğru bir ilişki söz
konusudur. King ve Plosser, para ile üretim arasındaki bu sebep sonuç ilişkisini kabul
etmemektedir. Onlara göre içsel para arzı (banka mevduatları) reel üretimi pozitif olarak
etkilemektedir. Finansal hizmetlerin üretimi nihai mal ve hizmet üretiminden daha hızlı bir
biçimde gerçekleşmektedir. Finansal hizmetlerde meydana gelen bir artış, büyük bir olasılıkla
reel üretim artışını öncelemektedir. Bu yüzden de banka mevduat stoklarıyla reel üretim
arasında sıkı bir ilişki vardır. O hâlde, dışsal para artışına göre, içsel para artışı çıktıyla daha
yakından ilişkilidir. Yani paranın yansız olduğu kabul edilmekle birlikte, King ve Plosser
paranın çıktıya içsel olarak (dışsal değil) cevap verdiğini ortaya koymuşlardır.157

14.4. Ücretlerin ve Fiyatların Esnekliği
Reel Konjonktür teorisine göre, ücretler ve fiyatlar kısa dönemde daha esnektir.
Ücretler ve fiyatların kısa dönemde esnek olduğu durumda, kısa dönemde oluşan denge doğal
üretim düzeyinde sağlanacaktır. Dolayısıyla Reel Konjonktür teorisine göre, ekonominin kısa
dönem toplam arz eğrisi (AS) dikey eksene paraleldir. Yani diktir.158

14.5. Para Miktarının Belirlenişi ve İktisadi Değişkenler Üzerine
Etkisi

Klasik model, nominal para stokunun Merkez Bankası tarafından tam olarak
kontrol edildiği varsayımına dayanmaktadır.

Reel Konjonktür teorisine göre, nominal para miktarı büyük ölçüde finansal
mevduat kurumlarıyla halk arasındaki karşılıklı ilişki tarafından belirlenmektedir.

Halkın reel gelirinde artış olduğu zaman, banka hizmeti işlem taleplerinde artış
meydana gelir. Bankalar ise bu duruma, hizmet işlem üretimini ve dolayısıyla mevduatlarını
arttırarak karşılık verirler. Yani içsel para miktarını arttırarak karşılık verirler. Bu durumda
içsel para miktarı, banka sisteminin koşullarına veya reel gelire bağlı olarak belirlenmektedir.
Merkez Bankasının kontrolü dışındadır.

İçsel para miktarı Merkez Bankasının kontrolü dışında belirlendiği için otomatik
olarak ekonomik değişmelere ayarlanmakta ve değişik makroekonomik değişkenlerle farklı
bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya koymaktadır.

Klasik modelde para arzında meydana gelen bir artış, fiyatlar genel düzeyini
arttırmaktadır. Reel konjonktür teorisinde içsel para miktarında meydana gelen değişmeler
157
158

Parasız, Para Teorisi ve Politikası, s. 164
Işıklar, age, s. 211.
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fiyat düzeyini etkilememektedir. Fiyat düzeyini etkileyen, dışsal para miktarındaki
değişmelerdir.159

Reel konjonktür teorisine göre, para arzında meydana gelen artışlar kısa
dönemde bile çıktı düzeyini değiştirmez. Bu durum şu şekilde açıklanmaktadır: Birincisi, para
arzında ve üretimde değişmelere başka bir değişken sebep olmakta; üretimdeki değişmeler ise
para arzında değişmeye neden olmaktadır (tersine nedensellik ilişkisi). İkincisi üretimde cari
dönemde meydana gelen ve gelecekte olması beklenen değişmeler para arzını değil, para
talebini etkilemektedir. Örneğin petrol fiyatlarında geçici bir düşme olduğunu varsayalım.
Petrol fiyatlarındaki düşmeden dolayı yaşanan verimlilik şoku, ekonominin canlanmasına
neden olacaktır. Canlanma neticesinde gelirlerinin gelecekte artacağını bekleyen iktisadi karar
birimleri para taleplerini arttıracaklardır. Üretimdeki artıştan dolayı artan para talebine
Merkez Bankası para arzını arttırarak cevap verecektir. Dolayısıyla üretim artışı para arzı
artışına neden olmaktadır.160

159
160

Parasız, Para Teorisi ve Politikası, s. 164
Işıklar, age, s. 212.
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Uygulamalar
Parayı yansız kabul eden ve yalnızca reel, arz yanlı faktörlerin emek istihdamını ve
reel çıkıntıyı etkileyeceğini ileri süren teoridir. Reel konjonktür teorisindeki “reel” sözcüğü,
ekonomik dalgalanmaları açıklayan nominal değişkenlerin dışlanmasını ele almakta ve
krizleri teknolojik şoklara bağlamaktadır. Peki, teknolojik şoklar, istikrarsızlığın nedeni
olabilir mi?
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Uygulama Soruları
1)

Reel konjonktür teorisine göre paranın yansızlığını inceleyiniz.

2)

Reel konjonktür teorisine göre paranın içselliğini analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1980’li yıllarda ortaya çıkan reel konjonktür teorisini temel özelliği paranın
yansızlığıdır. Bu teriye göre para hem kısa hem uzun dönemde yansızdır. Yine bu teoriye göre
para arzı içseldir. Reel konjonktür teorisin bir diğer temel özelliği paranın içsel olarak kabul
edilmesidir.
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Bölüm Soruları
1)
Reel devrevi dalgalanmalar yaklaşımına göre ekonomik dalgalanmalar,
aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkacak değişikliklerin bir sonucudur?
a)

Teknolojik şoklar

b)

Maliye politikası

c)

Para politikası

d)

Para arzının büyüme oranından fazla olması

e)

Tüketici tercihleri

2)
Reel devrevi dalgalanmalar teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a)

Keynesyen teorinin doğal bir uzantısıdır.

b)

İktisadi durgunluklara karşı müdahale içeren politikalar önerir.

c)
İstikrarsızlıkların
açıklamaktadırlar.

nedenini

toplam

talepteki

dalgalanmalar

olarak

d)

Para yansızdır.

e)

İktisadi dalgalanmaları teknoloji şokları ile açıklamanın mümkün olmadığını

3)

Reel konjonktür modeli ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Talep yanlıdır.

b)

Keynesyen iktisadın bir uzantısıdır.

c)

Devlet müdahalesinin etkinliği üzerine şekillenmiştir.

d)

Enflasyon ile işsizlik arasında kısa dönemde değiş-tokuş bulunmaktadır.

e)

Yeni klasik iktisadın bir uzantısıdır.

4)

Reel konjonktür modeli ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Para, sadece kısa dönemde yansızdır.

b)

Para, sadece uzun dönemde yansızdır.

c)

Para hem kısa hem de uzun dönemde yansızdır.

söyler.
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d)

Para arzı dışsal olarak belirlenmektedir.

e)

Kısa dönem toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir.

5)
Aşağıdakilerden
iktisatçılardan biri değildir?
a)

Kydland

b)

Prescott

c)

King

d)

Tullock

e)

Plosser

6)
değildir?
a)

hangisi

reel

konjonktür

teorisini

benimseyen

Aşağıdakilerden hangisi reel konjonktür teorisinin varsayımlarından biri

Ekonomide meydana gelen istikrarsızlıkların nedeni teknolojik şoklardır.

b)
Reel üretimin belirlenmesinde arz yanlı faktörlerin ve teknolojinin üzerinde
durmuşlardır.

c)

1950’li yıllarda ortaya çıkan bir okuldur.

d)
Konjoktür dalgalanmalarının temelde ekonomik büyüme ile ilişkili olduğunu
ileri sürmektedirler.
e)
Ekonomik büyümenin nihai belirleyicileri olarak teknolojik ilerleme, nüfus
artışı, emek gücünün katılım oranı gibi reel etmenleri göstermektedirler.
I.
II.

Para yansızdır
Para içseldir

III.

Ücret ve fiyatlar yapışkandır.

IV.

Teknolojik şoklar önemlidir

7)
Yukarıdaki ifadelerden hangileri reel konjonktür teorileri ile ilgili
doğrudur?
a)

I,II ve IV

b)

III ve IV

c)

II ve III
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d)

I ve IV

e)

Yalnız I

8)

Reel konjonktür modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)

Toplam talep eğrisi

b)

Kısa dönem toplam arz eğrisi

c)

Uzun dönem Philips eğrisi

d)

Reel GSYİH

e)

Fiyatlar genel düzeyi

9)
Reel Konjonktür Teoremi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a)

Adaptif beklentiler hipotezine dayanır.

b)

Belirsizlik fikri hâkimdir.

c)

Ekonomi eksik istihdamda da dengeye gelebilir.

d)

Para kısa dönemde yanlı, uzun dönemde yansızdır.

e)

Yeni klasik okulun bir uzantısıdır.

10)

Paranın içsel olduğunu kabul eden okul aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Reel konjonktür teorisi

b)

Monetarist okul

c)

Keynesyen okul

d)

Klasik okul

e)

Fizyokrasi

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