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1.1. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PLANLAMA SORUNU
1.1.1. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PİYASA MEKANİZMASININ
İŞLEYİŞİNDEKİ AKSAKLIKLAR:

Fiyat mekanizması tam olarak işlerse, kaynakların optimal dağılımı sağlanmış olur. Şu halde
piyasa mekanizması tam rekabet koşulları içinde işlerse optimal kaynak dağılımı sağlanmış
olur. Çünkü, tam rekabet koşullarında uzun dönemde fiyatlar marj. sosyal maliyeti yansıtır.
Oysa az gelişmiş ülkelerde piyasa fiyatları, tam rekabet koşullarındaki arz ve talep dengesinin
sağladığı fiyatlar olmadıkları için marj. maliyetleri yansıtmayacak ve optimal dağılım
sağlanmayacaktır. Bunun nedenleri:
a-Az gelişmiş ülkelerde devlet, üretim kaynaklarının kullanımını çeşitli yollardan
etkilemektedir. Bunun sonucunda üretim faktörlerinin fiyatları, arz-talep dengesine göre
oluşamamaktadır. Az gelişmiş ülkelerde üretim kaynaklarındaki aksaklıklar, fiyat sisteminde
bir takım yapısal bozukluklara yol açmaktadır.
b-Piyasa fiyatlarının marj. sosyal maliyetleri yansıtmasının diğer bir nedeni, devlet
müdahaleleri dışında üretim faktörlerinin hareketliliğinin düşük olmasıdır.
c-Diğer bir neden, piyasadaki tekelci eğilimlerdir. Bu ülkelerde özellikle sermaye, döviz,
girişim, vasıf, işgücü faktörlerinin kıt olması nedeniyle iktisadi faaliyetler tekelci koşullar
altında yapılma eğilimindedirler.
d-Diğer bir neden, dışsal tasarruflardır. Dışsal tasarrufların varlığı halinde marj. mal-fiyat
eşitliği gerçekleşmeyecek ve optimallikten uzaklaşılacak.
e-Fiyat mekanizmasının yol gösterici olma niteliğinin yetersizliği ve bu nedenle girişimcilerin
üretim kararlarındaki hataları önleyememesi diğer nedendir.

1.1.2. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BAŞLICA KALKINMA SORUNLARI:
a-Az gelişmiş ülkelerin yoksulluk çemberi içinde olması:hem talep hem de arz yönü vardır.
Kişi başına tasarruflar yatırım sermaye kıt verim düşük reel gelir düşük düşük yetersiz talep
yönü tekrar düşürür
Kişi başına satın alma piyasa yatırım küçük kapasite verim reel gelir düşük gücü yetersiz daralır
azalır oluşur. düşer Arz yönü tekrar düşürür
b-Az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını etkileyen ikinci faktör; nüfus baskısıdır.Buna göre
eko.de sağlanan bir gelir artışı, nüfus artışına yol açacak ve artan nüfus başlangıçta oluşmş
bulunan gelir artışını emerek, kişi başına geliri tekrar eski düzeyine indirecektir.
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c-Serbest dış ticaret sonucunda ticaret hadleri az gelişmiş ülkeler aleyhine dönmüştür. Buna
eleştiriler gelmiştir.

1.1.3. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PLANLAMA NİTELİĞİ:
Az gelişmiş ülkelerde kalkınma planları ile fiyat mekanizmasının işleyişine müdahale etmeye
gerek yoktur. Aksine, karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı bir ihtisaslaşma ve serbest dış ticaret
politikası izlenmesinde yarar vardır. Az gelişmiş ülkelerde izlenen kalkınma politikası karma
eko. kurallarına göre uygulanmaktadır. Fiyat mekanizması ile planlama faaliyeti beraber
yürütüldüğü fakat devletin planlama yolu ile piyasaya müdahalesinin ülkeden ülkeye değişmesi
dikkati çekmektedir.

1.2. İKTİSADİ PLANLAMANIN AMAÇLARI, ARAÇLARI VE PLAN
ÇEŞİTLERİ:
1.2.1. İKTİSADİ PLANLAMA
Belli bir dönemde belirli sosyoekonomik amaçlara ve sayısal olarak ifade edilebilen hedeflere
ulaşabilmek için, bu işle görevlendirilmiş organlar tarafından ve daha önceden saptanan araçları
kullanmak suretiyle belli bir bölgede yürütülen faaliyetlerin tümüdür.
Bir faaliyetin plan sayılabilmesi için gerekli koşullar:
1-Planlama faaliyetlerinin yürütülmesi için bir takım organlara ihtiyaç vardır. Bunlar,
a-Planı hazırlayan organ.(planlama teşkilatı, enstitüler ve bakanlıklar)
b-Planla ilgili kararları veren organ.(yüksek planlama kurulları, parlamentolar)
c-Planı uygulayan organ.(merkezi, bölgesel ve mahalli düzeyde devlet kuruluşları, istatistik
büroları, özel sektör kurumları)
d-Planların nasıl uygulandığını izleyip, kontrol eden organ.(koordinasyon daireleri, sanayi ve
ticaret bakanlığı)
2-Sosyal olarak saptanmış hedeflerin bulunması zorunluluğu.
3-Plan yapmak tahmin yapmak demektir. Sağlıklı, gerçeğe yakın, geçerli tahminlerin yapılması
gerekir.
4-Planlamada önemli bir diğer unsur süredir. Her plan belli bir süreyi veya dönemi kapsar.
5-Planlama rasyonel bir faaliyet olmalıdır.
6-Planlama, iktisat kanunlarından yararlanmayı gerektirir. Bilimsel ve akılcı bir yöntemdir.
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7-Planlamanın belli bir bölgeyi kapsaması gerekmektedir.
8-Bir planda, belli bir hedefe ulaşabilmek için hangi araçların ne şekilde kullanılacağı açık bir
şekilde ortaya konmalıdır.
Proje ve programlar plan olarak düşünülmemelidir. Proje, özel veya kamu kuruluşu tarafından
diğer projelerden bağımsız olarak yürütülen teknik yönden tutarlı bir faaliyettir. Program ise,
koordine şeklinde bir araya getirilmiş projeler toplamıdır.
Planlı bir eko. dendiğinde, planlama mekanizmasının iktisadi ve sosyal hayatla ilgili faaliyetlere
hakim olması anlaşılacaktır.

1.2.2. PLANLAMA AMAÇLARI:
1-Planlamayı Sadece Bir Teknik Olarak Kabul Eden Amaçlar:Bunlar, eko.k faaliyetleri
rasyonel kılmak üzere kullanılan tekniklerdir. Amaçlar, istatistik kanunlarının sonuçlarına ve
geleceğe ait yapılan tahminlere göre saptanır.Bu anlayış içinde hazırlanmış planlarda amaçlar
şöyledir:
a-Gelecekle ilgili olarak alınacak kararları planlamak.
b-İşletmecilik prensiplerini özel kesimden kamu kesimine aktarmak.
c-Piyasa araştırması yapmak.
d-Geleceğe ait belirsizlikleri ve riskleri mikro veya makro düzeyde azaltmak, min. kılmak.
2-Ekonomik kalkınma Açıdan Önem Taşıyan Amaçlar:Bunlar eko.k açıdan önemli, politik
yönden nötr araçlardır.
a-Kaynakların optimal dağılımı.
b-İşgücünün tam kullanımı.
c-Üretim kapasitesinin tam kullanımı.
d-Refahın max.a çıkarılması.
e-İktisadi büyümenin max. kılınması.
f-Eko.nin dengeli kalkınması
g-Eko.de konjonktürel hareketleri min. yapmak.
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Türkiye’de Uygulanan 5 Yıllık Planlarda Eko.k Ve Sosyal Amaçlar:
**Birinci ve ikinci beş yıllık planlı dönemde(15 yıllık)amaçlar:
a-%7’lik gelişme hızı sağlanması.
b-İstihdam sorununun çözümü.
c-Dış ödemelerde dengeye ulaşılması
d-Gelir grupları arasında sosyal adalet ilkesine uyulması
e-Her alanda ve yeterli sayıda ilim adamı ve teknik uzman yetiştirilmesi.
**1968-1972 dönemini kapsayan İkinci beş yıllık plan:
a-%7’lik gelişme hızı.
b-Adil gelir dağılımı
c-Dış ödemelerde denge
d-Tüm sektörlerde dengeli gelişme
e-Bölgeler arası dengeli gelişme
f-Artan nüfusa istihdam olanaklarının sağlanması
g-Fiyat istikrarını bozucu etkenlerin önlenmesi.
**1973-1977 dönemini kapsayan Üçüncü beş yıllık plan(22 yıllık dönemi kapsayan ilk
perspektif):
a-Yaşama düzeyinin yükseltilmesi
b- Sanayileşme
c-Dış kaynaklara bağlılığın azaltılması
d-İstihdam sorununun çözümlenmesi
e-gelir dağılımının iyileştirilmesi.
**1979-1983 dönemini kapsayan Dördüncü beş yıllık plan:
a-1977-1978’de karşılaşılan eko.k sorunları ortadan kaldırmak
b-Ekonomiye yeni yatırımlar yapabilecek ayrı bir stratejiye dayandırılmış
c-gelişmeyi dinamik istikrar içinde hızlandırmak
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d-İleri sınaileşme düzeyine erişmek
e-Çağdaş teknolojileri oluşturmak
f-Aktarılan teknolojileri ülke koşullarında özümsemek
g-Gelir dağılımını iyileştirmek
h-İşsizlik sorununu çözmek.
3-Politik Açıdan Önemli Amaçlar:
a-Milli savunma yada silahlanma amacına yönelik planlama
b-Askeri ve eko.k açıdan bir savaşın kazanılması için yapılan planlama
c-Birleşik devlet sist. Kurmak ve ulusal birliğe ulaşmak için hazırlanan planlama
d-Sosyal sistemler arasındaki rekabetten galip çıkma amacına yönelik planlama.
4-Yapısal Değişiklikler Öngören Amaçlar:
a-Toplumun kurumsal yapısını değiştirmek
b-Eko.lerdeki tekellerin olumsuz etkilerini düzen altına almak veya kaldırmak
c-sanayileşmeyi ön plana alan amaçlar.(Türkiye’de 3. Beş yıllık plan ve 22 yıllık perspektif
planda sanayileşme temel amaçlar arasındadır. Kritik sektörler olarak kimya sanayii, madeni
eşya sanayii, petrokimya sanayii ve makine imalat sanayilerine öncelik verilmiştir.4. beş yıllık
planda sanayileşme temel amaçlar arasındadır.)
d-Toplumun tüm yapısını değiştirmeyi hedef alan amaçlar.

1.3. PLANLAMA ARAÇLARI:
1.3.1. İDARİ NİTELİKTEKİ ARAÇLAR:
a-Dış Ticaret Ve Döviz Kurları Üzerine Konan Kısıtlamalar: Bu kısıtlamaların amacı, ya döviz
giderlerini azaltmak ya da döviz kazancını max. düzeye çıkarmak ya da dış ticaretten karlı
çıkmak olabilir. Daha çok ithalat üzerine konan miktar kısıtlamaları ve sermaye çıkışını kontrol
altına alan tedbirler bütünüdür. Az gelişmiş ülkelerde bu tür araçların yaygın kullanılmasının
nedeni, bu ülkelerde sermaye malı ithali için gerekli dövizin kıt olmasıdır. TR’de beş yıllık
kalkınma planlarında bu araçlar önemli bir yer tutar. Ödemeler dengesi açıklarının TR’nin
kalkınmasını sınırladığı belirtilerek, döviz tasarrufu sağlama amacı ile ithalatın eko.k görülen
alanlarda ikame edilmesine önem verileceği, döviz gelirlerinin yükseltilmesi için ihracatın
yapısında önemli değişiklikler yapılacağı ve sanayi ürünleri ihracatının hızla arttırılacağı ifade
edilmiştir.
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b-Vergi Politikası: Bu politika farklı amaçlar için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, gelir
vergisi, mali amacı yanında gelir esnekliği yüksek olan malların tüketimini sınırlamak ya da
özel tüketimi kamu tüketimine dönüştürmek amacıyla kullanılan araçtır. Satış hasılatı üzerinden
alınan gider vergileri de planlama aracı olarak yaygın biçimde uygulanan vergi türleridir.
Ayrıca, vergileme, birçok ülkede plan hedeflerine ulaşmak amacıyla caydırıcı ve özendirici araç
olarak kullanılmaktadır.(TR’de teşvik sist.)
c-Bütçeler: Bütçeler, milli gelirin yeniden dağılımını sağlamak şeklinde önemli bir fonksiyona
sahiptirler. Devlet ve belediye bütçeleri de oldukça önemli planlama araçlarıdır ve kalkınma
planları ile bağdaşacak biçimde hazırlanmaları gerekmektedir.
d-Yardımlar, Sübvansiyonlar Ve Benzeri Araçlar: Bu araçlara, hemen hemen her ülkenin
planında çeşitli şekillerde rastlamak mümkündür. Türk planlarında da genel olarak teşvikler ve
tarım kesimi için izlenen destekleme politikası geniş bir uygulama alanına sahiptir.
e-Krediler: Kamu fonlarının yatırımlarının finansmanı amacı ile kullanılan araçtır. Merkezden
planlanan ekollerde bu tahsisler için genellikle yatırımların özel karlılığı yerine sosyal karlılığı
ölçü olarak kabul edilmektedir. Türk planlarında kredi tahsislerinin, kalkınmada öncelikli
yörelerde ve konularda yapılması ilke olarak kabul edilmiştir.
f-Diğer İdari Nitelikteki Araçlar: Madalya, unvan, diploma vb. şekillerde sunulacak ödüllerde,
plan hedeflerini gerçekleştirmek açısından çok etkin olmasa bile yine de yararlı olabilecek
psikolojik araçlardır.

1.3.2. İKTİSADİ NİTELİKTEKİ ARAÇLAR:
Bunlar, plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile planlama faaliyetlerine katılan kişi,
işletme veya kurumlara sağlanan maddi nitelikteki teşvik edici usullerdir.
a-Yatırımlarla ilgili ileriye ait tahminler
b-Devletin yurt içinde ve uluslar arası düzeyde izleyeceği iktisat politikası
c-Planda yer alması istenen bir üretim faaliyeti için sağlanacak vergi indirimi
d-Sübvansiyon ve yardımlar
e-Fiyat politikası
f-Plana uygun yatırım projelerine sağlanacak özel kredi olanakları.
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1.3.3. NÖTR ARAÇLAR:
Bunlar, iktisadi ve idari nitelikte olmayan ancak planlama mekanizmasının daha etkin
işlemesini sağlayan araçlardır.
a-İstatistiki Verilerin Toplanması: Planlama faaliyetinin gerektirdiği uygun verilerin
toplanması, verilerin işleme tabi tutulması, gereğinde veri üretilmesi ve verilerin kaydedilmesi
planlama mekanizmasının temel koşullarındandır.
b-Birörnek Muhasebe Sistemi: Bütün işletmelerde aynı tip kayıt sistemi uygulanırsa, planlama
amaçlarına uygu eko.k verileri işletme düzeyinde toplamak olanağı bulunacak ve teknik
kolaylık sağlanmış olacaktır.
c-Planlama Metodolojisi: Tarafsız ve tamamen teknik bir araçtır. Örneğin, formel ekonometrik
planlama modelleri bu nitelikteki araçlardır.
d-Yıllık Programlar Ve Sektör Planları: Yıllık programlar ile sektör ve alt sektör ana planları
da tarafsız veya nötr planlama araçlarıdır. Sektör ve alt sektör ana planları, genellikle eko.de
kritik kabul edilen sektörlerde rasyonel kaynak dağılımını sağlayan , çıkma olasılığı bulunan
darboğazları önceden görerek önleyen planlardır. Yıllık programlar da hem uzun dönemli
kalkınma planlarının hem de sektör ve alt sektör ana planlarının uygulama aracıdırlar.

1.4. PLAN ÇEŞİTLERİ:
1-Kısmi Ve Genel Planlar: Kısmi, planlar belli bir sektörü kapsar. Daha çok planlama tekniğini
yeni kullanmaya başlayan ülkelerde görülür. Çeşitli kamu kuruluşlarına ait proje ve
programların hazırlanıp bir bütün halinde toparlanmasından başka bir şey değildir. Kısmi
planları oluşturan proje ve programlar karşılıklı olarak tutarlı olmayabilirler ve bu nedenle de
kalkınmayı engelleyen kıtlıklara yol açabilirler. Bu yüzden kısmi planlar ilk aşamada kullanılır
ve süratle genel bir kalkınma planı hazırlanır.
2-Uzun, Otra Ve Kısa Dönemli Planlar:
Uzun dön. planlar, 20 veya 30 yılı kapsayan planlardır. Perspektif planlarda denir. Bunlar, hızlı
bir iktisadi kalkınmanın sağlanması için bir bütün olarak eko.de veya çeşitli sektörlerde
karşılaşılacak sorunların çözümünü gösteren makro hedefleri içerir. Örneğin, TR’de hazırlanan
ilk iki kalkınma planı, 15 yıllık birinci perspektifin ilk on yılını kapsayan planlardır.
Orta dön. planlar ise, daha ayrıntılı ve somut bir nitelik taşırlar. Bunlar, genellikle 5-7 yıllık bir
dönemi kapsar. Perspektif planlarla tutarlı olmak zorundadırlar. TR’de orta dönemli plan süresi
5 yıldır.
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Kısa dön. planlar ise, diğer iki tür planlardan çok daha ayrıntılı ve açıktır. Bunlara yıllık planlar
da denir. Bütçenin önemli bir bölümünü oluştururlar. Bir ya da iki yıllık bir dönemi kapsar.
Genellikle eko.deki kısa devre gelişmeleri ve ilişkileri göz önüne alır.
3-Ulusal Planlar Ve Bölgesel Planlar: Ulusal planlar, ülke çapında eko.nin tüm sorunlarını ele
alan planlardır. Bölgesel planlar ise, belli bir bölgenin kalkınma sorunlarına çözüm getirmeyi
amaçlarlar. TR’de bugün bölgesel plan uygulaması yoktur.
4-Makro Ve Mikro Planlar: Mikro planlar, sorunlara firma çapında çözüm arar. Bu planla da
kaynaklarla gereksinmeler arasında işletme düzeyinde denge kurulmaya çalışılır. Makro planlar
ise çok daha geniş kapsamlı olup, ülke düzeyindeki sorunlarla ilgilidir. Bu planlarda temel
amaç, sosyal kazançların azami kılınması sosyal kayıpların mümkün olan en düşük düzeyde
tutulabilmesidir.
5-Tek merkezli Ve Çok Merkezli Planlama: Planı hazırlayan merkez tek ise, tek merkezli bir
planlama söz konusudur. Burada merkez tarafından hazırlanmış tek plan mevcuttur. Tüm eko.k
faaliyetler bu planla düzenlenir. Emredici nitelik taşır. Bütün sistem, bu tür planlamada rekabeti
kabul etmeyen bürokratik ve teknokratik bir merkez tarafından yürütülür. Çok merkezli
planlamada ise birçok örgütçe hazırlanmış çok sayıda planlar olabilir. Bunlar arasında
işletmeler, devlet kuruluşları veya federe devletler sayılabilir. Bu merkezler kendi planlarını,
birbirlerinden bağımsız olarak hazırlayabilir, uygulayabilir ve kontrol edebilirler.
6-Tek Hedefli Ve Çok Hedefli Planlama: Bu ayrım, planların tek ya da çok hedefli oluşlarına
göre yapılmış bir sınıflandırmayı gösterir. Türk planları çok hedefleri planlardır.
7-Büyüme Tipi Ve Kalkınma Tipi Planlar: Eko.de yapısal bir değişiklik sağlamak, toplumsal
eko.k yapıya farklı bir nitelik vermek amacı ile hazırlanmış planlar, kalkınma tipi planlardır.
Sadece eko.k büyüklüklerin artmasını hedef alan planlara ise büyüme tipi planlar denir. Az
gelişmiş ülkelerde ve TR’de planlar kalkınma planlarıdır.
8-Yol Gösterici Ve Emredici Planlar: Az gelişmiş ülkelerin çoğunda bugün uygulanan plan türü
yol gösterici, sosyalist eko.lerde ise emredici niteliktedir. Emredici planları uygulayan ülkeler,
Doğu Avrupa Ülkeleri, Sovyetler Birliği ve Kıta Çin’idir. Yol gösterici planlama türü ise, karma
eko. kurallarına göre kalkınma politikası izleyen ülkelerde görülür. Bu planlamaya teşvik edici
planlama da denir. Bu planlama türü, çok partili ve demokratik yoldan kalkınmayı benimsemiş
ülkelerce uygulanmaktadır. TR’de uygulanan planlar, kısmen emredici, kısmen de yol gösterici
niteliktedir.
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1.5. MAKRO PLANLAMA:

İktisadi planlamada tek aşamalı ve aşamalı planlama olmak üzere iki yaklaşım kullanılır. Tek
aşamalı planlama, tüm eko.k ilişkileri içeren oldukça karmaşık matematik modellerin
çözümünü gerektirir. Bu çözümler uzmanlar tarafından yapılır ve modellerin gerektirdiği
istatistiki veri gereği oldukça fazladır. Model elektronik hesap makineleri yardımı ile çözülür.
Aşamalı planlamada ise, planlama işlemi birden çok aşama içinde ele alınır. Az gelişmiş ülkeler
bu tür planı kullanır. Bu tür planlamada planlar genel olarak üç aşamada tamamlanır. Bunlar;
1-Makro Planlama Aşaması: Harrod-Domar ve benzeri modellerin çizgisi içinde, üretim ve
yatırıma ilişkin olarak yapılacak makro eko.k çalışmayı içerir. Bu aşamada amaç, eko.deki
tasarruf oranını ve üretim düzeyini geçici olarak saptamaktır. Eko.nin kalkınma hızı, makro
model yardımıyla ve sermaye/hasıla oranı dikkate alınarak ve beklenen dış tasarruf miktarı göz
önünde tutularak hesaplanır. Milli gelir artışları için gerekli tasarruf ve yatırım düzeyi bu
aşamada ortaya konur. İhracat, ithalat ve görünmeyen kalemler gibi ödemeler dengesini
oluşturan büyüklüklerin projeksiyonları, kamu kesimini ilişkin tüketim ve finansman konuları
da bu aşamada ele alınır.
2-Sektör Analizleri Aşaması: Bu aşama, her şeyden önce eko.nin kaç sektöre ayrılacağı
konusunda bir karar vermeyi gerektirir. Bu yapıldıktan sonra, her sektörde üretilecek malların
miktarları, saptanmaya çalışılır. Bunun için planlı dönem kapsamına giren nihai mal talepleri
tahmin edilir. Bu çerçeve içinde hesaplanacak üretim hedeflerini gerçekleştirmek üzere her
sektörde ne kadar yatırım yapılacağı hesaplanır. Bunun için sektörel sermaye/hasıla
katsayılarının veya matriksinin bilinmesi gerekir.
3-Proje Seçimi Safhaları: çalışmalarla ortaya çıkan planın temel çerçevesi, projelerle
tamamlanır. Projeler, planın en önemli kısmını oluşturur. Çünkü, bir plan aslında, belli ölçülere
göre seçişlmiş projeler bütünü ile uygulanabilirlik kazanır. Bu bakımdan, önceki iki aşamada
ortaya çıkan plan çerçevesini projelerle tamamlamak gerekecektir. TR’de bugüne kadar
hazırlanmış olan planlarda bu yaklaşım uygulanmış ve planlar her aşamanın sonuçlarına göre
aşamalar arası bağlantılar kurularak tamamlanmıştır.

1.5.1. KALKINMA HIZININ PLANLANMASI:
Bir kalkınma planı hazırlanırken yapılması gereken ilk iş plan dönemini saptamaktır. Planlar
uzun ve orta dönemli olabilirler. Uzun dönemli hedefler 15-20 yıllık bir süreyi, orta dönemli
planlarda 5-7 yıllık bir süreyi kapsar. Süre belirlendikten sonra, makro planın başlangıç
noktasını kalkınma hızı oluşturur. Bir ülke eko.sinde kalkınma hızını etkileyen pek çok faktör
vardır. Doğal kaynaklar, girişimci sayısı, yetişkin işçi ve idareci sayısı ve sermaye bunlar
arasında sayılabilir. Az gelişmiş ülkeler açısından kalkınma planlarının asıl amacı, optimal bir
sermaye birikimini yani tasarruf olanağını sağlamak olmaktadır.
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Kalkınma hızı planlanırken, öncelikle eko.nin görünümü ve olanakları sağlıklı bir şekilde
saptanmalı, geçmişteki ve gelecekteki gelişme eğilimleri araştırılmalıdır. Buna göre, önceki
gelişme hızı tatminkar bulunabilir ya da daha yüksek bir kalkınma hızı seçilebilir. Seçilen bu
hız için gerekli yatırıma olanak veren tasarrufların ve dış kaynak miktarının hesaplanması
gerekir. Hesaplanan bu miktarın cari tasarruflarla karşılaştırılması ve böylece toplumun
tüketimden ne kadar fedakarlık yapacağı ve ek dış kaynak miktarının ne olacağı belirlenmelidir.
Sonuç olarak, ya istenen gelişme hızının geçekleşmesi için toplam tasarruflar etkin tedbirlerle
arttırılarak yatırımlara dönüştürülecek ya da tüketimi gerekli oranda kısma olanakları yoksa
gelişme hızının daha düşük bir düzeyde saptanması yoluna gidilecektir. İstenen kalkınma
hızının gerçekleştirilmesi, eko.de toplam tasarrufların arttırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Kişisel, kurum ve kamu tasarrufları.
Tasarruflar
Yabancı özel sermaye ve dış yatırımlar.
Yurt içi tasarruflar, istenen kalkınma hızı için gerekli yatırımları karşılayacak biçimde
arttırılmaya çalışılmalıdır. Bubub bazı yolları;
Kişisel tasarruflar arttırılmalıdır. Ancak, bazı faktörler nedeniyle arttırılamıyorsa, devlet kurum
tasarruflarını teşvik edici bir yol uygulayabilir. Örneğin, kurum karlarından alınan vergiler
azaltılabilir. Eğer özel kesim kişi ve kurum tasarrufları gerekli yatırım düzeyini finanse
edemeyecekse devlet vergi oranlarını yükseltebilir ya da özel ve kamu tasarruflarının gerekli
yatırımları karşılayamayacağı anlaşılırsa, birçok azgelişmiş ülkenin başvurduğu açık finansman
politikasına yönelinebilir. Bu yaklaşım, enflasyonist politikanın ikame edilerek zorunlu
tasarrufa yönelme anlamı taşır. Enflasyonun, nüfusun gelir düzeyi düşük olan geniş bir
kitlesinin reel gelirini azaltıcı yönde sakıncaları vardır.
Kalkınma hızı, yurt içi ve yurt dışı tasarruflar açısından TR’deki planlar:
(1963-1967) Birinci beş yıllık kalkınma planı: Kalkınma hızı:%7, GSMH:%18.3 kabul edilmiş
fakat kalkınma hızı %6.7 civarında gerçekleşmiştir.
(1968-1972)İkinci beş yıllık kalkınma planı: Kalkınma hızı:%7, toplam tasarrufların GSMH’a
oranı ort.:%22.7 olarak kabul edilmiş, gerçekleşen kalk. hızı ilk 4 yılda %6.9, her iki dönemde
ise %6.8 dir. (1973-1995) 22 yıllık perspektif plan: kalkınma hızı ort. :%8.9 kabul edilmiş,
Üçüncü beş yıllık dönemde kalk. hızı %8, tas. GSMH’ye oranı %23.3 gerçekleşen hız ise %6.5
tir. Dördüncü “ “ GSMH’ nin ort.%8 artması planlanmıştır.
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1.5.2. SERMAYE/HASILA ORANI:
Kalkınma hızının sağlanması için gerekli yatırım miktarını hesaplamada kullanılan
yöntemlerden biridir. Az gelişmiş ülkelerin kalkınma planlarında yer alır.
1-Sermaye/Hasıla Oranının Plan Modellerindeki Yeri: Sermaye/hasıla oranı, hasılada bir birim
artış sağlamak için ne kadar yatırım yapılacağını gösteren katsayıdır.
k=I/Y k=sermaye/hasıla oranı katsayısı, I=yatırım ve Y=gelir artışı.
a-Ortalama Ve Marjinal Sermaye/Hasıla Oranları:
kt=Kt/Yt
Yt=t
yılındaki
gelir,
Kt=t
yılındaki
sermaye
stoku
Marjinal s/h oranı =Belli bir dönem içinde sermaye stokundaki artışlar/gelir artışları.
Ortalama s/h oranı=Herhangi bir andaki toplam sermaye stoku/toplam gelir.
b-Sabit, Tarihsel Ve Tahmini Sermaye/Hasıla Oranları:
Sabit s/h oranı=Sermaye/Hasıla Ceteris paribus varsayımına dayanır. Toplumdaki sermaye
dışındaki üretim faktörleri ile zevk ve tercihlerin sabit kaldığı ve yaşama düzeyinde meydana
gelen değişmelerin hasıla üzerinde harhangi bir etkisi olmadığı varsayılır.
Tarihsel s/h oranı=Geçmiş yıllardaki gelir ve sermayede gözlenen değişmelere göre hesaplanan
katsayıdır.
Tahmini s/h oranı=İşgücü ve diğer kaynaklarda gelecekte meydana gelmesi beklenen
değişikliklere göre tahmin edilen s/h oranıdır.
c)Net Ve Gayri Safi Sermaye/Hasıla Oranları:
Eğer amortismanlar hasıladan düşülerek hesaplama yapılmışsa net s/h oranı söz konusudur.
d)Cari Ve Teknolojik Sermaye/Hasıla Oranları:
Teknolojik s/h oranı=Eğer bir proje tamamlanmışsa normal bir kapasite kullanımı varsayımı
altında yapılan üretimle sermayenin ilişkilendirilmesidir.
cari s/h oranı=Proje henüz bitirilmemiş ve yine de üretime geçilmiş ise, bu aşamadaki üretimyatırım ilişkisi cari s/h oranını verir.
e)Sektörel Ve Toplam Sermaye/Hasıla Oranları:
Toplam s/h oranı, sektörel
.k=a1.k1+a2.k2+...+an.kn

katsayıların

ortalaması

alınarak

elde

edilebilir

Kalkınma hızı için gerekli yatırımların ne olacağının ya da kalkınma hızının milli hasıla
cinsinden hesaplanması:
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Herhangi bir t döneminde gelirin belli bir kısmının tasarruf edildiğini varsayalım. Y geliri ve S
de tasarruf hacmini gösterirse, tasarruf fonksiyonu; St=s.Yt şeklinde yazılabilir.Burada s,
tasarruf eğilimini vermektedir. Yatırım fonksiyonu ise, Yt=It =k. Burada  katsayısı,
hasıla/sermaye oranıdır. Bu katsayının tersi ise sermaye/hasıla katsayısını verir.Bir denge
koşulu olarakyatırım-tasarruf eşitliğinin ele alınırsa, It=St dir. Buradan Yt/Yt=s/k=g elde
edilir.(g=kalkınma hızı)Buna göre, t+1 döneminin geliri, t dönemine ait gelirin (1+g) ile
çarpılmasına eşit olmaktadır. Şu halde, t döneminin geliri, Y0 başlangıç yılına ait geliri ifade
etmek üzere,
Yt=(1+g)tY0 olur. Milli gelirin istenen gelişme hızına ulaşmak için gerekli tasarruf ve yatırım
miktarıs=k.g dir.
Makro plan aşamasında kalkınma hızı saptanırken sadece milli gelir artışı cinsinden değil, kişi
başına gelir artışı cinsinden de bu hedefin belirlenmesi önemlidir. Bu durumda nüfus artışı
önem taşıyacaktır. Bunun nedeni, nüfus artışının kişi başına düşen geliri etkileyen önemli bir
faktör olmasıdır. Sonuçta eko.nin kalkınma hızının, nüfus artış hızı ile kişi başına düşen milli
gelir artış hızının toplamına eşit olduğu sonucuna varılır.(g=s/k=p+r) p=nüfus , r=kişi başına
düşen gelir artış hızı.
2-Sermaye/Hasıla Oranına Yöneltilen Eleştiriler:
a-Sabitlik(Ceteris Paribus) Varsayımı: Bir çok kalkınma modelinde s/h nin uzun dönemde sabit
kalacağı varsayılmıştır. Oysa bu varsayımın az gelişmiş ülkeler açısından geçerli olduğunu ve
bu nedenle de s/h oranının sabit kalacağını ileri sürmek güçtür. Az gelişmiş ülkelerde yaşama
düzeyinde meydana gelen iyileşmeler üretimi arttırabilir. Dolayısıyla zengin ülkelerde s/h
oranında değişme beklenmezken az gelişmiş ülkelerde bunun sonucunda katsayı düşebilir. S/H
oranının az gelişmiş ülkelerde sabit kalmayacağının diğer bir nedeni de, bu ülkelerin
kalkınmaları için gerekli olan teknolojileri ithal etmek belli bir maliyetle
gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum sermaye gereksinmesini değiştirerek katsayının artmasına
yol açabilecektir.
b-Sermayenin Üretimin Tek Faktörü Kabul Edilmesi: Sermaye yanında döviz, yetişkin işgücü
gibi faktörlerinde kalkınmanın stratejik unsurları olduğu açıktır. Özellikle az gelişmiş ülkeler
için bu faktörler büyük önem taşır.
c-Yatırımların Olgunlaşma Süresi: Bu süre, s/h oranını etkiler. Süre ne kadar uzunsa üretim
artışı o kadar geç sağlanacak ve s/h katsayısı büyüyecektir. Çok kısa zaman süresi de bu
katsayıyı yükseltebilir.
d-kapasite Kullanımı: Bir sektörde veya eko.de atıl kapasite varsa s/h oranı düşük olacaktır.
Çünkü, yatırım yapılmaksızın kapasiteyi tam kullanarak üretimi arttırmak ve dolayısıyla s/h
oranını küçültmek mümkündür. Ayrıca, yatırım projelerinin bölünmez oluşu ve sermaye
stokunun kullanılma oranlarındaki değişmeler sabit kabul edilen s/h oranını etkiler.
e-Piyasa Mekanizmasının Eksikliği: Buna göre, ülkelerin piyasaları, bilgisizlik, tekeller,
kısıtlamalar ve ticari faaliyetlerde örgütlenme eksikliği gibi nedenlerle bozuk işlemekte ve kar
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oranları firmalar, sanayi dalları ve sektörler itibariyle büyük farklılıklar göstermektedir. Kar
paylarının çeşitli projeler için farklı oluşu da s/h oranının etkilenmesine yol açabilir.
f-Tanımlama Ve Ölçme İle İlgili Sorunlar: S/H oranına ilişkin en önemli sorun da “sermaye”
ve “hasıla” kavramlarının tanımı ve ölçülmesindeki güçlüklerdir. Örneğin, bir takım yatırım
harcamasının tüketim harcaması mı yatırım harcaması mı olduğu konusunda kesin bir ölçü
yoktur. Ya da rant ve benzeri kavramların hasıla içinde gösterilip gösterilmeyeceği tartışma
konusudur. Ayrıca katsayıların ölçülmesine ilişkin istatistiksel sorunlar da vardır.

1.5.3. MAKRO AŞAMADA DENGELER:
Makro aşama;
a-Plan dönemi içinde ulaşılması hedef alınan gelir düzeyini saptamak
b-Kalkınma hızına erişmek için yapılması gereken yatırımları, s/h katsayısı yardımıyla
hesaplamak
c-hesaplanan gelirin, tüketim-yatırım arasında bölünüşünü, ithalat ve ihracat kalemlerinin
tahminlerini yapmak, yapılacak yatırımların finansman tablosunu hazırlamak
d-Kaynak-harcama dengesi, yatırım-tasarruf dengesi, finansman dengesi ve ödemeler dengesi
çalışmalarının yapılması ile tamamlanır.
1-Kaynaklar-Harcamalar Dengesi: Bir eko.deki toplam kaynaklar, GSMH ile dış tasarruflardan
oluşur. Bu kaynaklar, eko.de yatırım ve tüketim harcamaları arasında bölüşülecektir.
Harcamalar ise, yatırım ve tüketim harcamalarından oluşmaktadır.
2-Yatırım-Tasarruf dengesi: Planlı dönemde öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi,
tasarruflarda gerekli olan artışların sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Ağırlık iç tasarruflara
verilmiştir. Dış tasarrufların planlı dönem içinde azalmasına karşılık, iç tasarrufların giderek
artması öngörülmüştür.
3-Finansman Dengesi: Ek finansman ihtiyacının doğru tahmini için makro aşamada kamu gelir
ve giderlerinin tahmin edilmesi gerekir. Kamu harcı , cari harç., yat, harcı ve transfer
harcamalarından oluşmaktadır. Kamu gelirleri ise vergi ve benzeri kalemlerdir.
4-Ödemeler Dengesi: Bu aşamada ödemeler dengesinde yer alan ihracat, ithalat, görünmeyen
kalemler ve sermaye hareketlerine ilişkin büyüklüklerin plan dönemine ait tahminlerinin
yapılması gerekir. İhracatın tahmininde, gelir, fiyat ve ikame esnekliklerinin hesaplanması
gerekecektir. İthalatta ise, yurt içi toplam tüketim harcamalarını bilmek ve bunun ithalat payını
hesaplamak gerekir. Görünmeyen kalemler içinde ise dış borç faiz ödemeleri vardır. Son olarak
sermaye hareketleri ödemeler dengesinin denkleştirici kalemidir.
Kaynak-Harcama dengesinde ve Yatırım-tasarruf dengesinde yer alan dış tasarruflar aslında
cari işlemler açığından başka bir şey değildir.Çünkü, cari işlemler açığı eko.de dış kaynaklarla
karşılanması gereken tasarruf açığını gösterir.
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1.6. SEKTÖR ANALİZLERİ:
1.6.1. INPUT-OUTPUT ANALİZİ:
1-Temel İnput-Output Modeli:
İnput-Output sisteminin birinci temel varsayımı, her mal veya mal grubunun bir tek endüstri
veya sektör tarafından üretiliyor olmasıdır. Bunun doğal sonucu olarak, her malın üretiminde
yalnız bir üretim tekniği kullanılmakta ve her sektör yalnız bir mal üretmektedir. İkinci
varsayımda, üretim miktarı ne olursa olsun, üretimde kullanılan inputlarla üretim arasında belli
ve sabit oranda bir ilişkinin varlığıdır. Üçüncü varsayım ise, sektörler arası ilişkilerin
bazılarının model dışında tutulmasıdır. Örneğin, model, sektörler arasında mal alışverişini
kapsadığı halde, input ikameleri ve alışveriş dışında kalan dışsal tasarruflar ve kayıplar
şeklindeki ilişkiler modelde yer almamaktadır.

1.6.2. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA:
1-Doğrusal Programlama Ve Input-Output Analizinin Birbirini Tanımlayan Ve Birbirinden
farklı Olan Yönleri:
a-İnput-output modeli her şeyden önce, bir tutarlılık modelidir. Bu modelde sayısal olarak
belirlenmiş bir hedefin gerçekleştirilmesi için sektörlerin ne kadar üretim yapacakları araştırılır.
Doğrusal programlama modeli ise, bir optimizasyon modelidir. Bu modelde sabit bir hedef
yoktur ; aksine hedefin sadece yönü bilinir.
b- Input-Output analizinde malların sektör veya endüstriler tarafından üretildiği kabul
edilmektedir. Oysa doğrusal programlamada, endüstri veya sektör yerine faaliyet kavramı
kullanılmaktadır.
c-Input-Output modelinde her mal veya mak grubu bir tek sektör veya endüstri tarafından
üretiliyor kabul edilir ve bunun doğal sonucu olarak her malın üretiminde yalnız bir üretim
tekniği kullanıldığı ve her sektörün yalnızca bir mal ürettiği varsayılır. Bu varsayım doğrusal
programlamada yumuşatılmıştır. Buna göre, bir mal bir veya çok faaliyetle üretilebilinir ; aynı
zamanda bir faaliyetle birden fazla mal üretme olanağı vardır.
d- Input-Output modelinin doğrusallık varsayımı, doğrusal programlamada da kabul
edilmektedir. Buna göre, Input-Output modelinde bir sektör, doğrusal programlamada da bir
faaliyet tarafından kullanılan inputlar, o sektör veya faaliyetin doğrusal bir fonksiyonu
olmaktadır.
e- Input-Output modelinde faktörler arasında ikamenin olmadığı varsayılmıştır. Oysa doğ.
Programlamada inputlar arasında ikame mümkündür.
f-İki model arasında şekil yönünden de bir takım farklılıklar vardır. Bir kere, doğrusal
programlamada bir amaç fonksiyonu açık olarak sistemde yer alır. Ayrıca bilinmeyen sayısı
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denklem sayısından çoktur. Oysa Input-Output analizinde bilinmeyen sayısı denklem sayısına
eşittir.
g-Doğrusal programlamada gölge fiyatlarının olması modelin Input-Outputa olan üstünlüğünün
bir ifadesidir.
h- Input-Output sisteminin, hiçbir kaynak sınırlamasının olmadığı ve her malın tekbir faaliyetle
üretildiği doğrusal programlamanın bir sonucudur.
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2.1. PLAN VE PLANLAMA
Genel anlamda ‘ulusal planlama’, politik olarak belirlenmiş ulusal amaçları, belirli bir sürede
gerçekleştirmek için alternatif stratejiler arasında seçim yapabilmek ve sermaye, yetişmiş insan
gücü ve doğal hammaddeler gibi sınırlı kaynakları birbiriyle yarışan alanlar arasında akılcı
(rasyonel) bir biçimde tahsis edebilmek için kullanılan bir tekniktir. Diğer bir deyişle planlama,
ekonomideki kaynak tahsisi kararlarına, önceden belirlenmiş ve birbirleri ile tutarlı hedeflere
ulaşmak amacıyla yapılan müdahaledir (Arınsoy, 1986).
Ancak planlama ile makro ekonomik istikrarı sağlamaya ve piyasa aksaklıklarını gidermeye
dönük olarak gerçekleştirilen genel anlamdaki kamu müdahalelerini (para ve maliye
politikaları, teşvikler, rekabetin korunmasına ilişkin uygulamalar vb.) birbirinden ayırmak
gerekir. Planlama, bugünden geleceğe uzanan eylemlerin hepsini kapsar ve gelecekle ilgili
öngörülerde bulunurken geleceği biçimlendirmeyi amaçlar. Oysa yaygın anlamıyla devlet
müdahalesi, ekonomideki dengesizlikleri düzeltme eylemidir.
Bir başka ifade ile ulusal planlama; bir ülke ya da bölgeye ait tüketim, yatırım, tasarruf, ihracat,
ithalat ve benzeri temel ekonomik ve sosyal büyüklüklerdeki değişiklikleri, belirli öncelikler
gözetilerek önceden belirlenen akılcı hedefler doğrultusunda, belirli bir sürede etkilemek,
yönlendirmek, kontrol etmek ve uzun dönemli ekonomik karar alma sürecini koordine etmek
için harcanan bilinçli devlet çabası olarak tanımlanabilir (Todaro, 1992).
Devlet ya da hükümet politikalarının koordinasyonu ve akılcı bir çizgiye oturtulması
planlamanın en önemli işlevini oluşturur. Bu nedenle planlama, alternatif politikaların ve
amaçların fayda ve maliyetlerini belirlemekte kullanılan bilgiyi organize eden bir araç olarak
da düşünülebilir.
Belirli öncelikler gözetilerek oluşturulan ‘ulusal amaçlar’ ve bunların somuta indirgenmiş hali
olan ‘hedefler seti’ ile ‘kaynakların akılcı kullanımı’ ulusal planlamanın çerçevesini çizen
anahtar kavramlardır. Akılcı kullanım, kaynakların sektörler ve bölgeler arasında belirli
öncelikler çerçevesinde zamana yayılarak yapılabilir (feasible), tutarlı ve optimum şekilde
dağıtılmasıdır. Genel amaç olan "toplumsal refahın yükseltilmesine” yönelik olarak ulusal
planlarda sıkça rastlanan amaçlardan bazıları şunlardır:
-Hızlı ve dengeli büyüme
-Kişi başına milli gelirin artırılması
-Tam istihdamın sağlanması
-Kapasite kullanımının artırılması
-İnsan gücü kaynaklarının niteliğinin yükseltilmesi
-Yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılması
-Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi
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-Çeşitlendirilmiş ve kendi kendine yeterli bir ekonomik yapının oluşturulması
-Sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme ortamı yaratılması
-Sanayileşmenin hızlandırılması
-Bilim ve teknoloji alanında atılım yapılması
-Ödemeler dengesinin iyileştirilmesi
-Enflasyonun aşağı çekilmesi
-Dış dünya ile bütünleşme
-İdari yapının iyileştirilmesi
Ulusal amaçlar ve buna bağlı olarak oluşturulan hedefler seti, ulusal planın ayrılmaz parçaları
olmakla birlikte, tek başlarına bir plan oluşturamazlar. Plan, bu amaçlara nasıl ulaşılacağını;
kaynakların nasıl kullanılacağını ve hangi araçlardan yararlanılacağını göstermek zorundadır.
Plan amaçları, her ülkenin kendi koşullarına ve politik tercihlerine bağlı olarak değişiklik
gösterilebilir. Önemli olan, amaçlar ve hedefler arasındaki dengenin sağlanması ve alternatif
maliyetlerin göz önünde bulundurulduğu öncelikler setinin belirlenmesidir.
Amaç ve hedeflerin göreli ağırlıklarının ve önceliklerinin araştırılması, plan stratejisi kavramını
gündeme getirir. Plan stratejisi, kalkınma hedeflerine varabilmek için uygulanacak politika ve
alınacak tedbirlerin genel çerçevesini çizen ve belli bir dönem için genellikle değişmezlik
niteliği olan direktifler topluluğudur.

2.2. PLAN ÇEŞİTLERİ
Ekonomik planlar, hazırlanış amacı bakımından ya istikrarcı ya da kalkınmacıdır (Waterston,
1966). Güçlü özel sektörü ve gelişmiş pazar yapısı olan ileri sanayi ülkelerinde uygulanan
istikrarcı planlamanın temel amacı, genelde ekonomik istikrarı sağlama ihtiyacının belirlediği
sınırlar ve yürürlükteki ekonomik ve sosyal yapı çerçevesinde ülkedeki sermaye stoku, işgücü
ve diğer kaynakların tam istihdamını sağlayacak şekilde etkili bir talep düzeyi oluşturulmasıdır.
Planın amaç ve hedeflerine ulaşmak için benimsenen politika ve önlemler, parasal ve mali
önlemlerce kontrol edilen pazar ve talep kanalıyla çalıştırılır.
Son elli yıllık deneyimlere bakıldığında, özellikle kaynakları sınırlı olan gelişmekte olan
ülkelerde, ortak amaç olan dengeli, sürdürülebilir ve hızlı kalkınmanın en emin ve dolaysız
olarak, iyi hazırlanmış ve başarıyla uygulanmış kalkınma planları ile sağlanabildiği
görülmektedir. Bu nedenle, hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde, uzun yıllardan beri
‘ulusal kalkınma planları’ hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ulusal kalkınma planlarıyla
amaçlanan kalkınma, yalnızca üretimin ve kişi başına milli gelirin artırılmasından ibaret
olmayıp gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi, bölgelerarası gelişmişlik farklarının
azaltılması, kısaca ekonomik ve sosyokültürel yapının iyileştirilmesi anlamına gelmektedir.
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Ulusal bir kalkınma planının uygulanabilmesi için devlet (ya da hükümet) desteği gerekiyor
olmakla birlikte, kamu mülkiyetinin artırılması zorunlu değildir. Ancak, ekonominin sağlıklı
işleyişi için gerekli bazı altyapı projeleri ile özel sektörün istekli olmadığı ya da finansal
gücünün yeterli olmadığı bazı büyük ve riskli projelerin devlet tarafından gerçekleştirilmesiyle
kamu mülkiyeti artabilir. Buna karşılık, politik tercihlere bağlı olarak bazı kamu kuruluşlarının
özelleştirilmesi ile bu durumun tersi de gerçekleşebilir. Ayrıca, yatırımları teşvik etmek,
rekabet ortamını yaratmak, para ve maliye politikalarıyla ekonomik istikrarı sağlamak gibi
dolaylı yollarla desteklenen özel sektör, hedeflenen plan amaçlarına ulaşmada ana rolü de
üstlenebilir. Diğer taraftan devletin planlama aracılığıyla hem kendi yatırım politikaları, hem
de alternatif yatırım stratejilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusunda özel
sektörü bilgilendirmiş olması, özel sektör yatırım kararlarının daha akılcı bir temele oturmasını
sağlar.
Devletin etkin fakat dolaylı bir rol üstlendiği ekonomiler, genellikle yatırım projelerinin
çoğunun özel sektör tarafından yürütüldüğü gelişmiş piyasa ekonomileridir. Bu ülkelerde
uygulanan planlama, kalkınmacı olmaktan çok, ekonomik ve yapısal dengesizlikleri düzeltmeyi
ve büyümeyi amaçlar. Ancak, bu tip ülkelerin planlarında, kalkınma planlaması unsurlarına hiç
rastlanmaz demek de zordur. Gelişmiş pazar ekonomilerinde uygulanması gereken planlamanın
derecesi konusunda değişik görüşler olmasına rağmen, az ya da çok hemen her ülkede
ekonomik planlama yapılmaktadır. Kalkınma planlarının çoğu ise, gelişmiş pazar
ekonomilerinin tersine kamu mülkiyetinin ve kontrolünün göreli olarak daha etkili olduğu
‘karma’ ekonomilerde uygulanmaktadır. Pazar mekanizmasının işlemesine izin vermeyen ya
da sınırlı ölçüde veren sosyalist ekonomilerde hazırlanan ve uygulanan planlar da
kalkınmacıdır. Göreli olarak daha demokratik olanları bulunmasına rağmen, bu tip ekonomiler
literatürde ‘kumanda ekonomileri’ ya da ‘merkezi planlı ekonomiler’ olarak tanımlanmaktadır.
Ekonomik ve politik sistemlere bağlı olarak planlara yüklenen görev ve işlevler de
farklılaşmaktadır. Bu açıdan planlar nitelikleri ve uygulanış biçimleri bakımından beşe
ayrılmaktadır:
1. Emredici Merkezi Fiziksel Planlama (Eski SSCB, Çin)
2. Emredici ve Özendirici Planlama
a. Sosyalist Rekabetçi Planlama (Eski Yugoslavya)
b. Demokratik Rekabetçi Planlama (Hindistan, Pakistan, Türkiye)
c. Kooperatif ya da Uzlaşmacı Planlama (Japonya, G.Kore)
3. Yol Gösterici Planlama (Fransa)
4. Tahmin Edici Planlama (Hollanda)
5. Formal Planlama (Latin Amerikan Ülkeleri, Bazı Afrika Ülkeleri)
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Kalkınma planları, kapsadıkları süreler bakımından da çeşitlilik gösterirler. Bunları dört grupta
toplamak mümkündür:
1. Uzun Dönemli Planlar : 10 ya da daha fazla yılı kapsayan perspektif planlar.
2. Orta Dönemli Planlar : Üç-Beş Yıllık Kalkınma Planları.
3. Kısa Dönemli Planlar : Yıllık ya da daha kısa süreli ekonomik program ve planlar.
4. Değişken ya da Esnek Planlar : Gelecekteki üç ya da beş yılı kapsayan ve her yıl
yeniden hazırlanan (rolling) plan ve programlar.
Bütüncül Kalkınma Planlaması
Ekonomik planlar, ister istikrara isterse kalkınmaya yönelik olsunlar, kapsamları bakımından
ya ‘bütüncül’ (comprehensive) ya da ‘kısmi’ olurlar (Waterston, 1966). Bütüncül planda yer
alan hedefler ulusal ekonominin belli başlı bütün alanlarını göz önünde bulundururken kısmi
planlar ulusal ekonominin yalnızca bir bölümünü (sanayi, tarım, enerji ya da kamu sektörü, vb.)
kapsar. Kısmi planlar sektörel olabileceği gibi bölgesel de olabilirler.
Bütüncül plan, ülke kaynaklarını, ekonomisini ve sosyal yapısını bir bütün olarak ele alıp
siyasal olarak önceden belirlenen sosyoekonomik hedeflere erişmek için mevcut kaynakları
akılcı bir biçimde yönetmeyi amaçlayan ve teknik tutarlılık hesapları bu çerçevede yapılarak
hazırlanan bir plan türüdür. Pazar mekanizmasının işleyişine ve belirleyiciliğine göreli olarak
daha az önem veren, ancak tümden reddetmeyen bütüncül planlama, esas olarak girdi ve
çıktıların kullanılmasıyla oluşturulan madde dengelerini temel alan ve idari niteliği ağır basan
bir kaynak tahsisi yapar. Bütüncül plan, geniş kapsamlı kamu yatırım planlamasının yanı sıra,
bununla ve diğer genel hedeflerle uyumlu olarak özel sektörün planlanmasını da içerir.
Bütüncül planlamada, siyasal tercihler ile planlama faaliyetinin çakıştırılması ve
bütünleştirilmesi olgusu üzerinde titizlikle durulur. Tutarlı ve işlerliği olan bir planlama
yapabilmek, ekonomik politikalar konusunda karar alma ve tercih yapma durumunda olan
siyasal otoritenin amaçları ile plan amaçlarının bütünleştirilmesine bağlıdır.
Türk Kalkınma Planlarının Niteliği ve Türkiye’de Planlama
Türkiye’de, kalkınma planları hazırlanmak suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın
hızlandırılması amacıyla 30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı olarak Devlet Planlama
Teşkilatı kurulmuştur. Daha sonra 1961 Anayasası ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı
demokratik yollarla gerçekleştirmek için kalkınma planlarının hazırlanması hükme
bağlanmıştır.
Türkiye’de 1960 yılından beri uygulanan ‘demokratik rekabetçi planlama’ , genellikle çok
partili ve demokratik yoldan kalkınmayı benimsemiş karma ekonomik yapıya sahip ülkelerce
uygulanmaktadır. Bu tip ülkelerde, üretim araçlarının bir kısmına devlet, bir kısmına da özel
sektör sahiptir. Hukuksal dayanağını Anayasa’dan alan ve kamu kesimi için emredici, özel
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kesim için özendirici olan Türk Kalkınma Planlarında yol gösterici niteliklere de rastlamak
mümkündür. Özel kesimin, yol gösterici plan hedeflerine uygun davranışını sağlamak için
makro-ekonomik politikalar ve teşvik tedbirlerinden yararlanılmaktadır. 1980 yılının başından
beri uygulanmakta olan ‘kamu kesiminin ekonomideki ağırlığını azaltma ve serbest pazar
ekonomisine geçme’ stratejisine bağlı olarak pazarın önemi göreli olarak artmış ve kalkınma
planları giderek daha yol gösterici bir nitelik kazanmıştır.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın beşer yıllık dönemler için hazırladığı ve hükümetlerin Meclise
sunduğu Türk Kalkınma Planları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından
kararlaştırılır. Kalkınma planları, DPT tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunda
görüşülerek Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanan yıllık programlarla uygulamaya geçirilir.
Yıllık programlar, kalkınma planlarında benimsenen hedef ve politikalarla tutarlı olarak Devlet
Planlama Teşkilatı tarafından ilgili kuruluşların görüşlerinin de alınmasıyla hazırlanır.
Plan sistematiğine göre hazırlanan yıllık programlar, o yıl için ulaşılacak hedefleri ve izlenecek
politikaları belirler ve kamu yatırımlarının sektörler ve bütçe türleri itibariyle tahsisini gösterir.
Bütçe ve kamu kuruluşlarının iş programlarının, yıllık program hedef ve politikaları ile tutarlı
olması gerekmektedir. Kalkınma Planlarının hazırlanması aşamasında oluşturulan ve toplumun
çeşitli kesimlerinden uzman kişilerin yer aldığı Özel İhtisas Komisyonları (Ö.İ.K.) Türkiye'de
uygulanan planlamaya katılımcı bir nitelik kazandırmaktadır. Plan ve programların hedef ve
politikalarının belirlenmesinde ve sektör ve alt sektör planlarının hazırlanmasında, kamu ve
özel kesim temsilcileri ile planlama teknisyenlerinden oluşan özel ihtisas komisyonlarının
hazırladığı ancak bağlayıcı olmayan raporlardan da büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu süreç,
planın temel öğelerinin toplumun çeşitli kesimlerinin paylaştıkları ortak görüşler çerçevesinde
şekillendirilmesi ve planın bütün kesimlerce benimsenmesi açısından özel önem taşımaktadır.

2.3. GENEL PLANLAMA SÜRECİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA
2.3.1 PLANLAMA SÜRECİ
Planlama süreci, hükümetin ortaya koyduğu amaç ve önceliklere bağlı olarak belirlenen
hedeflerin ve bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için gereken ilke, politika ve tedbirlerin
saptanmasıyla, diğer bir deyişle planın hazırlanmasıyla başlayan ve daha sonra bu planın
uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesiyle süren bir etkinlikler bütünüdür. Her ülkede
benimsenen planlama süreci, büyük ölçüde o ülkede geçerli olan politik sisteme bağlıdır.
Genel olarak planlama sürecinin üç ana aşamadan oluştuğu söylenebilir. Birinci aşama,
planların hazırlanması, ikinci aşama uygulanması ve üçüncü aşama uygulamanın izlenmesi ve
değerlendirilmesidir (Özşen, 1987). Genellikle birlikte ele alınan ikinci ve üçüncü aşama, bu
çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Buna karşılık; çalışma kapsamında, birinci aşama olan
“plan hazırlama süreci”, kavramsal düzeyde ve teknik ayrıntıları ile birlikte ele alınmış ve bu
sürecin Türkiye’deki uygulamaları üzerinde durulmuştur.
Plan hazırlama, ülkenin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulması ve uygulanması
sırasında değişik kurum ve kişilerin karşılıklı etkileşimini içeren karmaşık bir süreçtir. Bu
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süreçte yer alanlar arasında; politikacılar, planlamacılar, istatistikçiler, sektör temsilcileri (özel
ve kamu) ve araştırmacılar sayılabilir. Araştırma ile planlama, bir bütünün ayrılmaz iki parçası
gibidir. Sosyoekonomik değişkenler arası ilişkilerin çok iyi bir şekilde araştırılıp analiz edildiği
araştırma çalışmaları olmaksızın iyi bir plan ya da program hazırlamaktan söz edilemez.
Planlama süreci ile planın kendisi birbirinden farklı olgulardır. Plan, planlama sürecinin ilk
aşaması olan ‘plan hazırlama sürecinin sonuç ürünüdür. Plan hazırlama sürecinde her sektör,
makro hedeflerle tutarlı olarak ayrı ayrı yöntemlerle ele alınır ve farklı kaynak dağıtım kıstasları
uygulanır. Örneğin; ekonomik sektörlerde kaynak dağılımı temel olarak ekonomik etkinlik
(verimlilik) ilkesine göre yapılırken sosyal sektörlerde temel dağıtım ilkesi, toplumsal
gereksinimlerdir. Sektörlerin ayrı ayrı ve farklı dağıtım kıstasları uygulanarak ele alınması, plan
bütünlüğünü bozmaz. Önemli olan, sosyal ve ekonomik sektörlerin hem kendi aralarındaki hem
de alt sektör düzeyindeki karşılıklı çok yönlü ve karmaşık ilişkilerinin gözden kaçırılmamasıdır
(Karacal, 1987).

2.3.2 TÜRKİYE'DE
HAZIRLANMASI

KALKINMA

PLANI

VE

PROGRAMLARIN

Türkiye’de planlı sistemin yürütülmesine ilişkin planlama sürecinin plan hazırlama ve
uygulamayı izleme aşamasında yer alan etkinliklerin yerine getirilmesi doğrudan, uygulamanın
yönlendirilmesi ise dolaylı olarak (kamu yatırımlarının tahsisi gibi) Devlet Planlama
Teşkilatının temel görevleridir . Bu görevler, planlı dönemin başında 91 sayılı Devlet Planlama
Teşkilatı ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması
Hakkındaki Yasalar ile düzenlenmiştir.
1983 yılından bu yana yapılan düzenlemeler çerçevesinde bu yasalar yerine 540 sayılı Devlet
Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (EK-A1)
ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunmasına Dair
Yasa çıkarılmış bulunmaktadır.
Kalkınma Planının hazırlanması süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar;
1. Özel İhtisas Komisyonlarının kurulması ve bilgi toplama,
2. Plan stratejisinin saptanması,
3. Plan taslağının hazırlanması,
4. Plan taslağının TBMM’ne sunulması ve kabul edilmesidir.
Plan hazırlık çalışmaları, her şeyden önce araştırma ve bilgi toplama ile başlar. Plan
hazırlayabilmek için ülke gerçeklerinin bilinmesine, bunun için de ülkedeki doğal kaynakların,
insan gücünün ve ekonomik olanakların, özellikle toplumsal istek ve eğilimlerin saptanmasına
gerek bulunmaktadır. Bu gereksinmeyi göz önünde tutan yasa koyucu, Devlet Planlama
Teşkilatını planlama ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri, başta Devlet İstatistik Enstitüsü
(DİE) Başkanlığı olmak üzere, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve
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tüzel kişilerden isteyebilmekte doğrudan yetkili kılmıştır. Bu kurum ve kişiler istenen bilgileri
mümkün olan en kısa zamanda ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.
Plan hazırlık çalışmalarının başlangıcında, ihtiyaç duyulan konu ve sektörlerde Ö.İ.K.’ları
kurulur. Amaç, konu ile ilgili bilgileri toplamak, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının konu
ya da sektörle ilgili görüşlerini almak, sorunları saptamak, sektörlerle ilgili öngörülerde
bulunmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmaktır. Komisyonların koordinatörlüğünü
DPT uzmanları yapar. Komisyonlar, inceledikleri konu ve sektör için her türlü rakamsal bilgi,
görüş, öneri ve tedbirlerin yer aldığı bir rapor hazırlarlar. Raporlar daha sonra DPT tarafından
yayınlanır. Ancak, plan çalışmalarında geniş ölçüde yararlanılan bu raporlar, bağlayıcı nitelikte
değildir.
DPT Müsteşarlığı, gerek özel ihtisas komisyonları yardımıyla, gerekse diğer yollarla topladığı
bilgileri, çok yönlü ve teknik çalışmalar ile değerlendirdikten sonra hükümetin tercih ve
direktifleri doğrultusunda ve anayasal amaçları da göz önünde bulundurarak “Plan Stratejisi”
taslağını hazırlar. Bu taslak Yüksek Planlama Kurulunda görüşülüp onaylanarak Bakanlar
Kuruluna sunulur. Stratejinin Bakanlar Kurulunda görüşülüp kabul edilmesiyle Kalkınma
Planında yer alacak ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerin belirlenmesi için göz önünde
tutulacak amaçlar ile uygulanacak politikaların çerçevesini çizen ana ilkeler belirlenmiş
olmaktadır.
DPT Müsteşarlığı, bu stratejiye göre Kalkınma Planını hazırlar. Planda, makroekonomik
büyüklükler ve sosyal göstergeler çerçevesinde kalmak üzere, özel ihtisas komisyonu
çalışmalarından da yararlanılarak Plan Dönemi için sektör, mal ve etkinlik bazında hedefler ile
uygulanacak ilke, politika ve tedbirler yer alır.
Yüksek Planlama Kurulu ortaya çıkan “Plan Tasarısını” kabul edilmiş ana ilke ve hedeflere
uygunluk açısından değerlendirerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda
incelenip kabul edilen plan TBMM’ne sunulur (Şekil-A1). Önce TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda, daha sonra da Genel Kurulda görüşülen plan, Meclis Kararı ile yasalaşarak
yürürlüğe konulur.
Kalkınma Planları Yıllık Programlarla uygulama alanına konulmaktadır. Yıllık programların
Plana, bütçeler ile kamu kuruluşlarının iş programlarının ise yıllık programlara uygun olarak
hazırlanması gerekmektedir. Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından önce hazırlanır.
Bütçeler, Yatırım Programları ve diğer iş programları Yıllık programlarda kabul edilmiş olan
esaslar ve makro ekonomik hedeflere uygun olarak hazırlanır. Yıllık programlarla ekonomik
hedeflerin ve izlenecek politikaların belirlenmesini takiben hazırlanan Yatırım Programları ile
kamu yatırımlarının bu hedef ve politikalarla uyumlu olarak proje bazında sektörler, kuruluşlar
ve bütçe türleri itibariyle tahsisi yapılmaktadır.
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Şekil-a1

Yıllık Programlar DPT Müsteşarlığınca hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilir.
Kurul programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunca
onaylanan yıllık programlar, "Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair"
Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak Resmi Gazetede yayımlanır.
Yıllık programlar DPT Müsteşarlığınca hazırlanırken gerek yatırım, gerekse tedbir önerileri
bakanlıklar ve diğer ilgili kuruluşlardan istenir. Bu sırada, kamu yatırımlarıyla ilgili olarak
uygulayıcı birimler (Bakanlık ve diğer kuruluşların Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Birimleri, vb.) ile DPT arasında yoğun görüşmeler yapılır. Kalkınma Planı hedefleri ile uyumlu
olarak hazırlanan Kamu Yatırım Programı kapsamında, ilgili kamu kuruluşlarının yatırım
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talepleri beş yıllık bir perspektif içindeki gelişim tahminleriyle birlikte alınır ve değerlendirilir.
Kuruluşlar tarafından DPT Müsteşarlığına sunulan yatırım teklifleri, DPT tarafından hazırlanan
ve yatırım programı çalışmalarını başlatan Başbakanlık genelgesi ekinde her yıl kamu
kuruluşlarına gönderilen “Yatırım Programı Hazırlama Esasları” çerçevesinde hazırlanır.
Kamu yatırım programı çalışmaları (EK-A2), bütçe hazırlama çalışmaları (EK-A3) paralelinde
DPT, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı koordinasyonu ile yürütülmekte ve
Genel/Katma Bütçeli kuruluşların yatırımlarına (Konsolide Bütçe Yatırımları) ilişkin harcama
talepleri, hem DPT hem de Maliye Bakanlığınca vize edilerek onaylanmaktadır. 527 Sayılı Sari
İhale Kanunu’na tabi kuruluşlara ait yatırım projelerinin yıllara sari olan ihaleleri de DPT’nin
görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmakta, böylece projenin ilerideki yıllarda
doğuracağı kaynak ihtiyacı bir kez daha değerlendirilmiş olmaktadır. Konsolide bütçe
yatırımları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sektörel ve sektörler arası dengeler ve bölgesel
öncelikler gözetilerek bütüncül bir anlayışla tahsis edilen kamu yatırımlarının yalnızca bir
bölümünü oluşturmakta, kamu yatırımlarında bunun yanı sıra Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT), Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası ve Fon yatırımları da yer almaktadır. Ayrıca,
yatırım ödeneği tahsis edilmemekle birlikte, kamunun döviz ihtiyacını belirlemek ve izlemek
amacıyla Mahalli İdarelerin kredi kullanan projeleri de yatırım programında yer alır.
Yatırım projeleri, kamu kesiminde genel olarak üç aşamalı bir eleme ve seçim işlemine tabi
olurlar. Birinci aşamada, yani yatırımcı kuruluşlar düzeyinde, bir ölçüde diğer sektör ve
kuruluşlardan bağımsız bir biçimde, projeler hazırlanır, seçenekler oluşturulur, aynı amaca
dönük seçenekler arasında en uygun olanı seçilir ve sonra aynı işleme tabi tutulmuş diğer
projeler ile birlikte bir öncelik sıralamasına konularak ilgili Bakanlığın onayına sunulur.
İkinci aşamada, bir sektörün bir bölümünden ya da bütününden sorumlu Bakanlık düzeyinde
proje elemesi ve seçimi yapılır. Alt sektörler arası dengenin ve sektör için gelişme hedeflerinin
gözetilmesi gereken bu aşamada bazı politik tercihler de etkili olabilmektedir.
Üçüncü aşamada, “Yatırım Programı Hazırlama Esaslarına” ve bunun içinde yer alan “ön proje
formuna” uygun olarak hazırlanan yatırım teklifleri, DPT’ye sunulur. Bu teklifler, makro
hedeflere uygunluk, sektörel ve sektörler arası denge ve belirli sosyo-ekonomik kıstaslar ve
tercihlere uyumluluk açısından ele alınarak analiz edilir ve elemeye tabi tutulurlar. Elemeden
geçen projeler mali olanaklar çerçevesinde seçilerek ödenek tahsisleri yapılır ve yatırım
programı taslağını oluştururlar. Yatırım programı taslağı Yüksek Planlama Kurulunun onayına
sunulur.
Yatırımların uygulama programına alınabilmesi için yapılabilirlik etüdlerinin hazır olması
gerekir. Bu amaçla proje için genellikle önce etüd-proje ödeneği verilir. Yapılabilirlik
etüdlerinin program dönemi içinde sonuçlandırılması ve Devlet Planlama Teşkilatına
gönderilerek onaylattırılması halinde, yatırım uygulamasına başlanabilmesi için ödenek
verilebilmektedir. Aksi halde proje, ertesi yılın Yatırım Programına ertelenir. Ancak tip
projelerin kullanıldığı bazı sosyal sektör yatırımlarında (ilkokul binası vb.), doğrudan uygulama
aşamasına da geçilebilmektedir.

40

Yatırım Programı, Yıllık Programların uygulanmasına kolaylık sağlamak üzere her yıl
yayımlanan “Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararının” eki olarak Resmi Gazetede yayımlanır. Yatırım Programı, sektör ve kuruluş bazında
listelenmiş bulunan projelere tahsis edilen yıllık ödenekleri ve bunun hangi kaynaklardan (bütçe
türü) finanse edildiğinin yanı sıra projelerle ilgili geçmiş yıllardaki harcamaların toplamını,
projelerin maliyetleri, yerlerini, karakteristiklerini ve başlama-bitiş yıllarını da gösterir.
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar, Yıllık Programlarla belirlenen tedbir ve yatırımların
bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesiyle uygulanmaktadır. Plan
ve Programların uygulanması sırasındaki koordinasyonu sağlama görevi de DPT
Müsteşarlığına aittir. DPT Müsteşarlığı, gerektiğinde çeşitli kuruluşlarca birlikte yürütülmesi
gereken projelerin uygulanmasında ağırlığı bulunan merkez ya da bölge kuruluşlarından birine
koordinasyon görevi verebilir. Bu kuruluş, verilen görevin yerine getirilmesinde DPT
Müsteşarlığına karşı sorumludur. Yıl içindeki gelişmelere bağlı olarak yeni bir projenin
programa alınması, kuruluşların vereceği yapılabilirlik raporlarının analiz edilmesine dayalı
olarak, proje maliyeti belli bir limitin altında olanlarda YPK, bu limitin üstündekilerde YPK’nın
görüşü alındıktan sonra, Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. Hem programa yıl içinde alınan
projeler, hem de mevcut projeler için yıl içinde ihtiyaç duyulan ek ödenekler, ya aktarma
yoluyla diğer projelerden, ya kuruluş öz kaynaklarından, ya da Maliye Bakanlığının bütçe
kalemleri içinde yer alan yedek kaynaklardan karşılanır.
Kalkınma Planının hazırlanması, uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve uygulamanın
değerlendirilmesi yukarıdan aşağıya olduğu gibi aşağıdan yukarı doğru da çalışan bir süreçtir.
Bu sürecin işletilmesinde temel görevi üstlenmiş olmakla birlikte, Devlet Planlama Teşkilatının
varlığı tek başına yeterli olmamakta, bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarının, özellikle APK
birimlerinin de çeşitli görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu görevlerin yerine
getirilmesinde, söz konusu kuruluşların gerek kendi içlerinde gerekse ilgili diğer kuruluşlarla
ve DPT ile sıkı bir işbirliği içinde olmaları, planlama sürecinin sağlıklı bir biçimde
yürütülebilmesi için yaşamsal önem taşımaktadır.

3.3.3 TÜRKİYE'DE UYGULANAN MAKRO PLANLAMA TEKNİĞİ
Türkiye’de 1963 yılından başlayarak uygulamaya konulan her planda bir öncekinden daha
kapsamlı ve daha gelişmiş planlama teknikleri kullanılmıştır. Türk planlaması Altıncı ve
Yedinci Planlar hariç, kullanılan teknikler açısından ne sosyalist ülkelerde görülen fiziksel
planlamalara ne de bazı kapitalist ülkelerin ayrıntılı ekonometrik modellere dayanan planlarına
benzemektedir. İlk beş planda, zaman içinde geliştirilmiş olmakla birlikte, esas itibariyle
Harrod-Domar tipi büyüme modeli kullanılmıştır. Ekonometrik model kullanımı ilk defa
Altıncı Plan ile başlatılmış, daha sonra geliştirilerek Yedinci Planda da uygulanmıştır.
Türkiye’de 1980 yılından beri uygulanan dışa açık, serbest pazar ekonomisine ve devletin
ekonomik yaşama daha az müdahale etmesine dayanan ekonomi politikaları, planlama
teknikleri üzerinde de etkili olmuştur. Kalkınma stratejisindeki bu temel değişikliğe bağlı
olarak ekonominin kısa dönemli stabilizasyon sorunları ön plana geçmiştir. Bu nedenle, geçmiş
plan modellerinden farklı olarak ilk defa Altıncı Planda ve daha sonra geliştirilerek Yedinci
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Planda kullanılan bir makroekonometrik plan modeli oluşturulmuştur. Bu model, kısa dönemli
politika analizlerinde de kullanılmaktadır.
Yeni stratejinin bir sonucu olarak ekonominin bütün sektörleri için girdi ve çıktı hedefleri
öngören ve bu hedefleri sağlayacak projeleri kapsayan orta ve uzun dönemli planların, diğer bir
deyişle, yatırım planlamasının ve projeciliğin önemi geçmişe oranla azalmıştır.
Kalkınma Planının DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanışı sırasında, bu çalışmanın daha
sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan “aşamalı planlama” tekniği kullanılmaktadır.
Bu teknikte önce toplulaştırılmış bir makro model aracılığı ile büyüme hızı, yatırımlar,
tasarruflar gibi önemli makro ekonomik büyüklükler belirlenmekte, daha sonra bu büyüklükler
kullanılarak girdi-çıktı tablosu aracılığıyla sektörel arz-talep dengesi sağlanarak üretim
düzeyleri hesaplanmaktadır. Makro ve sektörel hedeflerin seçiminden ayrı, fakat her ikisiyle de
ilişkili olan son aşamada ise daha mikro düzeye inilmekte ve plan döneminde yapılacak
yatırımlar ile bu yatırımların sektörel üretim düzeyleri üzerindeki etkileri proje bazında analiz
edilmektedir.
Plan hazırlık çalışmaları sırasında bir taraftan özel ihtisas komisyonları kurulup sektör raporları
hazırlanırken, diğer taraftan ekonominin temel yapısını gösteren makroekonomik model kurma
çalışmaları başlatılır. Modelde bir yandan ekonominin gelir, tasarruf, yatırım, üretim, ithalat,
ihracat ve benzeri makro büyüklükleri arasındaki ilişkiler, diğer yandan sektörler arasındaki
ilişkiler saptanır ve modelin tutarlılığı yönünde testler yapılır.
Türkiye’de makro model ve öngörü amaçlı çalışmaların başlangıcı, planlı kalkınma döneminin
ilk yıllarına kadar gitmektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için hazırlanan tek sektörlü
Harrod-Domar tipi büyüme modeli ile başlayan modelleme pratiği, zaman içinde gerek
kullanım amaçları, gerekse yöntemsel olarak geliştirilmiştir. Bu süreçte geleneksel Girdi-Çıktı
(Input/Output) modelleri ile birlikte çeşitli büyüklüklerde ekonometrik modeller de
kullanılmaya başlanmıştır. Ekonometrik plan modeli ilk kez Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı
hazırlık çalışmaları sırasında kullanılmıştır. Bu pratiğin ulaştığı en son aşama, Yedinci Beş
Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması aşaması, çok sektörlü I/O modeliyle birlikte ya da
bağımsız olarak çalışabilen makroekonometrik model ile kısa dönem tahmin modellerinin
kullanılması aşamasıdır (DPTMAKRO, 1995).
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında da kullanılan ve esas itibariyle girdiçıktı analizine dayalı çok sektörlü doğrusal tutarlılık modeli olan Dördüncü Beş Yıllık
Kalkınma Modelinin ilk aşaması, tek sektörlü Harrod-Domar modelidir. Harrod-Domar modeli
büyüyen bir ekonomide dinamik denge koşullarını inceleyen bir modeldir. Modelin yanıt
aradığı temel soru, ekonomik büyüme sürecinde yatırım-tasarruf dengesinin nasıl
sağlanacağıdır. Bu nedenle, ulaşılmak istenen ve ülkenin olanakları açısından makul olan bir
büyüme hızının seçiminden sonra, yaklaşık olarak hesaplanan ve modelin özünü oluşturan
sermaye-hasıla katsayısı yardımıyla gerekli yatırım ve tasarruf hedefleri saptanır ve yatırımlar
ile tasarrufları bu hedeflere ulaştıracağı umulan ekonomik politikalar belirlenir (Arınsoy, 1986).
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Bu model, genel olarak iki temel varsayıma dayanmaktadır. Birincisi, yatırım oranı büyüme
hızının birincil belirleyicisidir. İkincisi, sermaye-hasıla katsayısı uzun dönemde sabittir.
Kalkınma hızının, Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH), GSMH’nın yapısının (ana sektörler
itibariyle dağılımı) ve sermaye-hasıla katsayısı yardımıyla hesaplanan toplam yatırım
miktarının belirlenmesinden sonra, makro planlama aşamasında kaynakların dengeli bir şekilde
dağılmasını sağlamak üzere aşağıdaki dengeler kurulur (Coşkun, 1986). Bunlar;
a ) Kaynaklar-Harcamalar Dengesi,
b ) Yatırım-Tasarruf Dengesi,
c ) Finansman Dengesi,
d ) Ödemeler Dengesidir.
Makro dengelerin kurulmasından sonra gelen sektör analizleri aşamasında, söz konusu makro
hedeflere ulaşmak için ekonominin çeşitli alanlarında fiilen yapılması gereken işler belirlenir
ve makro büyüklüklerin sektörler arasındaki dağılımı yapılır. Bu aşamada, esas itibariyle hedef
alınan büyüme hızının gerektirdiği sektörel üretim düzeylerinin ne olacağı belirlenir ve buna
göre yatırımların sektörel dağılımı yapılır. Bunun için, sektörel üretim düzeyleri ile yatırımlar
arasındaki doğrudan ilişkiyi açıklayan sektörel sermaye-üretim katsayılarından yararlanılır.
Gerek sektörler arası tutarlılığın sağlanmasında, gerekse sektörlerle makro büyüklükler
arasındaki tutarlılığın sağlanmasında, endüstriler arası analize temel olan girdi-çıktı tabloları
kullanılır. Girdi-çıktı tabloları yardımı ile sektörlerin birbirlerine sağladıkları mal ve hizmet
miktarları ile üretim miktarları arasındaki ilişkiler analiz edilebilmekte ve özel önem verilmesi
gereken kilit sektörler saptanabilmektedir. Ayrıca, gelecek yıllarda karşılaşılabilecek üretim
darboğazları ve bunların aşılabilmesi için neler yapılması gerektiği de girdi-çıktı analizleri
yardımıyla belirlenir.
Altıncı Beş Yıllık Plan Modelinde, reel sektör ile kamu finansmanı değişkenleri ve parasal
büyüklükler arasındaki ilişkiler ilk kez kapsanmıştır. Bu plan için hazırlanan makro
ekonometrik model, daha sonraki yıllarda program hazırlama amacıyla da kullanılmış, ancak
1991 yılından sonra gerek Türkiye ekonomisindeki değişiklikler, gerekse ekonometri
pratiğindeki gelişmeler nedeniyle bazı köklü değişiklikler yapılarak Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planının hazırlanmasında kullanılan son şekline ulaşmıştır.
Modelle elde edilen nihai talep büyüklüklerinin ve üretim düzeylerinin sektörel dağılımının
belirlenmesinde DPT tarafından yapılan araştırmalardan, ithalat-ihracat projeksiyonlarından ve
DİE’nin hazırlamış olduğu Input-Output tablosundan da yararlanılmıştır. Saptanan üretim
değerlerinin DİE ve DPT kaynaklarına dayanan katma değer oranları ile çarpılmasıyla sektörel
katma değer büyüklükleri belirlenmiştir.
Plan Dönemi sonunda ulaşılacak sektörel üretim kompozisyonunun gerektirdiği sektörel
yatırımlar, DPT tarafından çeşitli özel ve kamu projeleri taranarak hesaplanan marjinal
43

sermaye-üretim katsayıları ve mevcut kamu proje stoku gözönünde bulundurularak
hesaplanmıştır.
Yatırımların planlanması ve programlanması çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Yatırımlar
planlanırken ilk önce toplam kamu yatırımları tahmin edilir. Bunun için kamunun finansman
olanakları çerçevesinde büyüme oranı, mevcut kamu proje stoku ve bunların sektörel dağılımı,
sektörel üretim hedefleri, özel kesimin yatırım eğilimi ve izlenmesi kolay olan sektörlerde özel
kesimin gerçekleştireceği olası projelerden yararlanılır. Toplam kamu yatırımları,
makroekonomik modele dışsal bir değişken olarak dahil edilir. Modelde içsel olarak yer alan
özel sektör yatırımları, modelin çözümlenmesi ile elde edilir. Modelin çözümü sırasında, zaman
zaman geriye dönülerek hem dışsal değişkenlerin değerlerinde hem de model parametrelerinde
bazı düzeltmeler yapılarak tutarlı sonuçlar elde edilinceye kadar model kalibre edilir. Makro
dengeler çerçevesinde tutarlı ve anlamlı bulunan toplam kamu yatırımları ve toplam özel sektör
yatırımları, öncelikler ve üretim hedefleri gözetilerek sektörlere dağıtılır. Bu aşamada marjinal
sermaye-üretim katsayılarından da yararlanılmaktadır.
Sektörel olarak dağıtılmış olan özel sektör yatırımlarının planda öngörülene uygun olarak
gerçekleşebilmesi için makro ekonomik istikrarın yanı sıra, teşvik politikası en önemli araçtır.
Bu nedenle teşvik politikasının çok dikkatli bir şekilde ve plan ve program hedeflerine uygun
olarak tasarımlanması gerekir.
Plan’da plan dönemi için belirlenmiş büyüme hızına ulaşabilmek amacıyla yapılması gereken
kamu yatırım büyüklüğü ve bu büyüklüğün yıllara göre dağılımı saptanmıştır. Kamu
yatırımların yıllık olarak programlanmasında, bu değerlerle birlikte o yıl için öngörülen
büyüme hızı ve dış denge gözetilerek oluşturulan kamu finansman dengesi belirleyici
olmaktadır. Kamu yatırımlarının programlanmasında bütçe olanaklarının sınırlayıcı çerçevesi
içinde ele alınan mevcut kamu proje stoku ile acil öncelikler de dikkate alınır. Özel sektör
yatırımlarının tahmin edilmesinde ise geçmiş yıllardaki yatırım gerçekleşmelerinden ve
sektörlerde gözlemlenen gelişmelerden yararlanılır. Gerek kamu yatırımları, gerekse özel
yatırımlar, yıllık olarak da çalıştırılabilen makro model çözümleriyle karşılaştırılarak test edilir.
Plan’da plan döneminde hedeflenen kamu yatırımlarının sektörel dağılımları ve büyüme hızları
verilmiştir. Kamu yatırımlarının ve özel yatırımların sektörlere dağıtılmasında herhangi bir
modelden yararlanılmamakta ve temel olarak plandaki sektörel dağılımlar, sektörel eğilimler
ile sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

3.3.4 TÜRKİYE’ DE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİNİN TAHMİN
EDİLMESİ
Planlarda yatırım-tasarruf dengesinin genel denge analizinde kullanılabilmesi için kamu kesimi
finansman dengesinin yanı sıra, özel kesim finansman dengesinin de kurulması gerekmektedir.
Kamu kesimi finansman dengesi kurulurken kamu harcamaları cari harcamalar, yatırım
harcamaları ve transfer harcamaları olarak üç ana gruba ayrılmaktadır.
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Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, Mahalli İdareler, Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Bağımsız
Bütçeli Devlet Kuruluşları tarafından çalışanlara ödenen maaş ve ücretler, ayni ve nakdi
yardımlar ile cari hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan mal ve hizmet alımları için yapılan
harcamalar, Cari Harcamaları, diğer bir deyişle Kamunun Nihai Tüketim Harcamalarını
oluşturmaktadır (DİE, 1993).
Kamunun nihai tüketim harcamalarının tahmin edilmesi için, öncelikle gayri safi sabit sermaye
oluşumuna dahil edilmesi gereken harcamaların nihai tüketim niteliğindeki harcamalardan ayırt
edilmesi gerekmektedir. Cari hizmetlere ilişkin personel giderleri, yolluklar, ulaştırmahaberleşme giderleri, bina küçük onarımı, tüketim malları ve malzeme alımları, yakacak
alımları, elektrik-su-havagazı-kırtasiye giderleri başlıca tüketim kalemlerini oluşturmaktadır.
Birleşmiş Milletlerin Ulusal Hesaplar Sistemine (SNA, System of National Accounts) göre
tanımlanan gayri safi sabit sermaye oluşumu, özel kesim ve kamu kesimi için farklı yöntemler
kullanılarak hesaplanmaktadır. Geçmiş yıllara ilişkin kamu kesimi gayri safi sabit sermaye
oluşumunun hesaplanmasında, doğrudan harcamalar yöntemi kullanılmaktadır.
Özel kesime ilişkin makina-donanım yatırımlarının harcamalar yöntemiyle hesaplanmasındaki
güçlükler nedeniyle, DİE tarafından “Mal Akımı Yöntemi” kullanılarak toplam makinadonanım yatırımları bulunmaktadır. Toplam makina-donanım yatırımları toplam makinadonanım ithalatı ve üretiminden ihracatın çıkarılması ve buna montaj giderlerinin eklenmesiyle
elde edilir. CIF değeri üzerinden alınan ithalata gümrük vergileri, ticari paylar, nakliye giderleri
de eklenir. Makina-donanım yatırımları içinde endüstriyel amaçlı taşıt araçları ve binek
otomobilleri de vardır. Hane halkının satın aldığı elektrikli ev aletleri, otomobil ve benzeri diğer
dayanıklı tüketim malları, makina-donanım yatırımları kapsamına dahil değildir. Hesaplanan
makina-donanım yatırımlarından kamu kesimi makina-donanım yatırımları düşülerek özel
kesim makina-donanım yatırımlarına ulaşılmaktadır.
Kamu kesimi inşaat yatırımları da harcamalar yöntemiyle, yani toplam kamu yatırımlarından
makina-donanım yatırımlarının düşülmesiyle bulunur.
Konut ve konut dışı yapılardan oluşan özel kesim inşaat yatırımları ise, o yıl içinde gerçekleşen
özel inşaatların metrekare yüzölçümü ile o yıla ilişkin inşaat metrekare birim maliyetine göre
hesaplanmaktadır. Ortalama birim maliyeti ile metrekare yüzölçümü çarpılarak toplam inşaat
yatırımları elde edilir.
Sabit sermaye yatırımları ve stok değişimlerinden oluşan toplam yatırımlar DPT tarafından
tahmin edilirken harcamalar yöntemi kullanılır. Toplam kamu yatırımları ise, oldukça ayrıntılı
bir şekilde tahmin edilir.
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Belediyelere Bağlı Katma
Bütçeli Kuruluşlar (ASKİ, İSKİ, EGO, ESOT vb.), Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Bağımsız
Bütçeli Devlet Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermayeli Kuruluşların ve
büyük fonlardan karşılanan yatırımlar ile fon idarelerinin kendi idarelerine ilişkin yatırım
harcamaları, toplam kamu yatırımları kapsamında ele alınır ve gerçekleşmeler yakından izlenir.
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Özel kesim yatırımlarının DPT tarafından tahmin edilmesinde, DİE’den farklı bir yöntem
uygulanmakta olup yatırımlar sektörel bazda tahmin edilmektedir (Temel ve Saygılı, 1995).
Tarımsal makina-donanım yatırımları, ithalat ve üretim toplamından ihracatın çıkarılmasıyla
bulunur. Buna yüzde 20 oranında inşaat payı eklenerek toplam tarım yatırımları elde edilir.
Madencilik yatırımları, “YatırımTeşvik Belgelerinden” yararlanılarak hesaplanır. İmalat sanayi
yatırımlarının tahmininde, DPT tarafından her yıl yaptırılan “Özel Sektör İmalat Sanayi Yatırım
Anketlerinden” yararlanılmaktadır. Anket çalışmasıyla elde edilen yatırımlara yüzde 12
oranında Küçük İmalat Sanayii payı eklenerek toplam imalat sanayi yatırımları tahmin edilir.
Bu ankette 100 ve daha fazla işçi çalıştıran bütün işyerleri kapsanmaktadır. Bunun dışında 1993
yılında yapılan ankette 26 ile 99 arasında işçi çalıştırılan işyerlerinin yüzde 90’ı ve 10 ile 25
arasında işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 80’i kapsanmıştır.
Özel sektör enerji yatırımları, kuruluşların kendisinden alınmaktadır. Karayolu
ulaştırmasındaki özel yatırımlar, toplam karayolu taşıt araçları stoku içindeki ticari araç
payından yararlanılarak tahmin edilmektedir. Buna yaklaşık yüzde 10 oranında yedek parça ve
bakım onarım harcamaları eklenir. Denizyolu ve havayolu yatırımları da sektörde faaliyet
gösteren kuruluşların kendisinden alınır.
Turizm, eğitim ve sağlık yatırımları, Yatırım Teşvik Belgelerinden yararlanılarak tahmin edilir.
Teşvik belgelerinde yer alan turizm yatırımlarının birinci yılda yüzde 15’inin, ikinci yılda yüzde
25’inin, üçüncü yılda yüzde 25’inin ve dördüncü yılda yüzde 35’inin gerçekleşeceği varsayılır.
Eğitim ve sağlık sektörlerinde ise gerçekleşme oranlarının birinci yılda yüzde 50 ve ikinci yılda
yüzde 50 olacağı varsayılmıştır.
Konut yatırımları, her yıl verilen inşaat ruhsatlarında yer alan metrekare yüzölçümlerinden
yararlanılarak tahmin edilmektedir. Ruhsatlardan belirlenen yatırımların yüzde 40’nın birinci
yılda, yüzde 35’inin ikinci yılda ve yüzde 25’inin üçüncü yılda gerçekleşeceği varsayılır.
Toptan ve perakende ticaret, bankacılık, sigortacılık, kooperatifçilik, kişisel ve mesleki
hizmetler ve benzeri diğer hizmetler alanında yapılan yatırımlar ise katma değer artışı ile aynı
oranda artırılarak tahmin edilmektedir.
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3.1. PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
Ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarının ve gelişmişlik düzeylerinin farklı olması gibi, ekonomik
ve sosyal politikaları ve buna bağlı olarak planların hazırlanmasında kullanılan teknikleri de
farklılık gösterir. Genel olarak çok aşamalı karar ve koordinasyon süreci olan ekonomik
planlamada, Tek Aşamalı Planlama ve Çok Aşamalı Planlama olmak üzere iki yaklaşım
kullanılır.
Tek aşamalı planlama, ekonomik ilişkilerin tümünü içeren çok sayıda ve karmaşık matematik
modellerin çözümünü gerektirir. Bu modellerin çözülmesi ile çeşitli ekonomik hedefler tek bir
aşamada saptanmış, plan hazırlama süreci tamamlanmış olur. Bu tür matematik modeller,
analitik anlamda bir seri bilinen ve bilinmeyen, diğer bir deyişle dışsal (egzojen) ve içsel
(endojen) değişkenleri, bu değişkenler arasında varolan tanımsal, teknolojik, kurumsal,
davranışsal ve denge ilişkilerini gösteren denklemleri ve bu denklemlerde yer alan katsayı ve
parametreleri kapsar. Oldukça karmaşık ve çok sayıda veri gerektiren bu modeller daha çok
gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler, göreli olarak daha az sayıda nitelikli insangücü ve makina-donanım
gerektiren çok aşamalı planlamayı benimsemişlerdir. Bunun bir nedeni de, tek aşamalı
planlarda kullanılan parametrelerin gelişmekte olan ülkelerde elde edilmesinde karşılaşılan
güçlüklerdir.Tek aşamalı planlama süreciyle kıyaslandığında daha basit olan bu yöntemin bilgi
gereksinimi de daha az miktar ve karmaşıklıktadır. Türkiye’de 1960’lı yılardan beri uygulanan
planlı kalkınma düzeninde, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar çok aşamalı planlama
süreci kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu noktadan itibaren yalnızca “aşamalı” terimiyle ifade
edeceğimiz çok aşamalı süreçde planlama işlemi, üç aşamada tamamlanır. Bunlar;
(i) Makro Planlama
(ii) Sektörel Planlama
(iii) Proje Planlama
aşamalarıdır. Aşamalı plan genel olarak yukarıdan aşağıya doğru; yani makro planlama,
sektörel planlama ( sektör analizi ), proje planlama ( proje seçimi ) yönünde yapılmaktadır
(Şekil-A2). Daha az sıklıkta rastlanmakla birlikte aşamalı planlama ters yönde, yani aşağıdan
yukarıya doğru da işletilmektedir. Yukarıdan aşağı doğru işleyen yöntemde projeleri plan
belirlemektedir (Theophanides, 1981). Projeler, planla saptanan politikaları uygulamanın ve
önceden belirlenen amaçlara ulaşmanın araçları olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle
projeler, belirsizlikleri azaltarak planın “yapı taşları”nı oluşturur. Bu yöntemde projeler, plan
amaçlarına uygun olarak hazırlanır, analiz edilir ve seçilir. Projelerin analiz edilip uygun
olanlarının seçilmesi, yani yatırım kararının doğru bir şekilde alınması, projelerin iyi
hazırlanmasına bağlıdır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda bilgi birikiminin azlığı
nedeniyle proje hazırlama kapasitesi yetersiz kalmakta ve plan hazırlamak proje hazırlamaktan
daha kolay olmaktadır. Doğal olarak, iyi hazırlanmadan seçilen projelerle oluşturulan planın
hedef ve amaçlarının gerçekleşme şansı da zayıflamaktadır.
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Öncelikli sektör ve yatırım alanlarınının belirlenmesinde daha doğru karar verebilmek için,
genel olarak yukarıdan aşağıya doğru işletilen aşamalı planlama süreci, aşağıdan yukarıya
doğru, yani tersine de çalıştırılmalıdır. Bu durumda proje planlama aşamasının önemi daha da
artar. Doğası gereği karmaşık olan ve birçok faktörün aynı anda gözönüne alınmasını gerektiren
projeler, çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.

Şekil-a2
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Aşağıdan yukarıya doğru yapılan planlamada plan, teknik, ticari ve ekonomik yönden analiz
edilerek seçilen projelerden türetilir. Bu yöntemde ilk önce bölgesel ve sektörel sorunları
yakından bilen yerel teşkilatlar ya da diğer uygulayıcı kuruluşların geliştireceği proje teklifleri
merkezi planlama teşkilatına gönderilir. Daha sonra bu projelerin analiz edilip seçilmesiyle
oluşturulan proje stokundan hareketle gerekli yatırım miktarı ve değişik sektörlerle ilgili üretim
hedefleri saptanır, projeler sektörel, bölgesel ve ulusal bazda sınıflandırılır ve plan dönemi
boyunca sağlanabilen kaynaklar bu sınıflandırmaya uygun olarak tahsis edilir.
Bu iki yöntem de plan ile projelerin bütünleşmesini, diğer bir deyişle sentezini tek başlarına
sağlayamazlar. Bu nedenle Şekil-A3’de görüldüğü gibi her iki yöntem aynı anda çalıştırılarak
tutarlı, gerçekçi ve uygulanabilir bir plan hazırlamak mümkündür. Dahası, yukarıdan aşağı
doğru başlatılan makro ve sektörel planlama süreci, aşağıdan yukarıya doğru başlatılan proje
planlama sürecinin sonuçlarıyla uyumlu olana kadar birkaç kez yinelenerek sürdürülmelidir
(Noorbakhsh, 1994). Aşamalı planlama sürecinin aşamalarının birbirinden tamamen bağımsız
ve biri tamamlanmadan diğerine başlanamaz oldukları da düşünülmemelidir. Her üç aşama ile
ilgili çalışmalar aynı anda sürdürülebileceği gibi herhangi bir aşamanın ortaya çıkardığı
sonuçlara bağlı olarak bir önceki ya da bir sonraki aşama sonuçlar uyumlu olana kadar
tekrarlanabilir. Örneğin; sektörel planlama aşamasında belirlenen sektörel üretim düzeylerinin
gerektirdiği sektörel yatırımların toplamı, makro aşamada ekonominin tümü için öngörülen
toplam yatırımlardan farklı çıkabilir. Bu durumda geriye dönülerek makro aşamada elde edilen
yatırım büyüklüğü ve bununla ilişkili diğer sonuçlar, tekrar gözden geçirilmeli ve gerekli
düzeltmeler yapılarak makro aşama tekrarlanmalıdır.
Planlama işlemi, makro planlamayla başlatılıp sektör analizleri ile sürdürülebileceği gibi önce
sektör analizi ve daha sonra elde edilen sonuçlara göre makro aşamaya geçilmesi şeklinde de
yürütülebilir.
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Şekil-a3
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Hangi aşamadan başlanırsa başlansın, önemli olan tutarlı ve bütüncül bir kalkınma planı
hazırlamaktır. Farklı aşamaların sonuçlarının birbiri ile tutarlı hale getirilmesiyle hazırlanan
bütüncül kalkınma planı şunlardan oluşur (Theophanides, 1981):
1. Makro ekonomik plan.
2. Sektörel planlar: Mal dengeleri (üretim, tüketim, ithalat ve ihracat), ilkeler ve politikalar.
3. Yatırım planı.
4. Sektörel planlama aşamasında uzmanlar ve özel ihtisas komisyonlarınca geliştirilen ya da
uzman kuruluşlara hazırlattırılan plan ve programlar:
a. İstihdam ve işgücü planlaması.
b. Enerji planı.
c. Toprak ve su kaynaklarının kullanım planı.
d. Dış para ihtiyacı ve döviz dengesi.
e. Bölgesel kalkınma planı.
f. Fiziksel ana planlar (madencilik,ulaştırma,turizm vb.).
g. Yapısal ve kurumsal düzenleme programları.
g. Sektör araştırmaları (Ö.İ.K. Raporları vb.) ve diğer planlar.
h. Yatırım olanakları etüdü ve kamu proje stoku.

3.2. MAKRO PLANLAMA
Siyasi amaç ve direktifler doğrultusunda belirlenen kamu gelir ve harcamaları ile özel kesim
gelir ve harcamaları veri alınarak başlatılan “Makro Planlama” çalışmalarında, Harrod-Domar
benzeri ya da daha gelişmiş bir ekonomik model kurularak hedeflenen ekonomik büyümeyle
tutarlı tüketim, yatırım, tasarruf, ihracat, ithalat gibi makro ekonomik büyüklükler hesaplanır;
nüfus, istihdam ve benzeri sosyo-ekonomik yapılarla ilgili tahminler yapılır, elde edilen
sonuçlar hem kendi içinde hem de diğer aşamaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak tutarlılık
testleri yapılır ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için izlenecek politikaların makroekonomik çerçevesi çizilir.
Kamu ve özel kesimin bir arada bulunduğu ülkelerde, ekonomi politikaları konusunda devletin
alacağı kararları analiz edebilmek için makroekonomik modellere ihtiyaç vardır.
Makroekonomik model ekonominin işleyişini açıklayan, amaçlanan ekonomik yapıya
ula?abilmek için birbiriyle ilişkili temel ekonomik büyüklüklerin nasıl gelişeceğini ve hangi
alanlarda darboğazlarla karşılaşılacağını gösteren bir araçtır. Diğer bir deyişle; makroekonomik
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model ilgili olduğu ülkenin üretim, tüketim, sermaye birikimi ve benzeri değişkenleri
arasındaki ilişkiyi mümkün olduğunca gerçekçi olarak açıklamaya çalışan bir soyutlamadır.
Ancak hiçbir model bunu tam olarak başaramaz. Bunun birçok nedeni vardır. Birincisi,
ekonomik ilişkilerin çoğu kez deneysel olarak test edilmesi ve modellenmesi son derece güçtür.
İkincisi; birçok ayrıntı, veri eksikliği nedeniyle gerçekte modele dahil edilmeleri gerektiği halde
dikkate alınmayarak model dışında kalmaktadır. Üçüncüsü, modeller ekonomik sürecin işleyişi
ile ilgili olarak tartışmalı ve test edilmesi gereken değişik “ekonomik kuram ve varsayımlar”dan
yararlanırlar. Bunlar modelde kapsanan ekonomik olaylarla ilgili değişkenlerin seçiminde ve
aralarındaki ilişkiyi tanımlamakta en can alıcı rolü üstlenirler. Bu nedenle, ekonominin
bütününü kapsayan bir model oluştururken bunun dayandığı ekonomik kuram ve varsayımlar,
izlenecek kalkınma stratejisine ve ülke koşullarına bağlı olarak seçilmelidir. Çünkü ileri sanayi
ülkeleri için geçerli olan ekonomik kuram ve varsayımların birçoğu, gelişmekte olan
ülkelerdeki ekonomik ve sosyal yapıyı açıklamakta yetersiz kalmaktadır.
Ekonometrik modeller, ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin ampirik olarak
doğrulanmasıyla (istatistiksel olarak test edilerek) elde edilen ve eşanlı olarak çözülen
matematiksel denklem kümelerinden oluşur. Oluşturulma aşamasında çok sayıda veri
gerektiren bu modeller, makroekonomik ya da mikroekonomik olabilir. Makroekonometrik
modeller kapsamak durumunda oldukları ekonomik ilişkileri eşanlı denklem kümeleri olarak
sunmaları nedeniyle incelenmesi ve yorumlanması güç yapılar oluştururlar. Zaman zaman
dinamik bir yapı kazandırılmaya çalışılsa da, bu tür modellerin çok önemli bir sakıncası;
ekonomik ilişkileri statik bir şekilde ele alıp yapısal değişimleri yakalayamıyor olmasıdır. Bu
nedenle daha çok kısa dönem analizlerde ve tahminlerde kullanılan ekonometrik modeller, hızlı
ve dinamik bir kalkınma süreci içinde olan ve buna bağlı olarak önemli yapısal dönüşümlere
uğrayan ülkelerdeki yapısal değişim ilişkilerini açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar.
Harrod-Domar modelinin dayandığı kuramın temelini, “yatırımın ikili karakteri” olduğu
varsayımı oluşturur. Bunlar; yatırımların gelir artırıcı (talep oluşturan) etkisi ve yatırımların
kapasite artırıcı etkisidir (Savaş, 1986). Klasik teoride tam istihdam varsayıldığı ve toplam talep
veri kabul edildiği için yatırımların yalnızca “kapasite artırıcı” etkisi üzerinde durulmuştur.
Buna karşılık kısa devreleri içine alan Keynesci teori ise ekonominin üretim kapasitesini sabit
varsaymış ve yatırımların yalnızca “gelir artırıcı” etkisi üzerinde (çarpan katsayısı yardımıyla)
durmuştur. Modern büyüme teorisinin özünü ise, yatırımın kapasite yaratıcı etkisi oluşturur.
Diğer bir deyişle ekonomiler ancak üretme gücü arttıkça büyür ve gelişirler. Bunun kaynağı ise
“yatırım”dır. Üretim gücünün artması başka şey, gerçekte üretilen mal ve hizmet miktarının
artması başka şeydir. Bu nedenle önemli olan bir taraftan ekonominin üretim gücü artırılırken
diğer taraftan artan üretim gücünü gerçek mal ve hizmet üretimini artıracak şekilde
kullanmaktır. Teknik deyimiyle “ekonominin tam istihdamda bulunması”nı sağlamaktır. Bunu
sağlamak, yatırımlarla artırılan kapasitenin yanısıra toplam talebin, üretimin ve istihdamın
artırılması ile mümkündür.
“Harrod-Domar Büyüme Teorisi”ni temel alan modellerde, belirli bir yatırım artışının üretken
kapasiteyi ne oranda artıracağı ya da belirli bir büyüme hızını sağlayabilmek için ne kadar
yatırım yapılması gerektiği konusunda tahminler yapılır. Harrod-Domar tipi büyüme modelinin
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kullanıldığı planlama tekniğinde ekonominin kalkınma hızı, yani sabit fiyatlarla milli gelirdeki
artış hızı, ekonominin bütününe ilişkin olarak hesaplanan sermaye-hasıla oranı yardımıyla
hesaplanır. Bu yapılırken beklenen dış tasarruf miktarı da göz önünde tutulur.
Planlanan dönemde öngörülen milli gelir artışları için gereken yatırım ve tasarruf düzeyleri bu
aşamada belirlenir. Yatırım-tasarruf dengesinin yanısıra, kaynaklar-harcamalar dengesi, kamu
kesimine ilişkin tüketim, yatırım ve finansman konularını kapsayan finansman dengesi ve
ihracat, ithalat ve görünmeyen kalemler gibi büyüklüklerden oluşan ödemeler dengesi bu
aşamada ele alınır.
Sermaye birikiminin, dolayısıyla üretken kapasite artışının kaynağını oluşturan yatırımlar,
ekonomideki toplam tasarruf düzeyi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Toplam tasarruflar, yurt içi
tasarruflar ve yurt dışı tasarruflar olmak üzere ikiye ayrılır. Yurt içi tasarruflar kişisel
tasarruflar, kurum tasarrufları ve kamu tasarruflarından oluşur. Yurt dışı tasarruflar ise genel
olarak yabancı özel sermaye ve dış yardımlardan oluşur. Gelir dağılımı ile ilgili bilgilere
dayanarak yurt içi tasarrufların istenen kalkınma hızına ulaşabilmek için gerekli yatırımları
karşılayacak biçimde nasıl artırılabileceğini analiz etmek, planlama çalışmalarının önemli bir
boyutudur. Yurt içi tasarrufların gerekli yatırımları karşılayamaması durumunda ya açık
finansman yolu seçilir, ya yurt dışı tasarruflar artırılmaya çalışılır, ya da kalkınma hızı hedefi
düşürülür.
Matematiksel model ve teknikler kullanılarak hazırlanan planlarda öngörülen amaç ve
hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin en önemli ayaklarından biri, kamu sektörü yatırımlarının
planlanmasıdır. Ancak ekonominin bütününü kapsayan Kalkınma Planının gerçekle?ebilmesi
için özel sektörün de plana uygun davranması sağlanmalıdır. Kamu sektörü yatırım planı ve
yıllık yatırım programları, özel sektörün yatırım kararlarını önemli ölçüde etkilerler. Örneğin;
özel sektörün yatırım yapmayı planladığı bir alana ya da bölgeye kamunun yatırım kararı alarak
buradaki talebi karşılamayı hedeflemesi, özel sektörü yatırım kararından caydırabilir. Buna
karşılık, yapım kararı alınan bir altyapı projesi (yol, liman, havaalanı, vb.) özel sektörün bu
projeyle ilişkili olarak yeni yatırım kararları almasına neden olabilir. Bu tür dolaylı
etkileşimlerin dışında özel sektörün planı benimseyip uygun davranması kamu kesiminde
olduğu gibi direktiflerle değil, makroekonomik ortamda teşviklerle özendirilerek doğrudan da
sağlanabilir. Maliye, para, döviz kuru, ücret, sanayi ve dış ticaret politikalarından oluşan
makroekonomik ortam, kaynak dağılımı, sermaye birikimi ve ödemeler dengesi ile ilgili
ekonomik davranışların yanısıra büyümeyi de etkiler. Makroekonomik politikalar belirlenirken
ülkenin doğal kaynakları, gelişme düzeyi , kalkınma stratejisi ve siyasal tercihleri dikkatli bir
şekilde analiz edilmeli ve ülkenin kendine özgü koşullarına uygun bir politika seti
oluşturulmalıdır. Bu amaçla, makro planlama aşamasında geliştirilen makro modelden de
yararlanarak alternatif politikalar ve değişik senaryolar hazırlanmalıdır.
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3.3. SEKTÖREL PLANLAMA
Sektörel planlama ya da diğer bir deyişle sektör analizleri aşaması makro ekonomik planlama
ile mikro ekonomik planlama, yani proje planlama arasında köprü görevi görür. Sektörel
planlamanın “genel planlama süreci” içindeki yeri, Şekil-A4’de verilen “enerji sektörü
planlaması” incelendiğinde açıkça görülmektedir. Genel olarak sektörlerde üretilecek mal ve
hizmet miktarlarının, yani üretim hedeflerinin ve bunları gerçekleştirmek için her sektöre ne
kadar yatırım yapılacağının belirlendiği bu aşamanın iki ana amacı vardır:
Uzun dönemli kalkınma stratejisine bağlı olarak oluşturulan amaç, hedef, ilke ve politikalarla
ilgili orta dönem (3-5 yıl) ve yıllık büyüklüklerin belirlenmesi.
Belirlenen ekonomik, sosyal ve fiziksel amaçlara ulaşabilmek için sektörel plan ve
programların hazırlanması.
Makro planlama aşamasında tasarımlanan genel stratejiye uygun olarak başlatılması gereken
sektörel planlama ya da programlama sırasında sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapılır:
1. Sektörlerin tanımı ve kapsamlarının belirlenmesi : Bu a?amada ilk önce ekonominin kaç
sektöre ayrılacağına karar verilir. Sektörler ve kapsamları, ayrıntılı bir biçimde, sektör, alt
sektör, dal ve ürün bazında uluslararası standartlara ya da ülke koşullarına göre geliştirilen
sınıflandırmalara uygun olarak tanımlanır. Sektörler ve bu sektörlerin kapsamında yer alan mal
ve hizmetlerin tanımları üretim açısından farklı, tüketim açısından farklıdır. Örneğin; üretilen
mallar tüketilme biçimlerine bağlı olarak üçe ayrılır (OECD, 1972):
-Tüketim Malları: Nihai tüketim için tüketicilere satılan mallara denir. Bu mallar, dayanıklı
(buzdolabı, çamaşır makinası, elektrikli ev aletleri, mobilya, otomobil, vb.) ve dayanıksız
tüketim malları (gıda, temizlik malzemeleri, ulaşım hizmetleri, vb.) olarak ikiye ayrılır.
-Ara Mallar: Nihai tüketim malları üretmek üzere üretim tesislerinde girdi olarak kullanılan ve
işlem gören mallardır ( Demir-çelik, çeşitli kimyasallar, gübreler, vb.).
-Yatırım Malları: Nihai ürün ya da ara malı üretiminde kullanılmakla birlikte bir kere
kullanılma ile tükenmeyen mallardır. Bunlar arasında makina tezgahları, endüstriyel binalar,
enerji üretiminde kullanılan makina ve donanımlar ve benzerleri sayılabilir.
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Şekil 4a
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Bazı mallar aynı sektörün ürünü olmalarına rağmen kullanılış biçimlerine bağlı olarak değişik
kategorilerde gösterilir. Örneğin;
odun, kömür ya da petrol ürünleri aynı amaçlı (enerji kaynağı olarak) kullanılıyor olmakla
birlikte kimin tarafından (hanehalkı ya da imalatçı) satın alınıyor olmasına bağlı olarak nihai
tüketim malı ya da ara malı olarak sınıflandırılır,
motorlu araçlar, hanehalkı için dayanıklı tüketim malı, firmalar için ise yatırım malıdır. SekilA4
2. Mevcut durumun analizi ve gelişme potansiyelinin belirlenmesi : Sektörlerin mevcut
durumunun analizinde ve gelecekteki potansiyelin belirlenmesinde kullanılmak üzere değişik
kaynaklardan yararlanılabilir. Uzman kuruluşlara yaptırılan sektör ve pazar araştırmaları, ana
plan çalışmaları ve istatistik kuruluşlarından elde edilen veriler bunlardan birkaçıdır.
Türkiye’de ise benzer nitelikte çalışmalara ek olarak plan hazırlık çalışmaları sırasında bir
taraftan makro ekonomik politikaların analizinde kullanılmak üzere model çalışmaları
yürütülürken, diğer taraftan aynı anda kurulan “özel ihtisas komisyonları”nın hazırladığı
raporlardan da geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Hemen hemen her sektör için kurulan ve ilgili
sektörde söz sahibi olan özel kesim ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden ve
konuyla ilgili diğer uzmanlardan oluşan “özel ihtisas komisyonları” sektördeki geçmiş plan
dönemi uygulamalarını değerlendirip gelecek plan dönemi için politika, program ve proje
önerileri içeren birer rapor hazırlarlar. Plan çalışmalarında geniş ölçüde yararlanılan bu raporlar
planlama çalışmaları ve hedeflerin belirlenmesinde bağlayıcı değildir.
3. Sektör analizleri (hedefler, politikalar ve tedbirlerin belirlenmesi): Bu aşamada ilk önce
Ö.İ.K. raporlarından da yararlanılarak sektörün durumu ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. Daha
sonra sektörler, alt sektörler ve mal bazında talep ve üretim projeksiyonları yapılarak hedefler
saptanır. Ayrıca bu hedefler ışığında her sektörle ilgili olarak yapısal değişmeleri de öngören
ilke, politika ve tedbirler belirlenir.
Sektörel analiz ve planlama çalışmalarında enerji, ulaştırma, madencilik, turizm ve benzeri
kendine özgü ayırdedici özellikleri olan sektörler için hazırlatılan ana (master) planlardan da
geniş ölçüde yararlanılır.
Sektörel analizler sırasında mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim miktarları, bunların coğrafi
dağılımı, yurtiçinde ve yurt dışındaki arz-talep dengesi, fiyatlar, stoklar, üretim kapasitesi,
kapasite kullanım oranları, ithalat, ihracat, üretim teknolojilerinin durumu, sektörde faaliyet
gösteren kuruluşların durumu, sektörde yürütülen yatırımlar, rekabet edebilirlik ve ihracat
olanakları gibi konular ayrıntılı bir biçimde incelenir.
Sektör analizleri, sektörlerarası ve sektör içi öncelikler ile sektörlerle projeler arası ilişkilerinin
belirlenebilmesi için kaçınılmaz bir aşamadır. Ancak, makro ekonomik planlama modelleri ya
da fayda-maliyet ve benzeri proje analiz teknikleri ile kıyaslandığında, genel olarak ihmal
edildiği görülen sektör analizleri konusunda yol gösterici nitelikte teorik ya da pratik rehber ya
da el kitapları geliştirilmemiştir. Sektör analizinin hizmet ettiği amaçlar şu şekilde sıralanabilir:
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Kalkınma politikalarının sektörel ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak ekonomik
kalkınma için gerekli genel stratejinin, sektörel politikaların ve kamu yatırım planlamasının
daha doğru bir şekilde tasarımlanması sağlanır.
Sektör içindeki yatırım önceliklerinin ve diğer sektörlerle bağlantılarının belirlenmesine ve
özgün projeler geliştirilmesine olanak yaratılır.
Sektörde yer alan kurumların arzulanan politika, program ve projeleri gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceği değerlendirilir ve yapılması gereken yapısal, hukuksal ve kurumsal
düzenlemeler belirlenir.
Sektörler iyi analiz edilmediğinde, sektörel planlama aşamasını izleyen proje planlama
aşamasındaki proje çalışmaları da aksar. Yanlış yatırım kararları oluşarak kıt olan kaynakların
boşa harcanmasına ve plan hedeflerinden sapılmasına neden olunur.
Ö.İ.K. raporlarındaki üretim ve talep tahminleri ile sektörel planlarda yer alan üretim ve talep
hedefleri birbirinden farklı olabilir. Çünkü, bu aşamada elde edilen projeksiyonlar mevcut
durumun analizinin yanısıra planlama çalışmalarının ve siyasal tercihlerin ortaya koyacağı
öncelikler çerçevesinde izlenecek politikaların etkisini de yansıtmaktadır.
Herhangi bir mal ve hizmete ilişkin talep projeksiyonları yapılırken kullanılan değişik
yöntemlerden bazıları şunlardır (OECD, 1972):
- Eğilim projeksiyonları ya da zaman serisi kullanılması,
- Teknik katsayıların kullanılması,
- Input-output analizi,
- Uluslararası karşılaştırmalar,
- İhracat ya da ithal ikamesi imkanlarının araştırılması,
- Ekonometrik modeller (esnekliklerin kullanılması, vb.)
- Anket ve örnekleme çalışmaları (hanehalkı anketleri, vb.),
- Uzmanlığa dayanılarak yapılan tahminler.
Nihai talep tahmininden sonra iç ve dış talep miktarları belirlenir. Üretim düzeylerinin ve bu
üretimleri gerçekleştirebilmek için gereken yerli ve ithal ara malı miktarlarının tahmin
edilmesinde sektörel büyüme potansiyelleri de dikkate alınarak sektörler arası ilişkileri gösteren
girdi-çıktı tablolarından yararlanılır. Girdi-çıktı tabloları, sektörler arası ve sektörler ile makro
büyüklükler arasındaki tutarlılığın sağlanması ve kalkınmayı sürükleyen kilit sektörler ile
yatırım önceliklerinin belirlenmesinde de kullanılır.
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4. Önceliklerin belirlenmesi ve yatırımların sektörel olarak dağıtılması: Sektörel yatırım
tutarlarının hesaplanabilmesi için sektörel sermaye-hasıla katsayılarından ya da yatırım
matriksinden yararlanılır. Ayrıca her sektör için Ö.İ.K. raporlarından da yararlanılarak
hazırlanan ve potansiyel yatırım olanaklarını gösteren “yatırım olanakları genel etüdü” ile
mevcut “kamu proje stoku”ndan yararlanılarak hazırlanan “proje listeleri”nden yararlanılır.
Birçoğu fikir aşamasında olan bu projeler, proje planlama aşamasında geliştirilerek ödenek
tahsisi yapmak üzere değerlendirmeye alınır.
Sektörel planlama aşamasında, sektörel ve bölgesel yatırım olanaklarının araştırılması ve proje
fikirlerinin oluşturulabilmesi için sektör analizlerinde de kullanılabilecek birçok istatistiksel
veri toplanır. Değişik sektörler için toplanan ve değerlendirilen bu bilgiler yardımıyla sektörlere
has bazı parametreler geliştirilebilir ve sektörel politikaları oluşturma, sektörel ve bölgesel
yatırım olanaklarını araştırma, proje geliştirme, proje analizi ve seçimi sırasında kullanılabilir.
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Anahtar Kavramlar
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İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar
 Sosyalist model-Kurumsal tercihler
 Piyasa başarısızlığı
 Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları

4.1. SOSYALİST MODEL-KURUMSAL TERCİHLER
Bürokratik Merkezi Planlama
Paranın pasif rol oynadığı ve fiyatların plancılar tarafından belirlendiği sistemdir.
Tüm sosyalist ülkelerde temel referans sistemdir.
Planda piyasa mekanizmalarının kullanılması
Para ve fiyatların daha aktif rol oynadığı, fiyatların ekonomik kararları etkilediği bir modeldir.
1980’lerde SSCB’de uygulanan sistemdir.
Piyasa Sosyalizmi
1965-1971 döneminde Yugoslavya’da yapılan reformlar
PİYASA AKSAKLIKLARI
 Ekonomide serbest piyasanın uygulanma aşamasında istenen sonucu vermemesidir.
 Piyasa aksaklıkları olduğu zaman toplumsal refah maksimize 6
 Eksik rekabet piyasaları
 Ölçek ekonomileri ve uluslararası şirketler
 Servet ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler
 Doğal tekellerin varlığı
 Gelişmekte olan ülkelerin sorunları ve önlemeye yönelik politikaların yarattığı çelişkiler
 Düşük tasarruflar nedeniyle yüksek faiz politikası
 Dış borç yükü nedeniyle düşük döviz kuru politikası
 Yüksek enflasyon nedeniyle sıkı para politikası
 Bütçe açığı nedeniyle vergilerin yükseltilmesi
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4.2. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA SORUNLARI
 Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sorunu
 Sanayileşme gereği
 Nitelikli işgücü birikimi
 Sermayenin verimli alanlarda kullanılması
 Dış yardım gereksinimi
 Sosyal devlet anlayışı

4.3. İKTİSADİ KALKINMA
YAKLAŞIMLAR

VE

PLANLAMAYA

ORTODOKS

“Bugünün sanayileşmiş ülkelerinin başarısını gelişmekte olan ülkeler referans alabilir.”
görüşüyle gelişmiştir.
W.W.Rostow’unTarihsel Kalkınma Aşamaları Kuramı
Rostow, kuramında tüm ülkelerin belli tarihsel aşamalardan geçtikten sonra gelişmişlik
düzeyine ulaştıklarını savunmaktadır.
Her toplum için geçerli olan bu beş aşama şunlardır
 Geleneksel Toplum Aşaması,
 Geçiş Dönemi,
 Sürdürülebilir Büyümeye Geçiş Dönemi,
 Olgunluğa Geçiş Aşaması,
 Yüksek Tüketim (Olgunluk) Dönemi.
Dengeli Kalkınma Modelleri
 Ekonominin tüm kesimleri arasında uyumlu ve eşanlı gelişme hedeflenmektedir.
 Cheneryve Tinbergen’in dengeli gelişme modelleri planlamaya dayanır.
 Friedrich List, ekonomide tarım, imalat ve ticaret kesimlerinin, diğer bir deyişle tüm
sektörlerin aynı anda ve birlikte canlandırılmasının dengeli bir kalkınmayı
sağlayacağını savunmuştur.
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R.Nurkse’ninKısır Döngü Kuramı
Kişi Başına
Gelir
Düzeyindeki
Düşüklük

Tasarruf ve
Tüketim
Yetersizliği

Düşük
Üretim

Yatırımların
Düşüklüğü

Sermaye
Yetersizliği
ve Verim
Düşüklüğü

Rosenstein-Rodan’ınBüyük İtiş Modeli
 Rodan, gelişmekte olan ülkelerde iç tasarruf birikiminin yetersiz olması nedeniyle
yabancı sermaye ile desteklenmesinin gerektiği üzerinde durmuştur.
 Rodan görüşünü ilerleterek, gelişmekte olan ülkelere yapılan uluslararası yardımın, bu
ülkeler sürdürülebilir büyümeye erişene kadar devam ettirilmesi gerektiğini
vurgulamıştır.
 Dengesiz Kalkınma Teorileri
 Kalkınma dinamik bir süreçtir ve başlangıçtan gelişmişliğe geçişte dalgalanmalar ve
dengesizlikler kaçınılmazdır.
 Hirschman, büyüme sürecini birbirini takip eden bir dizi dengesizliğin yer aldığı dinamik
bir süreç olarak tanımlamaktadır.
A.O. Hirschmanve Dengesiz Kalkınma
 Hirschman’nagöre, ekonomiyi dengeden uzaklaştırıcı her tür hareket, ekonomik
kalkınmayı hızlandıracaktır.
 Büyüme ve kalkınmanın önündeki engel, mevcut tasarrufların verimli yatırımlara
dönüştürülememesidir.
 Ekonomik planlamanın gerekli olmadığını savunmaktadır.
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BAĞIMLILIK EKOLÜ
 Dışa açık sanayileşme politikası gelişmekte olan ülkeleri sanayileşmiş ülkelere bağımlı
hale getirmektedir.
 Serbest dış ticaret gelişmekte olan ülkeler aleyhine işlemektedir ve bu nedenle ithal
ikameci bir politika izlenmelidir.
SINGER-PREBISCH TEZİ
 Dış ticaret hadleri gelişmekte olan ülkeler aleyhine işlemektedir.
 Dış ticaret hadleri tarım ürünleri aleyhine sanayi ürünleri lehine işlemektedir.
 Uzun dönemde gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabaları olumsuz etkilenir.
 Dış ticaret hadlerinin aleyhe dönmesinin nedenleri
 Gelişmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerinin talebinin gelir esnekliği düşüktür. İthal
ettikleri sanayi ürünlerinin yüksektir.
 Gelişmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerinin arz esnekliği düşüktür.
 Sanayileşmiş ülkeler kendi üreticilerini korumak için ithalata kısıtlamalar getirmektedir.
 Kalkınmak için gelişmiş ülkelerden bağımsız bir sanayileşme politikası izlenmelidir.
 Dış ticarette korumacı politika uygulanmalı ve imalat sanayi yatırımları desteklenmelidir.
 Özel sektörün gelişmediği ortamda KİT’ler kalkınmanın gücü olmalıdır.

4.4. TEKNOLOJİYE DAYALI KALKINMA
 Teknoloji, günümüzde ekonomik büyümenin ve ekonomik gücün en önemli belirleyicisi
haline gelmiştir.
 YARATICI YIKIM: Schumpeter’egöre zayıflayan firmalar yeni teknikler geliştiren
firmalar karşısındaki tutucu tavırları nedeniyle, zaman içinde ortadan kalkmaktadırlar.

 Teknolojik gelişme, bilimsel araştırmalar yoluyla özgün bilim ve teknoloji üretebilmeye
bağlıdır.
 AR-GE harcamaları ile desteklenmiş, ileri teknoloji yaratılabilecek yatırım alanlarına
sahip ülkelerde, eğitimli ve mesleki donanıma sahip nitelikli işgücü ekonomik
büyümenin altyapısını oluşturmaktadır.
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 İşgücü başına sermaye birikimi arttıkça işgücü verimliliği ve teknik bilgi kapasitesi
yükselir.
 AR-GE yatırımları uzun dönemde bilgi birikimini ve bunun diğer kuşaklara aktarılmasını
sağlar.
 Bir firmanın bilgi birikimi pozitif dışsallıklarla diğer firmaların üretim maliyetlerini de
düşürebilir.
 Bir firmanın teknolojik yenilik yaratmasında, en azından bir dönem için eksik rekabet
piyasası avantajlarından yararlanabilmesi mümkün olmalıdır.
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4.5. İKTİSADİ PLANLAMA UYGULAMALARI
SOSYALİST KALKINMA STRATEJİSİ
•1917’de Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış, sanayi öncesi bir toplum olan Çarlık
Rusya’sında bir halk hareketi sonucu kurulan sosyalist rejim, sosyalizmin ilk uygulamasını
oluşturmuştur.
SSCB’DE SOSYALİST REJİM
•Rejimin başlıca sorunu, sanayileşmesini tamamlamamış
bir ülkede sosyalizmi gerçekleştirmekti.
•Sosyalist sistemin yerleşmesi için bazı aşamalardan
geçilmesi gerekiyordu.
SAVAŞ KOMÜNİZMİ (1917-1922)
•Özel mülkiyete son verilmiş, para ve fiyat mekanizması
kaldırılmıştır.
•Bütün sanayi ve tarım ürünleri toplanarak, bunlar
tüketiciler arasında bölüştürülmüştür.
•Tüketicilerin ihtiyaçları ve çabaları göz önüne alınmadığı için sorunlar çıkmıştır.
YENİ İKTİSADİ POLİTİKA (1922-1928)
•Yeni İktisadi Politika döneminde kapitalizme özgü kurumların bir süre daha devamı
öngörülmüştür.
•Tarımda ve bazı küçük sanayi işletmelerinde özel mülkiyete izin verilmiştir.
•1921 yılında ilk uzun vadeli plan hazırlanmış ve Merkezi Planlama Örgütü (GOSPLAN)
kurulmuştur.
•Bu dönemde kıtlık sorunu aşılmıştı. Ancak köylüler ürünlerinin çok küçük bir bölümünü
pazara yöneltiyorlardı.
STALİN DÖNEMİ (1928-1953)
•Uygulanabilen ilk planlama 1928 yılında hazırlanan beş yıllık planla başlamıştır.
•Üretim ve tüketim arasındaki ilişkiler yeniden sosyalist ilkelere dönüştürülmüştür.
•Plan ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamını kapsamıştır.
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SOSYALİST PLAN
•Merkezi ve emredici nitelikteki sosyalist planlar, üretim yanında mülkiyet, değişim ve
bölüşüm ilişkilerini de belirleyen, buyurucu özelliğe sahip, yasa gücünde sürekli ve bilinçli bir
müdahale aracıdır.
•Stalin döneminde 1929 yılında Birinci Beş Yıllık Plan uygulanmıştır.
•Bu planda temel amaç, hızlı sanayileşme ile çok kısa süre içinde kapitalist ülkelere erişmek ve
onları geçmekti.
•Bu bir ölüm-kalım savaşı olarak görülmüştür.
•Hızlı sanayileşme için tarımdan sanayiye kaynak aktarılmalıydı.
•Stalin’in “tepeden inme devrim” dediği tarımda “zorunlu ürün teslim” sistemine
başvurulmuştur.
Birinci plan sonucunda hedeflerin altında kalsa da 1928-1932 döneminde yıllık %8-9 büyüme
sağlanmıştır.
•İkinci Beş Yıllık Plan döneminde temel sanayiye ve silahlanmaya ağırlık verilmiştir.
SOVYET TİPİ PLANLAMA
•Yüksek tasarruf ve sermaye birikimi oranı,
•Ağır sanayiye, ağır sanayi içinde ise madencilik, metalurji, makine imali, enerji ve özellikle
elektrik gibi kilit sektörlere öncelik verilmesi,
•Yatırımlarda batının en ileri, sermaye-yoğun teknolojilerinin kullanılması ve çok yüksek bir
büyüme hızına erişilmesi.
•Kömür, demir-çelik, elektrik, petrol gibi yeni sanayi alanlarında yatırım yapılmıştır.
•Doğal kaynak yapısı buna elverişli olmuştur.
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•Planlar, tecrübesiz, eğitimsiz yöneticiler ve işçiler tarafından anlaşılmaya ve uygulanmaya
çalışıldığı için, merkezileşme ve bürokratikleşme kendiliğinden artmıştır
Olumsuzluklar:
•Günde 12-16 saatlik çalışma süreleri,
•işçilerin en temel haklarını sınırlayan yasalar
Olumlu Gelişmeler
•Herkese asgari yaşam düzeyi
•Herkese iş, giyecek, yiyecek ve konut imkanı
•Eğitim ve emeklilik hakkı
•SSCB birkaç yıl içinde büyük bir sanayi ekonomisine dönüşmüştür.
•Uzaya ilk insanı göndermiştir.
•Nükleer gücünü artırmıştır.
•İki süper devletten biri olmuştur.
GORBAÇOV DÖNEMİ
•Ekonomik büyüme yavaşladı.
•Fiyat sistemi ekonominin gereklerini yansıtamadı.
•Üretim gereksinimleri karşılayamadı.
•Kayıt dışı ekonomi yaygınlaştı.
•Ödemeler bilançosu açıkları arttı.
•Askeri harcamalar ve bütçe harcamaları yükseldi.
•Perestroyka
•Glastnost
•Yeniden yapılanma, dışa açıklık ve demokratikleşme
•Sosyal demokrasi anlayışı ve SSCB’nin dağılışı
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GÜNEY DOĞU ASYA KALKINMA STRATEJİLERİ
•Konfüçyus Felsefesi: toplumda büyüklere, devlete, patrona sadakati öven;
zengin olmayı bir meziyet sayan değerler sistemidir.
•Eğitime önem verilir, bilgili insan itibar görür.
•Tasarruf oranı çok yüksektir.
•Fiziksel sermaye birikimi ile Toplam Faktör Verimliliğini artırmışlardır.
DOĞU ASYA ÜLKELERİ VE TÜRKĠYE’DE TASARRUF VE
YATIRIM (GSYİH’nın%’si olarak)

Türkiye’nin tasarruf oranı hep %20’nin altında kalmış,
•Doğu Asya ülkelerinde 1980’den başlayarak tasarruf oranı %20’nin, 1990’larda ise %30’un
üzerine çıkmıştır.
•DavidRicardo’nunoluşturduğu Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi bugünün dış ticaret
uygulamasına da damgasını vurmaktadır.
KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ
•DAVID RICARDO: “Bir ülke karşılaştırmalı olarak daha verimli (düşük maliyetli) malların
üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç etmeli, karşılığında göreceli olarak pahalıya
ürettiklerini diğer ülkelerden ithal etmelidir.”
•Asya ülkeleri karşılaştırmalı olarak üstün olmadıkları, ama dönemin en kârlı sektörlerinde
(elektronik vb) yatırım yapmışlardır.
•Bu yatırımların birçoğu devlet desteği ile gerçekleşmiştir.
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İKİLİ GELİŞME STRATEJİSİ
•Bu ülkelerde ithal ikameci ve ihracata yönelik sanayileşme politikaları birbirinin karşıtı değil,
birbirini bütünleyen yönde kullanılmıştır.
UÇAN TURNALAR (V FORMASYONU)
•Doğu Asya ülkelerinin Japonya’yı
“rol model” alarak bu ülkeye ve
sanayileşme sürecine yakınlaşmasına
“uçan turnalar paradigması” adı
verilmektedir.
•Bölgesel hiyerarşide önce Japonya,
sonra birinci ve ikinci grup ülkeler
dinamik karşılaştırmalı üstünlük elde
etmişlerdir.
•Çeşitli mallar önce
tarafından ithal edilmiş,
•sonra bu
üretilmiş,

mallar

Japonya
Japonya’da

•daha sonra da ihracatları gerçekleştirilmiştir.
•Japonya rekabet gücünü kaybedince, üretim diğer bölge ülkelerine kaydırılmıştır. Üretim
zaman içerisinde ters V biçiminde bir yol izlemiştir.
ÜRÜN DÖNEMLERİ TEOREMİ
1966 yılında RaymondVernontarafından ortaya atılmıştır.
Gelişmekte olan ülkeler yeni teknolojiye sahip bir ürünün
•önce ithalatçısı,
•sonra üreticisi,
•en son ihracatçısı
olurlar.
Bu modele göre, ticaret üstünlüğü önce nitelikli işgücüne ve AR-GE harcamalarına sahip
sanayileşmiş ülkelerin geliştirdiği teknolojiye dayalıdır.
•Sonra gelişmekte olan ülkeler ucuz emek avantajından yararlanarak taklit teknolojiyle
üstünlüğü ele geçirirler.
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GÜNEY KORE-TÜRKİYE
•İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra G.Kore’deiki büyük reform yapıldı:
•Toprak reformu Japonlardan kalan toprakların bir kısmı topraksız köylülere satıldı.
•Eğitim atılımı ilk ve orta öğrenim ile yetişkinlerin okuryazarlığına öncelik verildi.
1950 yılında çıkan Kore Savaşı’ndan sonra nüfusun çoğunluğu ile verimli topraklar güneyde,
madenler ile sanayi tesislerinin önemli bir bölümü ise kuzeyde kalmıştı.
Güney Kore’de
•Yurt içi tasarrufları destekleyen, yabancı yatırımlara ağırlık veren,
•İhracatı teşvik eden bir politika uygulandı.
•Ağır ve kimya sanayi hamlesi kapsamında demir-çelik, gemi yapımı, otomobil, petrokimya,
genel makine imalat ve elektroniği de içeren bazı sektörler desteklendi.
•1980 sonrasında devlet desteği devam etti. AR-GE yatırımları gibi ihracatta daha işlevsel
alanlarda yatırım yapıldı.
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TÜRKİYE VE G.KORE’DE PLANLAMA
İki ülkede de piyasayı esas alan planlama anlayışı benimsenmiştir.
Bu tür planlamada iki temel sorunla karşılaşılır:
•Hızla değişen ve dış konjonktüre karşı duyarlı bir ekonomik yapıda, geleceğe ilişkin sağlıklı
tahminler yapmanın güçlüğü,
•planlama ile piyasa mekanizması arasındaki dengenin nasıl kurulacağından doğmaktadır.
Kore bu iki sorunu aşmada Türkiye’den daha başarılı olmuştur.
•Birinci sorun, son derece esnek bir planlama anlayışı ile aşılmıştır.
•Kore’de, planlama örgütünün Türkiye’de olduğundan daha güçlü tutulmuş olması da ikinci
sorunun
aşılabilmesinde
etkili
olmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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5. İKTİSADİ MODELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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5.1. İktisadi Modellere Giriş
1. İktisadi Model Türleri
2. Ekonomik Teori ve Ekonomik Modeller
3. Bilindiği Varsayılan Matematiksel Bilgiler
Neden Makro Ekonomik Modeller?
- Politika analizlerinde model kullanmanın amacı, bazı politika
değişimlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.
-Planlama açısından: modeller makro hedefleri belirlemede yardımcı olur.
Diğer nedenler arasında şunlar sıralanabilir:
• ekonomik teorinin test edilmesi
• ileriye dönük tahmin yapma
• iktisatçılara iş alanı yaratma
Makro Ekonomik Model Türleri
1. Ulusal Gelir Makro Modelleri
Gelirin belirlenmesi makro (teorik) modeline
dayanmaktadır
2. Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri(CGE)
Mikro iktisattaki genel denge teorisine dayalı çok
sektörlü bir model tipidir
3. Çok-Ülkeli Modeller
Açık ekonomi makro modellerdir.
Model türlerinin farklı olması, amaçların farklı olmasının sonucudur:
Ulusal makro modeller, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon,
işsizlik vs. değişkenlerin analizi ve tahmini amacıyla geliştirilir.

102

Hesaplanabilir Genel Denge (CGE) modelleri, ekonomi içinde veya dünyada yapısal değişimin
analizini yapmak ve spesifik bir politika değişikliğinin etkilerini tahmin etmek
amacıyla geliştirilmektedir.
Formel modeller kullanarak analiz yapmanın alternatifi ne olabilir?

• deneyim ve tecrübeler
• kalitatif analizler
• nedensellik
(casual empiricism)

Sonuçlar, çoğu kez daha iyi değil daha kötüdür

1990’lar formel modellerin yeniden kullanımının arttığını göstermektedir.
Sonuç
Bir modele sahip olmak, sahip olmamaktan daha iyidir Fakat, bu modelleri kullanan kişiler bu
modellerin ürettiği sonuçların sınırlılıkları hakkında dikkatli olmalılar. Kurduğunuz modele
aşık olmamaya dikkat etmelisiniz!
Buradaki Sorun:
Makro modellerin kullanıcılarının çoğu (politikacılar) modellerinin ve ürettikleri sonuçların
doğruluğu hakkında oldukça şüphecidirler
Bir Şüpheci ile Modelci Arasında Geçen Bir Konuşma
Glenn Withers’ten EPAC (1994) alınmıştır.
Şüpheci: Ekonomik modellerin kullanılmaması gerekir. Dayandıkları aptalca varsayımlarına
bakar mısınız: kar maksimizasyonu, tam rekabet ve rasyonel beklentiler. Kısaca hiçbir işe
yaramazlar.
103

Modelci: Modeli varsayımlarıyla yargılamayınız. İleri doğru ne kadar doğru tahmin
yaptıklarına bakın.
Şüpheci: Söylediğiniz kısa dönemde doğru, fakat uzun dönemde hepsi uzun dönem rekabetçi
bir bakış açısıyla sürüklenirler.
Modelci: Pekala – fakat kullanacak başka araç var mı?
Körlerin ülkesinde tek gözlü adam kral olur.
Modelin Belirlenmesi
“Ampirik bir modeli belirlemenin en iyi bir yolu olmadığını vurgulamak iyi bir başlangıç
noktasını oluşturur.”(Clive Granger 1999:4)
Her modelin zayıf noktaları vardır.
• Birden fazla modele sahip olmak bize göre avantaj sağlar çünkü:
• seçim yapma olanağı ve
• karşılaştırma yapma olanağı verir
Modeller farklı olabilir veya değişebilir çünkü:
• ekonomiler komplekstir
• veri olanakları artmaktadır
İktisat Teorisi ve Ampirik Modeller
Modellere yöneltilen en önemli eleştirilerden biri, ortodoks mikro iktisattaki tüketici ve üretici
davranışları teorisine dayandıkları için, modellerin doğaları gereği sadece karşılaştırmalı statik
analizlere olanak vermesidir. Bu tip kararların dinamik etkilerini görmek mümkün
olmamaktadır.
Bu nedenle bazıları teoriye fazla prim vermemektedir.
Modellemeye İki Uç Yaklaşım
Teori hakikatin (doğrunun) ta kendisidir.
- dolayısıyla modeller teoriye sıkı bir şekilde dayanmalıdır
Teoriye Dayanmayan Modeller
- bu yaklaşıma göre modeller tamamen ampirik
ilişkilere dayanmalıdır
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Granger gibi bazı iktisatçılar, bu yaklaşım arasında köprü
oluşturacak pragmatik bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı
vurgulamıştır
Ampirik Modellerin Değerlendirilmesi
3 kriter - ampirik modellerin değerlendirilmesinde sıkça kullanılır
İlgili olması (relevancy)
Model yapılmak istenen şeyi yapıyor mu?
Tutarlılık (consistency)
Eldeki diğer bilgilerle tutarlı olması
Uygunluk (adequacy)
İstatistiksel olarak anlamlı ve iyilik ölçütlerini yerine getirmesi gerekir
İlgili Olması (Relevancy)
Granger (1999)’a göre model yapıcılar en baştan modelin hangi amaçla kullanılması gerektiğini
belirtmelidir.
Örneğin: “bu bir politika modelidir”
Geliştirilen pek çok model gerek yapanlar gerekse diğer kullanıcılar tarafından uygun olmayan
alanlarda kullanıldığını ileri sürmüştür.
Model sadece geliştirildiği amaç için kullanılmalıdır, başka amaçlarla kullanılmamalıdır.
Tutarlılık (consistency)
Granger modellerin o konuya ilişkin daha önceden bilinen bilgilerle tutarlı olması gerektiğini
ileri sürmektedir.
Uygunluk (adequacy)
Modelin tüm istatistiksel ve ekonometrik testleri geçmesi gerekir.
Gerekli Matematik
• Fonksiyonlar, değişkenler, parametreler
• Denge analizleri
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• Doğrusal Cebir ve Matrisler
• Girdi-Çıktı Modelleri
• Karşılaştırmalı Durağanlık
Makro Teori ve Makro Modeller

1. Basit bir “Makro Modele” Göz Atalım
TRYM Modeli (Treasury Australia)
– ileriye doğru makroekonomik tahminlerde kullanılmaktadır
Model temel olarak geçmiş verilerle tahmin edilen makro ekonomik ilişkilere dayanmaktadır.
“Tahmin” denklemler birbirlerine muhasebe özdeşlikleriyle bağlanmaktadır.
Model oldukça toplamsal (highly aggregated) ve basittir.
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Modelin Temelleri
Gelirin Devri Akım Şeması
Ulusal Gelir Muhasebe Özdeşliği
Gelir (Y) = Üretim (GSYİH) = Toplam Harcamalar (AE)
Y = Reel GSYİH = AE = C + I + G + NX
Gelir Belirleme Modeli
Ekonometrik Yaklaşım
Genelden Başlayacak olursak:
Y = C + I + G + (X – M)
Tarihsel verilerin olması durumunda, bunlarla tahmin edilir
Genellikle doğrusal olmayan EKK yöntemiyle tahmin edilir
Modelin dayandığı ekonomik teoriye göz atalım ve denklemleri tahmin etmek için neye
ihtiyacımız olduğuna bakalım:
Kısa Dönem – “Yeni” Keynezyen İktisat
Genelden Özele Doğru Gidelim
Y = C + I + G + (X - M)

C = CA + cYD



Teoriye bakarak belirlenir


C = 40765 + 0.873YD 

Ekonometrik teknikler kullanarak tahmin edilir.
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Politika Analizlerinde Makroekonomik Modellerin Kullanılması
TRYM Modelinin Uygulaması
1. Makroekonomik Model Tipleri
2. Makroekonomik Teori ve Makroekonomik Modeller
3. Avustralya’da Kullanılan Bazı Modellerin Sonuçları
Neden Makro Modeller Kullanılır?
Politika analizlerinde makro modeller, uygulanacak değişik politikaların Ekonomi üzerindeki
etkilerini tahmin etmek için kullanılmaktadır.
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Bu derste, elimizde Avustralya’da kullanılan bazı modellere ilişkin bilgileri sizinle paylaşmaya
çalışacağız.
1990’lı yılların ortalarında Ekonomik Planlama İstişare Kurulu (EPAC) aynı politikaya ilişkin
simulasyon yapmak üzere pek çok model yapıcı görevlendirilmiştir.
Politika senaryosu, mikro ekonomik reform sonucu emek üretkenliği % 5 artacak olursa,
ekonomi bundan nasıl etkilenir?
Sonuçlara bakmadan önce – bu konuda makro teori (geçen derste özetlediğimiz biçimiyle) kısa
dönem etkileri konusunda neler söylüyor bir bakalım.
Makro Ekonomik Teoriye Göre Emek Üretkenliği Artarsa ne olur?
Başlamadan Önce:
Spesifik Olarak Aşağıdaki Değişkenler Nasıl Etkilenir?
(not edin ve elde edeceğimiz sonuçlarla karşılaştırın)
• iktisadi büyüme
• yatırım
• enflasyon
• işsizlik
• faiz oranı
• döviz kuru
• ödemeler dengesi (cari işlemler vs.)
Bu yaklaşım ekonomik politikaların etkilerini analiz ederken “sağduyuya” dayanmaya benzer
Emek Üretkenliği Artışının Etkileri Nereden Başlamalı ?
Emek üretkenliği doğası gereği ekonominin arz yönüyle ilgilidir, bu nedenle ekonominin arz
yanını dikkate alan bir modele ihtiyacımız olacaktır.
Toplam Talep – Toplam Arz Modeli ile başlayalım
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İstihdam
Reel GSYİH artışı istihdamı nasıl etkiler ?
Üretkenlik artışı, aynı üretim miktarını üretmek için daha az işgücüne ihtiyaç olacak demektir.
Fakat çıktı (üretim) artmaktadır bu artış üretkenlik etkisini telafi edecek midir?
Eğer çıktıdaki yüzde artış, üretkenlikteki yüzde artıştan büyük ise istihdamın artmasını bekleriz
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İşsizlik
İşsizlik üzerindeki etki sadece istihdam üzerindeki etkilere değil aynı zamanda işgücüne katılım
oranına bağlıdır
Genel fiyat düzeyinde düşme sonucu reel ücretler yükselecek ve bazı modellere göre işgücüne
katılım oranında artış olacaktır.
Bu da:
• emek arzının esnekliğine
= ücret artış oranı/işgücü artış oranına bağlı olarak değişir.
Diğer değişkenler hakkında neler söyleyebiliriz:
• faiz oranları
• döviz kurları
Uygun model IS-LM-BP Modelidir
Üretkenlik artışı toplam harcamalar (AE), reel piyasayı (IS) ve para piyasasını (LM) nasıl
etkiler.
Döviz kurunun ekonomideki iç dengeye uyum sağladığını varsayalım
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Yatırımlar
Yatırımlar Nasıl Etkilenir? ?
Reel GSYİH artışı yatırımları arttırma eğilimi gösterir.
Bununla birlikte, emek üretkenliği arttığı için sermaye yerine emeğin ikamesi söz konusu
olacaktır
Faiz oranının etkisi ne olacaktır ?
Sermaye – Emek İkamesi
Üretim Fonksiyonu:
Y = f (K,L)
Burada:

L = emek
K = sermaye stoku

CES Tipi (sabit ikame esneklikli) Üretim Fonksiyonu
Tüm üretim düzeyleri için sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği sabittir.
İkame esnekliğinin 1 olduğunu kabul edersek (Cobb-Douglas)
Bunun anlamı emek maliyetlerinde % 10’luk bir düşme, L/K oranında %10’luk bir artışa yol
açmasıdır.
Eğer esneklik değeri 1.5 ise, emek maliyetlerindeki % 10’luk düme L/K oranını % 15
arttıracaktır
115

Avustralya için kullanılan modellerde ikame esnekliği 0,5 ile 2 arasında değişmektedir.

Ekonomik Planlama İstişare Kurulu Simulasyon Deneyi
EPAC kamu ve özel sektörden değişik kurumları davet ederek emek üretkenliğinde %5 artış
olması durumunda ekonominin 5 yıl içinde nasıl etkileneceğini araştırmalarını istemiştir.
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Makro Ekonomik Modeller
1. Ulusal Gelirin Belirlenmesi Modelleri
• TRYM (Avustralya Hazine Modeli)
• Murphy Makro-Modeli
• MSG

çok ülkeli

2. Sektörler-arası Modeller
- Sektörel veya Genel Denge Modelleri
• Monash Modeli
• Murphy Sektörel
• G-cubed

çok-ülkeli

• Salter

çok-ülkeli / uzun dönem

Not: Bu modeller ekonomideki yapısal değişimi analiz etmek için oluşturulmuş ancak
toplulaştırma ile makro sonuçlar da alınabilmektedir.
Farklı Modellerden Alınan Sonuçların Karşılaştırılabilir Olması için de EPAC aşağıdaki
kısıtları ş ğ (varsayımları) modellerde kullandırmıştır • Üretkenlikteki artışların % 50’si
ücretlere yansımaktadır
• Para Politikası
• non-accommodating money supply
• Maliye Politikası
• kamu harcamaları/GSYİH sabit tutulmuştur
• Dış Dünya
• değişiklik olmayacağı (dışsal) kabul edilmiştir
Sonuçlar uzun dönem dengesinden sapmalar olarak verilecektir.
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Sonuçlar
Önce TRYM Modeline Bakıyoruz.
Daha Sonra Diğer Modellerle karşılaştırıyoruz.

Uzun Dönem:
(10 yıl sonraki sonuçlar)

Akılda tutulması gereken
nokta tüm modellerin uzun dönem
dengesine
doğru
hareket
etmeleridir

118

119

120

Uzun dönem dengesine dönüş eğilimlerine rağmen bu modeller oldukça farklı (uzun dönemde)
sonuçlar vermektedir.
Kısadan orta döneme kadar sonuçlar (modellerin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülen
dönem) sadece büyüklük olarak değil yön açısından da farklılaşmaktadır.
Burada üzerinde durulmayan Genel Denge veya sektörel modellerde sonuçlar çok daha fazla
farklıdır.
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Bu modellerin hepsinde ortak olan nokta (MSG hariç):
• Kısa dönemde istihdam ve işsizliğe ilişkin tahminlerin negatif olmasıdır.
Modeller Neden Böyle Farklı Sonuçlar Vermektedir?
Uzun dönem büyüklüklerin farklı olma nedeni olarak aşağıdaki değişkenlerin parametrelerinin
farklı olmasına bağlanmaktadır:
• emek arzı esnekliği (yüksek reel ücretlere tepki olarak)
• ihracatın talep esnekliği
• para talebinin faiz ve gelir esneklikleri
Modellerin farklılıklar gösterdiği bir diğer alan ise, beklentileri alış biçimi ile ilgilidir:
• bazı modeller rasyonel beklentiler hipotezine dayanmaktadır
• bazıları ise rasyonel beklentiler ile uyumcu beklentiler hipotezlerinin bir karışımına
dayanmaktadır.
Beklentilere ilişkin modelleme, finansal piyasalar, döviz kurları, tüketim ve yatırım kararlarının
oluşumunda önemlidir.
Yatırımlar
Hiçbir model ampirik gözlemleri açıklamakta iyi performans gösteren bir yatırım davranışları
modeliyle ortaya çıkmamıştır.
Model spesifikasyonları aşağıdaki değişkenlerde meydana gelen değişmelere yatırımların
vereceği tepki açısından farklıdır:
• emek maliyeti (sermaye-emek ikamesi)
• gelir (reel GSYİH)
• faiz oranları
Bu açıdan tüm modellerin zayıf bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.
Uyum patikasını etkileyen faktörler arasında şunlar sayılabilir:
• faiz parite teorileri
• uluslar arası sermaye akışı, faiz oranı ve döviz kuru uyumunu etkiler
• Üretim fonksiyonunun biçimi
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• Cobb-Douglass, CES, Trans. Logaritmik
• Temel ikame esneklikleri
• sermaye / emek
• ithalat / ithal ikamesi vs.

5.2. Sonuç Olarak: Politika Analizleri Açısından Modellerin Yararı Nedir?
• modeller amaca ulaşmak için birer araçtır, hiç bir zaman amaç değildir
• Modeller makro ekonomik teorileri destekleyecek biçimde önemli fonksiyonel ilişkileri,
varsayımları ve eldeki verileri uygun ve sistematik bir şekilde birleştirmenin yolunu temin
ederler.
•Modeller ekonominin farklı bölümleri arasındaki karşılıklı bağımlılığı vurgulayarak, ikinci,
üçüncü, vs.. Etkilerin önemi üzerinde durulmasına olanak verir.
• Modeller çok kompleks olan gerçek dünyadaki ilişki ve spesifikasyonların kaba bir
soyutlamasıdır. Bu ilişkiler ideolojik yanlılıklardan etkilenebilir ancak bu durum tüm politika
değerlendirmeleri için geçerlidir.
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6.1. Kantitatif İktisat Politikası Modeli
Kantitatif iktisat politikası modelinde; iktisat teorisi, iktisadi değişkenler arasındaki bağlantıyı
ve bu bağlantıdan doğacak olan sonuçları genel eğilimler halinde gösterecek, matematik ise
matematiksel kalıplar halinde ortaya koyacak ve ekonometri istatistiğin ışığında parametre
değerlerinin tahmin edilmesini sağlayacaktır. Böylece model içinde meydana gelen değişmeler
ve parametreler rakamlarla ifade edilen değerleriyle karşımıza çıkmış olacaktır. Bütün bunlara
rağmen model henüz bir iktisat politikası modeli halini almamıştır. Zira bu modelin gerçek bir
iktisat politikası modeli haline gelebilmesi için bazı ek şartların yerine getirilmesi zaruridir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz.
Kantitatif iktisat politikası modelinde bir hedef veya alternatif hedefler bulunacaktır. Bu
hedefler ya makro ekonomik nitelikte olurlar (Milli gelir, istihdam hacmi, ödemeler bilançosu
açığı v.b) veya daha ayrıntılı nitelikte karşımıza çıkarlar(her sektörde ve koldaki üretim yada
istihdam hacmi gibi). Matematiksel modellerin terimleri ile ifade ettiğimiz zaman “hedef
değişkenler” bağımlı (endogen) nitelikte karşımıza çıkarlar. Bu sebeple hedefler iktisat
politikası yapıcıları tarafından değil bağımsız (ekzogen) değişkenlerle bizzat model yapısı
(strüktürü) tarafından tayin edildiğini kabul etmek gerekir.
AX = Y

 a11
a
A   21
 

a 41

a12  a1n 
a 22  a 2 n 


 

a 42  a mn 

 x1 
x 
X  2
  
 
xn 

 y1 
y 
Y  2
  
 
 ym 

Burada :
A Teknolojik Katsayılar Matrisi
X Bağımsız (Eksogen) Değişkenler Vektörü
Y Bağımlı (Endogen) Değişkenler Vektörü (Hedefler)
Model Bu şekliyle çözüldüğünde hedeflere istenen değerleri vermek mümkün değildir. Çünkü
hedefler diğer değişkenler tarafından tayin edilen bir bağımlı değişken niteliğindedir. Bu
modelde bağımlı değişkene (hedeflere) önceden değerler verip bağımsız değişkenlerin belli bir
strüktür içinde hangi değerleri aldığını araştıracak olursak model ancak o zaman bir değer
kazanacaktır.
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AX = Y
A-1AX = A-1Y
A-1A = I
IX = A-1Y
X = A-1Y
Y vektörü ile belirlenen hedeflere varmak için her maldan ne miktarda üretmek gerektiği yani
X vektörü bulunmuş olacaktır.

6.1.1. Ekonometride,
Değişkenlerin Yerleri

Kantitatif

Teoride

ve

Politika

Modellerinde

Kantitatif Model

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Bu çeşit sınıflama teorik modeller, matematiksel modeller ve bir çok hallerde ekonometrik
modeller için yeterli olabilir. Fakat kantitatif iktisat politikası modeli için yeterli değildir.
kantitatif iktisat politikası modeli için durum farklıdır.
Teorik ve matematiksel modellerde önemli hususlar şunlardır.


Denklemlerin ve bilinmeyenlerin sayısı



Bağımlı ve bağımsız değişkenler



Katsayılar matrisine ait determinantın Rank’ı dolayısıyla sistemin çözülüp
çözülemeyeceği

Ekonometrik modeller ise parametrelerin tahminine hizmet eden modellerdir.


İstatistiki metotların yardımıyla bağlantı katsayılarına ait tahminleri verir



Ayrıca çeşitli güven sınırları tespit eder



Değişkenlerin niteliklerine kayıtsızdır (fazla araştırmaz)



Çünkü bir ekonometrik modelin amacı modele uyan bir biçimde parametre tahmini
yapmaktır.
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Kantitatif İktisat Politikası Modelleri:


Kantitatif iktisat politikası modellerinde değişkenlerin aktif veya pasif oluşu, iktisat
politikası modellerinin hedeflerine varıp varmaması bakımından önemlidir. Hedeflere
varmayı sağlayan aletler pasif olmamalıdır. Bir politika modelinde politika aletlerinin
geçmiş yıllara ait trendlerle bulunması maksada hizmet etmez.



Politika modellerinde bağımlı ve bağımsız değişkenler zamanla yer değiştirirler. Böyle
bir modelde hedeflerin alet, aletlerin hedef haline geldiği çok görülür. (Ücret haddi bazı
politika modellerinde hedef bazılarında ise alettir.

6.1.2. Kantitatif İktisat Politikası Modelinde Değişkenler
Bir kantitatif iktisat politikası modelinde değişkenler aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir:


Alet Değişkenler



Hedef Değişkenler



Veri Değişkenler

Hedef Değişkenler iktisat politikası yapıcılarının varmak istediği kantitatif hedeflerdir. (Gelir
seviyesi, Ödemeler bilançosu açığı, İthalat, İhracat, İstihdam, Fiyatlar, Ücretler gibi)
Alet Değişkenler hedeflere varmak için iktisat politikası yapıcılarının kullanacakları ve kontrol
altında bulundurdukları değişkenlerdir. (Kamu harcamaları, Kamu yatırımlarının dağılışı,
ithalat, gümrük, kurumlar ve gelir vergileri gibi)
Veri Değişkenler hedeflere etki yapan fakat iktisat politikası yapıcılarının kontrol edemedikleri
değişkenlerdir.
Bir politika modelinde yer alan bağımsız (eksogen) değişkenler ilki guruba ayrılır.
1. Değerleri önceden dilendiği gibi tayin edilen bağımsız değişkenler
2. Değeri kontrol edilemeyen sebepler tarafından belirlenen veri değişkenler.
Veriler pasif değişkenlerdir kontrol edilemezler. Aletler aktif değişkenlerdir. Kontrol
edilebilirler. Değişkenleri vektörler yardımıyla gösterecek olursak:
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 w1 
 w  Aletler
 2
  
w k 
 
  
 v1 
v 
 2  Veriler
  
v 
 p

 x1 
x 
Hedefler
 2
  
 xn 
 
 
 y1 
y 
 2  Yan Tesirler
  
y 
 m

Burada w>v olmalıdır. Yoksa hedeflere varmakta büyük güçlükler çekilecektir.
Yan tesirler, alet değişkenlerle verilerin, modelin katsayılarına göre yarattıkları sonuçların bir
kısmıdır. Bu sonuçlar varılması istenen hedefler ve yan tesirlerdir.

 1 
 
 2 
  
 k 


   
  k 1 
 
 k 2 
  


 k  p 

 1 
  
 2 
  
 n 


   
  n 1 
 
 n 2 
  


  n m 

 1 
 1 


A   B   
  2 
 2 
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A = B
B-1 A  = B-1 B 
 = B-1 A 
veya

 1 
 1 
    B 1 A 
 
 
  2 
 2 

Endogen
Değişkenler

Eksogen
Değişkenler

Vektörü
(Bağımlı)

Vektörü
(Bağımsız)

Kantitatif iktisat politikası modelleri hedef-alet ve ekonomik yapı üçlüsü arasındaki ilişkileri
matematiksel kalıplar halinde ortaya koyarlar. Burada belli başlı şu biçimler ortaya çıkar.
1. Biri hedef diğeri alet olmak üzere iki değişkenli tek denklem
2. Biri hedef diğerleri aletler olmak üzere çok değişkenli doğrusal tek denklem
3. Tek veya çok aletli çok hedefli doğrusal olmayan tek denklem
4. Çok hedefli, çok aletli eşanlı denklemler sistemi
Doğrusal bir ekonomi modeli aşağıdaki gibi olsun:

Y1   11  21   1n   X 1 
Y  
 
 2    21  22   2 n   X 2 
  


   
  
 
Yn   n1  n 2   nn   X n 

Ekonomik sonuçlar
vektörü (endogen-etkilenen)

(nxn)
Ekonomik Yapı

Etkil
eyici
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Y=X
Y: Bağımlı değişkenler vektörü (sonuç)
X: Bağımsız değişkenler vektörü (sebep)
Bu model bu haliyle kantitatif iktisat politikası (plan) modeli değildir. Çünkü modelde hedef
ve aletler yoktur. Bu model genel iktisat modelinin matematiksel kalıbıdır. Genel iktisat
modelinde değişkenler bir sebep-sonuç ilişkisi olarak ele alınır ve önceden hedef ve aletler
tespit edilmez.
Y=X
-1 Y = X  X = -1 Y
Y=X

X = -1 Y

X Etkileyici vektör

Y Hedefler vektörüdür. Değerleri
önceden bilinir

Y Bağlı olarak belli değerler alır. Bu
sonuçlar önceden bilinemez
X Aletlerdir. Hedeflere ulaşmak için
hangi değerleri alması gerektiği
hesaplanır.

Şayet ekonomide r sayıda farklı hedef demeti varsa bunlar alternatif hedefler demeti olarak
vektör şeklinde ifade edilirse; bu taktirde r sayıda çözüm modeli ortaya çıkar.
X1 = -1 Y1
X2 = -1 Y2
Xr = -1 Yr
1

 X 1   11  21   1n  Y1 
 X  
  
 2    21  22   2 n  Y2 
    


  
  
  
 X n   n1  n 2   nn  Yn 
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6.2. Genel Kantitatif Politika (Plan) Modeli
Sabit hedefli Timbergen modelinin matematiksel kalıbı şu şekildedir.
Ay= Bz + Cu
Modelde y hedefler, z aletler, u verilerdir. Bu model yan tesir içermez

 a11
a
 21
 

a n1

a12  a1n   y1   b11
 
a 22  a 2 n   y 2  b21



     
  
a n2
a nn   y ,n  bn1

b12  b1n   z1   c11
 
b22  b2 n   z 2  c 21



     
  
bn 2
bnn   z ,n  c n1

c12  c1n   u1 
 
c 22  c 2 n   u2 


   
 
cn2
c nn  u,n 

Modeli hedefler vektörüne göre çözmek için modelin sol yanında yalnız hedefleri (endogen
değişkenleri) bırakmak diğer yanda ise eksogen değişkenleri bırakmak yani yapısal biçimi
daraltılmış biçime sokmak gerekir. Bunun için
A nın determinantı sıfırdan farklı olmalı
B ve C matrisleri ile A matrisi uygun matrisler olmalı.
Ay = Bz +Cu  Yapısal Biçim
y= A-1Bz + A-1Cu  Daraltılmış Biçim
Bu model bir plan modeli değildir. Çünkü hedefler önceden belirlenmemektedir. (Endogendir)
Bz = Ay – Cu
Z = B-1Ay – B-1Cu
Bu model plan modelidir. Daha önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için hangi aletlerin ne
dozlarda kullanılması gerektiğini gösterir. Böylece belirlenen z vektörü planın kontrol
edilebilen değişkenidir.
Basit Bir Plan Modeli
P=M
P Fiyat Seviyesi  Hedef
M Para Arzı  Alet
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dP
dt = Fiyat seviyesinin artış hızı

dM
dt = para artış hızı

dM
dP
dt =  dt

P

MV
Q

V Paranın Tedavül hızı
Q Üretim Hacmi
Hedef  P (Fiyat Seviyesi)
Aletler  M, V, Q burada alet olarak hangisinin alınacağı önem kazanır. Modelde bir bağımlı
üç bağımsız değişken bulunmaktadır.
M  P
V  P
Q P
Doğrusal olmayan bir modelde :

P

MV
1
 MV
Q
Q

log P = log M + log V – log Q

1 dP
1 dM 1 dV 1 dQ



P dt M dQ V dt Q dt
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6.3. Plan Modelinin Çözümü
A = B

 1 
 1 
A   B   
  2 
 2 
I.

Aşama

Plan modelini çözebilmek için ilk evvela bu modeli yapısal biçimden daraltılmış biçime
getirmemiz gerekmektedir.
 = A-1B 
A-1B ye C diyecek olursak model:
=C

 1 
 1 


   
    
 2 
  2 
ve
idi.
 X1 
 X m 1 
 b1 
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 1      2      1      2    
 X m 
 X n 
bm 
 bn 
,
,
,
A-1B = C idi. Şimdi bu C matrisini ele alacak olursak.
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Bu matrisi şu şekilde ifade edecek olursak

c 
c
C   11 12 
c 21 c 22 
=C

 1   c11
   c
 2   21

c12    1 
c 22    2 

1 = C11 1 + C12 2
2 = C21 1 + C22 2
Burada 1 hedefler 2 yan tesirlerdir. Modelde sadece 1 lerin (hedeflerin) değerleri bilinir
II.

Aşama

İkinci aşamada değişkenlerin değerlerini bulabiliriz. Birinci aşamada ulaşılan
1 = C11 1 + C12 2
2 = C21 1 + C22 2
dan hareket ederiz. Burada 2 nin yani verilerin değerleri bilinmektedir. C11, C12, C21 ve C22
parametreler matrisleridir ki değerleri bilinmektedir. 1 hedefler vektörüdür bu vektöre ait
değerleri iktisat politikası yapıcısı tayin edecektir.
C11 1’i L ve C211’i R olarak gösterecek olursak aşağıdaki denklemlere ulaşabiliriz. Bu
denklemlerde değerleri bilinen faktörler üzeri çizili olarak gösterilmiştir.

 1  L  C12  2
 2  R  C 22  2
III.

Aşama

 1  L  C12  2 idi burada 2 bilinmemektedir. 2 nin ikinci denklemi şu şekilde bulunur:
 2  R  C 22  2

 2  R  C 22  2
 2  C 22 1 ( 2  R )
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bulunur bunu birinci denklemde yerine koyarsak

 1  L  C12 C 22 1 ( 2  R )
bulunacaktır.

6.3.1. Üç Aşamalı Çözüm

Bir başka önemli özellik de bulunan aletlerin kullanılabilir durumda olmasının gerekliliği ile
ilgilidir. Bir ekonominin sosyal bakımdan bu aletlerin tahammül edilebilir olması şartıdır.
Hedeflerin uygun tespit edilmemiş olmaması sebebiyle aletler, tahmin sınırlarının çok üstünde
çıkacaktır. Modelin çözümü sonucunda aletlerin ve yan tesirlerin bulunabilmesi için C
matrisinin uygun bir matris olması gereklidir.
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7.1. Endüstriler Arası İşlemler Tablosu

Milli ekonominin planlaması için, her şeyden önce, ekonominin yapısını tanımak ve çeşitli
endüstri veya üretim kollan arasındaki ilişkileri bilmek gerekir. Endüstriler arası ilişkiler ise,
çok yönlü ve oldukça karmaşıktır. Örneğin ekonomide inşaat sektörüne olan talep artışını
karşılayabilmek için daha farzla çelik üretilmesi gerekir. Çelik üretimi için kömüre, kömür
üretimi için enerjiye ihtiyaç vardır. Böylece belli bir faaliyet dalındaki bir talep artışı,
ekonominin diğer dallarına yansıyan talep artışları meydana getirebilecektir. Endüstriler arası
ayrıntılı ilişkileri anlayabilmek için; bu ilişkileri gösteren modellere ihtiyaç vardır. İşte InputOutput, matematik ve istatistik analizleri yardımı ile, ekonominin endüstriler arası yapısını
dikkatli ve tutarlı bir biçimde inceleyen bir modeldir.
Aşağıdaki tablo sektörler arasındaki ayrıntılı mal ve hizmet, akımlarını daha kolay
kavrayabilmemize yardımcı olacaktır. Bu tabloya endüstriler arası işlemler tablosun veya
“input-output akım tablosu” adı verilir.
Dikkat edilecek olursa Tablo-1, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetlerin ve bunların
sektörler arası akımlarını kapsamaktadır. Gerçekten ekonomide n tane sektör
olduğu.,varsayılmış ve her sektör tabloda, hem output üreticisi hem & input tüketicisi olmak
üzere iki kere yer almıştır. Buna göre, her hangi bir sektörün sırasına ait elemanlar, o sektörün
belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer sektörlere dağılımını, sütun elemanları ise aynı
sektörün üretim yapabilmek için diğer sektörlerden aldığı inputları göstermektedir.
Tabloda dikkati çeken bir diğer nokta, malların “ara malları” ve “nihai mallar”; inputların da
üretilmiş veya ara inputlar ile temel inputlar olarak iki alt biçime ayrılmış olmasıdır. Mal
ve.hizmetlerin bu şekilde ayrımı, bir bakıma input-Output sisteminin “açık “ modelinin ifadesi
olmaktadır. Açık modelde nihai mal ve hizmet talebi, sektörler arası yapı dışında tutulur ve
böylece nihai talepteki değişmelerin sektörler arası yapı üzerindeki etkilerini tahmin etmek
olanağı doğar.
Buysa kapalı modellerde nihai, talep unsurları bütünüyle (veya kısmen) sektörler arası bünye
içinde tutulur ve böylece Bölme II tamamen (veya kısmen) Bölme I'e katılarak tablo tek bir
bölmeden meydana gelmiş olur. Input-Output modeli ilk şekli ile kapalı olarak geliştirilmiş
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olmakla beraber, bugünkü uygulama büyük çapta sonradan geliştirilen açık model üzerinde
olmaktadır. Şimdi söz konusu ayrıma göre tablonun bölmelerinde yer alan ve sembollerle ifade
edilen işlemleri özetlemeye çalışalım.
Tablodaki Bölme I, ekonomide endüstriler arası ilişkilerin temelini oluşturur. Sıralar,
endüstrilerin diğerlerine verdikleri malları, yani o endüstrilerin outputunun diğerlerine giden
kısmın, sütunlar da, her endüstrinin üretim yapabilmesi için diğer endüstrilerden talep etmek
durumunda olduğu inputları gösterir. Buna göre xij ; j sütunlar i sıralan göstermek üzere, j
endüstrisi tarafından talep edilen i malı miktarını ifade edecektir. Endüstrilerin kendi mallarını
talep etmeleri halinde, bunların da tabloda gösterilmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Nitekim
x11, 1 nci endüstrinin, x22 2 inci endüstrinin ve genelleştirilecek olursa, xii, i nci endüstrinin
kendi malına olan taleplerini gösterir. Tabloda her hangi bir i malına olan ara talep toplamı Wi
ile gösterilmiştir. Buna göre
Wi= xi1 + xi2 + ..... + xij + .......... + xin = j xij
olacaktır. Yani j nin bütün değerleri için i sırasındaki elemanların toplanması gerekir. Aynı
şekilde belli bir endüstrinin diğer endüstrilerden aldığı ara inputları da, tabloda Uj ile ifade
edilmiştir. Buna göre,
U j = x1j + x2j + ..... + x 3j + .......... + x nj = i x jj
olacaktır. Başka bir deyişle, i nin bütün değerleri için j sütun elemanlarının toplamı Uj yi
verecektir. Burada hemen belirtilmesi gereken önemli bir nokta, her hangi bir endüstri malına
olan ara talep toplamının, o endüstrinin diğerlerinden yaptığı input alımlarına eşit olma
olasılığının çok zayıf olduğudur. Örneğin 1 nolu endüstri için W1= U1 olma zorunluluğu yoktur.
Ancak ara malı talepleri toplamının ara inputları toplamına eşit olacağı açıktır. Sembollerle
ifade edersek,
 i  j x ij = i W i

ve  j  i x ij = j U j

olduğuna göre
 i  j x ij =  j  i x ij
ya da, tabloda gösterildiği gibi, kısaca
W=U
Bölme II, endüstrilerin mallarına olan ara talep çıktıktan sonra, nihai kullanıma giden output
miktarlarını gösterir. Nihai talep unsurları, tablodan da görüleceği gibi, yatırım, tüketim, devlet
harcamaları, ihracat ve stok değişmesi şeklinde. ifade edilebilir. Ancak böyle bir ayrım kesin
değildir. Örneğin devlet sütunu tabloda yer almayabilir. Bu durumda devlet harcamaları yatırım
ve tüketim sütun rakamlarına katılır. Bunun doğal sonucu olarak. tüketim sütunu özel ve kamu
tüketimini, yatırım sütunu da özel ve kamu yatırımını gösterecektir. Eğer tabloda «devlet»
başlığı altında bir sütun açılmışsa, bu sütunda sadece devletin cari harcamaları yer alır, devlet
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yatırımları yine “yatırım” sütununda gösterilir. Tabloda bir diğer nihai talep unsuru da stok
değişmeleridir. Bu sütundaki pozitif değerler stok artışlarını, negatif değerler de stok
azalışlarını gösterir. Yine istenirse, stok değişmeleri yatırım sütunu içinde gösterilebilir ve bu
durumda tabloda ayrıca stok değişmeleri adı altında bir sütun açmaya gerek kalmaz. Tüketim
sütununda da, tüketicilerin doğrudan doğruya endüstrilerin mallarına yaptıkları harcamalar
görünür. Bazı tablolarda bu sütun; “ev halkı” başlığı altında da gösterilmektedir.
Bölme III, endüstriler tarafından üretilmeyen temel inputları içine almaktadır. Başka bir
deyişle, emek, toprak, sabit sermaye gibi inputlar için yapılan ödemeler bu bölmede
görülecektir. Bu ödemeler, Üretim sonucunda meydana gelen katma değere eşit olacaktır.
Bilindiği gibi katma değer, ücret ve maaşlar, faiz ödemeleri kârlar, temettüler, dolaylı vergiler
ve amortisman kalemlerinden oluşur. Şu halde endüstrilerin toplam üretimlerinden ara mallan
için yapılan ödemeler çıktıktan sonra kalan kısım katma değere eşit olmaktadır. Her sektörün
katma değer unsurlarına ilişkin ödemeleri bu bölmede V j terimi. ile yer alacaktır. Burada
belirtilmesi gereken son bir nokta da, tablonun faktör fiyatlarına göre düzenlenmesi halinde
dolaylı vergilerin katma değer dışında tutulması gerekeceğidir. Üretim piyasa fiyatları ile
değerlendiriliyorsa, dolaylı vergilerin katma değer içinde gösterilmesi kaçınılmazdır.
Bölme. IV' de, nihai talebe giren dolaysız faktör inputları yer alır. Bunun başlıca örnekleri
devletin kullandığı iş gücü, ev hizmetleri ve dış alem faktör ödemeleridir. Bu işlemlerin çoğu
endüstriler arası modeller bakımından önemli olmamakla birlikte, milli gelir toplamıyla eşitliği
sağlama açısından, tabloya kaydedilmeleri uygun olur.
Tablonun son iki sütunu toplam arzı göstermekte ve bunu da yerli Üretim ve ithalat olmak üzere
ikiye ayırmaktadır. Buna göre herhangi bir i malinin arzı, i endüstrisi üretimi ile bu malın
ithalatının toplamına eşit olur. Burada mal ve endüstri için aynı notasyonun kullanılması, bu
malın sadece tek bir endüstri tarafından üretilmesi şeklindeki bir varsayımın sonucudur. InputOutput sisteminin varsayımlarına ilerde değinilecektir.
Şimdi tabloda yer alan sembolleri kullanarak input-output sis teminin formel yapısını ve genel
denge denklemlerini vermeye çalışalım. Semboller şöyle tanımlanmaktadır.
Zi = i malının toplam arzı
Xi = i malı üretimi
Mi = i malı ithalatı
x ij = j endüstrisi tarafından kullanılan i malı
Yi = i malinin nihai talebi
Wi = i malinin endüstrilerce kullanılan kısmı, yani i malının toplam ara talebi (j x ij )
U j = j endüstrisinin diğer endüstrilerden satın aldığı toplam ara input miktarı (i x ij )
Vj = j endüstrisinin temel inputlara yaptığı ödemeler (veya j sektörünün katma değeri)
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Bu tanımlamalardan iki temel denge denklemi çıkarmak mümkündür. Birincisi, sıralarla ilgili
olup, arz-talep ilişkisinin sonucudur. Bilindiği gibi, her malın toplam arzının toplam talebine
eşit olmak zorunluluğu vardır. Öyle ise i malının toplam arzı Z i, bu malın “ara talep” ve “nihai
talep” şeklinde ikiye ayrılan toplam talebine eşit olacaktır.
Arz

Talep

Mi+Xi

j x ij + Yi

( j = 1, ....., n)

Buradan
X i = j x ij + Yi – Mi
elde edilir. İkinci denklem ise sütunlarla ilgilidir. Buna göre her hangi bir j endüstrisinin üretim
değeri diğerlerinden aldıkları ara inputlarla, temel inputlar için yapılan ödemeler (yani j
endüstrisi içinde yaratılan katma değer) toplamına eşittir. Öyle ise,
X j = i x ij + V j

(i=1, ....,n)

Bütün endüstrilerin üretimini toplarsak
 i X i =  i  j x ij +  i Y i -  i M i
 j X j =  j  i x ij +  j V j
Bu denklemler ekonomideki toplam üretimi ifade ettiklerine göre eşit olmalıdırlar.
 i  j x ij +  i Y i -  i M i =  j  i x ij +  j V j
Burada global olarak ara talep toplamları ile ara input kullanımları eşit olacakları için (yani 
i  j x ij =  j  i x ij yada W = U)
 iY i -  iM i =  jV j
yada genel ifadelerle,
Y–M=V
Sonucuna ulaşılmış olur. Bu ifade bilinen milli gelir eşitliğinden başka bir şey değildir. Eşitliğin
sağ yanı gelir yönünden GSMH yı, sol tarafı ise harcama yönünden GSMH yı vermektedir.
Gerçektende bir ekonomide harcama yönünden
GSMH = I + C + G + S + E – M
dir. Bunun gelir yolundan hesaplanmış GSMH ya, yani ekonomideki katma değer toplamına
(V) eşit olduğu açıktır.
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7.2. Temel Input-Output Modeli
Buraya kadarki açıklamalarımızla, ekonomideki üretici sektörlerin bir yandan kendi
aralarındaki imal ve hizmet akımlarını, öte yandan bunların nihai taleple olan ilişkilerini genel
bir denge çerçevesi içinde. göstermiş bulunuyoruz. Şimdi de modelin temel varsayımlarını ve
matematik yapısını vermeye çalışalım.
Input-Output siteminin birinci temel varsayımı, her mal veya mal grubunun bir tek endüstri
veya sektör, tarafından üretiliyor olmasıdır. Bunun doğal sonucu olarak,
1. Her malın üretiminde yalnız bir üretim tekniği kullanılmakta;
2. Her sektör yalnız bir mal üretmektedir.
İkinci ve en önemli varsayımlardan birisi de, üretim miktarı ne olursa olsun, üretimde kullanılan
inputlarla üretim arasında belli ve sabit oranda bir ilişkinin varlığıdır. Buna göre herhangi bir
sektörün inputu yalnız o sektör üretiminin doğrusal bir Fonksiyonu olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca, sektörler arası ilişkilerin bazıları da model dışında tutulmuştur. Örneğin model,
sektörler arası mal alış verişlerini kapsadığı halde, input ikameleri ve alış veriş dışında kalan
dışsal tasarruflar ve kayıplar şeklindeki ilişkiler modelde yer almamaktadır.
Input-Output modelinin birinci varsayımı pratikte dar anlamda geçerli görme olanağı yoktur.
Bu varsayım her sektörün veya endüstrinin belli bir üretim tekniği ile yalnız tek bir homojen
mal üretileceğini ifade etmektedir. Dolayısı ile örneğin kok kömürü gibi belli bir mal üreten
bütün üretim faaliyetleri bir endüstri veya sektör halinde birleştirilebilecek ve sonuç olarak
«kömür» bir mal ya da bir endüstri olarak düşünülebilecektir. Ancak ekonomide çok sayıda mal
üretilebileceği gerçeği göz önüne alınırsa, sektör sapsının çok yüksek rakamlara varması
gerekecek ve çözümü olanaksız sorunlarla karşılaşılabilecektir. Bu nedenle pratikte sektörler
birleştirilerek sayı azaltmaya ve daha az sayıda sektörle çözüm yapılma yoluna.gidilmektedir.
Dolayısı ile. tabloda her sektöre ait sıra ve sütunda görülen değerler homojen bir mal değil fakat
birleşik bir mal grubunu gösterecektir. Sektörlerin birleştirilmesi işlemine, input-output
terminolojisinde aggregasyon adı verilir. Aggregasyon yapılırken çok çeşitli ölçüler göz önünde
tutulabilir. Sektörler üretim fonksiyonlarının veya mal içeriklerinin . benzerliğine, malların
ikame edilebilir veya tamamlayıcı olmasına ve bir sektörün ürününün diğer bir sektör tarafından
bütünüyle input olarak kullanılması durumuna göre birleştirilebilirler. Böylece örneğin ham petrol ve petrol rafinerisi işlemleri ayrı ayrı sektörler kapsamında görülebileceği gibi, tek bir
sektör altında da toplanabilir. Veya kömür ve petrol ayrı sektörler şeklinde ele alınabileceği
gibi, ikame mallan oldukları göz önünde tutularak madencilik sektörü altında bir arada
düşünülebilecektir. Kısaca, sektörü meydana getirirken hangi ölçünün kullanılacağı birleştirilen
faaliyetlerin özellikleri ve malların kullanılışı hakkındaki mevcut bilgilere bağlı olacaktır.
Öte yandan, input-output modelinden sonra geliştirilen ve endüstriler arası analiz metodu olan
doğrusal programlama; input-outputun diğer varsayımlarını aynen kabul etmekle beraber,
birinci varsayımını yumuşatmıştır. Input-Outputta her endüstrinin belli bir malı tek bir üretim
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yöntemi ile elde etmesi kabul edilmişken, doğrusal programlamada belli bir malın alternatif
üretim olanakları açık olarak modele katılmıştır.
Input-Output modelinin yukarda ele aldığımız üç temel,varsayımı yanında başka varsayımları
da vardır. Burada bu varsayımlara değinmemeyi daha uygun gördyoruz. Çünkü bir kere
modelin teorik yapısını kavramâ bakımından üç temel varsayımı yeterli bulmaktayız. Kaldı ki,
input-output, bütün kayıtlayıcı varsayımlarına rağmen, doğrusal programlama ile birlikte,
planlamada başarılı bir uygulama alanı bulmuş endüstriler arası analiz tekniğidir.
Şimdi yukarda belirtilen varsayımlara göre modelin matematik yapısını görmeye çalışalım.
Ekonomide n tane üretim sektörü ve n nihai talep olduğunu ve ithalatın olmadığını kabul
edelim. Buna göre; önceki kısımda kullandığımız notasyonu hatırda tutarak, herhangi bir sektör
outputunun, ara malı ve nihai talep toplamına eşit olduğu şeklindeki temel denge denkleminden
hareket edebiliriz. Yani i sektörünün üretiminin bulunduğu ve ithalatın olmadığı varsayımına
göre,
X i = j x ij + Yi
olacaktır. Ekonomide n sektör ve bunlara isabet eden n nihai talep bulunduğu için, yukarıdaki
eşitliği şu şekilde yazabiliriz.
X1 = x11 + x12 + .......+ x1j + ............+ Y1
X2 = x21 + x22 + .......+ x2j + ............+ Y2
...............................................................
Xi = xi1 + xi2 + .......+ xij + ..............+ Yi
..............................................................
Xn = xn1 + xn2 + .......+ xnj + ............+ Yn
Bu denklemler setinde yer alan nihai talepler, planlamanın sektör analizleri aşamasında plan
dönemi için önceden tahmin edilerek hedef alınmış unsurlardır. Dolayısı ile input-output
analizinin amacı, önceden saptanmış bulunan nihai talebi karşılamak üzere sektörlerin ne kadar
üretim yapacaklarını bulmaktır. Böylece model, genel bir üretim teorisini ifade etmektedir.
Nihai talepler analiz dışında ve önceden tahmin edildiklerine göre, denklem sisteminde verı
kabul edilerek demektir. Şimdi üstteki denklemi bilinen Y'ler yalnız bırakılacak şekilde
düzenlersek,
X1 - x11 - x12 - .......- x1j - ............- x1n =Y1
X2 - x21 - x22 - .......- x2j - ............ - x2n = Y2
...............................................................
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Xi - xi1 - xi2 - .......- xij - .............. - xin = Yi
..............................................................
Xn - xn1 - xn2 - .......- xnj - ............ - xnn =Yn
elde ederiz. Bu sistemde Y'ler veri olduğuna göre n tane bilinen, buna karşılık n tane üretim
seviyesi (Xi) ile n2 kadar ara talep (xij) bilinmeyen olarak yer almaktadır. n denklem, ancak n
tane bilinmeyenin çözümüne olanak vereceği için yukarda ki denklemler sisteminin çözümü
yapılamaz. Çözüm için yukarda değindiğimiz ikinci temel varsayımdan yararlanılır. Buna göre
herhangi bir j sektörünün bir i malına olan talebi, j endüstrisinin kendi üretim seviyesinin
doğrusal bir fonksiyonu oluyordu. Şu halde bu ilişkiyi
xij  xij  aij X j
x
şeklinde yazabiliriz. Burada ij ,j sektörünün kendi üretimine bağlı olmaksızın i sektöründen
aldığı inputları, yani sabit maliyet unsurlarını göstermektedir. Bu değerlerin sıfır olduğu kabul
edilecek olursa
xij  aij X j

halini alacaktır burada a ij ye input-output katsayısı ismi verilir.
aij 

xi j
Xi

şeklinde ifade edilir. Buna göre input katsayısı, herhangi bir j sektörünün bir birim output
x  aij X j
fonksiyonel
üretimi için i imalından alması gerekli miktarı gösterecektir. Şimdi ij
ilişkisini (8) üstteki denklemler sisteminde yerine koyalım.Gerekli parantez işlemini de
yaparsak,
(1-a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1
-a21 X1 + (1-a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1- aij)Xj - ............- ain Xn =Yi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 – ann) Xn =Yn
denklemler sistemine ulaşmış oluruz. Görülüyor ki, bu denklem sisteminde n sayıda denklem,
n sayıda bilinmeyen üretim seviyesi (Xj), input katsayılarını ifade eden n2 sayıda parametre (aij)
ve değerleri önceden saptanmış nihai talep (veya otonom değişken, Yi) bulunmaktadır. Nihai
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talepler bilindiğine ve input katsayıları da hesaplanabileceğine göre, her sektörün üretim
seviyeleri, bu denklemler takımının çözümü ile elde edilebilecektir.
Şimdi de modele ithalatı katılım. En basit şekli ile ithalat, sistem dışında saptanır ve nihai
talebin bir unsuru olarak kabul edilirse yukarıdaki sistem,
(1-a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1 - M1
-a21 X1 + (1-a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2 – M2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1- aij)Xj - ............- ain Xn =Yi – Mi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 – ann) Xn =Yn – Mn
şeklini alacaktır. Burada denklemlerin sağ tarafında bilinen değer olarak; nihai talep değil fakat
sistem dışında hesaplanan ithalatın nihai taleplerden düşüldükten sonra kalan miktarlar yer
alacaktır. İthalatı farklı şekillerde de ele almak olanağı vardır. Örneğin, dış ticaretin önemli
olduğu hallerde ithalat üretime bağlı bir değişken olarak modele katılabilir. İthalat, sektörlerin
üretim seviyesinin doğrusal bir fonksiyonu olarak kabul edilirse,
M i  M i  mi X i

yazılabilir. Burada mi parametresi belli bir malın ithalat katsayısını göstermektedir. M i ise,
üretim seviyesine bağlı olmayan sabit ithalatı ifade etmektedir. Bu terim sıfır olduğu zaman,
ithalat fonksiyonu

M i  mi X i
şeklini alacaktır. Bu ilişkiyi yukarıdaki denklem sistemine katacak olursak
(1-a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1 - m1X1
-a21 X1 + (1-a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2 – m2X2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1- aij)Xj - ............- ain Xn =Yi – miXi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 – ann) Xn =Yn – mnXn
elde edilir. Bu sistemde bilinen nihai talepleri eşitliğin sağ tarafında yalnız bırakırsak
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(1 + m1 -a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1
-a21 X1 + (1 + m2 - a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1 + mi - aij)Xj - ............- ain Xn =Yi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 + mn – ann) Xn =Yn

7.2.1. Input – Output Modelinin Çözümü
 a11
a
A   21
 

a 41

a12  a1n 
a 22  a 2 n 


 

a 42  a mn 

 x1 
x 
X   2

 
 xn 

 y1 
y 
Y  2
  
 
 ym 

Burada X vektörü Sektörlerin üretimlerini Y vektörü ise nihai sektörlerin taleplerini gösteren
iki vektör A matrisi ise Input-Output katsayıları matrisini ifade etsin. Input-Output modelinde
Input-Output katsayıları matrisi ile üretim seviyelerini gösteren sütun vektör çarpılarak ara
malları talep vektörü elde edilir.
AX
Bu aynı zamanda
X-AX = Y
demektir. Bu çıkarmanın yapılabilmesi için X vektörü birim matrisle çarpılır ve IX = X olur.
Buradan hareketle
IX – AX = Y
ve buradan da
(I–A)X=Y
yazılabilir bu durumda sektörlerin üretimleri olan X ler
X = (1 – A)-1 Y
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haline gelecektir. (1 – A) matrisine Leontiyef matrisi de denilmektedir. Bu matriste köşegen
unsurları artı, diğer elemanlar ise eksi değerdedir. (1-A)-1 ise ters matrisi ifade etmektedir. Ters
matrisin hesaplandığını ve elemanlarının rij olduğunu kabul edelim. Bu durumda model
X = rij Y
şekline gelecektir.
Eğer sisteme ithalat dahil edilecek olursa modelimiz
( 1 + M – A) X = Y
X = ( 1 + M – A) –1 Y
şeklinde olacaktır.

7.3. Dışa Kapalı Bir Ekonomi İçin Örnek Bir I-O Tablosu Üzerinde İşlemler
T

S

H

C

I

G

Y

X

T

20

25

0

40

5

10

55

100

S

30

50

15

90

40

25

155

250

H

10

25

15

60

0

40

100

150

Sermaye

15

100

55

Emek

25

50

65

250

150

X(Toplam) 100

Katsayılar Matrisinin hesaplanması :
aij 

xi j
Xi

A=

20/100

25/250 0/150

30/100

50/250 15/150

10/100

25/250 15/150

=

0.2

0.1

0

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1
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Leontiyef matrisinin hesaplanması :

(I – A) =

1 0

0

0 1

0

0 0

1

-

0.2 0.1

0

0.3 0.2

0.1

0.1 0.1

0.1

0.8 -0.1 0
= -0.3 0.8

-0.1

-0.1 -0.1 0.9

Ters matrisin hesaplanması :
(1 – A)-1 = R
1.31481 0.16666 0.01851
5
7
9
(1 –

A)-1 =

0.51851 1.33333 0.14814
3
8
R= 9
0.20370 0.16666
1.12963
4
7

a. Ekonominin Denge Durumunun Araştırılması
Ekonominin denge durumunda olabilmesi için, tüm sektörlerde toplam talep (D) arza eşit
olmalıdır. Tablonun satır toplamlarından sektörel toplam talepler
D1=X11+X12+X13+C1+Z1+G1=100
D2=250
D3=150
olarak bulunur. Öte yandan sektörel arzlar, ekonomi kapalı bir ekonomi olduğu için, yurt içi
üretime eşittirler.
S1=X1=100
S2=X2=250
S3=X3=150
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Dolayısıyla tüm sektörlerde toplam talep toplam arza eşittir.
D1=S1=100
D2=S2=250
D3=S3=150
b. Üretimin Tüketim, Yatırım ve Kamu Harcamaları için kullanılan Kısımlarının
Hesaplanması
Üretimin nihai talebin çeşitli unsurlarını karşılamak amacıyla kullanılan kısımlarını bulmak
için, Leontief ters matrisiyle ilgili nihai talep birleşenlerine ait vektörün çarpılması yeterli
olacaktır.
Örneğin, üretimin tüketim talebini karşılamak için kullanılan kısmı,
X = ( I – A)-1 C0

X=

1.314815 0.166667 0.018519

40

0.518519 1.333333 0.148148 *

90

0.203704 0.166667 1.12963

60

68.7037
=

149.6296
90.92593

olarak bulunur. Görüldüğü gibi, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin tümünde de, üretimin
tüketim amacıyla kullanılan kısımları tüketim taleplerinden daha büyüktür. Yatırım ve kamu
harcaması için gerekli üretim miktarları da benzer şekilde bulunabilir.
c. Nihai Talep Artışı
Tarım ve sanayi nihai taleplerinin artarak sırasıyla 60 ve 165 olması, buna karşılık hizmet nihai
talebinin değişmesi beklenmektedir. Buna göre yeni denge üretim düzeyleri ne olacaktır?
Tarım ve sanayi sektörlerinin nihai taleplerinde meydana gelen . artışlar varolan dengeyi
bozacağından, yeni nihai talep vektörüne karşılık gelen yeni bir denge oluşacaktır. Yeni denge
üretim değerleri de denge çözüm denkleminden elde edilebilir. Bunun için, Leontief ters matrisi
ile yeni nihai talep vektörünün isleme konulması yeterlidir:

X(1) =

1.314815 0.166667 0.018519

60

0.518519 1.333333 0.148148 *

165

0.203704 0.166667 1.12963

100

108.36
=

263.35
151.32
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Dikkat edilirse, hem, tarım hem de sanayi sektörlerinin denge üretim değerlerindeki artışlar,
nihai taleplerindeki artışlardan daha büyüktür. Ayrıca, hizmet nihai talebinde herhangi bir artış
olmadığı halde, bu sektörün denge üretim düzeyinde de artış meydana gelmiştir. Bunun nedeni
sektörler arası ara girdi alışverişinden kaynaklanan sektörel ilişkiler yumağıdır.
d. Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi
Bilindiği gibi, karsılaştırmalı durağanlık.çözümlemesi, bir model denge durumunda iken, dışsal
değişkenlerden veya parametrelerden birisinde ortaya çıkan küçük bir değişmenin içsel
değişkenlerin denge değerlerini ne yönde ve ne kadar değiştirdiği sorularının yanıtını araştırır.
Modelin verilerinden birisinde ortaya çıkan bir değişmeye bağlı olarak varolan denge bozulur.
Karsılaştırmalı durağanlık çözümlemesinde, bu denge bozcu değişmenin ardından sistemin
yeni bir dengeye ulaşacağı varsayılır ve yeni denge ile eski dengenin karsılaştırılması yapılır.
Karsılaştırmalı durağanlık Çözümlemesinde "sistem yeniden.dengeye ulaşacak mıdır?" ,
"denge istikrarlı mıdır?", "sistem (eğer varsa) yeni dengeye ne kadar sürede -ve hangi yolu
izleyerek varacaktır?", vb. gibi zaman boyutunu içeren ve dinamik çözümlemenin konusunu
oluşturan sorulara yer verilmez; bu çözümlemede, sistemin yeniden dengeye ulaşacağı
varsayılmakla yerinilir. Temel girdi-çıktı modelinde karsılaştırmalı-durağanlık çözümlemesi
X = (1 – A)-1 Y0
denge çıktı denklemleri ile yapılır. Bu denklem, daha önce de belirtildiği gibi, belli bir anda
teknoloji matrisi veri iken, dışsal olarak belirlenmiş veri bir nihai talep kümesine karşılık gelen
denge çıktı değerlerini gösterir. Teknoloji matrisi sabit iken, sektörel nihai taleplerin birinde
veya daha fazlasında küçük değişmeler ortaya çıktığını düşünelim. Bu' durumda, varolan denge
bozulacak ve yeni nihai talep vektörüne karşılık gelen yeni bir denge oluşacaktır. Girdi-çıktı
modelinde miktar sisteminde, karsılaştırmalı durağanlık çözümlemesi işte bu yeni denge
durumundaki denge çıktı değerleri ile, eski (nihai talepteki değişme öncesindeki) denge çıktı
değerlerinin karsılaştırılmasına dayanır. Bunun için denge çıktı Çözüm denkleminin birinci
farkının alınması yeterli olacaktır:
X = (1 – A)-1 Y
burada, X=X(2) - X(1) ve Y=Y(2) - Y(1) dir; vektörlerdeki (1) ve (2) işaretleri, ilgili
değişkenlerin sırasıyla değişmeden sonraki (yeni) ve değişmeden önceki (eski) değerlerini
göstermektedir. Dikkat edilirse denklemin farkı alınırken, teknolojinin sabit
kaldığı varsayıldığı için, ters matrisin farkı dikkate alınmamıştır.
Örnek Daha önceki örnekteki ekonomi denge durumunda iken, Tarım ve sanayi nihai
taleplerinin artarak sırasıyla 60 ve 165 olması, buna karşılık hizmet nihai talebinin değişmesi
beklenmektedir. Denge çıktı değerlerindeki artışları bulmaya, çalısalım. Değişmeden sonraki
nihai talep vektörü Y(2) ile değişmeden önceki nihai talep vektörü Y(1) arasındaki fark alınırsa,
nihai talep fark vektörü,
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5
Y=Y(2) - Y(1) 10

60
=

55

0

165

-

155

100

100

olarak bulunur. Bu fark vektörü ters matris ile isleme konursa, denge üretim değerlerindeki
değişmeler,

X = (1 – A)-1 Y

1.314815 0.166667 0.018519

5

0.518519 1.333333 0.148148 *

10

0.203704 0.166667 1.12963

0

8.240741
=

15.92593
2.685185

olarak bulunur. Bu fark vektörü ters matris ile isleme konursa, denge üretim değerlerindeki
değişmeler,
olarak bulunur. Görüldüğü gibi, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin denge üretim
değerlerinde. sırasıyla 8.25, 15.77 ve 2.72 birimlik artışlar meydana gelmiştir; daha açık bir
ifade ile, tarımsal mallar nihai talebindeki 5, sınai mallar nihai talebindeki 10 birimlik artışların
karşılanabilmesi için tüm sektörlerin Üretimlerini nihai taleplerdeki artışlardan daha büyük
oranda artırmaları gerekmektedir. Gerçekten de, örneğin hizmet sektörünün nihai talebinde
herhangi bir artış meydana gelmediği halde, denge üretim değerinde. diğer iki sektörün ek
araşırdı taleplerini karşılamaya yönelik olarak, 2.72 birim artış olması gerekmektedir; aksi
takdirde. tarım ve sanayi kesimlerinin Üretimlerini artırmaları olanaklı olmayacaktır.
Sektörlerin üre timde birbirlerinden ara girdi kullanmalarından kaynaklanan bu dolaylı üretim
artışlarını Leontief ters matrisi kendiliğinden hesaplar.
e. Sektörel ve Ekonomi Çapında Üretim Çoğaltanları
Temel girdi-çıktı modelinin denge üretim çözüm denkleminin birinci farkını oluşturan
denkleminden hareketle. Sektörel ve.bütünsel (ekonomi-çapında) üretim (çıktı) çoğaltanları
kolayca hesaplanabilir. Bunun için ters matrisin satır ve sütun toplamlarından yararlanılır.
İlk olarak, diğer her şey sabitken, yalnızca bir tek sektörün nihai talebinde bir birimlik artış
meydana, geldiğini varsayalım ve bu artışın yol açtığı sektörel ve ekonomi çapındaki toplam
artışları bulalım. Gösterimde kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca 1. sektörün nihai talebinde
1 birim artış meydana geldiğini düşünelim. Bu durumda
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Y1=1, Y2=Y3=..........=YN=0 değerleri yerine konursa,

 r11
r
X  ( I  A) 1 Y   21


rN 1

r12
r22

rN 2

 r1N   1   r11 
 r2 N   0   r21 

      
   
 rNN   0  rN 1 

elde edilir. Görüldüğü gibi, 1. sektörün nihai talebindeki 1 birimlik artısın yol açtığı sektörel
üretim artışlarını, ters matrisin 1. sütunundaki katsayılar vermektedir. Ekonominin tamamında
ortaya çıkan toplam üretim artışı ise sektörel üretim artanlarının toplamına eşittir:

X = 1 X1 = 1r11 = r11 + r21 + ..... + rN1
Dikkat edilirse, ekonominin tümündeki Üretim artısı, ters matrisin 1. sütunundaki katsayıların
toplamından başka bir şey değildir ve (j sektörel nihai talebinin) sektörel Üretim çoğaltan
katsayısı olarak adlandırılabilir. Genelleştirilirse, tipik bir j sektörünün nihai talebindeki 1
birimlik artışın yol açtığı sektörel Üretim artışlarını Leontief ters matrisinin j, sütunundaki
katsayılar; ekonomideki toplam Üretim artısını ise j. sütun toplamı verir:

X = i Xi = irij = r1j + r2j + ..... + rNj
Ters matrisin sütun toplamları gibi, satır toplamları da önemli birer göstergedirler. Tüm
sektörlerin nihai taleplerinde birer birimlik artışlar meydana geldiğinde, herhangi bir sektörün
üretiminde meydana gelen artışı. Leontief ters matrisinde o sektöre ait satırın toplamı verir.
Tüm sektörlerde nihai talep 1 birim arttığında, sektörel üretim artışları denklemden,

 r11
r
1
X  ( I  A) Y   21


rN 1

r12
r22

rN 2

 r1N   1   r11  r12   r1N 
 r2 N   1  r21  r22    r2 N 


    

  

 rNN   1   rN 1  rN 2   rNN 

olarak-bulunur. Görüldüğü gibi, sektörel üretim artışları, ters matrisin ilgili satırındaki
katsayıların toplamından başka bir şey değildir. Genelleştirilirse, tüm sektörlerdeki 1 birimlik
nihai talep artışlarının tipik i sektöründe yol açtığı üretim artısı. ters matrisin i. satır toplamına
eşittir:

X i = j X j = j r ij = r i1 + r i2 + ..... + r iN
Sektörel üretim, artışları tekrar- toplanırsa, bütünsel (ekonomi çapında) Üretim çoğaltan
katsayısı elde edilir:

i X i =  i  j r ij
Dikkat edilirse, bütünsel Üretim çoğaltan katsayısı Leontief ters matrisinin tüm elemanlarının
toplamından başka bir şey değildir.
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Örnek: Daha önceki örneklerdeki ekonomi için sektörel ve ekonomi çapında Üretim çoğaltan
katsayılarını bulunuz.
Sektörel Üretim çoğaltanları, tek bir sektörün nihai talebinde meydana gelen bir birimlik artısın
, ekonomide yol açtığı toplam Üretim artısını gösterir ve ters matrisin ilgili sütununun
toplamına eşittir; ekonomi-çapında Üretim çoğaltanı ise, tüm sektörlerin nihai taleplerindeki
bir birimlik artışların yol açtığı sektörel Üretim artışlarının toplamına eşittir ve ters matrisin
satır toplamları tekrar toplanarak kolayca bulunabilir:
Tarım

Sanayi

Hizmetler  j r ij

Tarım

1.315

0.167

0.019

1.500

Sanayi

0.519

1.333

0.148

2.000

Hizmetler 0.204

0.167

1.130

1.500

 i r ij

1.667

1.296

5.000

2.037

Yukarıdaki satır ve sütun toplamlarından görülebileceği gibi, çoğaltan etkisi en büyük olan
sektör 2.037 ile tarımdır; tarımı 1.652 ile sanayi ve son olarak da 1.287 ile hizmetler
izlemektedir. Ekonomi çapındaki Üretim çoğaltanı katsayısının değeri ise 4.982'dir. Buna
göre. tüm.sektörlerde nihai talep birer birim arttığında,toplam Üretim artısı yaklaşık olarak beş
birim olmaktadır.
f. Toplam Faktör Gereksinimi ve Temel Girdi Çoğaltanları
Temel girdi çıktı modelinin varsayımları ele alınırken, tıpkı ara girdi, gereksinimleri gibi, temel
girdi (üretim faktörü) gereksinimlerinin de yalnızca sektörel çıktı düzeylerinin doğrusal bir
fonksiyonu olduğu belirtilmişti. Suna bağlı olarak, belli bir Üretim düzeyinin gerektirdiği faktör
miktarları, doğrudan faktör yoğunluğu katsayıları aracılığıyla,
L = lX (doğrudan emek gereksinimi)
K = kX (doğrudan sermaye gereksinimi)
şeklinde bulunabilir; burada. l ve k, ana köşegenleri Üzerinde doğrudan emek ve sermaye
katsayıları yer alan ve diğer elemanları
sıfır olan birer köşegen matristirler. İster nominal
(parasal), isterse reel olarak (sabit fiyatlarla) ifade edilmiş olsunlar, faktör yoğunluğu (temel
girdi) katsayıları sektörel çıktı ile temel girdi gereksinimi arasındaki doğrudan ilişkiyi
yansıtırlar. Nihai talepteki küçük değişmeler ile bunların yol açtıkları faktör gereksinimi arasındaki ilişki ise hem, doğrudan hem de dolaylı Üretim artışlarının gerektirdiği toplam faktör
gereksinimini verir. Toplam faktör gereksiniminin hesaplanması için, önce yukarıdaki
denklemlerde, üretim vektörü yerine, X = (I - A)-1Y denge üretim çözüm denklemindeki
değerinin konması gerekir.
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L = lX = l(I - A)-1Y

ve

K = kX = k(I - A)-1Y

Bu denklemlerin birinci farkı alındığında ise, nihai talepteki küçük değişmelerin yol açtığı
toplam ek faktör gereksinimleri elde edilir. Örneğin, üstteki denklemlerden birincisinin
denkleminin birinci farkı alınırsa

L = l(I - A)-1Y
fark denklemi elde edilir. Bu denklem aracılığıyla, hem sektörel hem de ekonomi-çapında
istihdam çoğaltanları bulunabilir. Bunun için önce L = l(I - A)-1Y denklemindeki l matrisi ile
Leontief ters matrisinin çarpımını açık olarak yazalım:

 l1 0
0 l
2
LR  
 

0 0

 0   r11
 0   r21
   

 l N  rN 1

r12
r22

rN 2

 r1N   l1 r11
l1 r12


 r2 N   l 2 r21 l 2 r22

   

 
 rNN  l N rN 1 l N rN 2

 l1 r1N 
 l 2 r2 N 
  

 l N rNN 

Doğrudan emek katsayıları ile Leontief ters matrisinin çarpımından elde edilen bu matrisin
elemanları marjinal istihdam katsayıları olarak adlandırılabilir. Bu matrisin i. satır ve j.
sütununda yer alan tipik (l ir ij) katsayısı, j. sektördeki bir birimlik nihai talep artışının
karşılanabilmesi için i. sektörün gereksinim duyacağı toplam (doğrudan + dolaylı) ek emek
(istihdam) miktarını gösterir. Yalnızca j. sektörün nihai talebindeki 1 birimlik artışın tüm
sektörlerde yol açtığı ek emek gereksinimlerinin toplamı ise matrisin j. sütunundaki elemanların
toplamına eşittir:

L =  i li r ij=l1r2j + l2r2j + l2r2j + ,,,,,,,,,,,,,,,, +l Nr Nj
Buna, j sektörü nihai talebinin sektörel istihdam Çoğaltanı adı verilir. Benzer şekilde, tüm
sektörlerdeki bir birimlik nihai talep artışlarının belli i sektöründe yol açtığı toplam ek emek
gereksinimini ise, i. sektöre ait satır toplanı verecektir. Tipik i sektörü için, bu toplam,

Li = i li r ij=liri1 + liri2 + liri3 + ,,,,,,,,,,,,,,,, +l i r iN
seklinde bulunur. Ekonominin tümünde ortaya çıkan toplam ek istihdam gereksinimi ise,
sektörel ek istihdamların toplamı alınarak elde edilecektir:

 i Li = ij l i r ij
Bu toplama, ekonomi-çapında istihdam Çoğaltan katsayısı adı verilir. İstihdam Çoğaltanlarına
benzer şekilde sermaye çoğaltanları da tanımlanabilir.

Örnek : Daha önceki verileri kullanarak, (a) marjinal istihdam katsayıları matrisini bulunuz ve
yorumlayınız, (b) sektörel ve ekonomi-çapında istihdam çoğaltanlarını hesaplayınız.
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a. Marjinal istihdam katsayıları, emek yoğunluğu köşegen matrisi ile Leontief ters matrisi
çarpılarak elde edilir. Bunun için önce doğrudan emek yoğunluğu katsayıları
hesaplanmalıdır. Emek yoğunluğu katsayıları lj = Lj / Xj tanımından,
l1= 25/100 = 0.25, l2.= 50/250 = 0.2 ve l3 = 65/150 = 0.43
olarak bulunur. Bu durumda, marjinal istihdam katsayıları matrisi,
0.25
l ( I - A)-1 = 0
0

0

0

1.314815 0.166667 0.018519

0.2

0

0.518519 1.333333 0.148148 =

0

0.433333

0.203704 0.166667 1.12963

0.328704

0.041667

0.00463

0.103704

0.266667

0.02963

0.088272

0.072222

0.489506

şeklinde elde edilir. Bu matrisin i. satırı il= j. sütununda yer alan katsayı, j. sektörün nihai
talebindeki bir birimlik artısın i sektörü istihdamında (emek gereksiniminde) yol açacağı,
toplam artısı ifade eder. Örneğin, Tarımsal mallara olan nihai talep bir birim arttığında, bu
artısın karşılanabilmesi için tarımsal istihdamın 0.33 birim, sanayi sektörü istihdamının 0.103
birim ve hizmet sektörü istihdamının da 0.088 birim artması gerekecektir. Nihai talebinin
marjinal istihdam etkisi en büyük olan sektör hizmet sektörüdür; bu sektörün nihai talebindeki
bir birimlik artış, hizmet sektörü istihdamında 0.48 birimlik artış sağlamaktadır. Nihai talebinin
marjinal istihdam etkisi en küçük olan sektör ise tarımdır; tarımsal nihai talepteki birim artışın
hizmet kesiminde yol açtığı ek istihdam yalnızca 0.01 birimdir. Diğer katsayılar da benzer
şekilde yorumlanır.
b. Sektörel nihai taleplerin çoğaltan katsayıları (sektörel üretim çoğaltanları), marjinâl
istihdam katsayıları matrisinin sütun toplamlarına, buna karşılık tüm sektörlerin nihai
taleplerindeki birim artışların tek tek sektörlerin istihdamında yol açtığı artışlar ise satır
toplamlarına.eşittir. Yukarıda bulunan istihdam katsayıları matrisinin sütun toplamları
aşağıdaki matrisin dördüncü satırında, satır toplamları ise dördüncü sütununda
görülmektedir:
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Nihai talebinin istihdam etkisi en yüksek olan sektör 0.52 birim ile hizmetlerdir. Hizmet nihai
talebindeki bir birimlik artış tarımda 0.01
birim, sanayide 0.03 birim ve hizmetler sektöründe de 0.48 birim olmak üzere toplam 0.52
birim- ek istihdama yol açmaktadır. Buna karşılık, sanayi ve tarımın sektörel nihai
taleplerindeki birim artışların istihdam etkileri göreli olarak daha küçük olup, sırasıyla, 0.48 ve
0,42 birimdir. Tüm sektörlerdeki birim. nihai talep artışları karsısında en büyük istihdam artısı
da yine 0.64 ile hizmet kesiminde olmaktadır; tarım ve sanayideki istihdam artışları ise
hizmetlerdekine göre oldukça küçük olup 0.32 birimdir. Ekonomi-çapında istihdam çoğaltan
katsayısının değeri 1.42 dir; buna göre, tüm sektörlerin nihai taleplerinde birer birim artış
ortaya çıktığında, ekonominin genelinde 1.42 birimlik ek istihdam doğmaktadır.
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8. EKONOMİNİN TALEP YÖNÜ VE İŞ GÜCÜ PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Ekonominin talep yönü ele alınacak, IS-LM eğrilerinden hareketle AD eğrisini
ortaya çıkışı özetlenecektir.
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8.1. Ekonominin Talep Yönü (AD Eğrisi)
Mal Piyasası için
Y=C(Y-T)+I(Y,i-e)+G
Tüketim ve Yatırım fonksiyonlarını inceleyecek olursak.
C = a - b(Y - T),

a>O, O<b<l

I = c - d(t - e )

c,d > 0
Y

IS:

d
b
1
d
ac

e
i
T
G
1 b 1 b
1 b
1 b 1 b

Finans Piyasası İçin
M /p= Y - L(i).
M/P = eY - f i,

e,f > 0.

LM: i = e/f.Y–1/f.M/P. (5.12)
IS ve LM dengeye getirilecek olursa AD (Toplam Talep Eğrisine ulaşmış oluruz)

Y

AD:

 zb
z (a  c)
z
G
T

1 b
1 b
1 b

d

M
zd e



de  p 1  b

(1  b) f 
(1  b) 
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SORU: AD denkleminde z neyi ifade etmektedir.

SORU:
Keynes Etkisi (Keynes effect)
Pigou Etkisi (Pigou effect)
Fisher’in yeniden dağılım etkisi (Fisher redistribution effect)
Fisher in reel faiz etkisi (Fisher real interest rate effect)
Bu yapıları nasıl etkilemektedir?
191

AD’nin eğimini etkileyen faktörler:
1. Keynes etkisi
2. Reel balans etkisi
3. Faiz oranı etkisi
4. Yeniden dağıtım etkisi
5. Açık ekonomi etkisi (uluslararası ikame etkisi)
Keynes Etkisi
Fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün para piyasasında arz fazlası yaratıp faiz oranlarını aşağı
çekerek yatırımları artırması, dolayısıyla toplam harcamaları artırarak reel gayri safi yurtiçi
hasıla ve işlendirme düzeyini yükseltmesi.

Pigou Etkisi:
Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları
üzerindeki etkisidir. Parasal ücretlerin esnek olması halinde tam istihdama ulaşılabileceğini ileri
sürer. Buna göre ekonomide parasal ücretlerin azalmasıyla fiyatlar genel seviyesinin de
düşmesi halinde daha önce biriktirilmiş tasarrufların reel değerleri artacak ve fertler bu nedenle
daha az tasarruf ederek fiyatları düşen tüketim mallarına olan taleplerini artıracaklardır.
Fiyatların düşüp servetlerin artmasıyla ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı veya toplam harcamaları
artırıcı etkiye "reel balans etkisi" ya da "pigou etkisi" denir. Reel balans etkisi olarak da bilinir.

192

Fisher in reel faiz etkisi
Fiyat düzeyinin artması, faiz oranını ve borçlanma maliyetini etkiler. Yüksek fiyat düzeyinde
faiz oranı da artar. Borçlanma maliyetindeki artış harcamaların kısılmasına yol açar.
i=r+e.
Burada i nominal faizi, r reel faizi ve e de beklenen enflasyonu göstermektedir. Buna göre bir
ekonomide nominal faiz, reel faiz ile beklenen enflasyonun toplamından oluşmaktadır.
Fisher’in yeniden dağılım etkisi
Şirketlerin borçları genellikle nominal olarak sabittir. Düşen fiyatlarla mücadele şirketlerin
borçluluklarını daha da arttıracaktır. Düşen fiyatlar bu sebeple iflas dalgalanmalarına sebep
olabilir. Bu sebeple düşen fiyatlar beraberinde bir serveti yeniden dağıtma etkisine sahip
olacaktır. Buna Fisher, yeniden dağılım etkisi adı verilir.
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Açık ekonomi etkisi
Yurtiçi fiyatların artması ülke mallarının rekabetçiliğini azaltır ve sonuçta ihracat azalırken,
ithalat artar; AD azalır.

8.2. İŞ GÜCÜ PİYASASI
 =pY - wL - rpK
 Kar
p Fiyat Seviyesi
Y Çıktı (Üretim)
pYCiro
wL Ücret Maliyeti (Ücret w çarpı İş gücü L)
rpK Sermaye Maliyeti (rp faiz çarpı fiyat çarpı Sermaye K)
Y = F(L, K) (Üretim Fonksiyonu)

=pF(L,K)-wL-rpK.
w

 pFL  w  0   FL
p
L

 pFK  rp  0  r  FK
K

Burada reel ücret w/p İşgücünün marjinal üretim meyli, FL= F/L
İş Gücü Talebi :
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Burada P* noktası L* iş gücü seviyesindeki kazanç optimalidir. A noktası reel ücretin w/p*.
nin üstünde olması durumudur. Burada piyasa daha az iş gücü talep edecektir.
Bir firmanın iş gücü talebi reel ücret arttıkça düşecektir. (FL/L FLL <0) sermaye arttıkça ise
artacaktır. (FK /K FLK >0). İş gücü talebi fonksiyonu Ld aşağıdaki gibidir. Burada d talebi
ifade etmektedir.







w
Ld  L
,K 
p

() 


 ( )


İş Gücü Arzı
U = U(y,f),
Burada y hane halkı gelirini ve f boş vakti göstermektedir. Uy, > 0 ve Uf > 0. burada iki
sınırlama söz konusudur.bunlardan birincisi zaman sınırıdır. İkincisi ise boş vakit
sınırlamasıdır. T zamanı gösterecek olursa (örneğin 24 saat). boş vakit T eksi çalışılan saat L
olacaktır.

f =T-L

y

w
L
p

y

w
w
f  T
p
p
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Ls  L

w
p
( )

Boş vakit ve çalışma zamanına etki eden iki etken vardır. Bunlar:
Gelir Etkisi : Reel ücret arttığı taktirde inanlar daha fazla boş vakit harcamak isteyecektir. Bu
gelir etkisi olarak adlandırılmaktadır. Yani yüksek reel gelir halinde iş gücü arzı düşecektir.
İkame Etkisi : Öte yandan artan reel ücretlerde artış olması durumunda boş vaktin fırsat
maliyetinden dolayı hane halkı daha az boş vakit tüketmeyi tercih ederek daha fazla iş gücü arz
edebilirler.
İş Gücü Piyasası Dengesi

Burada w/p reel ücreti, Ld firmaların iş gücü talebini, Ls ise hane halkının iş gücü arzını
göstermektedir. Eğer Ls > Ld ise piyasada aşırı bir iş gücü arzı mevcuttur bu grafikte ÜA olarak
gösterilmektedir. İş gücü piyasası w/p* , L* noktasında dengededir. Bu noktada K piyasanın

mevcut sermaye stokunu göstermektedir.

K sermaye stoğunda iş gücü piyasası dengesindeki üretim düzeyine tabi çıktı veya tabi üretim
düzeyi denilmektedir. Bu tabi üretim düzeyi L* iş gücü ve K sermaye seviyesindedir.

Ynat= F(L*, K )
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Piyasa Dengesinin IS-LM modeli üzerindeki etkisi

Ynat daki IS-LM dengesi
grafikte de görüldüğü gibi tabi üretim düzeyindeki faiz haddine tabi faiz haddi denilmektedir.
Para sal dengeden dolayı fiyatlar genel seviyesindeki değişmeler söz konu olsa bile denge iş
gücü piyasasının buna duyarlı davranışlarıyla denge yine tabi üretim düzeyinde ve tabi faiz
haddinde gerçekleşecektir.
Tabi Faiz Oranı
IS-LM dengesinden bahsederken reel faizi r = i - e şeklinde göstrmiştik. Burada i nominal faizi
e ise enflasyon beklentisini (beklenen enflasyon oranını) göstermekteydi. IS-LM dengesi ise
hatırlanacak olursa
Y = C(Y - T) + I(Y, i - e )+G
şeklinde gerçekleşmekteydi.Piyasada enflasyon beklentisinin çok yüksek olması durumunda IS
ve LM eğrileri bu yüksek enflasyon beklentisinden dolayı yukarı kayacaklardır. IS0 ve LM(p0)
daki denge IS1 ve LM(p1) e kayacak yeni denge aynı tabi üretim düzeyi üzerinde
gerçekleşecektir. Bu durumda nominal tabi faiz oranı olan i0nat i1nat a kayacaktır.
Aşağıdaki grafikte enflasyon beklentisi sebebiyle değişen yeni tabi nominal faiz oranındaki
denge gösterilmektedir. Yani denge aslında tabi reel faiz oranıyla ilgili bir dengedir.
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Tabi reel faiz oranının oluşması
İş Gücü Piyasası Dengesi ve İşsizlik Oranı

İş gücü Piyasası ve yapısal ve friksiyonel işsizlik
w/p* reel ücret düzeyinde piyasa dengesi P* fiyat düzeyinde gerçekleşecektir. Söz konusu
dengede iş gücü dengesi L* noktasında olacaktır. Oysa tabi iş gücü dengesinin Lnat seviyesinde
olması gerekmektedir. Bu sebeple L* noktasında gerçekleşen dengede U* kadar bir işsizlik
olacaktır. Burada U* = LS – Lnat (İş gücü arzı eksi çalışanlar) dır. Aynı zaman diliminde
piyasadaki açık iş pozisyonları V vardır. Burada V = Ld – Lnat (İş gücü talebi eksi çalışanlar)
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kadar olacaktır. Burada U* tabi işsizlik oranıdır. Bu duruma yapısal işsizlik oranı veya
dengedeki yapısal işsizlik oranı (SURE “Struktural unemployment rate at equilibrium”)
denilmektedir.
Yukarıdaki grafikte VU eğrisi bütün reel ücret seviyeleri için gerçekleşecek çalışanları
göstermektedir. Grafikte de görüleceği üzere reel ücretlerin artması durumunda daha büyük bir
işsizlik meydana gelecektir (U) bu tip işsizlik ücretlerin yüksek olmasından kaynaklanan
işsizlik olarak adlandırılmaktadır. . Yinede piyasada bir miktar açık iş pozisyonu mevcuttur.
Reel ücretlerin düşmesi durumunda ise piyasadaki işsizlik oranı azalacaktır. Aynı zamanda
piyasada çok yüksek miktarda açık iş pozisyonu olacaktır. Buradaki işsizlik iradi işsizlik olarak
adlandırılmaktadır. Bu düzeydeki iradi işsizlik ücret düzeyi çok düşük olduğu için
çalışmayanlardır.
Yapısal işsizlik iş gücü piyasasının homojen olmamasından kaynaklanmaktadır. İş gücü
piyasasında her iş için uygun eleman bulunmadığı gibi piyasada her elemana uygun iş yoktur.
Yapısal işsizlik gelişmiş ekonomilerde dahi denge noktasında mevcut bir işsizlik türüdür.
Teknolojik İşsizlik: Gelişmekte olan ülkelerde genellikle sermaye kıt vasıfsız emek ise boldur.
Teknolojik işsizlik emeğin marjinal veriminin sıfır olması durumudur.
Bazı durumlarda emek piyasası yüksek reel ücretler vermemek için vasıfsız iş gücü talep
edeceklerdir. Bu durumda tahsilli ve vasıflı iş gücü piyasada iş bulma güçlüğü çekecektir. Bu
tip işsizliğe uyumsuzluktan doğan işsizlik (mismatch unemployment) olarak
adlandırılmaktadır. Gelişmiş iş gücü piyasalarında piyasalarda belli bir miktarda iş gücü talebi
olmakla beraber bu durumdan yeterince haberdar olamayan uygun bir iş gücü arzı söz
konusudur. Bu yeterince informe olmamaktan kaynaklanan işsizliğe anlaşmazlıktan
kaynaklanan işsizlik (frictional unemployment) denilmektedir.
Eğer bir denge iş gücü piyasasında işsizlik oranı sabit ise işten ayrılanlarla yeni bir işe
başlayanların oraları eşit olacaktır.
sL=fU
burada s işten ayrılma oranı (separation rate) f ise iş arama oranı (finding rate) dır.
L  LS – U
olarak tanımlandığından
s (LS – U) = f U
olacaktır. Her iki tarafıda LS e bölecek olursak
U
U 

s 1  S   f S
L
L 
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burada işsizlik oranı işsiz sayısı bölü iş gücü arzı olarak tanımlanırsa u  U / LS
s – s u = fu  s = u (s + f)
burada işsizlik oranı:

u

s
s f

olacaktır.
Etkin (Verimli) Ücret Modeli

 w 
 ,u 
e  e p
 ()() 


Bu modelde e eforu (verimi) göstermektedir. Reel ücret (w/p) arttığında eforda artacaktır. Aynı
zamanda bu modelde işsizlik oranının artışı da eforun üzerinde pozitif bir etki yapmaktadır. Bu
modelde yer alan yüksek reel ücret etkin ücret olarak anılmaktadır. Çünkü yüksek ücret verimi
arttıracaktır.
Ücrete etki eden faktörleri bir arada incelemeye çalışacak olursak ücret yapısı denklemi
aşağıdaki gibi olacaktır.
w = pe f(u , z ,  )
(-)(+)(+)
bu denklemde pe fiyat beklentisini, u işsizlik oranını,  verimi, z diğer faktörleri göstermektedir.
Bu denklemde işsizlik oranı ücret üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır. Denklemde bağımlı
değişken nominal ücrettir. Hatırlanacak olursa nominal ücrette bir artış söz konusuysa fakat reel
ücrette bu artış olmadıysa çalışanlar bir müddet ücretlerinde bir artış olduğunu düşüneceklerdir.
Buna iktisat literatüründe para ilüzyonu denilmekteydi. Modelde u ya ait parametreyi yerine
koyacak olursak model aşağıdaki şekle gelecektir.
w = pe (  + z -  u )
modeli reel ücrete çevirmek amacıyla fiyat a bölecek olursak:

w pe

(  z  u )
p
p
burada işsizlik oranı hatırlanacak olursa
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LS  L
u
LS

U= 1 – L
şeklindeydi. Buradanda denklemi aşağıdaki gibi yazmak mümkündür.

w pe

(  z    L)
p
p
.
Bu modeli bir grafik üzerinde gösterecek olursak çalışanlar L1 işsizlik oranı u1 olsun
(u1= LS-L1)

Ücret Denkliği
Fiyat Yapısı
Hatırlanacak olursa üretim fonksiyonu
Y = F(L,K)
şeklindeydi burada  parametresi verimliği ifade etmekteydi. Bu üretim fonksiyonunda üretim
emeğin ve sermayenin faktör fiyatları yani w ve r.p ye bağımlıdır. Bu durumda mal piyasasında
tam rekabet halinde fiyat
p = (1 +)MC(w)
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emeğin marjinal maliyetine bağlıdır. Burada (1+) emeğin marjinal maliyetinin parametresidir.
Tam rekabet piyasasında  sıfır olacaktır.  ye kısaca piyasa etkisi denilmektedir. Buradan
fiyat denklemi

p

(1   )



w

haline gelecektir. Buradan hareket edilecek olursa reel ücret ise


w

p 1 
şeklinde olmalıdır. Grafik üzerinde gösterecek olursak bu ilişki

Fiyat Denkliği
şeklinde olacaktır.

202

İş Gücü Piyasasında Genel Denge

Denkliği

Ücret

Fiyat
Denkliği

İş Gücü Piyasası Dengesi
Sabit iş gücü arzı söz konusu olduğunda (LS=1) w/p* ve L* noktasında iş gücü talebi dengede
olacaktır. Bu denge noktasındaki işsizlik haddine tabi işsizlik haddi unat denilmektedir. Tabi
işsizlik haddi w/p* noktasında daha önce bahsettiğimiz gibi /(1+) değerindedir. Burada ücret
yapısı denklemi ile ücret yapısı denklemi denk olacaktır.

  z  u 

u nat 


(1   )



z


Tabi işsizlik oranı burada yaklaşık olarak (+z) /  dır. Şimdi sırasıyla reel ücretin azalması,
artması ve işgücü talebinin artması durumlarını incelemeye çalışalım.
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unat seviyesinde firmaların piyasa pozisyonu
Reel ücret w/p* noktasından w/p1* a düştüğü taktirde yeni denge w/p1* ve L1* noktasında
gerçekleşecektir. Yeni işsizlik oranı u1nat kadar olacaktır. Bu reel ücret düzeyinde daha fazla
işsizlik olacaktır.

İş Gücü Piyasasında Dengesizlik
Reel ücret düzeyi w/p* dan w/p1* yükseldiğinde ise yeni denge L1 noktasında olacaktır. Bu
durumda işsizlik oranı u1 noktasına düşecektir. Bu durumların her ikisi de iş gücü talebinin sabit
olması durumunda mevcuttur.
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İş Gücü Talebinin sabit olması durumu
Sabit ücret geçerliyken iş gücü talebi arttığı taktirde yeni denge L1* a kayacaktır. İş gücü
talebindeki artış sebebiyle burada işsizlik oranı artarak u1nat a kayacaktır.
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9. TOPLAM ARZ FONKSİYONU VE DIŞA AÇIK EKONOMİ
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9.1. Toplam Arz Fonksiyonu
Daha önce iş gücü piyasası dengesinden bahsederken fiyat beklentisinin pe sabit olduğu
durumdan bahsetmiştik. Bu durumda iş gücü piyasasında L1 kadar iş gücü u1 kadar işsizlik
gerçekleşmekteydi. Şimdi pe/p<1 durumunu yani fiyat beklentisinin düşük olmasına rağmen
gerçekleşen fiyatın yüksek olması durumunu ele alalım.

Sabit Fiyat Beklentisi Durumunda Kısa Dönem İş Gücü Piyasası Dengesi
Bu durumda piyasa talebi eğrisi aşağıya kayarak daha düşük bir işsizlik düzeyinde dengeye
gelecektir. Burada yeni denge B noktasında gerçekleşecektir. B noktasındaki fiyat seviyesi
denge fiyat seviyesinden daha yüksek olacaktır. Bu ilişki iktisat biliminde Toplam arz eğrisi
veya başka bir söylenişle AS eğrisini meydana getirecektir.

Toplam Talep Fonksiyonu (AS Eğrisi)
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Bu eğride genel denge Ynat seviyesinde gerçekleşecektir. Bu noktada gerçekleşecek fiyat P dir
ve bu fiyat fiyatlar genl düzeyinin beklenen fiyat düzeyiyle denk olduğu noktadır. (P0=P0e) Eğer
gerçekleşen fiyat beklenen fiyattan fazla olsaydı (p1>p0e)bunun AS eğrisi üzerindeki yeri B
noktası olacaktı. Bu durumda piyasa yanılarak daha fazla üretim yapmış olacaktı.
Bu durumda yüksek üretim (çıktı) daha düşük işsizlik oranına, daha düşük işsizlik oranı daha
yüksek nominal ücrete, daha yüksek nominal ücret ise daha yüksek fiyat seviyesine sebep
olacaktı.
Peki daha yüksek fiyat beklentisi için durum ne olacaktı?

Yüksek Fiyat Beklentisinde AS Eğrisi
Bu durumda AS eğrisi yukarıdaki grafikteki gibi yukarı kayacaktı. Üretim yine Ynat seviyesinde
kalırken fiyatlar genel düzeyi p0=p0e den p1=p1e ye yükselecekti. Hatırlanacak olursa ücret
yapısı ve fiyat yapısı aşağıdaki gibi ifade edilmekteydi
e
Ücret Yapısı : w t  pt (  z  ut )

Fiyat Yapısı :

pt  w t

1 



Her iki denklem birbirinde yerine konulursa

pt  pte (  z  ut )

1 



buradan da

pt 
   z  u
pte 1  
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pt – pte +  -  =  +z -  ut
pt – pte =  + z -  ut
pt = pte - ( ut - utnat)
L iş gücü seviyesinde (ut-utnat) ve (Yt-Ytnat) ilişkisi Okun'un Kanununa göre aşağıdaki gibiydi
:
(ut-utnat) = - (Yt-Ytnat)
buradaki  parametresi ülkelere göre farklılık göstermektedir. Nihayet Okun Kanunundan
hareketle AS eğrisinin fonksiyonel formu aşağıdaki gibi olacaktır.
pt = pte + (Yt-Ytnat)

9.1.1. Bütün Ekonominin Genel Dengesi
Bütün ekonominin genel dengesi aşağıdaki şekilde bir fonksiyon yardımıyla gösterilebilir.
Y= f(p, M, G, T, , e)
Burada
Fiyat seviyesi p pozitif
Para Arzı M  pozitif
Devlet Harcamaları G pozitif
Vergiler T Negatif
Otonom (Sabit )Tüketim   pozitif
Beklenen enflasyon oranı e  pozitif
Bir etkiye sahip olacaktır. Burada AS eğrisi modelin arz yönünü göstermektedir.
pt = pte + (Yt-Ytnat)
Genel denge aşağıdaki grafikte de görülebileceği üzere IS - LM ve AS-AD dengelerinin i0 faiz
haddi p0 fiyat seviyesindeki tabi üretim Ynat seviyesinde gerçekleşecektir.
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AS-AD Dengesi (Piyasa Dengesi)

9.1.2. Talep Şoku
Piyasada genişletici maliye politikası (Devlet Harcamalarının artması G veya vergilerin
düşmesi T) sebepli bir talep şoku yaşandığı taktirde IS eğrisi IS0 pozisyonundan IS1
pozisyonuna kayar. Bu durumda toplam talep eğrisi AD AD0 dan AD1 e kayar AS ve LM eğrisi
çeşitli fiyat ve faiz seviyelerinde kısa vadeli geçici tutunuşlar yaptıktan sonra nihayet yeni
denge Ynat noktasında gerçekleşir. Talep şoku başta kısa dönemli üretim artışları yaratmakla
beraber uzun vadede tabi üretim düzeyi olan Ynat ı değiştirmez fakat faiz seviyesini i3, fiyat
seviyesini ise p3 noktasına sürükleyecektir.

219

Toplam Talep Artışı Etkisi

9.1.3. Parasal Şok
Piyasadaki para miktarında bir yükselme olduğu taktirde IS eğrisi IS0 olarak sabit kalırken LM
eğrisi aşağı kayacaktır. Bu durumda toplam talep artacak ve toplam talep eğrisi AD0 dan AD1
e kayacaktır. Bu toplam talep artışı karşısında toplam arz artacak ve toplam arz eğrisi yukarıya
doğru kaymaya başlayacaktır. Gerek AS eğrisi gerekse LM eğrisi kısa vadede çeşitli fiyat
seviyelerinde tutunarak yukarı doğru kaymaya başlayacaktır. Genel denge yine Ynat seviyesinde
gerçekleşecektir. LM eğrisi eski yerine dönecektir. AS eğrisi ise daha yukarıda bir noktada AD1
ile dengeye gelecektir. Uzun dönem de fiyatlar genel düzeyi P3 noktasına kayarken tabi üretim
düzeyi ve i0 noktasında faiz oranı aynı kalacaktır. Bu duruma iktisat teorisinde klasik dikotomi
(dichotomy) ismi verilmektedir.
Buradan da görülebileceği üzere tek başına para politikası da, maliye politikası da Üretim
düzeyini arttırmaya yeterli olamamaktadır. Nominal faiz haddi üzerinde maliye politikası etken
gibi gözükse de reel faiz haddi olan r üzerinde etken değildir. Reel faiz haddi para politikasından
da maliye politikasından da bağımsızdır.
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Para Miktarı Artışı Etkisi

9.1.4. Üretim (Arz) Şoku
Piyasada bir üretim şoku söz konusu olduğunda iş gücü talebi yukarıya doğru kayacaktır. Bunun
karşılığında reel ücretler artacaktır.

Tabi İşsizlik Oranı ve Uzun Dönem Üretim Artışı Etkisi
AS – AD dengesi incelendiğinde ise AD eğrisi yerinde kalırken AS eğrisi aşağıya doğru
kayacak yani toplam arzda kademeli bir artış olacaktır. Fiyatlar genel düzeyi kısa dönemli
olarak P1 ve P2 düzeylerinde tutunsa da yeni iş gücü arzı bu yüksek reel ücretler sebebiyle LS 0
dan LS1 e kayacak ve yeni denge Y1nat üzerinde P3 noktası üzerinde gerçekleşecektir. Yani
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piyasada yaşanan üretim (arz) yönlü bir şok hem milli geliri arttırmış olacak hem de fiyatlar
genel düzeyini aşağıya çekmiş olacaktır. Bu tip arz şokları genellikle yeni teknolojiler sayesinde
olmaktadır. Sanayii devrimi bu tip arz şoklarına en güzel örneklerden biridir. İktisat politikası
açısından toplam arzı arttıracak teşvikler gerek fiyat düzeyini düşürmek gerekse üretimi
arttırmak açısından para ve maliye politikalarından daha tesirlidir.

Çıktı ve Fiyat Üzerinde Üretim Artışı Etkisi

9.1.5. Phillips Eğrisi
1958 yılında İngiliz iktisatçısı A.W. Phillips yaptığı ampirik çalışmalarda enflasyon oranıyla
işsizlik oranı arasında ters biri ilişki olduğunu fark etti.

Philips Eğrisi
Phillips eğrisinin arkasında yatan teorik kalıp ise ücret fiyat spiralleriydi.
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Para Miktarında Artış ve Fiyat Spiralleri
Fiyatlar genel seviyesi arttıkça üretim bir artış göstermekte sonunda belli bir noktada iş gücü
arzının sınırından kaynaklanan dışlanma etkisi yüzünden piyasada fiyatlar artmaya devam
etmekteydi. Özetle fiyatlar genel seviyesi arttıkça işçilere ödenen reel ücretler düşüyor ve
firmalar daha fazla iş gücü istihdam etmek istiyorlardı. Phillips eğrisinin fonkisyonel formu
aşağıdaki gibidir.
Pet=pt+1
pt = pte + (Yt – Ytnat)
pt = pt-1 + (Yt – Ytnat)
pt – pt-1   t = (Yt – Ytnat)

t = -  (ut – utnat)
t = - ut +( + z)

9.1.6. Düzeltilmiş Phillips Eğrisi
te= t-1
te pte - pt-1
pte - pt-1 = t-1 ==>
pte = pt-1 + t-1
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pt = pet + (Yt-Yt nat )
pt = pt-1 + t-1+ (Yt-Yt nat )

t = t-1 + (Yt-Yt nat ) "Beklentilere göre düzeltilmiş Phillis Eğrisi"
(Yt-Yt nat ) Okun kanunundan dolayı - (ut-ut nat ) /  Olarak ifade edilebilir.

t = t-1 - (ut-ut nat )
t = t-1 - ut + ( + z)
t - t-1 = -  (ut-ut nat )

9.1.7. Miktar Teorisi
M .V  pY
M .V  pY
Burada V ve Y paranın tedavül hızı (V) ile reel milli gelirin (Y)sabit olmasını ifade
etmektedir.

i  r   e  Fischer  Esitligi
M  pY .L(r   e )
( )
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Yukarıda da görüldüğü gibi faiz sabit olan reel faiz ile enflasyon beklentisinin toplamıdır. Para
arzı nominal milli gelir ile faiz haddinin bir fonksiyonudur. Faiz haddindeki bir yükselme para
arzı üzerinde negatif etkili olmalıdır.

L(r   e ) = 1/V
Burada faiz haddi bir bölü paranın tedavül hızını da göstermektedir.

Pt  M t .L(r  Pte1  Pt ) 1 Y 1
Pt 1  M t 1 .L(r  Pte 2  Pt 1 ) 1 Y 1
Burada fiyatlar genel düzeyi para arzı çarpı bir bölü faiz oranı çarpı bir bölü reel milli gelirdir.
Pet+1 gelecek dönemdeki fiyat beklentisini göstermektedir.

9.2. Dışa Açık Ekonomi
9.2.1. Uluslar Arası Ticaretin Genel Sebebi
Şu ana kadar ekonominin dışa kapalı bir ekonomik yapıdan bahsettik oysa günümüzde hemen
hemen bütün ekonomiler dışa açıktır. Dış ticaret yapmaktadır. Bu durumda üretilen malların
fiyatlarının dış aleme göre düşük olması durumunda dış talep söz konusu olmakta mallar dış
aleme de arz edilmektedir(ihracat). Tam tersi olarak dış alemdeki fiyatları ucuz mallar ise iç
piyasalar tarafından talep edilmektedir (ithalat). Bu durumda piyasa dengesi yeni fiyat
düzeylerinde dengeye gelmektedir. Hemen hemen bütün malların fiyatları dünya piyasasında
denkleşmektedir. Buna ekonomide tek fiyat kanunu denilmektedir. Burada önemli olan bir
diğer faktör de döviz kurları olagelmektedir.
Dışa Açık Bir Ekonomide IS-LM Dengesi (Mundell-Fleming Modeli)
pY = pCi + peC + pIi + peI  + pG + pEx - pe Im
Yukarıdaki modelde p fiyatları, p dış alem fiyatlarını, Ci iç tüketimi, C dış alem fiyatlarını, Ii
iç yatırımı, I dış yatırımı G devlet harcamalarını, Ex ihracatı, Im ithalatı, e ise nominal döviz
kurunu göstermektedir. Dikkat edilecek olursa nominal ithalat pe Im şeklinde gösterilmiştir.
Bu kısım dış alem fiyatlarıyla ve döviz kuruyla yapılan ithalattır. Bu yapının reel formu ise
aşağıdaki gibidir.

Y  Ci 

p e 
p e 
p e
C  Ii 
I  G  Ex 
Im
p
p
p

Bu modelde (pe) / p reel döviz kurudur. Reel döviz kurunu  ile gösterecek olursak:
(=(pe) / p):
Ci + ((pe) / p) C = C
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Ii+ ((pe) / p)I = I
Y = C + I + G + Ex -  Im
olacaktır. Daha önce bahsettiğimiz durum olan
Y C + S + T
dan hareket edecek olursak
(S - I) + (T - G) = (Ex -  Im),
Burada iç ödemeler dengesi ile dış ödemeler dengesi birbirine eşitlenmiştir. Dış ticaret açıkları
iç ödemeler dengesi ile denkleştirilmiştir. Bu denge ödemeler bilançosu denge koşulunu da
göstermektedir. Hatırlanacak olursa reel faiz r =i - e şeklindeydi buradan hareket edilecek
olunursa:
C = C (Y - T(Y)), CY-T (0,1)
I=I(i - e), I i - e <0
Burada vergi hatırlanacak olunursa gelirin bir fonksiyonudur. T=T(Y) aynı şekilde ithalat ve
ihracatı fonksiyonel yapıda gösterecek olursak:
Ex = Ex(,Y)
(+)(+)
Im = Im(, Y)
(-)(+)
Buradanda IS-LM dengesi :
Y=(C(Y-T(Y))+I(i)+G+Ex(,Y)-Im(,Y )
olacaktır. Devlet harcamaları, döviz kuru veya dış alem üretiminde bir artış söz konusu
olduğunda IS dengesi aşağıdaki grafikteki gibi IS0 dan IS1 e kayacaktır.
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Dışa Açık Ekonomide IS Eğrisi
Buradaki değişim (dG=d=d Y=0)

dY  C Y T dY  C Y T dY  I i d i   Im Y dY
1  C Y T (1  TY )   Im Y ()
di

| IS 
 ( )
dY
Ii
( )
dY  C Y T (1  TY )dY  dG  Exd  Ex Y  dY    Im Y dY  (Im  Im  )d

gelirdeki değişim yukarıdaki şekilde gösterilecek olursa devlet harcamalarına, dış alem üretim
düzeyi ve döviz kuruna göre birinci türevler bu faktörlerdeki değişikliği gösterecektir.

1
dY

0
dG 1  C Y T (1  TY )   Im Y
Ex Y 
dY

0
dY  1  C Y T (1  TY )   Im Y
Ex    Im   Im
dY

 (?)
d 1  C Y T (1  TY )   Im Y
burada ImY reel marjinal ithalatı yansıtmaktadır. Reel döviz kurunda bir değişiklik olduğu
taktirde:
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d
( Ex ( , Y  )   Im( , Y ))  Ex    Im   Im 0

d

şeklinde olacaktır. yani buradan da görülebileceği gibi iki ihtimal (etki) mevcuttur. Bulardan
birincisi reel döviz kurundaki değişiklik durumunda üretimin bu değişiklikle aynı yönde hareket
edeceğine ilişkin görüştür. Bu görüşün sebebi döviz kurunda bir artış olduğu taktirde iç
piyasada üretilen mallar dış aleme göre ucuz kalacak bu durumda ihracat dürtüsüyle üretim
artışı yaşanacaktır. Alternatif durumda ise düşen döviz kuru durumunda dış alem fiyatları iç
alem fiyatlarının altında kalacak ve bunun sonucunda ithalata bir yönelme olacak ve üretim
düşecektir.
İkinci ihtimal (etki) ise ters yönde olacağı kısaca bu ilişkinin parasal olarak piyasa talebi
tarafından baskı yaratacağı doğrultusundadır. Aşağıdaki dış ticaret ilişkisi incelenecek olursa:
Ex    Im   Im  0 
1
1
 Im   1 
Ex  
Im
Im


Ex

Ex  


Im

Im   1

bu duruma Marshall-Lerner Şartı ismi verilmektedir.
Marshall-Lerner Şartından dolayı dış ticaret dengesi zamana göre J şeklindeki bir eğri ile ifade
edilir.

J Eğrisi Etkisi
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9.2.2. Dışa Açık Bir Ekonomide LM Eğrisi
M = pY - L(i).
şeklinde bir para arzı yapısı mevcuttur en önemli farklılık merkez bankası bilançosundan ve
döviz kurundan kaynaklanmaktadır.
Merkez Bankası Bilançosu
Döviz

Özel Bankaların garanti altındaki rezervleri

İç Piyasa Tahvilleri

Merkez Bankası Parası

Merkez Bankasının uyguladığı döviz kuru politikası LM eğrisi üzerinde etki etmektedir.
Merkez bankası sabit (fix) döviz kuru rejimi veya döviz piyasasına göre oluşan serbest döviz
kuru rejimi uygulayabilir. Serbest döviz kuruna dalgalı kur rejimi veya fleksibil kur rejimi
de denilmektedir.

9.2.3. Dışa Açık Bir Ekonomide İç ve Dış Denge
Hatırlanacak olursa bir ekonomide iç IS-LM dengesi aşağıdaki gibiydi:

IS-LM Modeli
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Dışa açık bir ekonomide bir diğer özellik ise sermayenin hareketliliğidir. İç ve dış yatırımcı
iç alem ve dış alem faizleri ve tahvil-bono faizleri doğrultusunda iç ve dış piyasalarda rahatlıkla
hareket edebilmektedir. Buna göre iç faiz oranının yükselmesiyle birlikte, yerli finansal
varlıklara olan dış talep artarken sermaye girişleriyle birlikte ödemeler dengesi açıkları
kapanacaktır.
Burada iç piyasanın faiz oranı i = i + ee şeklinde olacaktır. Burada i dış alem faiz oranını ee
ise döviz kurundaki değişiklik beklentisini ifade etmektedir. Merkez Bankasının sabit döviz
kuru rejimini benimsemesi halinde döviz kurunda değişiklik beklentisi ee sıfır olacaktır.
Bu durumda IS-LM dengesi ödemeler dengesini de kapsayan BP eğrisi ile genişletilebilir. Bu
yapı aşağıdaki grafikle gösterilebilir.

IS-LM-BP Modeli (Mundell-Fleming Modeli)
BP eğrisi ödemeler bilançosunda denge koşuluna karşılık gelen milli gelir ve faiz birleşimini
temsil eden bir eğridir. Diğer bir deyişle BP eğrisi ödemeler bilançosunun dengede olması
halinde hangi gelir ve faiz oranlarının söz konusu olabileceğini gösterir.
Bu yapıya IS-LM-BP dengesi veya Mundell Fleming Modeli denilmektedir.
Sabit Döviz Kuru Rejiminde İktisat Politikaları:
Bu kısımda Merkez Bankasının sabit döviz kuru rejimi uygulaması durumundaki iktisat
politikalarının sonuçlarını, devalüasyon ve dış fiyat şoklarını incelemeye çalışacağız.
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Maliye Politikası:
Devlet, devlet harcamalarını yükselterek veya vergileri düşürerek piyasada bir genişleme
yaratarak üretimi arttırıcı bir maliye politikası uyguladığı taktirde. Aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi IS eğrisi IS0 an sağa IS1 e kayacaktır. Bunun karşılığında LM0 eğrisi LM1
seviyesine kayacaktır. Denge BP eğrisi üzerinde aynı faiz oranında ve Y2 milli gelir seviyesinde
gerçekleşecektir. Bununla birlikte genişletici maliye politikaları ödemeler dengesi açıklarına
sebep olarak döviz rezervlerini azaltacaktır. Fiyatlar genel seviyesinde de bir artış olacaktır.
Daraltıcı maliye politikası uygulandığı taktirde ise milli gelir düşecek piyasada işsizlik oranları
artacaktır.

Sabit Döviz Kuru Rejiminde Maliye Politikası
Para Politikası
Merkez Bankası para arını arttırdığı taktirde:
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Sabit Döviz Kuru Rejiminde Para Politikası
LM eğrisi önce LM0 dan LM1 e kayacaktır. Fakat uzun vadede LM eğrisi eski yerine dönecek
denge yine P0 noktasında Y0 üretim düzeyi ve i0 faiz haddinde oluşacaktır. Piyasadaki para
fazlası dünya para piyasalarına göre para bolluğu sebebiyle faiz seviyesinin düşük olması yeni
para girmemesi şeklinde piyasa tarafından sterilize edilecektir.
Devalüasyon Hali
Merkez bankasının parasını devalüe etmesi durumunda ise etki genişletici maliye politikası
takip edilmesi ile aynıdır. Önce IS0, IS1 e kayacak daha sonra LM0 bunu takiben LM1 e
kayacaktır. Devalüasyonun en tahrip edici özelliği devalüasyon-enflasyon spiralleri ile
dengelerin bozulmasıyla olacaktır.
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Devalüasyon Hali
Dış Şoklar:
Üretim Şoku
Dış piyasada genel üretim artışı söz konusu olduğunda fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş
yaşanacaktır. Merkez bankası sabit döviz kuru rejiminde israr etmesi durumunda ise IS eğrisi
ve LM eğrisi sola doğru kayacak bunun karşılığında milli gelirde bir düşüş yaşanacaktır.

Sabit Döviz Kuru Rejiminde Üretim Şoku
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Faiz Şoku

Sabit Döviz Kuru Rejiminde Uluslarası Faiz Şoku
Dalgalı Kur Rejimi (Fleksibil Döviz Kuru Rejimi)
Merkez Bankası döviz kurunu piyasa ortamındaki dengelere bıraktığı taktirde uygulanacak olan
maliye ve para politikalarında ve dış şoklar durumunda ekonominin genel dengesi aşağıdaki
gibi olacaktır.
Maliye Politikası:
Maliye politikası uygulanması durumunda IS eğrisi önce sağa kayacak sonra eski yerine
dönecektir.

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Maliye Politikası
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Para Politikası:

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Para Politikası

Dış Şoklar:
Üretim Şoku

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Dış Üretim Şoku
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Faiz Şoku:

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Dış Alem Faiz Şoku
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

240

10. GELİŞME VE BÜYÜME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gelişme ve Büyüme kavramları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

244

Anahtar Kavramlar

245

Giriş
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10.1. Devletin Ekonomik Davranışları
Devletin ekonomik davranışları arasında vergiler, transfer harcamaları, devlet hizmetleri için
ödenen ücretler, ücret dışı harcamalar, ve sabit sermaye harcamalarını saymak mümkündür.
Bunun haricinde devlet para basar ve tahvil ihraç eder. Devlet ekonominin genel yapısı
içersinde bir takım sorunları ortadan kaldırmak için yukarıda saydığımız kalemlerle oynayarak
maliye politikası uyguladığı gibi merkez bankasının elinde olan para arzını yükseltip azaltarak
ve devlet tahvillerinin faiz hadlerine karar vererek para politikası uygulayabilir. Devletin
ekonomik aktivitelerini üç gurupta toplayacak olursak bunları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
Para Politikası:
Para politikasının başlıca iki sebebi vardır. Bunlar enflasyonla mücadele ve piyasa faiz hadlerini
kontrol altında tutmaktır. Aynı şekilde devlet para politikası araçlarını döviz kurunu
belirlemede de kullanabilir. Daha önce para politikasının ekonomik etkilerini incelemiştik. Para
politikası aletleri yukarıda da değindiğimiz gibi Para arzı ve devlet tahvilleridir. Merkez bankası
piyasaya para arz edebileceği gibi devlet tahvilleri yardımıyla piyasadan parada çekebilir. Aynı
şekilde özel banka parasının bir kısmı garanti amacıyla merkez bankasında tutulur.
Devletin Sermaye Harcamaları:
Bunlar devletin konut haricinde yapmış olduğu bina ve teçhizat harcamalarıdır. Bunların
arasında okul, hastane, devlet binaları ve askeri binaları saymak mümkündür. Bunlar haricinde
askeri, sağlık, eğitim teçhizatları ve demirbaşlar devletin yapmış olduğu sermaye
harcamalarıdır. Devletin sermaye harcamaları bir bakıma devlet yatırımları olarak
değerlendirilebilir. Bunun haricinde KİT yatırımları da devletin sermaye harcamaları arasında
yer alır.
Devletin Sermaye Dışı Harcamaları:
Devletin sermaye dışı harcamaları arasında en büyük kalemlerden birini devlet memurlarına
yaptığı maaş ödemeleri teşkil eder. Bunun haricinde devletin sermaye haricindeki harcamaları
mal ve hizmet alımları şeklinde olacaktır. Devletin sermaye dışı harcamalarında bir yükseliş
reel ücretlerde bir artışa sebep olabileceği gibi fiyatlar genel seviyesini de yükseltme etkisine
sahiptir.

10.1.1. Devletin Planlama Aktivitesi
Devlet geçmiş dönem bilgilerinin ışığı altında büyümeyi temin veya ekonomide istenmeyen
durumlara karşı tedbirler (anti enflasyonist politikalar, gelir dağılımını dengeleyici politikalar
vs.) almak amacıyla iktisadi planlama yaparak elde ettiği plan parametreleri doğrultusunda para
ve maliye politikaları yardımıyla piyasaya müdahale eder. Söz konusu müdahalelere iktisat
politikası ismi verilmektedir. Devletin planlama işlemi merkezi plancı ekonomilerde en yaygın
şekilde kullanılsa dahi serbest piyasa ekonomisinde de devlet planlama yaparak iktisat
politikalarıyla ekonomiye müdahale ederler.
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10.1.2. İktisadi Büyüme ve Gelişme
İktisadi büyüme ve iktisadi gelişme kavramları aynı manaya gelmezler. Her gelişme olayı, uzun
dönem içinde bir büyüme gerçekleştirdiği halde, her büyüme olayında mutlaka bir gelişme
gerçekleşmeyebilir. Tarıma bağlı kalmış az gelişmiş bir ekonomide, iklim koşullarının
uygunluğu dolayısıyla tarımsal üretim birkaç yıl arka arkaya devamlı bir artış göstermiş olabilir
Burada tarımsal üretimin artışı dolayısıyla üretim birkaç yıl için yüksek oranlarda büyüme
hızına ulaşmıştır. Bu arada ekonomide herhangi bir yapısal değişiklik ortaya çıkmamış ise
gelişmeden söz edilemez.
Büyüme teori ve modellerinde gelişme ve kalkınma sorunu üçüncü plana atılmıştır. Çünkü
büyüme teori ve modellerinde gelişmiş ekonomilerin içinde bulunduğu şartlar esas olarak
alınmıştır. Böyle olmakla beraber büyüme teorileri ile gelişme teorilerini kesin çizgilerle
birbirinden ayırmak zordur. Teorik olarak kullandıkları bazı ortak araçlar bulmak olanağı
vardır. Ayrıca az gelişmiş ekonomilerin kalkınmalarıyla ilgili planlarda, bazı büyüme
modellerinin belli ölçüler içinde kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Harrod-Domar büyüme
modeli bunlardan biridir.
1930 lardan sonra J.A. Schumpeter’in çalışmaları gelişme ekonomisine (teorisine) ışık tutacak
nitelikte olmuştur. Schumpeter’de gelişme sıçrama ve dalgalanmalar şeklinde ortaya çıkmakta,
burada da ekonomideki yenilikler ve girişimlerin etkisi ön planda olmaktadır. Schumpeter’deki
yaklaşım kısmen gelişme ekonomisine öncülük yapar niteliktedir. Çünkü yenilik olarak sayılan
hususların çoğu ancak gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkma imkanı bulabilecek niteliktedir.
Örneğin mal çeşitlerindeki ve üretim tekniklerindeki buluşlar gelişmiş ekonomilere ait
hususlardır. Az gelişmiş ekonomiler her iki husus bakımından da gelişmiş ekonomilerdeki
gelişmeleri izlemek zorundadır. Az gelişmiş ekonomiler genellikle teknoloji üreten bir yapıya
sahip değillerdir. Ancak mevcut teknolojileri şu veya bu şekilde benimseyeceklerdir.
Rostow’un Gelişme Teorisi (Safhalara Göre Gelişmeler)
Rostow un ortaya koyduğu gelişme teorisi, sadece bu günün az gelişmiş ekonomilerine ışık
tutmakla kalmayıp genel bir niteliğe sahiptir. Teori başlıca beş safhanın bulunduğu öne
sürülmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir.
1. Gelenekçi Toplum
Bu periyotta


Ekonomi esas olarak tarıma dayalıdır



Üretim tekniği geridir.



Tasarrufun sosyal verimliliği çok düşük alanlara kaymakta ve sıçrama
yapamamaktadır.



Egemen olan güçler büyük toprak sahipleridir
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Kurumsal olarak ekonomik durgunluğu giderecek bir yapı yoktur

2. Kalkışa Hazırlık Dönemindeki Toplum (Geçiş Dönemi)


Kalkışa hazırlık döneminde toplumda gerek bireysel gerekse kurumsal olarak
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik değer yargıları değişmeye başlamıştır.



Bu dönemde ekonomik faktörler kadar ekonomi dışı faktörlerde etkili olmaktadır.
Özellikle milliyetçilik faktörü, belki de en önemli etkendir.



Geçiş döneminde müteşebbis sınıfı ortaya çıkmaya başlamıştır.



İç üretim düzeyi sanayie dayalı olarak gelişmeye başlamıştır.

3. Kalkış Dönemindeki Toplum
Bu dönem Rostow’a göre 20-30 yıl içinde gerçekleşebilir niteliktedir. Bazı ülkelerin bu
periyodu geçtiği yıllar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
İngiltere

1783 – 1802

Fransa

1830 – 1860

ABD

1843 – 1870

Almanya

1850 – 1873

İsveç

1868 – 1890

Japonya

1878 – 1900

Rusya

1890 – 1914

Rostow 1960 dolaylarında Arjantin, Türkiye ve Hindistan’ı hamle halindeki ülkeler olarak
nitelemektedir.
4. Gelişen Topluma Geçiş Dönemi
Bu dönemin belli başlı özellileri aşağıdakilerdir.
Sınai ekonominin içinde birinci derecede önem kazanacaktır.
İmalat sanayiindeki öncü sektörlerin gelişmesi
Üretim tekniğinin gelişmesi
Milli Gelir Artış Hızında Yükselme
Teknoloji Yaratma
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5. Olgunluk Dönemi
Bu dönemdeki ekonomilerin en önemli özellikleri


Toplum Refah Toplumudur



Gerek kişi başına milli gelir gerekse gelir dağılımı açısından ekonomi çok yüksek bir
düzeydedir



İmalat sanayii içinde yatırım malları büyük önem kazanmıştır



Ekonomi teknoloji ihraç eder durumdadır.

10.1.3. İktisadi Büyüme
10.1.4. Harold-Domar Büyüme Modeli
Müteşebbisler yeni yatırım kararı alırken yatırımları hangi oranda arttırmalıdırlar ki, yeni
yapılan yatırım harcamaları bu gün bir talep unsuru olarak arz-talep dengesini sağlarken,
yarında bir arz unsuru olarak arz-talep dengesini bozmasınlar. Bu sorunu Harrod ve Domar ayrı
birer model halinde ortaya koymuşlardır. Daha sonra bu modeller, varsayımları ve vardıkları
sonuçların paralelliği dolayısıyla birleştirilmişlerdir. Harrod-Domar modeli Post Keynesyen
Büyüme Modeli olarak da bilinmektedir.
Domar’a göre tasarruflar gelirin fonksiyonudur.
S=Y
Sermaye, belli bir verimliliğe göre üretim (arz) yaratır.
Y=K
Buna göre her yılki yatırımlarda I kadar bir kapasite artışı meydana gelecektir.
Arz ve Talebin eşit olduğu dönemden başlanacak olunursa t döneminde talep artışı o dönemin
yatırım artışları, arz artışını ise geçen dönem yatırımlarından alacak olursa:
Y t 

1



I t

Y t  K t 1  I t 1
Y t  Y t
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Arz-Talep Eşitliği

Y t  Y t
1



I t  I t 1

ri 

I t
 
I t 1

Demek i müteşebbisler yatırımları  oranında arttırırlarsa ar-talep dengesi bozulmayacaktır.
Bu durumdaki büyüme hızı ise

Çarpan

Y t 1 

1



I t 1

Arz-Talep Eşitliği: Yt  Yt  I t 1

ry 
Büyüme Hızı :

Y t
I t 1

1
Y t 1
I t 1



Bu durumda büyüme hızı da, yatırım artış oranına eşit olmaktadır. Yani müteşebbisler,
yatırımları, marjinal tasarruf meyli  sermayenin verimliliği oranında arttırırlarsa, büyüme hızı
da arz talep dengesini devam ettirerek aynı oranda olacaktır. Domar’da sermayenin marjinal
verimliliğinin klasik anlamda verimlilik olmadığına dikkat çekmek gerekir. Bu verimlilik,
sermayenin diğer bütün üretim faktörleriyle birlikte kullanıldığında ortaya çıkan verimdir.
Harrod dinamik iktisat adını verdiği yaklaşımına, Domar modelindekine benzer varsayımlarla
başlamakta, fakat sermayenin marjinal verimliliği yerine, üretim planlarıyla yatırım planlarını
bağdaştıran sermaye/hasıla oranını kullanmaktadır.
Tasarruflar milli gelirin bir fonksiyonudur.
S=sY
Müteşebbisler belli bir üretim artışını (Y) planlarlar ve yatırılan sermayenin ne kadar hasıla
yaratacağını belirleyen sermaye hasıla oranına göre bu üretim planını gerçekleştirecek yatırım
miktarını tespit ederler.
I=g Y
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Halk her zaman planlanan (ex ante) ve tasarruflarını gerçekleştirir(ex ante)
Spt = Sft
Bu denklemde planlanan tasarruf Spt fiili (gerçekleşen) tasarruf ise Sft ile gösterilmektedir.
Harrod a göre planlanan yatırım fiili tasarruflara eşittir.
Ipt = Sft
Bu durumda mesele arz-talep eşitliğini sağlayacak yatırım kararlarının, fiili tasarruflarla
planlanan yatırımları eşitleyecek bir durumun gerçekleşmesidir.
Ipt= Ift = Sft = Spt
Modeli açarsak tasarruflar
Spt = sYt
Spt-1 = s Yt-1
Yatırım Kararı: Ipt-1 = g (Yt - Yt-1)
Tasarruf Yatırım eşitliği: Spt = Ipt
s Yt-1 = g (Yt – Yt-1)
buradan da büyüme hızı :

Y 

Yt  Yt 1 s

Yt 1
g

Bu büyüme hızının sağlanabilmesi için müteşebbislerin üretim planlarına uygun yatırım artış
kararı ise :
Spt = sYt

It = Spt = sYt = s (Yt- Yt-1)
It = g (Yt- Yt-1)

I t s(Yt  Yt 1 ) s


It
g (Yt  Yt 1 ) g
Demek ki yatırım artış oranı da büyüme hızı kadar olacaktır. Domar ve Harrod modelleri burada
da görülebileceği üzere paralel bir yapı sergilerler. Harrod’daki sermaye/hasıla oranı,
Domar’daki sermayenin verimliliğinin tersi olarak tanımlandığında iki modelinde aynı sonuçlar
verdiği görülebilir. Bir ekonomide büyümenin dengeli olabilmesi için müteşebbislerin yatırım
kararları, marjinal tasarruf meyli  sermayenin verimliliği () oranında olması gerekmektedir.
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Harrod-Domar büyüme modeline bu yüzden bıçak sırtı denge modeli de denilmektedir.
Gerçektende bu müteşebbislerin  oranının üstünde veya altında yatırım kararı vermesi halinde
ekonomi dengeden ayrılacaktır. Sistemi tekrar dengeye getirecek bir mekanizma söz konusu
değildir.  oranının altında bir yatırım kararı talep yetersizliğine sebep olur. Bu talep
yetersizliği müteşebbisleri yatırımları daha düşük oranda arttırmaya sevk eder. Bu ise efektif
talebin dahada azalmasına sebep olur. Sonuç daha geniş bir talep yetersizliğidir. Harrod-Domar
modelini bir grafik üzerinde gösterecek olursak (Şekil - )
Şekil – de birinci kadranda (çeyrekte) tasarruf-yatırım eşitliği ile belirlenen denge gelir seviyesi,
ikinci kadranda arz-talep eşitliği, üçüncü kadranda ise sermayenin marjinal verimliliğine ait
toplam arz yer almaktadır. Denge durumunda I0 kadar yatırımın K0 K1 kadar sermaye
genişlemesine yol açacağı açıktır.

10.1.5. Solow Büyüme Modeli:
Solow modeli; tasarruf sermaye birikimi ve ekonomik büyüme arasıdaki ilişkileri
değerlendirmek için yapılan çalışmaları temel almaktadır. Model, tam rekabet ve tam istihdam
varsayımlarını içermektedir. Aynı zamanda üretim faktörlerinin, marjinal maliyetine göre
fiyatlandırıldığını kabul etmektedir. Solow modelinde üretim faktörleri arasında ikame söz
konusu olabilir. Bu modellerde sermaye/hasıla oranı değişebilir ve modelde azalan verimler
kanunu geçerlidir. Solow modeli yapısı itibariyle neo-klasik bir büyüme modelidir. Bu yüzden
Neo-Klasik Büyüme Modeli olarak ta anılmaktadır. Solow modeli
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Y = A KN
şeklindeki bir Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonundan hareket eder. Burada
Y : Milli Gelir
A : Sabit Değer
K : Milli Hasılayı yaratmak için gerekli sermaye stoku
N : Yaratılan hasıla için kullanılan emek miktarı
Solow a göre +=1 dir. Yani ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. Buradan hareketle modeli
şu şekilde yazmak mümkündür:
Y = A KN 1-
Kavram olarak =1 durumu ve A nın  olması durumunda model Y =  K şekline gelecektir ki
buda Harrod-Domar büyüme modelidir.
Yukarıdaki Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun azalan verimler kanununa uyduğunu
düşünecek olursak ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımından hareket edersek bütün girdiler aynı
oranda arttırılırsa üretimde aynı oranda artacaktır. Bu durumda milli gelirdeki büyüme:
Y
K
N

 (1   )
Y
K
N

Oysa teknolojik bir gelişme söz konusu olduğunda aynı emek ve sermaye miktarıyla daha fazla
üretim yapmak mümkün olabilirdi. Model teknolojik gelişmeyi de kapsayacak bir şekilde
genişletilirse milli gelirdeki büyüme
Y
K
N T

 (1   )

Y
K
N
T

şeklinde olacaktır. Burada T/T teknolojik gelişmeyi göstermektedir. Modele sonradan eklenen
teknolojik gelişmeyi gösteren bu kısma Solow Bakiyesi denilmektedir.

10.1.6. Solow’da Kararlı Büyüme
Solow’un temel tezi, uzun dönemde ekonominin kararlı büyüme sergileyeceğidir. Kararlı
büyüme kişi başına sermaye donanımının uzun dönemde erişeceği denge konumunu ifade
etmektedir. Teknolojinin değişmediği varsayımı altında, ekonomik dinamikler kişi başına
sermaye donanımını önce belli bir noktaya çekecek, sonra da kişi başına sermaye donanımının
bu düzeyde kalmasını sağlayacaktır.
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Bu grafikte yatay eksende kişi başına sermaye (K/N) dikey eksende kişi başına üretim yer
almaktadır. Kişi başına kullanılan sermaye arttığı için kişi başına üretimde artmaktadır. Ancak
azalan verimler kanunu geçerli olduğu için, kişi başına üretim azalan bir tempo sergileyecektir.
Bir noktadan sonra kişi başına üretim azalmaya başlayacaktır. Kişi başına üretim düzeyinin
yükselebileceği maksimum üretim kararlı büyümenin maksimum noktasını ifade etmektedir.
Solow Modelinde Tasarruf ve Büyüme
Solow modelinde tasarrufların milli gelirin belli sabit bir oranı olduğu kabul edilir.
S=sY
Likidite tuzağı gibi özel durumlar haricinde tasarruflar daima yatırımlara eşit olacaktır. Ancak
Solow modelinde tasarruflardaki bu artış oranı sadece sermaye stokuna net ilaveler (K+K)
olarak ele alınamaz. Sermaye stokuna ilaveleri bula bilmek için yıpranmada (amortisman)
modele dahil edilmelidir.

K = sY – d K
Burada sermaye stokunun parametresi olan d amortismanları ifade etmektedir. Buna göre
sermaye stokundaki net artış makro tasarruf düzeyinden amortismanlar çıkarılarak elde
edilecektir.
Kararlı denge için sermaye stokundaki artış oranı (K/K), istihdamdaki genişlemeye (N/N=n)
eşit olması gerekmektedir.
N K

N
K

n

K
K
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Bu durumda

K = Kn
olmaktadır. K = sY – dK ilişkisinde yerine koyarak sY ye göre ifade edecek olursak
sY = Kn + dK
sY = (n+d) K
(Y/N) yerine q (K/N) yerine k kullanırsak.

Şekilde (q) eğrisi kişi başına üretimi (s q) eğrisi ise kişi başına tasarrufu göstermektedir.
Tasarrufu üretimin (gelirin) bir fonksiyonu olarak ifade etmiştik. Bu yüzden (s q) eğrisi q
eğrisinin altında seyretmektedir. Şekildeki (n+d)k doğrusu kişi başına sermaye donanımının
sabit kalması için gerekli yatırım talebini göstermektedir.
Şeklide (sq) ile (n+d)k eğrilerinin kesiştiği A noktasına kadar kişi başına sermaye donanımı
artarken q da artacaktır. Burada sermaye derinleşmesi söz konusudur. Şekilde A noktasına
kadar sermaye derinleşmesi üretimin artmasına yol açmaktadır. Bu noktada tasarruflar
amortismanları karşılayacak ve artan iş gücünün kişi başına mevcut sermaye miktarı ile
donanmasına yetecektir.
kA nın sol tarafında kalındığı sürece, ekonomide kişi başına sermaye donanımını arttırma
eğilimi hakim olacaktır. Ancak kA nın sağında mevcut tasarruflar yıpranmayı (amortismanı) ve
artan nüfusu aynı düzeyde sermaye ile donatmaya (sermaye genişlemesine) yetmeyecektir. Bu
bölgede kişi başına sermaye donanımını düşürücü eğilimler ortaya çıkacaktır.
Şimdi Nüfus ve yıpranma payları eşit olan A ve B ülkelerini ele alalım.
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Her iki ülke aynı nüfus ve yıpranma payına sahip olduklarına göre (n+d)k eğrisi ortaktır. B
ülkesi daha yüksek bir tasarruf eğilimine sahip olduğu için (SB>SA) sqB eğrisi sqA eğrisinin
üzerinde olacaktır. Burada tasarruf eğiliminin daha yüksek olduğu B ülkesinde, kişi başına
gelir (qB) daha büyük olacaktır.
Ancak, kararlı denge oluştuktan sonra, yani uzun vadede her iki ülkede büyüme hızı, nüfus artış
oranları (nA ve nB) olacaktır. Şimdi bu ülkelerin herhangi birinde devletin vergileri arttırarak
tasarruf düzeyini yükselttiğini düşünelim.

Şekilde tasarruf eğiliminin artması sq0 eğrisinin sq1 e kaymasıyla ifade edilmektedir. Bu
durumda sermaye emek oranı (n+d)k artmaya başlayacaktır. Görüldüğü üzere tasarrufların
artmasıyla üretim q0 dan q1 e yükselecektir. Bu geçiş sürecinde büyüme nüfus artışının üzerinde
gerçekleşecektir. Ancak kararlı dengenin uzun dönemde kurulmasından sonra kişi başına
üretimdeki artış ile nüfus tekrar çakışacaktır.
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Nüfus ve büyüme arasındaki ilişkiyi (n+d)k eğrisinin kaymasıyla görebiliriz. Nüfus artış hızı
n0 dan n1 e çıksın. (n+d)k eğrisi yukarıya kayacaktır. Şekilde (n0+d)k dan (n1+d)k ya kayacaktır.
Eğri daha dik bir görünüm alacaktır ki bunun manası kişi başına sermayenin sabit kalabilmesi
için, daha fazla yatırıma gerek olmasıdır.

Grafikte A noktası artık kararlı büyümeyi tanımlayamamaktadır. Çünkü bu noktada gerçekleşen
tasarruf kişi başına sermaye donanımına yeterli değildir. Yani k0 dan k1 e kaymıştır. Yeni kararlı
büyüme B noktasında olacaktır. Bu noktada ise kişi başına üretim (kişi başına gelir) daha
düşüktür.

10.1.7. Endojen Büyüme Modelleri
Keynesyen Harrod –Domar ve neo-klasik Solow modelleri büyümeyi sermaye-emek oranını
arttıran tasarruflarla ilişkilendirmişlerdir. Buna göre, milli hasılayı büyüten faktörler şunlardır:
1. Emeğin nüfusa göre artışı ve eğitiminin artması
2. Tasarruflar ve yatırımlar sonucu emeğin artması
3. Genellikle Solow bakiyesi olarak adlandırılan başta teknoloji gelişimi gibi faktörlerdeki
gelişme
4. Sermaye stokunun ihtisaslaşması
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EKONOMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMEDE I-O DESTEKLİ ANALİZLER
Etki Değerlendirmesi Analizi: Halen devam etmekte olan ya da sona ermiş faaliyetlerin
geçmişte yaratmış oldukları etkilerin değerlendirilmeye tabi tutulması amacıyla
gerçekleştirilir...
Etki Analizi: Mevcut durumda gerçekleşmemiş fakat ileride gerçekleşecek değişikliklerin olası
etkilerinin ortaya konması ve değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla gerçekleştirilir.
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Göreli Rekabet Gücü Hesaplama Analizleri

Karşılıklı ya da bir bölgeye yönelik dış ticaret ş y g y y ş verileri mevcut ülke/ülke grupları için
“toplam ihracat/sektör/madde” bazında rekabetçilik düzeyi karşılaştırması yapmaya olanak
sağlamaktadır.
ÖR: Export Similarities Index(İhracat Benzerlikleri Endeksi), Revealed Comparative
Advantages (Açıklanmış Göreceli Üstünlükler), Comparative Export Performance
(Karşılaştırmalı İhracat Performansı)...
UN ComTrade Veri Tabanı, World Bank DEVDATA Veri Tabanı...
Simülasyon Analizleri

• Bu analizler “Eğer” ile başlayan sorulara cevap verirler.
• “Önceki Durum - Sonraki Durum” ilişkisini görmeye ihtiyaç olduğunda kullanılırlar.
• İlgili amaç doğrultusunda “Kısmi Denge” ve “Genel Denge” analizleri ayrı ayrı ya da birlikte
kullanılırlar.
• Kısmi Denge Analizi, ekonominin yalnızca belirli bir kesiminin denge durumunu inceleyen
analizdir. İncelenen değişim dışındaki tüm faktörlerin sabit olduğu varsayılır. Böylece temel
faktörler arasındaki fonksiyonel bağlılık belirlenir.
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• Ekonomideki tüm aktörler ve faktörler açısından eşanlı arztalep eşitliği durumu ise Genel
Denge olarak tanımlanır.
• EAD’de kullanılan modeller statiktir. (Ör: Tarife oranı 2006 yılında%10 yerine%5 olsaydı
ihracat nasıl değişirdi?)

• SMART: Tek ülke/Ülke Grubu tarife indiriyor...
• GSIM: Ülkeler/Ülke Grupları eşanlı tarife indirimine gidiyor...
• Her iki model de toplam ticaret/ sektör / madde bazında analiz yapmak için kullanılabilir....
• WITS Veri Tabanı, UN ComTrade Veri Tabanı, MacMap Veri Tabanı...

• Dünyanın en yaygın olarak kullanılan Hesaplanabilir Genel Denge Modeli...
• İkili ve Çok Taraflı müzakereler...
• 113 bölge, 57 sektör...
• 234 değişken, varsayımlar, şoklar, sonuçlar...
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GENEL DENGE ANALİZİ NEDİR?
• Sektörler arası bağlantıları dikkate alan, ekonominin tamamını göz önünde bulunduran,
resmin tümüne bakan bir analiz türü
• Bir sayısal analiz aracı
• Bir etki analizi aracı
• Kısmi denge analizinin alternatifi
• Ekonominin tamamına aynı anda bakılır.
• Öteki her şey sabit mi?
• Piyasalar arasındaki karşılıklı bağımlılık vardır.
• Sektörler arası fiyat -miktar ve girdi-çıktı bağlantıları vardır.
• Ekonomiler arası mal ve hizmet akımları (dış ticaret) hesaba katılır.
• Kaynak kısıtı: Sınırlı kaynak donanımı bulunur.
• Destekleme maliyetleri: sübvansiyonu kim öder?
• Ekonomi çapında simülasyon modeli kullanır.
• Genellikle Neoklasik firma ve hanehalkı teorisine dayanır.
• Maliyet veya çıktı kısıtı altında, kâr maksimizasyonunu hedefler.
• Bütçe kısıtı altında, fayda maksimizasyonunu hedefler.
• Kapsadığı zaman, piyasalarda dengenin sağlanmasını gözetecek kadar uzundur.
• Genel olarak karşılaştırmalı statik analizdir, ancak dinamik versiyonları da vardır.
• Politika değişikliklerinin, ekonomik, teknolojik gelişmelerin ekonomi çapında yaratacağı
değişikliklerin etkilerini analiz etmek amacıyla genel denge analizi kullanılır. Örneğin;
– Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)
– Gümrük Birliği (GB)
– Tercihli Ticaret Anlaşmaları
– Bölgesel Bütünleşmeler
– Tarife İndirimleri
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– Liberalizasyon
KISMİ DENGE ANALİZİNİN YETERSİZLİKLERİ
• Kaynak kısıtını dikkate almaz: Kaynaklar sınırsız mı?
• Destekleme, kaynakları desteklenen sektöre çeker: Bu durum, öteki sektörleri küçülmeye
zorlar.
• Desteklemenin maliyetini kim öder? (Sübvansiyon bazılarının refahını artırır, ancak bu
başkalarının refahını azaltma pahasına olur.)
• “Gelir etkisi”ni hesaba katmaz. (Faktör gelirleriyle harcamalar arasında bağ kurmaz.)
• Tutarlılık kontrolü yoktur:Walras Kanunu geçerli değildir.
NEDEN GENEL DENGE ANALİZİ?
• Teorik tutarlılık: İyi bir CGE (Computable General Equilibrium) modeli bir “kara kutu”
değildir. Walras kanunu hesapların doğruluğu konusunda kesin bir kontrol mekanizması sağlar.
• Muhasebe tutarlılığı: Temel bir iktisadi ilke olarak, eğer bir değer bir yerde kullanılmışsa,
başka bir yerde kullanılamaz (“çifte sayım” yok).
• Bir CGE modelindeki anahtar muhasebe özdeşlikleri:
• Mal & faktör piyasalarında temizlenme koşulları
• Özel & kamu bütçe kısıtları (iç denge) ve
• Ödemeler dengesi (dış denge) koşulları
• Sektörler arası etkileşimi yansıtır: Bir sektördeki değişimin öteki sektörler üzerindeki etkileri
izlenebilir.
• Refah etkisi analizi: Yaşanan değişimin veya politika şoklarının hanehalklarının refahı
üzerindeki etkileri görülebilir.
• Resmin tamamına bakabilmeyi sağlar.
GD/CGE NE ZAMAN KULLANILMAZ?
• Sadece belirli bir sektör üzerinde yoğunlaşıldığında,
• Belirli bir sektörde çok derinlemesine, ayrıntılı bir analiz yapmak gerektiğinde,
• Ekonomi çapında veri seti bulunamadığında,
• Zaman ciddi bir kısıt ise,
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Genel Denge Analizi kullanılmaz….
NE ZAMAN GD/CGE KULLANILMALI?
• Sektörler arası etkiler önem taşıyorsa,
• Ekonomi çapında politika değişiklikleri olacaksa,
– Ticaretin serbestleştirilmesi (tarifeler, kotalar, sübvansiyonlar,..)
– Vergi reformu
– Bölgesel entegrasyon (Gümrük birliği, STA,..)
• Büyüme ve teknolojik değişmenin etkileri incelenecekse,
• Refah etkileri değerlendirilecekse,
Genel Denge Analizi kullanılır.
Küresel Ticaret Analizi Projesi:
GTAP (Global Trade Analysis Project)
• 1990’ların başında temeli atılmıştır. (1992)
• ABD - Avustralya işbirliği ile proje oluşturulmuştur.
• Projenin amacı: Uluslararası iktisadi sorunların, ekonominin tümünü kapsayan bir genel
çerçeve içinde, sayısal analizini yapmak isteyenlere yardımcı olmak, işlem maliyetlerini
düşürmektir.
PROJENİN TEMEL UNSURLARI
• Her boyutu tamamen belgelendirilmiş, kamuya açık, küresel bir veritabanıdır.
• Standart GD modelleme çerçevesinde oluşturulmuştur.
• Veritabanını manipüle etmeye ve standart modeli çalıştırmaya yarayan bir yazılımı mevcuttur.
• 150’yi aşkın ülkede 6700 dolayında araştırmacıyı kapsayan küresel bir ağ halini almıştır.
• Projeye destek verip ürünlerinden faydalanan ulusal ve uluslararası kuruluşlardan oluşan bir
konsorsiyum olarak da tanımlanabilir
• Veri, yazılım ve bilgi paylaşımı: www.gtap.org
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MODELİN GİRDİLERİ
• Temel Veri Tabanı:
– Ticaret Akımları
– Koruma Oranları
– Girdi – Çıktı (I ‐ O) Yapısı
• Ekonomideki aktörlerin fiyat değişimlerine tepkisi (ör: esneklikler)
• Politika – Müzakere Senaryoları
– Sektör bazında (Tarım, NAMA, v.b.)
– Liberalleşme Derecesi...
MODELİN ÇIKTILARI
• Politika değişikliği sonrasında ekonomideki yapılanma
• Politika değişikliği sonrasında toplam gelir kazançları/ kayıpları
• Gelir kazancının/kaybının kaynakları
– Sektörel (Tarım vs. NAMA)
– Politika Araçları (pazara giriş ya da yurtiçi destekleri)...
• Ülke/sektör bazında kazananlar ve kaybedenler
• “Ticaret” ile “Gelir”in yapı ve hacmindeki değişmeler
• Modelin girdilerinden yola çıkarak sonuçlarının nasıl ortaya çıktığına yönelik bir “hikaye”
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EKONOMETRİK ANALİZLER

• Daha çok etki değerlendirmesi analizleri ve tahminler için kullanılırlar.
• “Literatür taraması” ve “model kurma” aşamaları, süreç içerisinde pek çok sorunun
çözülmesini gerektiren ve zaman alan süreçlerdir... “Gerekli ve yeterli veri bulma” en büyük
sorundur.
• Açıklanan değişkenin belirleyicileri, spesifik bir unsurun/sürecin açıklanan değişken
üzerindeki etkisi, açıklanan değişken ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiler v.b. ilgili
model çerçevesinde ortaya konabilir.
ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ
Genel İhracat ve İthalat Modeli (Zaman Serisi Analizi)
• Parite ve kur gelişmelerinin dış ticaretimiz üzerindeki yansımalarını ortaya koyabilmek
amacıyla, ihracat ve ithalata ilişkin ekonometrik modeller oluşturulmuştur.
• Zaman serisi modellerinde bağımlı değişkenin zaman içinde aldığı değerlerin bağımsız
değişkenlerin zaman içindeki değişiminden nasıl etkilendiği analiz edilir.
• Çok sayıda bağımsız değişkenin etkisi incelenmiş olup, en çok etkili olanlar:
• İhracat : OECD Ülkeleri GSYİH’si”, “Avro/Dolar Paritesi”, “Türkiye’nin GSYİH’si (İki
dönem gecikmeli).
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• İthalat : “Avro/Dolar Paritesi”, “Petrol Fiyatları”, “Türkiye’nin GSYİH’si”, “Reel Efektif
Kur”
Genel İhracat ve İthalat Modeli (Zaman Serisi Analizi)
• Analizde veriler çeyrek dönemler itibarıyla ele alınmış, 1999Q1:2010Q2 dönemini
kapsayacak şekilde veri setleri oluşturulmuştur. • Değişkenlerin ekonometrik tahmin
yapabilmek için gerekli ön koşulları sağlayıp sağlamadığı çeşitli testlerle kontrol edilmiştir.
• Durağanlık Testi : Aynı dereceden durağan olmayan seriler arasında bulunacak ilişkiler
«sahte» olabilir. Aynı dereceden durağan seriler arasında eşbütünleşme de varsa regresyon
sonuçlarına güvenilebilir. Bu sebeple serilerin durağanlık testleri ve eşbütünleşme testleri
yapılmıştır. Bütün seriler birinci dereceden bütünleşiktir I(0). Seriler arasında eşbütünleşme de
bulunmaktadır.
Genel İhracat ve İthalat Modeli (Zaman Serisi Analizi)
• Nedensellik Testleri tahmine engel bir geribildirim mekanizması olmadığını göstermektedir
• Bütün değişkenler esneklik değerlerinin ortaya konulması maksadıyla “logaritmaları alınarak”
modele dahil edilmiştir.
• Bu şekilde, denklemlerde kullanılan bağımsız değişkenlerin önündeki katsayıların, o
değişkende meydana gelen her yüzde 1 oranında değişimin (diğer bağımsız değişkenler sabit
kabul edildiğinde) bağımlı değişkende yüzde kaç oranında bir değişime neden olduğunu
göstermektedir.
Genel İhracat ve İthalat Modeli (Zaman Serisi Analizi)
• Modellerin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen ön analizler sırasında yapılan tespitler
doğrultusunda modellerin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması, tahmin gücünün artırılması ve
otokorelasyon probleminin bertaraf edilmesi için gerekli gecikme sayılarında “AR” ve “MA
terimleri modellere dahil edilmiştir.
• Gerekli olduğu durumlarda, kukla değişkenler modellere ilave edilmiştir.
• Tahminler “Eviews 5.0 Beta” ekonometri programı kullanarak, “En Küçük Kareler (EKK)”
tahmin yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
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Genel İhracat Modelinin sonuçlarına göre,
•OECD ülkeleri GSYİH’si %1 oranında arttığında GSYİH si (azaldığında), Türkiye’nin toplam
ihracatı %3,51 oranında artmaktadır (azalmaktadır). Yani dış talepteki gelişmeler Türkiye’nin
ihracatını son derece önemli oranda etkilemektedir.
•Avro/Dolar paritesi %1 oranında arttığında (azaldığında), Türkiye’nin toplam ihracatı %0,98
oranında artmaktadır (azalmaktadır). Yani avroda meydana gelen değer kaybı yaklaşık aynı
oranda Türkiye’nin ihracatını olumsuz yönde etkilemektedir.
•Türkiye’nin GSYİH’sinde 6 ay önce yaşanan %1 oranındaki artış (azalış), Türkiye’nin
bugünkü ihracatını %0,9 oranında artırmaktadır (azaltmaktadır): Yani Türkiye’deki ekonomik
aktivitede meydana gelen gelişmeler yaklaşık 6 ay sonrasında ihracatı hissedilir seviyede
etkilemektedir.
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Genel İthalat Modelinin sonuçlarına göre,
•Avro/Dolar paritesi %1 oranında arttığında (azaldığında), Türkiye’nin toplam ithalatı %0,94
oranında artmaktadır (azalmaktadır).
•Petrol fiyatları %1 oranında arttığında (azaldığında), Türkiye’nin toplam ithalatı %0,07
oranında artmaktadır (azalmaktadır).
•Türkiye’nin GSYİH’si %1 oranında arttığında (azaldığında), Türkiye’nin ithalatı %2,04
oranında artırmaktadır (azaltmaktadır).
•Reel efektif kurdaki %1’lik bir artış (değerlenme) toplam ithalatı %0,31 civarında
arttırmaktadır.
MODEL SONUÇLARINA GÖRE;
• İhracatın en önemli belirleyicisi dış talep olurken,
Avro/Dolar paritesi ve GSYH’nin iki dönem gecikmeli değeri diğer önemli etkenlerdir.
• İthalatın en önemli belirleyicisi GSYH olurken, diğer değişkenler ise sırasıyla; Avro/Dolar
paritesi, reel kur ve petrol fiyatları olarak görünmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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11. EKONOMETRİK MODELLERDE SAPMALAR VE HATALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Dinamik Ekonometrik Modeller, Gecikmeli Regresyon Modelleri ve
Varsayımlardan Sapmaların Testleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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11.1. Dinamik Ekonometrik Modeller
Gecikmeli Regresyon Modelleri
İktisadi ilişkiler her zaman aynı zaman dilimi içinde etkileşime girmezler. İktisadi değişkenlerin
geçmiş değerleri de bu günkü değerleri gibi model yapısı içersinde yer alabilirler. Örneğin Yt
değişkeni üzerinde aynı zamanlı değişken olan Xt gibi Xt geçmiş dönemlere ait değerleri olan
Xt - 1 ve X t – 2 de modelimizin bağımsız değişkenleri olabilir. Bu tip bağımsız değişkenin
gecikmeli değerlerinin de model için var olduğu yapılara gecikmeli ekonometrik modeller ismi
verilmektedir.
Yt = 0 + 1 Xt + 2 Xt-1 + 3 Xt-2+ ut
Örneğin tüketim modelini ele alacak olursak tüketim sadece bu günkü gelire bağlı değildir.
Tüketim üzerinde önceki yıllar gelirinin etkisi de vardır. Geliri değişen tüketici bu gelir
değişikliğine hemen adapte olamayıp geçmiş dönemdeki tüketim alışkanlığına devam eder.
Geliri artan bir tüketici belirli bir zaman eski gelirindeki gibi harcama yapmaya devam eder.
Bu ilişkiyi bir model üzerinde gösterecek olursak
Ct = 0 + 1 Yt + 2 Yt-1 + 3 Yt-2 + ut
şeklinde olacaktır. Bu şekilde ilişkinin sadece bağımlı değişken ve bağımsız değişken ile
bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinden oluşan modellere dağıtılmış gecikmeler modeli
denilmektedir.
Dinamik yapı sadece bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri değildir. Aynı şekilde bağımlı
değişkenin gecikmeli değerleri de ekonomik yapı üzerinde etken olabilir.
Yt = 0 + 1 Xt + 2 Xt-1 + 3 Xt-2+ 3Yt-1 + 4 Yt-2 + ut
Yine tüketim modeli örneğini verecek olursak tüketicilerin tüketim anlayışları geçmiş dönem
tüketim anlayışının da bir fonksiyonudur.
Ct = 0 + 1 Yt + 2 Yt-1 + 3 Yt-2 + 3 Ct-1 + 4 Ct-2 + ut
Bu tip bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olduğu modellere
otoregresif modeller adı verilmektedir.
Şimdi dağıtılmış gecikmeler modeli ile otoregresif modellerin parametrelerinin tahmininde
kullanılan tahmin yöntemlerini inceleyelim.
Dağıtılmış Gecikmeler Modeli
Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...+ k Xt-k
Şeklindeki model yapısına dağıtılmış gecikmeler modeli denilmektedir. Şimdi dağıtılmış
gecikmeler modelinin çözüm yöntemlerini inceleyelim.
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1. En Küçük Kareler Yöntemi
Dağıtılmış gecikmeler modelinin en küçük kareler yöntemiyle çözülmesinde bazı problemlerle
karşılaşılmaktadır. Bu problemleri şöyle özetleyebiliriz.
1. Gecikme sayısı olan k’nın önceden belirlenememesi
2. Gecikme sayısının çok olması, gözlem sayısının az olması durumunda serbestlik
derecesi azalacaktır. Bu durumda güven aralıkları ve testler sağlıklı olmayacaktır.
3. Xt, Xt-1, Xt-2 vs. arasında bir çoklu doğrusal bağlantı söz konusu olacaktır.
2. İsteğe Bağlı Ağırlıklı Parametreler
a. Azalan Ağırlıklı Gecikme
Yt 

1
1
1
1
1
X t  X t 1  X t 2  X t 3  X t  4
2
4
6
8
10

b. Eşit Ağırlıklı Gecikme
Yt 

1
1
1
1
1
X t  X t 1  X t 2  X t 3  X t 4  
5
5
5
5
5

c. Ters V Şeklinde Gecikme
Yt 

1
1
1
1
1
X t  X t 1  X t  2  X t 3  X t 4  
8
6
5
7
10

Uygulamada tüketim fonksiyonu azalan ağırlıklı gecikme, yatırım fonksiyonu ise ters V
şeklindeki gecikme yapısına uymaktadır.
3. Almon Çok Terimli Gecikme Modeli ile Tahmin
Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...+ k Xt-k

i = 0+1 i + 2 i 2 + 3 i 3 + ...... + r i r
1. Aşama :
Çok terimlinin derecesi r ve gecikme sayısı k dır. Burada r’nin yani çok terimlinin gecikme
derecesinin küçük tutulması en idealidir. Yaygın olarak r=2 ve r=3 kullanılır.
Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...
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2. Aşama :

0 = 0+1 0 + 2 0 2 = 0
1 = 0+1 1 + 2 1 2 = 0 + 1 + 2
0 = 0+1 2 + 2 2 2 = 0+ 2 1+ 4 2
0 = 0+1 3 + 2 3 2 = 0+ 3 1+ 9 2
3. Aşama :
r + 1 sayıda Z değişkeni belirlenir.
Z0t = Xt + Xt-1 + Xt-2 + Xt-3
Z1t = Xt-1 + 2 Xt-2 + 3 Xt-3
Z2t = Xt-1 + 22 Xt-2 + 32 Xt-3
Dönüştürülmüş model:
Yt =  + 0 Z0t + 1 Z1t + 2 Z2t + u
Modeli en küçük kareler ile çözülür ve  parametreleri bulunur.
4. Aşama :

̂ i ’lar  lere ait denklemde yerine konulur ve ̂ i lar bulunur.
i
4. Koyck Modeliyle Tahmin
 ların geometrik bir dizi olarak azaldığına inanılır.
Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...

k = 0 k k=0,1,....
burada  gecikmenin azalma oranı 0 <  < 1

1 = 0 
 2 =  0 2
:

:

k = 0 k
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Yt =  + 0 Xt + 0  Xt-1 + 0 2Xt-2 + ...ut
Gecikmeli model
Yt-1 =  + 0 Xt-1 + 0  Xt-2 + 2 2Xt-3 + ...+ ut-1
 ile çarparsak

Yt-1 =  + 0 Xt-1 + 20 Xt-2 + .... +  ut-1
Fark denklemi
Yt - Yt-1 =  (1-) + 0 Xt + (ut-ut-1)
Yt =  (1-) + 0 Xt + Yt-1 + vt
Buradan , 0 ve  yı bulmak mümkündür. Bulunan , 0 ve  yerine konulacak olursa geriye
dönük olarak model yazılabilir. Buna Koyck dönüşümü denir.
Fakat burada Yt nin gecikmeli değerlerinin modelin sağ tarafında bulunması aşağıdaki
meselelere yol açabilir.
1. Baştaki modeldeki ut otokorelasyonsuz olmakla beraber vt = ut - ut-1 hata terimi
otokorelasyonludur.
2. Yt-1 vt ile ilişki halindedir. Bu durumda küçük örneklerde en küçük kareler tahmini
sistematik hatalıdır.
3. Yt-1 ler ile vt lerin ilişki halinde olması ve otokorelasyonlu olması birleşince küçük
örnek için sistematik hatanın yanında büyük örneklerde tutarsıdır.
4. Modelde Yt-1’in olması (otoregresif yapı) durbin-watson d istatistiğinin kullanılması
yerine durbin-h istatistiğinin kullanılmasını gerektirir.
5. Nerlove’nin Kısmi Uyarlama Modeli
Koyck modelinin problemlerini gidermek amacıyla Nerlove
Yt* = 0 + 1 Xt + ut
Burada Yt* Yt nin beklenen değeridir.
Yt – Yt-1 =  (Yt* - Yt-1)

0<1

Burada  Nerlove’nin uyarlama katsayısı birinci eşitlik ikincide yerine konulursa
Yt – Yt-1 =  [(0 + 1Xt + ut) – Yt-1]
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Yt =  0 +  1 Xt + (1-) Yt-1 +  ut
dir. Sadeleştirecek olursak
Yt = 0 + 1X1 + 2Yt-1 + vt
buradan da :
2 = (1-) olduğundan  = 1 - 2
0 = 0 olduğundan 0 = 0 / 
1 = 1 olduğundan 1 = 1 / 
olacaktır.
6. Cagan’ın Uyarlanmış Beklenti Modeli
Yt = 0 + 1 Xt* + ut
Xt* - Xt-1* =  (Xt - Xt-1*)
Yt = 0 + 1 [Xt + (1-) Xt-1*] + ut
Yt = 0 + 1 Xt + 2 (1-) Xt-1* + ut
Yt-1 = 0 + 1 Xt + ut-1
(1-) ile çarpılırsa
(1-) Yt-1 = (1-) 0 + (1-) 1 Xt-1* + (1-) ut-1
Yt = 0 +  1 Xt + (1-) Yt-1 + vt-1
Buradan da
vt = ut - (1-) ut-1
Yt = 1 + 2 Xt + 3 Yt-1 + vt

1 =   0
2 =   1
3 = (1-)
dır. Buradan hareketle ̂ ’lara ulaşmak mümkündür.
284

Otoregresif Modeller
Otoregresif modelin çözüm yöntemlerini inceleyelim:
1. En Küçük Kareler Yöntemi
Otoregresif modelin hata terimi otokorelasyonsuz olduğu için en küçük kareler yöntemi
kullanılabilir. Fakat en küçük kareler yöntemi küçük örnekte sistematik hatalı büyük örnekte
ise tutarlı ve asimtotik etkindir.
2. Enstrüman Değişkenler Yöntemi
Yt = 0 + 1 Xt + 2 Yt-1 + vt
1. Aşama:
Sadece Xt nin gecikmeli değerleriyle model kurulur.

Yˆt   0  1 X t   2 X t 1
buradan Ŷ lar bulunur.
2. Aşama :

Yˆt 1

ler kullanılarak

Yt = 0 + 1 Xt + 2

Yˆt 1

+ vt*

şeklindeki model en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilir.
3. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi
Yt = 0 + 1 Xt + 2 Yt-1
Modelinden otokorelasyon katsayısı olan  bulunur.
Yt - Yt-1 = 0 (1-) + 1 (Xt - Xt-1) + 2 (Yt-1 - Yt-2) + vt - vt-1
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11.2. Varsayımlardan Sapmaların Testleri
11.2.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Testi
VIF (Variance inflation factor)
Çoklu doğrusal bağlantının göstergelerinden biri parametre tahminlerinin varyanslarında
meydana gelen artıştır. Fakat varyanslarda meydana gelen artışları direkt çoklu doğrusal
bağlılığın sonucu olarak yorumlamak doğru değildir. Hatırlanacağı gibi parametre
tahminedicilerinin varyansı

Var ( ˆ i ) 

2

(X  X )

2

(1  Ri2 )

olarak hesaplanmakta idi. Bilinemeyeceğinden bunun yerine tahmini olan s2 kullanılacaktır.
Varyanslardaki büyüme bağımsız değişkenlerin birbirine yakın değerler alması ile Ri2'nin
büyümesinden de kaynaklanabilir. Fakat bu büyümenin çoklu doğrusal bağlantıdan
kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve etkisinin önemli olup olmadığım belirlemek için VIF
(varyans büyütme faktörü) kriterinden faydalanılır. VIF kriteri,
VIF 

1
1  Ri2

olarak hesaplanır. Burada Ri2 incelenen modelde yeralan bağımsız değişkenlerin sırası ile
bağımlı değişken olup diğer bağımsız değişkenlerin bağımsız değişken olduğu regresyon
modellerinin tahmini sonucunda elde edilen belirlilik katsayılarıdır. İncelenen modelde kaç tane
bağımsız değişken varsa o kadar VIF değeri hesaplanacaktır.
VIF1 

1
1 R

2
X1 , X 2  X k



VIF k 

1
1 R

2
X k , X 2  X k 1

VIF bir parametre tahmininin çoklu doğrusal bağlantı sebebiyle kesinlikten ne derece saptığının
ölçütüdür. VIF in kaç olduğunda çoklu doğrusal bağlantının öneli hale geldiğine dair bir
kesinlik olmamakla beraber uygulamada genellikle VIF in 5 den büyük değerleri için (VIF > 5)
çoklu doğrusal bağlantının büyük olduğu kanaati yaygındır.
Aşağıda R223 aldığı değerlere göre VIF in , ̂ 2 nın ve Kov (  2 ,  3 ) aldığı değerler
gösterilmeye çalışılmıştır.
Var ( ˆ 2 ) 

2

(X

2

 X2)

VIF

Var ( ˆ 3 ) 

2

(X

3

 X3)

VIF

olduğu hatırlanacak olursa,
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R223
0

VIF
1

Kov (  2 ,  3 )

̂ 2
2

(X

3

 X3)

0
=A

0,50

1,33

1,33 A

0,67 B

0,70

1,96

1,96 A

1,37 B

0,80

2,78

2,78 A

2,22 B

0,95

10,26

10,26 A

9,74 B

0,97

16,92

16,92 A

16,41 B

0,99

50,25

50,25 A

49,75 B

0,995

100,00

100,00 A

99,50 B

0,999

500

500 A

499,5 B

VIF kriterini Türkiye ekonomisine ait bir örnek üzerinde gösterelim. Türkiye ekonomisine ait
milli geliri (GSMH) üzerinde para arzının (M2) ve fiyatlar genel düzeyinin (TEFE) nin
bağımsız değişken olduğu aşağıdaki verilerden faydalanarak göstermeye çalışalım.
GSMH = 84434.059375 + 5.0733 TEFE + 1.2862 M2
R2 = 0.9982
şeklinde bir model tahmin edilmiştir. Bu model üzerinde VIF yardımıyla çoklu doğrusal
bağlantının varlığını araştıralım.
Burada yapılması gereken bağımsız değişkenleri tek tek bağımlı değişken haline getirerek
tekrar modellerin kurulmasıdır.
TEFE = 126314.4 + 0.5080 M2
R2 = 0.993576
VIF1 

1
 155.66
1  0.993576
> 5 Çoklu Doğrusal Bağlantı önemli

M2 = -222371.6898 + 1.955622169 TEFE
R2 = 0.993576
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VIF 2 

1
 155.66
1  0.993576
> 5 Çoklu Doğrusal Bağlantı önemli

VIF katsayıları excel yardımıyla bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon matrisinin tersiyle
de bulunabilir. E-Views veya Excel yardımıyla elde edilen korelasyon katsayıları matrisinin
tersinin diyagonal elemanları bize VIF katsayılarını verecektir.

Variance Inflation Factors
Date: 10/09/13 Time: 21:18
Sample: 1970 2001
Included observations: 32
Coefficient Uncentered Centered
Variable

Variance

VIF

VIF

C

1.15E+11

1.231249

NA

TEFE

0.533415

180.2687

155.6783

M2

0.138579

177.5077

155.6783
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11.2.2. Heteroskedasitenin Teşhisi


Grafik Metodu



Park Testi



Glejser Testi



Spermanın sıra korelasyonu testi



Goldfeld-Quant Testi



Breusch-Pagan-Goldfrey Testi



Ramsey Reset Testi



Lagrange Çarpanı (LM) Testi

White Testi :
White testi gerek basitliği gerek modeldeki bütün bağımsız değişkenleri kapsayan gerekse
normallik varsayımına uymayan durumlarda da uygulanabilirliği açısından en çok kullanılan
heteroskedasite testidir. Bir çok ekonometri paket programında heteroskedasite white testi
yardımıyla tespit edilmeye çalışılır.

Yi  1   2 X 2i     k X ki  ui
şeklindeki bir modelde white testi yan regresyon modellerini kullanarak çalışır.

ˆ ˆ
ˆ
1. Adım: Modelden u1 , u2 ,, un ler hesaplanır.
2. Adım:

uˆ i2   1   2 X 2 i     k X ki  1 X 22   2 X 32     k X k2 

 1 X 2 X 3     k X 2 X k  1 X 3 X 4    vi
şeklinde ikinci bir regresyon modeli kurularak bu modele ait R2 değeri bulunur. İki bağımsız
değişkenin olduğu bir modelde izah edecek olursak

Yi  1   2 X 2i   3 X 3i  ui
modeli
uˆ i2   1   2 X 2 i   3 X 3i   4 X 22   5 X 32   6 X 2 X 3  v i
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şeklindeki bir yan regresyon modeline dönüştürülür. Bu yan regresyon modelinin R2 si
hesaplanır.
3. Adım:
H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0
H1 : 1  2  3  4  5  6 0

(Homoskedasite)
(Heteroskedasite)

Hipotezleri
n R2 ~ 2
şeklinde 2 tablo değeri ile mukayese edilir. n R2 değeri 2 tablo değerinden küçükse H0 yani
homoskedasite; n R2 değeri 2 tablo değerinden büyükse H1 yani heteroskedasite durumunun
mevzubahis olduğu söylenir.
GSMH = 84434.06 + 1.286277 M2+ 5.073322 TEFE
R2= 0.998279
Modelinin hata terimlerinin karelerinin bağımsız değişken olduğu aşağıdaki model bulunur. Bu
modelde bağımsız değişkenlerin kareleri de yer alacaktır.
ut2= -559000000000 - 903316 M2 + 0.068967 M22 + 3441018 TEFE
- 0.27427 TEFE2
R2 = 0.659657
Hipotezler ve test istatistiği hatırlanacak olursa
H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0
H1 : 1  2  3  4  5  6 0

(Homoskedasite)
(Heteroskedasite)

n R2 = 32(0.659657) = 21.10902
Yardımcı regresyon modelinde yer alan bağımsız değişken sayısı 4 dür.

2 (0.05, 2) = 9.488
dir. Hesaplanan değer tablo değerinden büyüktür. H0 hipotezi reddedilir. Heteroskedasite
durumu söz konusudur.
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Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

133.6983

Prob. F(5,26)

0.0000

Obs*R-squared

30.80200

Prob. Chi-Square(5) 0.0000

Scaled explained SS 150.4706

Prob. Chi-Square(5) 0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/09/13 Time: 21:06
Sample: 1970 2001
Included observations: 32
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.
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C

-5.68E+11 4.18E+11

-1.358344 0.1860

M2

-4100442. 1320328.

-3.105624 0.0045

M2^2

-6.944271 0.485776

-14.29523 0.0000

M2*TEFE

27.17852 1.873867

14.50398

0.0000

TEFE

15706042 2406085.

6.527634

0.0000

TEFE^2

-26.86358 1.840319

-14.59724 0.0000

R-squared

0.962563

Mean dependent var 2.71E+12

Adjusted R-squared 0.955363

S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion 59.66100

2.01E+12

9.50E+12

Sum squared resid 1.05E+26

Schwarz criterion

59.93582

Log likelihood

-948.5760

Hannan-Quinn criter. 59.75209

F-statistic

133.6983

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

2.325413

11.2.3. Otokorelasyonun Teşhisi


Grafik Metodu



İşaret Testi:



Durbin Watson Testi (DW)



2 Testi (Ki - Kare Testi)



Durbin – h Testi



Durbin in Alternatif Testi



Wallis Testi



Brenblut-Webb Testi



Lagrange Çarpanı (Lagrange Mutiplier(LM)) Testi (Breusch-Goldfrey Testi)
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Farebrother Testi



King Testi



Von Neumann Oranı Testi

Lagrange Çarpanı (Lagrange Mutiplier(LM)) Testi (Breusch-Goldfrey Testi)
Lagrange Çarpanı (LM) testi p. dereceden bir otokorelasyonun varlığını kontrol etmek için
kullanılır. Lagrange Çarpanı (LM) testi sadece p. dereceden bir otokorelasyonu test etmekten
başka birici dereceden p. dereceye kadar olan bütün otokorelasyon ihtimallerini ir aradada test
edebilir.
Eğer Lagrange Çarpanı (LM) testi sadece p. dereceden bir otokorelasyonu tespit için
kullanılacaksa hipotezler
H0 : p = 0
H1 : p  0
şeklinde olacaktır. Eğer birinci dereceden p. dereceye kadar olan bütün otokorelasyon
ihtimalleri birlikte test edilecekse hipotezler:
H0 : 1 = 2 = ----- = p = 0
H0 : 1  2  -----  p  0
şeklinde olmalıdır. Test istatistiğinin hesaplanmasına
Yt =  1 +  2 X t 2 +  3 X t 3 + - - - - - +  k X t k
şeklindeki asıl modelin hata terimlerinin tahminleri ût ler bulunarak başlanır. Daha sonra bu
ût ların bağımlı değişken olduğu bir model kurularak kaçıncı dereceye kadar otokorelasyon
aranacaksa o dereceye kadar ût nın gecikmeli değerleri konulur. Yeni model p. dereceden
gecikme için aşağıdaki şekli alır.

ût =  +  X + - - - +  X +  u +  u +- - - +  u + v
1
2
t2
k
tk
1 t-1
2 t-2
p t-p
t
Hatırlanacak olursa bir çok parametrenin bir arada testi için F testi kullanılmaktaydı burada F
testinin asimtotik hali olan Lagrange Çarpanı (LM) testi kullanılır. LM istatistiği p. dereceden
otoregresif hata teriminin dahil edildiği ikinci denklemin R2 si yardımıyla
LM = n R2
olarak hesaplanır. LM istatistiği p serbestlik dereceli 2 (Ki-Kare) dağılımına göre test edilir.
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GSMH = 198.2044 + 4.4025 M2
şeklindeki modelimizde LM tersti yardımıyla otokorelasyon olup olmadığını kontrol edelim.
Bunun için modelin hata terimlerinin (ut)bağımlı değişken olduğu bağımsız değişkenimiz olan
M2 ve hata terimlerinin bir ve iki gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olduğu aşağıdaki
gibi bir test modeli kuralım
ut = 114528.3 - 0.00971 M2 - 0.05333 ut-1 + 0.3226 ut-2
R2 = 0.093135
Burada hata teriminin iki gecikmeli değerlerini aldığımız için iki gözlem kaybetmiş
olduk n=30 dur. Hipotezlerimiz ise aşağıdaki gibi olacaktır.
H0 : 1 = 2 = 0 İkinci dereceden Otokorelasyon Yok
H0 : 1  2  0 İkinci dereceden Otokorelasyon var
Test istatistiğimiz
LM = n R2 = 30 (0.093135) = 2.98032
0.05 hata payıyla  = 2 serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri

2(0.05

2)

= 43.773

dür.
2.98032 < 43.773
olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Modelde birinci ve ikinci dereceden otokorelasyon yoktur.
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

1.411825

Prob. F(2,28)

0.2605

Obs*R-squared

2.931411

Prob. Chi-Square(2) 0.2309

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/09/13 Time: 21:12
Sample: 1970 2001
Included observations: 32
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

53226.08 520332.0

0.102293

0.9193
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M2

-0.007776 0.050367

-0.154395 0.8784

RESID(-1)

-0.052146 0.193217

-0.269881 0.7892

RESID(-2)

0.320910 0.195509

1.641408

R-squared

0.091607

0.1119

Mean dependent var -7.13E-10

Adjusted R-squared -0.005721

S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion 32.60008

2738348.

2730548.

Sum squared resid 2.10E+14

Schwarz criterion

32.78329

Log likelihood

-517.6012

Hannan-Quinn criter. 32.66081

F-statistic

0.941217

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.433954

2.043665

11.2.4. Normalliğin Testi
Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarından biri hata terimleri olan ui lerin normal
dağılması varsayımıdır.
Klasik normal doğrusal regresyon modeli her bir ui nin aşağıdaki değerlerle normal dağıldığını
varsayar.
Ortalama : E(ui) = 0
Varyans : E(ui2) = 2
Kovaryans(ui , uj): E(ui , uj) = 0 i  j
Bu varsayımlar kısaca şu şekilde gösterilebilir:
ui ~N( 0, 2 )
Burada ~ “biçiminde dağılmıştır” anlamına gelir. N normal dağılımı gösterir parantez içindeki
değerler ise sırasıyla bu dağılımın ortalama ve varyansı gösterir. Burada gösterimden
anlaşılması gereken ui lerin sıfır ortalama ve 2 varyansla normal dağıldığıdır.
Hata terimleri olan ui lerin normal dağılması varsayımının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.
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1. ui ler rgresyon modelinde çok sayıda bağımsız değişkenin bağımlı değişkene birleşik
etkisini gösterir. Burada merkezi limit teoremi yardımıyla çok sayıda bağımsı
değişkenin ve tesadüfi değişkenlerin sayıları sonsuza doğru arttıkça, bunların toplam
dağılımının birkaç aykırılık dışında normal dağılıma yaklaştığını gösterecektir. Merkezi
limit teoremi, ui nin normal dağılması varsayımının gerekçesini oluşturur.
2. Merkezi limit teoreminin bir aşka biçimi, değişken sayısı çok büyük olmasa da, bu
değişkenler tam bağımsı dağılmasalar da toplamlarının yinede normal dağılabileceğini
öne sürer.
3. EKK (En Küçük Kareler) tahmin edicilerinin olasılık dağılımları normallik
varsayımıyla kolayca türetilebilir, çünkü normal dağılımın bir özelliği de, normal
dağılmamış değişkenlerin doğrusal fonksiyonunun da normal dağılmış olmasıdır.
4. ui ‘nin normal dağıldığı varsayımı altında modeldeki parametreler olan  ların tahmini
olan ̂ ların da normal dağıldıklarını ileri sürecektir.

 2 

 x i2 


 X i2
ˆ 0 ~ N   0 ,  2

N  x i2


ˆ1 ~ N   1 ,






5. parametreler olan  ların tahmini olan ̂ ların da normal dağılmaları durumunda Yi de
aşağıdaki ortalama ve varyansla normal dağılacaktır.
E(Yi) = 0 + 1 Xi
Var(Yi) = 2
Yi ~ N(0 + 1 Xi , 2 )
Bir değişkenin normal dağılıp dağılmadığı Jarque-Berra (JB) Normallik testiyle bulunur.
Jarque-Berra testi çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) yardımıyla bulunur. Çarpıklık
(skewness) S ile ve basıklık (kurtosis) K ile gösterilirse Jarque-Berra (JB) istatistiği:

 S 2 ( K  3) 2 

JB  n 

6
24 

şeklinde hesaplanır. Normal bir dağılımın çarpıklığı 0; basıklığı ise 3 dür. JB istatistiği büyük
örnekte 2 serbestlik dereceli bir 2 dağılımına uyar. Hesaplanan 2 değerinin olasılığı (p-değeri)
yeterince büyükse normallik hipotezi kabul edilir.
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24

Series: Residuals
Sample 1970 2001
Observations 32

20

16

12

8

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.13e-10
-723241.6
8655683.
-7418343.
2730548.
1.069370
6.844251

Jarque-Bera
Probability

25.80330
0.000002

0
-4999975

25.0000

5000025

1.0e+07
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11.3. Spesifikasyon Hataları
Spesifikasyon tabiri ekonometrik bir modelin genel yapısını ve kuruluş mantığını ifade
etmektedir. Bir ekonometrik modelin kuruluşu esnasında araştırmacı farkında olmadan bazı
spesifikasyon hataları yapabilir. Bu spesifikasyon hatalarının en önemlileri aşağıdakilerdir.


Gerekli bir değişkeni model dışında bırakma



Gereksiz bir değişkeni modele alma



Yanlış fonksiyonel form



Bağımlı değişken (Y) de ölçme hatası olması



Bağımsız değişkenler (X ler) de ölçme hatası olması

Bu kısımda söz konusu spesifikasyon hatalarını yapmanın sonuçları ve modelde spesifikasyon
hatası olup olmadığının test edilmesini incelemeye çalışacağız.

11.3.1. Gerekli bir değişkeni model dışında bırakma
Kurulması gereken asıl model
Yi = 0 +1 X1i + 2 X2i +ui
olsun bu modelin yerine spesifikasyon hatası yapılarak
Yi = 0 +1 X1i +vi
şeklinde bir model kurulmuş olsun. Bu durumda X2i model dışında bırakarak aşağıdaki
sorunlara sebep vermiş oluruz:
1. Eğer model dışında bırakılan X2i modeldeki X1i ile ilişki halindeyse yani r12=0 değilse
0 ve 1 hem sistematik hatalı hem de tutarsızdır. Yani E(1), 1 e ve E(0) 0 a eşit
değildir. Gözlem sayısı ne kadar büyütülürse büyütülsün bu sistematik hata ortadan
kalkmayacaktır.
2. X1i ve X2i ilişkisiz olursa (r12=0) 1 sistematik hatasızdır. Fakat 0 hala sistematik
hatalıdır.
3. Hata teriminin varyansı 2 yanlış tahmin edilmiştir.


4. ̂ 1 in varyansı (=

2

x

2
1i

) ̂ 1 in varyansının sistematik hatalı bir tahminidir.

5. Bütün bunların sonucunda da tahmin edilebileceği gibi güven aralıkları, hipotez testleri
ve tahmin edilen parametrelerin istatistiksel anlamlıkları şüpheli bir hale gelecektir.
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Var (ˆ 1 ) 

Var ( ˆ1 ) 

2

x

2
1i

x

2

2
1i

(1  r122 )

11.3.2. Gereksiz bir değişkeni modele alma
Kurulması gereken asıl model
Yi = 0 +1 X1i +ui
olsun bu modelin yerine spesifikasyon hatası yapılarak
Yi = 0 +1 X1i + 2 X2i +vi
şeklinde bir model kurulmuş olsun. Bu durumda modelde yer almaması gereken X2i
değişkenine modelde yer verilmiş olacaktır. Bunun sonucunda aşağıdaki sorunlara sebep
vermiş oluruz:


Spesifikasyon hatalı olan Yi = 0 +1 X1i + 2 X2i +vi modelinin EKK (En Küçük
Kareler) tahminlerinin hepsi hem sistematik hatasız hem de tutarlıdır.



Hata teriminin varyansı 2 doğru tahmin edilmiştir.



Güven aralıkları ve hipotez testleri hala geçerlidir.



Fakat tahmin edilen ’lar genellikle etkin değildir, yani varyansları doğru modelin ̂
’larının varyanslarından genellikle büyüktür.

2
Var ( ˆ1 ) 
 x12i
Var (ˆ 1 ) 

x

2
2
1i

(1  r122 )

Var (ˆ 1 )
1

2
ˆ
Var (  1 ) (1  r12 )
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11.3.3. Yanlış fonksiyonel form
Doğrusal ekonometrik bir modelin yanlışlıkla logaritmik bir bağlantıyla, logaritmik bir model
yine yanlışlıkla doğrusal olarak veya doğrusal olmayan (nonlinear) bir ilişki yine yanlışlıkla
doğrusal bir yapıda gösterilmiş olabilir. Bu tip bir spesifikasyon hatası yanlış fonksiyonel form
olarak bilinmektedir.

11.3.4. Bağımlı değişken (Y) de ölçme hatası olması
Modelimiz
Yi* =  +  Xi +ui
olsun Burada Yi* yanlış ölçülmüş bir bağımlı değişkendir.
Yi = Yi* +i
Burada i Yi* deki ölçmeden kaynaklanan hatayı göstermektedir. Ölçme hatasından
kaynaklanarak ölçme hatalı model
Yi = ( +  Xi + ui) + i
=  +  Xi + (ui +i)
=  +  Xi + vi
Burada vi = ui + i dir. Yani ölçme hatası da hata terimine eklenmiş olacaktır. Bunun sonucunda
tahmin edilen parametrenin varyansı

 u2
Var ( ˆ ) 
 x i2
yerine ölçme hatasının tesirinde

 v2
Var ( ˆ ) 
 x i2


 u2   2

x

2
i

olacaktır. Burada ikinci varyansın birinci varyanstan büyük olacağı açıktır.
ˆ 2ˆ
Dolayısıyla bağımlı değişkendeki ölçme hatası  nın sistematik hatasız bir tahmini olmakla
ˆ 2ˆ
beraber ölçme hatalı olan
normalden daha büyük olacaktır.1

1

Gujaratti S.468
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11.3.5. Bağımsız değişkenler (X ler) de ölçme hatası olması
Yi =  +  Xi* + ui
Burada Xi* Xi nin ölçme hatalı hali olsun burada
Xi = Xi* + wi
dir wi ise Xi deki ölçme hatasını göstermektedir. Bu durumda ölçme hatalı denklemimiz
Yi =  +  (Xi – wi) +ui
=  +  Xi + (ui -  wi)
=  +  Xi + zi
olacaktır. Bu durumda Kov(zi , Xi) = -  2w olacaktır.
Bu da klasik doğrusal regresyon modelinin Xi lerle hata terimleri i ler arasında bağlantı
olmaması varsayımını çiğneyecektir. Bu varsayımın çiğnenmesiyle EKK (En Küçük Kareler)
tahmin edicileri sistematik hatalı olmakla kalmayıp aynı zamanda tutarsız olurlar. Gözlem
sayısı arttırılsa bile parametre tahmin edicileri sistematik hatalı kalmaya devam ederler. 2

11.4. Modeldeki Spesifikasyon Hatalarının Testleri
11.4.1. Modelde yer alan gereksiz bir değişkeni arama
Genellikle t ve F testleri modelde yer alan gereksiz değişkeni tespit etmekte yeterlidir. t testini
geçemeyen bir değişken modelde gereksizdir. Bununla beraber iktisat teorisi bize o değişkenin
modelde bulunması gereken bir değişken olduğunu söylemekle beraber yapılan parametre
testinde bu değişken anlamsız çıkıyorsa o zaman veri eşeleme (data mining) teknikleri
kullanılmalıdır. 3

11.4.2. Yanlışlıkla Model dışında bırakılan değişken veya Yanlış fonksiyonel
Form için testler
2
Bir ekonometrik model ele alındığında kitabımızda şimdiye kadar bahsettiğimiz t testi, R ve
Durbin Watson d istatistiği gibi bazı sınamalar modelimizde bir eksiklik veya bir hata bulunup
2
bulunmadığını kontrol içindir. Örneğin modelimizde t istatistikleri anlamlı olduğu halde R

2
3

Gujaratti S. 469
Gujaratti S.460-461
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çok düşükse veya Durbin Watson d istatistiği otokorelasyona işaret ediyorsa modelde bir şeyler
2
doğru gitmiyor demektir. t istatistikleri anlamlı olduğu halde R nin düşük olması modelde
önemli bir değişkeni model dışında bırakmış olabileceğimiz manasına gelebilir. Buna ek olarak
Durbin Watson d istatistiği otokorelasyona işaret ediyorsa önemli bir değişkeni model dışında
bırakmış olabileceğimiz veya yanlış bir fonksiyonel form kullandığımız ihtimali
güçlenmektedir. Modelde bulunması gereken bir değişkeni model dışında bırakmamız veya
yanlış fonksiyonel form kullanmamız durumunda yapmış olduğumuz bu yanlış hata terimlerine
eklenecektir. Bu sebeple yanlışlıkla model dışında bırakılan değişken veya yanlış fonksiyonel
form için testler genellikle hata terimlerinin (kalıntıların) incelenmesine dayanmaktadır.

11.4.3. Durbin Watson d istatistiğinin Spesifikasyon hatalarında kullanımı
Aşama aşama Durbin Watson d istatistiğinin yanlışlıkla model dışında bırakılan değişken veya
yanlış fonksiyonel form için kullanımı aşağıdaki gibidir.
1. Düşünülen modelde EKK kalıntıları olan ûi ler bulunur.
2. Eğer yanlışlıkla model dışında bırakılan bir değişkenden mesela Z den şüpheleniliyorsa
bulunan bu ûi değerleri Z in artan değerlerine göre sıralanır.
3. Bu yolla sıralanan hata terimleri (kalıntılar) Durbin Watsonun d istatistiğiyle test edilir.
n

d

 (uˆ
t 2

t

 uˆ t 1 ) 2

n

 uˆ
t 1

2
t

4. Hesaplanan bu d değeri Durbin Watsonun d tablosuna göre anlamlıysa modelin yanlış
kurulduğu varsayımını kabul ederiz.

11.4.4. Ramsey’in RESET (Spesifikasyon Hatası) Testi
Yi = 0 + 1 Xi + i
şeklinde bir model kurmuş olalım. Modelimiz için Ramsey’in RESET (spesifikasyon hatası)
testi aşama aşama aşağıdaki gibidir.
1. Modelimizden Yi lerin tahmin edilen değerleri olan
2. Bu

Ŷi

Ŷi

ları ek bağımsız değişken olarak kabul ederek

Yi = 0 + 1 Xi + 2

Yˆi 2

+ 3

Yˆi 3

leri buluruz

Yˆi 2

ve

Yˆi 3

lerde dahil edilerek

+ ui

şeklinde yeni bir model hesaplanır.
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3. İlk modeldeki R2 lere R2eski ikinci modeldeki R2 lere R2yeni diyecek olursak bu eski ve
yeni R2 değerleriyle aşağıdaki F testi yapılır.
F

2
2
( R yeni
 Reski
) a
2
(1  R yeni
) ( n  b)

a yeni bağımlı değişken sayısı
b yeni modeldeki bütün katsayılarının sayısı
4. Hesaplanan F istatistiği anlamlıysa modelin yanlış kurulduğu hipotezini kabul ederiz.

11.4.5. LM (Lagrange Çarpanı) testi:
Yi = 0 + 1 X1i + i
Şeklindeki bir modelde ilk örneğimizde Xi2 ve Xi3 ün model dışında bırakıldığı ikinci örnekte
Zi şeklindeki bir değişkenin model dışında bırakıldığı hali LM testiyle incelemeye çalışalım.
Birinci örnekte kısıtlı (restricted) model
Yi = 0 + 1 Xi + ui
Kısıtsız modelimiz ise
2
3
Yi = 0 + 1 Xi + 2 X i + 3 X i + vi

olsun. Birinci örneğimi için LM testi aşama aşağıdaki gibi yapılacaktır.
1. Kısıtlı (restricted) regresyon modelimizdeki ûi leri EKK ile tahmin ederiz.
2
3
2. Aslında kısıtsız regresyon modeli doğru regresyonsa ûi ler ile X i ve X i ler arasında
bir ilişki olması gereklidir.
2
3
3. Bu sebeple ûi lerin bağımlı değişken olduğu X i ve X i ün de dahil edileceği
aşağıdaki gibi bir yan regresyon denklemi kurulur.

ûi =  +  X +  X i2 +  X i3 + 
0
1 i
2
3
i
4. Engle büyük örneklerde (n gözlem sayısı) yan regresyon modelinden elde edilen R 2 ile
gözlem sayısının (n) çarpımı kısıt sayısı serbestlik dereceli 2 dağılımına uyar.
n R2 ~ 2 (kısıt sayısı)
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5. Elde edilen 2 değeri 2 – tablo değerinden büyükse kısıtlı regresyonu reddederiz yani
modelin spesifikasyon hatasız şekli aşağıdaki kısıtlamasız (unrestricted) halidir.
2
3
Yi = 0 + 1 Xi + 2 X i + 3 X i + vi

İkinci örnekte kısıtlı (restricted) model
Yi = 0 + 1 Xi + ui
Kısıtsız modelimiz ise
Yi = 0 + 1 Xi + 2 Zi + vi
şeklindedir burada Zi model dışında bırakılan bir değişkendir. Kısıtlı ve kısıtsız modellerin hata
ˆ2
terimleri (kalıntıları) hesaplanır. Burada kısıtlı modelin hata terimlerinin kareleri toplamı ui
ˆ2
kısıtsız modelin hata terimi kareleri toplamı v i arasındaki fark kısıtlı modelin hata terimlerinin
ˆ2
kareleri toplamı ui ye bölünerek Re2 aşağıdaki şekilde bulunur.
2
e

R

 uˆ   vˆ

 uˆ
2
i

2
i

2
i



SSE R  SSE U
SSE R

bu Re2 değeri denklemde de görüldüğü gibi kısıtlı modelin SSE’si ile kısıtsız modelin SSE’si
arasındaki farkın kısıtlı modelin SSE’sine bölünmesiyle de bulunabilir.
H0 : 2 = 0
hipotezi
n Re2 ~ 2 (kısıt sayısı)
ile test edilir.
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12.1. EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ VE EŞANLI MODELEME
•Eşanlı denklem sisteminde, Y den X e ve X den Y ye karşılıklı iki yönlü etki vardır.
•Y ile X arasındaki karşılıklı ilişki nedeniyle tek denklemli bir model kurulamaz.
• Bu yüzden birden çok denklemli eşanlı bir model kullanmak gerekecektir.
•Bir eşanlı modelde, birbirini karşılıklı olarak etkileyen veya karşılıklı olarak birlikte etkilenen
bağımlı değişkenlerin her biri için yeni bir denklem yer alır.
Eşanlı modeldeki değişken türleri :
•İÇSEL (ENDOJEN) DEĞİŞKENLER :
Bir eşanlı modelde birbirini karşılıklı olarak etkileyen değişkenlere içsel değişken denir.
•DIŞSAL (EXOJEN) DEĞİŞKENLER:
Değerleri dışarıdan belirlenen değişkenlerdir.
Örnek 1
1.Talep Denklemi Y1= α0+α1Y2+u1
2. Arz Denklemi Y2= α2+α3Y1+1X+u2
Y1: Miktar;
Y2: Fiyat;
X: Yağış Miktarı
Yağış miktarı(X) --> Arz Miktarı --> Buğday Fiyatı
Y1

Y2
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Örnek 2:
Y=f(X)=α0+α1X +u1
X=f(Y)=0+1Y+2I+u2
Y= Para arzı X= Gelir Seviyesi
Y

X

I
GERİ DÖNÜŞLÜ DENKLEM SİSTEMLERİ
Y1=f(X1,X2,X3,................Xk,u1)
Y2=f(X1 X2 X3 ................Xk,Y1,u2)
Y3=f(X1,X2,X3,................Xk,Y1,Y2,u3)
• Modelin, ilk denkleminin sağında sadece dışsal X değişkenleri yer alır.
•İkinci denklemim sağında dışsal değişkenler ve ilk denklemin ilk içsel değişkeni Y1 yer alır.
•Üçüncü denklemin sağında dışsal değişkenler ve ilk ve ikinci denklemin içsel değişkenleri yer
alır.
•Hata terimleri u’ların birbirinden bağımsız oldukları varsayılır.
•Geri dönüşlü modellerin denklemleri teker teker basit EKKY ile çözülebilir.
Y1=a10 +b11X1+b12X2+u1
Y2=a20+a21Y1 +b21X1+b22X2+u2
Y3=a30+a31Y1+a32Y2 +b31X1+b32X2 +u3
• Y’ler içsel, X’ler dışsal değişkenlerdir.
•Farklı hata terimleri arasında ilişki olmadığı varsayımı yapılmaktadır.
Kov(u1,u2)=kov(u1,u3)=kov(u2,u3)=0
•Geri dönüşlü sistemin her bir denklemine ayrı ayrı Basit EKKY uygulanabilir.
•Geri dönüşlü sistemde içsel değişkenler arasında karşılıklı bağımlılık yoktur. Geri dönüşlü
modelin her denklemi tek yönlü sebep ilişkisi gösterir.
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GERİ DÖNÜŞLÜ DENKLEM SİSTEMLERİ İLE EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRMASI
Y1=a0+a1Y2+a3Y3+b1X1+b2X2+u1

Y1=a0+b1X1+b2X2+u1

Y2=a3+a4Y1+a5Y3+b3X3+u2

Y2=a1+a2Y1+b3X3+u2

Y3=a6+a7Y1+a8Y2+b4X2+b5X3+u3

EŞANLI MODEL

Y3=a3+a4Y1+a5Y2+b4X1+b5X2+u3

GERİ DÖNÜŞLÜ MODEL

12.2. YAPISAL BİÇİM MODELİ:
• Yapısal model eşanlı modellerin kendisi olup, değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısını
gösteren denklemlerden meydana gelir.
•Yapısal denklemler adı verilen bu denklemler, içsel değişkenleri;
•Diğer içsel değişkenler
•Dışsal değişkenler
•Hata teriminin fonksiyonu olarak ifade ederler.
Bir yapısal modelin matematiksel olarak çözülebilmesi
için gerekli şart:
Yapısal modelin denklem sayısı = Yapısal modelin içsel değişken sayısı
Y1=a12Y2+a13Y3+…….a1MYM+b11X1+b12X2+……..+b1kXk+ u1
Y2=a21Y1+a23Y3+…….a2MYM+b21X1+b22X2+……..+b2kXk+ u2
Y3=a31Y1+a32Y2+…….a3MYM+b31X1+b32X2+……..+b3kXk+ u3
YM=aM1Y1+aM2Y2+…….aM3YM+bM1X1+bM2X2+……..+bMkXk+uM
Y1, Y2, ….YM= İçsel(Karşılıklı Bağımlı Değişkenler)
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X1, X2,…..,XK= Dışsal Değişkenler
İçsel Değişkenler
1. Değerleri model içinde tayin edilir.
2. Stokastiktir.
Dışsal Değişkenler
1. Değerleri model dışında tayin edilir.
2. Stokastik değildir.
3. İçsel değişkenlerin gecikmleri değerleri de (yt-1) dışsal değişken olarak kabul edilir.
4. Xt, Xt-1 dışsal değişkenler grubundadır.

12.3. DARALTILMIŞ BİÇİM MODELİ


Yapısal denklemlerden M içsel değişken için çözüm yapılarak daraltılmış kalıp
denklemleri ve buna bağlı daraltılmış kalıp parametreleri elde edilebilir



Bir daraltılmış kalıp denklemi bir içsel değişkenin yalnızca dışsal değişkenlerin
fonksiyonu olarak ifadesidir.

Y1= f(X1,X2,…….,Xk,v1)
Y2= f(X1,X2,……,Xk,v2)








YM= f(X1,X2,……,Xk,vM)
Yi = πi1X1+πi2X2+…….+πikXk

i=1,.. …M

Daraltılmış modeldeki dışsal değişken katsayıları(i) kısa dönem çarpanlarıdır.
Basit Bir Makro Ekonometrik Model:
Yapısal Biçim Denklemleri:


Tüketim Fonksiyonu

It=b0+b1Yt+b2Yt-1+u2t 

Yatırım Fonksiyonu

Ct=a0+a1Yt+u1t

Yt=Ct+It+Gt



Gelir Özdeşliği

C:Toplam tüketim harcaması
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Y:Milli Gelir
I:Yatırım
G:Devlet(kamu)harcamaları
Ct , Yt ve It üç içsel değişkendir. Yt-1 ve Gt dışsal değişkenlerdir.
Daraltılmış Biçim Denklemleri:
Ct=f (Yt-1,Gt)=π1+π2Yt-1+π3Gt+v1
It=f (Yt-1,Gt)=π4+π5Yt-1+π6Gt+v2
Yt=f (Yt-1,Gt)=π7+π8Yt-1+π9Gt+v3

Yt  Ct  I t  Gt  (a0  a1Y  u1 )  (b0  b1Yt  b2Yt 1  u2 )  Gt
Yt  a1Yt  b1Yt  (a0  b0 )  b2Yt 1  Gt  u1  u2
Yt (1  a1  b1 )  (a0  b0 )  b2Yt 1  Gt  (u1  u2 )
Yt 

(a0  b0 )
b2
(u1  u2 )
1

Yt 1 
Gt 
(1  a1  b1 ) (1  a1  b1 )
(1  a1  b1 )
(1  a1  b1 )

Ct 

a0  a0b1  a0b1
u a u bu
a1
b2 a1
Gt  1 1 2 1 1

Yt 1 
1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1

1

2

3

v1

Ct=f (Yt-1,Gt)=π1+π2Yt-1+π3Gt+v1

It 

b0  b0 a1  b1a0 b2 (1  a1 )
b1
u  b u  a1u 2

Yt 1 
Gt  1 1 2
1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1

4

5

6

v2
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It=f (Yt-1,Gt)=π4+π5Yt-1+π6Gt+v2
Yt 

a0  b0
b2
1
u  u2

Yt 1 
Gt  1
1  a1  b1 1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1

7

8

9

v3

Yt=f (Yt-1,Gt)=π7+π8Yt-1+π9Gt+v3

Yt   7   8Yt 1   9Gt  v3
Buradan kısaca daraltılmış biçim parametreleri aşağıdaki gibidir:

1 

a0  a0b1  a0b1
1  a1  b1

2 

b2 a1
1  a1  b1

3 

a1
1  a1  b1

4 

b0  b0 a1  b1a0
1  a1  b1

5 

b2 (1  a1 )
1  a1  b1

6 

b1
1  a1  b1

7 

a0  b0
1  a1  b1

8 

b2
1  a1  b1

9 

1
1  a1  b1

Yapısal model parametreleri (a,b) ve daraltılmış model parametreleri (p) farklı anlamlıdır.
Yapısal parametre, ekonominin tek bir kesimindeki her bir yapısal denklemdeki, her bağımsız
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisini gösterir.
Daraltılmış kalıp parametreleri hem doğrudan hem de dolaylı etkileri gösterir.
Yapısal modelin herhangi bir denkleminde açıkca görülmeyen bir değişken o denklemin
bağımlı değişkenini dolaylı olarak etkileyebilir.
5 daraltılmış parametresine ilişkin doğrudan ve dolaylı etkilerini bulalım:
Ct=a0+a1Yt+u1t
It=b0+b1Yt+b2Yt-1+u2t
Yt=Ct+It+Gt
It=f (Yt-1,Gt)=π4+π5Yt-1+π6Gt+v2
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5 Yt-1 deki bir birimlik artışın yatırım üzerinde yaptığı etkiyi ölçer.
Birinci Kısım Etki: Doğrudan Etki = It=b0+b1Yt+b2Yt-1+u2t
İkinci Kısım Etki:
Yt-1→It

5 

,

It →Yt

,

Yt →Ct

 b2b1 
 (1  a1 ) 
b2 (1  a1 )

  b2  
b2 
1  a1  b1 =  1  a1  b1 
 1  a1  b1 

Burada:

5 

b2

Toplam Etki =

Direk Etki

 b2b1 


1
a
b


1
1


+
+

Dolaylı Etki

İkinci Eşanlı Denklem Sistemi Örneği: Arz-Talep Fonksiyonu
Yapısal Biçim Denklemleri:
Qtd  a0  a1P  u1

a1  0

Talep Fonksiyonu

Qts  b0  b1P  u2

b1  0

Arz Fonksiyonu

Qts  Qtd  Q

Arz-Talep Dengesi

Daraltılmış Biçim Denklemleri:
a0+a1Pt+u1=b0+b1Pt+u2
Pt 

b0  a0 u2  u1

a1  b1 a1  b1

1
Qt 

v1

a1b0  a0b1 a1u2  b1u1

a1  b1
a1  b1

2

v2
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12.4. Yapısal ve Daraltılmış Biçim Parametrelerinin Farkları:

• Yapısal parametreler, ekonominin tek bir kesimindeki her bir yapısal denklemindeki, her
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisini gösterir.
• Daraltılmış kalıp parametreleri hem doğrudan hem de dolaylı etkiyi gösterir.
• Daraltılmış kalıp parametreleri π’ler, dışsal değişkendeki değişmenin içsel değişkenler
üzerindeki doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam etkisini, içsel değişkenler arasındaki
karşılıklı bağımlılık dikkate alındıktan sonra, ölçmeye yararlar.

12.5. Eşanlı Denklem Sapması: Basit EKKY Tahmincilerinin Tutarsızlığı
Eşanlı bir modelin herhangi bir denkleminin sağında yer alan içsel değişkenlerden bir veya bir
kaçı o denklemdeki hata terimi ile ilişkili iseler, bu denkleme basit EKKY uygulandığı taktirde
TUTARSIZ tahminciler elde edilmektedir.
Ct=a0+a1Yt+u1t
Yt=Ct+It
E(ut)=0
E(ut2)= 2
E(ut,ut-1)=0
Kov(It, ut)=0
Kov(Yt, ut)≠0
EKKY / 5 nolu varsayımı: Kov(ui, Xi)=0
Örnek b̂1 (tahmini) parametresi b1 parametresinin tutarsız bir tahminidir.
kov(Yt,ut)0 İspatıtlayacak olursak:
Kov (Y,u)=E{[Y-E(Y)][u-E(u)]}

;

b0
1
1
u

I
1  b1 1  b1
1  b1

(1)

Y

E (Y ) 

b0
1

I
1  b1 1  b1

E(u)=0

(2)
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Y  E (Y ) 

u
1  b1

kov(Y , u ) 

E (u 2 )  2

0
1  b1 1  b1

Eşanlı Modellerin Denklem ve Değişken Sayısı:
Eşanlı bir modelde alınacak denklem sayısı, genelde modelin amacının ileriye yönelik tahmin
mi yoksa belli parametrelerin en iyi tahminleri mi olduğuna bağlıdır.
Eşanlı bir modelin içsel değişkenlerinin sayısı modelin denklem sayısına eşit olmalıdır.
Dışsal değişken sayısı istenildiği kadar alınabilir.
Ancak değişken sayısının çok fazla artması modeli karmaşık hale getirir.

12.6. Eşanlılık Sınaması:
Eşanlılık sınaması, bir açıklayıcı değişkenin(içsel)hata terimi ile ilişkili olup olamadığının
sınanmasıdır.

12.7. Hausman Model Kurma Sınaması:
Talep Fonk. :Qt=a0+a1Pt+a2It+a3Rt+u1t

(1)

Arz Fonk. :Qt=b0+b1Pt+u2t

(2)

Daraltılmış Kalıp denklemleri:
Pt=π0+ π 1It+ π 2Rt+vt

(3)

Qt= π 3+ π 4It+ π 5Rt+wt

(4)

1.Adım: Pt nin Rt ile It ye göre regresyonu hesaplanıp vt nin tahminleri bulunur.
Pˆt  ˆ 0  ˆ1 I t  ˆ 2 Rt

Pt  Pˆt  vˆt

(5)

2.Adım: Qt nin Pt ile vt nin tahminlerine göre regresyonu hesaplanır: P nin tahmini ve vt nin
tahmini (1) nolu denklemde yerine konulur.

Qt   0  1 Pˆt  1vˆt  ut 2
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3.Adım: vt nin tahmininin parametresine (1'e) t testi uygulanır Sonuç anlamlı çıkarsa eşanlılık
olmadığı önsavı reddedilir.

12.8. Dışsallık Sınaması:
Y1,Y2,Y3 gibi üç değişkenli, üç denklemli bir model ve X1, X2, X3 gibi dışsal değişkenler
bulunsun.
Y1i=α0+ α2Y2i+ α3Y3i+1X1i+u1i
1.Adım: Y2 ve Y3 için daraltılmış kalıp denklemlerinden Y2i-nin tahmini ve Y3i nin tahmini elde
edilir.
2. Adım: Tahminler ana modelde yerine konulur:
Y1i=α0+ α2Y2+ α3Y3+1X1+2 Ŷ2 +3

Yˆ3

+v1

3.Adım: 2=3=0 önsavı test edilir. Eğer bu önsav reddedilirse Y2 ve Y3 değişkenleri içsel
sayılır.

12.9. Belirlenme:
Modelin eşanlı olduğuna ve içsel değişkenlerin doğru belirlendiğine karar verildikten sonra
belirlenme aşamasına geçilir. Bu aşamadan sonra yapılacak şey modelin tahmin edilmesidir
ancak eşanlı denklem modellerinin tahmin edilebilmesi için her bir denklemin ayrı ayrı
belirlenmiş olması gerekmektedir.Belirlenme sadece davranışsal denklemler için incelenir.
Eşanlı denklem modellerinde üç tip belirlenme durumuyla karşılaşılmaktadır bunlar eksik, tam,
aşırı belirlenmedir.
Eksik Belirlenme: Bilinmeyen sayısının, denklem sayısından az olma durumu.
Tam Belirlenme: Bilinmeyen sayısı ile denklem sayısının eşit olma durumu.
Aşırı Belirlenme: Bilinmeyen sayısının denklem sayısından az olma durumudur.
Belirlenmenin Yapısal Denklemlerle İncelenmesi:
1-Boy şartı:Bu şart gerekli ancak yeterli olmayan şarttır.
K-M ~ G-1
K: sistemde yer alan tüm değişkenlerin sayısı
M: incelenen denklemdeki değişken sayısı
G:modelde yer alan içsel değişken sayısı
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K-M> G-1  Aşırı belirlenme.
K-M < G-1  Eksik belirlenme.
K-M = G-1  Tam belirlenme.
2- Rank şartı: Yeterli şarttır. İstenen durum;incelenen denklemden dışlanan denklemlerin
parametrelerinden oluşan matris rankının G-1’e eşit olmasıdır.
Eşanlı Denklem Sistemlerinde Tahmin Yöntemleri:
Bir denklem sisteminde eşanlılık varsa ve Klasik En Küçük Kareler yöntemiyle tahmin
yaparsak,parametre tahmincileri sapmalı ve tutarsız olur. Bundan daha önce bahsetmiştik.
1. Tek Denklem Yöntemleri:
Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi
İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
Araç Değişken Yöntemi
Sınırlı Bilgi ile Maksimum Benzerlik Yöntemi
2.Sistem Yöntemleri:
Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
Tam Bilgi ile Maksimum Benzerlik Yöntemi
Tek Denklem Yöntemleri:
Tüm bilgiler kullanılır,fakat her denklem ayrı ayrı incelenir.
Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi: Model tam belirlenmiş olmalı,indirgenmiş kalıp
denklemlerinin hata terimleri,klasik EKK varsayımlarını doğrulamalıdır.(sıfır ortalamalı,sabit
varyanslı,normal dağılmış olma gibi)
Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi’nin Aşamaları:
1. Model tam belirlenmiş olmalıdır.
2. İndirgenmiş kalıp denklemleri uzun yolla oluşturulur.
3. Her bir denkleme En Küçük Kareler Yöntemi uygulanarak “Π tahminci”ler bulunur.
4. En son olarak yapısal denklem parametreleri tahmin edilir.
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İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi : Aşırı belirlenmiş denklemlere uygulanır.Hata
terimi ile ilgili olana Klasik En Küçük Kareler varsayımları aranır.. Denklemlere iki defa En
Küçük Kareler uygulanır. İkinci En Küçük Kareler de Y ler yerine Y tahminler konulur.
İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi’nin Aşamaları:
1. Kısa yoldan indirgenmiş kalıp denklemleri oluşturulur.
2. İndirgenmiş kalıp denklemlerine En Küçük Kareler Yöntemi uygulanır.
3. İndirgenmiş kalıp denklemlerinde yer alan içsel değişkenlerin
tahmini değerleri bulunur.
4. Tahmin edilen değerler ,orijinal denklemimizin sağındaki içsel
değişkenlerin yerine yazılır,ve model En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilir.
Araç Değişken Yöntemi :Aşırı belirlenmiş modellerde kullanılır.
Sınırlı Bilgi ile Maksimum Benzerlik Yöntemi: Tek denklem yöntemidir. Bu yöntemde de
modeldeki tüm dışsal değişkenleri bilmek gerek.Minimum varyans oranı ile tahmin yapılır.
Sistem Yöntemleri:
Her bilgi kullanılır;fakat tüm denklemler bir anda incelenir.
Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi : Bu yöntem aşırı belirlenme durumunda kullanılır
ve sistem yöntemidir. 3 Aşamalı En Küçük Kareler Yönteminde En Küçük Kareler Yöntemi üç
kez uygulanır.Bu yöntemin uygulanabilmesi için ,sistemde yeralan tüm yapısal kalıp
denklemlerinin bilinmesi ve bunların aşırı belirlenmiş olması yanında,sistemde yeralan tüm
değişkenlerin de bilinmesi gerekir.
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Örnek Model:

YAPISAL BİÇİM:
Y=C+I+G
C = 0 + 1 Y
X = α0 + α1 Y + α2 USD
M = 0 + 1 Y + 2 USD
DARALTILMIŞ BİÇİM:
Y = a0+ a1 I + a2 G + a3 USD
C = b0+ b1 I +b2 G + b3 USD
X = c0+ c1 I + c2 G + c3 USD
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M = d0+ d1 I + d2 G + d3 USD
Belirlenme Matrisi
Y

C

I

G

X

M

USD

1.
Denklem

1

0

a1

a2

0

0

a3

2.
Denklem

0

1

b1

b2

0

0

b3

3.
Denklem

0

0

c1

c2

1

0

c3

4.
Denklem

0

0

d1

d2

0

1

d3

Görüldüğü üzere dört denklemde aşırı belirlenmiş denklemlerdir.
Şimdi Eşanlılık testi için tek tek daraltılmış biçim denklemlerini kuralım ve bu değişkenlere ait
hata terimlerini ve tahmin değerlerini birer değişkene atayalım.
Daha sonra sırasıyla bu değişkenlerin tahmini değerleri ve diğer değişkenler modele konularak
eşanlılık testi yapılacaktır.
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Dependent Variable: GSMH
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:41
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-476974.3 1067568.

-0.446786 0.6590

I

6.567214 0.317145

20.70728

0.0000

G

0.793630 0.724087

1.096042

0.2839

USD

350112.3 1060311.

0.330198

0.7441

R-squared

0.998911

Mean dependent var 50542999

Adjusted R-squared 0.998775

S.D. dependent var

88530463

S.E. of regression

3098714.

Akaike info criterion 32.86244

Sum squared resid

2.30E+14

Schwarz criterion

Log likelihood

-456.0741

Hannan-Quinn criter. 32.92062

F-statistic

7338.240

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

33.05275

1.888333

Dependent Variable: CT
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:48
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
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Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-4609002. 1747928.

-2.636837 0.0144

I

4.648033 0.519262

8.951234

0.0000

G

1.390341 1.185548

1.172741

0.2524

USD

3469470. 1736047.

1.998489

0.0571

R-squared

0.994814

Mean dependent var 36110517

Adjusted R-squared 0.994165

S.D. dependent var

66420279

S.E. of regression

5073523.

Akaike info criterion 33.84853

Sum squared resid

6.18E+14

Schwarz criterion

Log likelihood

-469.8795

Hannan-Quinn criter. 33.90671

F-statistic

1534.498

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

34.03885

0.726179

Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:49
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

1168386. 537874.0

2.172229

0.0399

I

1.130476 0.159788

7.074868

0.0000

G

-0.736308 0.364818

-2.018290 0.0549
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USD

-843339.9 534217.7

R-squared

0.981261

-1.578645 0.1275

Mean dependent var 6491720.

Adjusted R-squared 0.978918

S.D. dependent var

10752596

S.E. of regression

1561229.

Akaike info criterion 31.49141

Sum squared resid

5.85E+13

Schwarz criterion

Log likelihood

-436.8797

Hannan-Quinn criter. 31.54959

F-statistic

418.9097

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

31.68172

1.893737

Dependent Variable: M
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:50
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-300369.9 454899.4

-0.660300 0.5153

I

-0.969900 0.135138

-7.177096 0.0000

G

0.216129 0.308540

0.700489

0.4904

USD

186591.4 451807.2

0.412989

0.6833

R-squared

0.987959

Mean dependent var -6574336.

Adjusted R-squared 0.986453

S.D. dependent var

11344559

S.E. of regression

1320387.

Akaike info criterion 31.15631

Sum squared resid

4.18E+13

Schwarz criterion

31.34663
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Log likelihood

-432.1884

Hannan-Quinn criter. 31.21449

F-statistic

656.3776

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

2.106967
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Dependent Variable: GSMH
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:53
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-764794.3 403382.3

-1.895954 0.0718

CT_TAH

-1.059845 0.369836

-2.865711 0.0093

CT_HATA

0.219275 0.098132

2.234495

X_TAH

-9.967683 2.162182

-4.610011 0.0002

X_HATA

0.712982 0.459107

1.552976

M_TAH

-23.46803 4.191996

-5.598296 0.0000

M_HATA

-0.971023 0.671641

-1.445747 0.1630

R-squared

0.999877

0.0365

0.1354

Mean dependent var 50542999

Adjusted R-squared 0.999842

S.D. dependent var

88530463

S.E. of regression

1111897.

Akaike info criterion 30.89335

Sum squared resid

2.60E+13

Schwarz criterion

Log likelihood

-425.5069

Hannan-Quinn criter. 30.99517

F-statistic

28524.36

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

31.22640

2.024819

Görüldüğü gibi tüketimin, ihracatın, ithalatın tahmin değerlerinin gsmh üzerindeki etkileri
anlamlıdır. Eşanlılığın olmadığını söyleyen H0 hipotezi reddedilmiştir. Aynı işlem tek tek
bütün denklemlerde uygulandığında modelin eşanlı olduğu sonucuna ulaşılabilir.
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Modelin eşanlı olduğuna karar verdikten sonraki aşama dışsallık testidir. Yani modelde yer alan
içsel değişkenlerin gerçekte içselmi yoksa dışsalmı olduğuna karar vermek gerekmektedir. Bu
aşamada Hausman'ın dışsallık testi kullanılabilir.
Daraltılmış biçim denklemlerine diğer daraltılmış biçim denklemlerindeki bir içsel değişkenin
modeline içsel değişkenin bulunan tahmini değeri eklenir. GSMH denklemi için bunun
gösterimi aşağıdaki gibidir.
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Dependent Variable: GSMH
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 02:06
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-764794.3 1124175.

-0.680316 0.5028

CT_TAH

-1.059845 1.030687

-1.028290 0.3141

X_TAH

-9.967683 6.025725

-1.654188 0.1111

M_TAH

-23.46803 11.68256

-2.008810 0.0559

R-squared

0.998911

Mean dependent var 50542999

Adjusted R-squared 0.998775

S.D. dependent var

88530463

S.E. of regression

3098714.

Akaike info criterion 32.86244

Sum squared resid

2.30E+14

Schwarz criterion

Log likelihood

-456.0741

Hannan-Quinn criter. 32.92062

F-statistic

7338.240

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

33.05275

1.888333

Görüldüğü üzere tüketim, ihracat ve ithalat değişkenleri dışsaldır. Bir sonraki aşamada aşırı
belirlenmiş olduğunu gördüğümüz denklemlerimize sırasıyla iki aşamalı, genelleştirilmiş ve üç
aşamalı en küçük kareler yöntemlerini e-views yardımıyla uygulayalım.
Bunun için öncelikle e-views de bir sistem tanımlamamız gerekmektedir. OBJECT / NEW
OBJECT den SYSTEM'i seçerek denklemlerimizi sırasıyla buraya yazalım
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Daha sonra estimate i seçerek tahmin yöntemimizi belirliyelim. Bunu sırasıyla iki aşamalı
EKKY, Ağırlıklı EKKY ve Üç aşamalı EKKY için de uygulayalım.

337

338

339

340

341

Uygulamalar

342

Uygulama Soruları

343

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

344

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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13. EKONOMETRİK GELECEK TAHMİNİ VE SİMULASYON

346

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Gelecek tahmini ve simulasyon kavramları üzerinde durulacaktır.

347

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

348
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13.1. Ekonometrik Gelecek Tahmini (Forecasting)
Ekonometrik çalışmaların çok büyük kısmı geçmişle gelecek arasındaki ilişkileri tanımlamaya
çalışır. Geçmiş verilerin ışığında gelecekte iktisadi değişkenlerin ne değer alacağı işte bu
geçmiş ve gelecek arasında ilişki kurma işlevinin bir sonucudur. Uygulamaya yönelik ve
ampirik çalışmalarda dün, bugün, gelecek ilişkisi kurulmaya çalışılır.
Kesit verilerle yapılan çalışmalarda bugün gelecek ilişkisi kurulmaya çalışılırken zaman
serilerinde bu kavram dün, bugün, gelecek ilişkisi haline gelecektir.
Bu güne bakarak ekonominin gelecekte sahip olacağı değerleri tahmin etmek, ekonometrik
uygulamanın en başta gelen hedeflerinden biridir. Bu öngörüler yardımıyla yapısal analiz,
tahmin ve ekonomi politikasına yön verme işlemlerine geçmek mümkün olacaktır. Bu yoldan
elde dilen bilgiler;


Ekonominin gelecekteki durumu ile ilgili bilgi sahibi olmak,



Gelecekteki mikro ve makro ekonomik verilerin alacağı değerler hakkında bilgi sahibi
olmak,



Belli bir dönem sonra ekonominin ulaşacağı sayısal değerler ile ilgili fikir sahibi olmak,



Nihayet gelecekte uygulanacak iktisat politikaları hakkında ön fikre sahip olmak,

maksatlarına hizmet eder.
İngilizce karşılıklarına bakıldığında tahmin manasında birden fazla kelimenin -özellikle
ekonometri yazımında - kullanıldığını görmekteyiz. Bu kelimeler forecast, estimation ve
prediction kelimeleridir. İngilizcede bu kelimeler biribiriyle kesinlikle farklı üç kavramı ifade
etmektedir.
Bunları sırasıyla ele alacak olursak;
Estimation: Bir kitlenin parametresi hakkında elde edilen istatistiğin aldığı değerdir.
(Parametre Tahmini gibi)
Prediction: Rastgele bir değişkenin almasını beklediğimiz değerdir. Kehanet gibi
oysa :
Forecast: Tesadüfi bir değişkenin gelecekteki değerlerinin kestirilmesidir. (Gelecek Tahmini)
Kitabımızın bu bölümünde forecasting manasında gelecek tahmini tabirini kullanacağız.
Gelecek tahmin yöntemleri


Ekonometrik Modeller (Nedensel Tahmin)
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ve


Zaman Serisi Modelleri

olarak sınıflanabilirler. Kitabımızın muhtelif bölümlerinde her iki kavramdan da uzun uzadıya
bahsedilmiştir.
Ekonometrik Modeller (Nedensel Tahmin): Ekonometrik modele ait parametre
tahminlerinin tahmin edilmesi ve anlamlılık testleri, varsayımlardan sapmaların testleri ve
spesifikasyon hatalarını testlerinin ardından kabul edilen modelin bağımsız değişkenlerine
verilen değerlere bağlı olarak bağımlı değişkene ait tahminlerde bulunmak amacıyla kullanılır.
Zaman Serisi Modelleri: Zaman serisi modelleri, değişkenleri zaman trendi, mevsimsel etkiler,
konjonktürel etkiler, ve hata teriminden oluştuğunu kabul ederek serinin geçmiş dönem
değerlerinin gelecek dönem değerlerini tayin edeceği üzerinde durur. Serinin sadece kendi
geçmiş değerlerinden etkilendiği savından hareket eden yöntemleri (ARIMA) olduğu gibi
mevsim etkilerini de dikkate alan yöntemleri (SARIMA) ve zaman serisi değişkenleri
arasındaki ilişkiyi nedensel manada kullanan yöntemleri de (Koentegrasyon) mevcuttur.
Ex-ante ve Ex-post Tahminler:
Geleceğin tahmini ekonometrinin en önemli konularından biridir. Ex-ante gelecek tahmini bu
günden sonrasını, yani T+m noktasındaki değeri bulmaya çalışır. (T: Bu gün, m: ex-ante
gelecek tahmininin ufkudur). Ex-post gelecek tahmini ise bu gün ile örnek alanına giren geçmiş
herhangi bir tarih arasındaki zaman dilimi için yapılan tahmindir.
Örneğin bu gün T=2013 olsun, T+m (m=2) ise T+m=2015 olur. 𝑌̂2015 ex-ante bir tahmindir.
Modelin 1990-2010 verileriyle kurulduğunu düşünecek olursak 𝑌̂2012 ex-post bir tahmindir.
T1



T2

Modellenen Dönem

T (Şimdi)

 Ex-Post Tahmin Ex-Ante Tahmin ,

Ex-ante gelecek tahmini tahminleme süreci dışında bağımlı değişkene ait değerler kesin olarak
bilinen veya bilinmeyen bağımsız değişkenlerle tahmini olarak hesaplanır. Ex-ante bir tahmin
iktisat politikasına gelecekteki bir iktisadi değişkenin değerini tahmin, yön verme bilimsel
merak amaçlı kullanılabilir.
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Ex-post tahmin içsel değişkenlerle dışsal açıklayıcı değişkenlerin hepsine ait gözlemler,
gelecek tahmini süresince kesinlik gösterir. Ex-post tahmin mevcut verilerle kontrol edilebilir
Bir ex-post tahmin ise ekonometrik bir modelin gücünü ve doğru tahminler yapıp yapmadığını
yansıtan bir test sayılabilir.
Şartlı ve Şartsız Gelecek Tahmini:
Gelecek tahmini için kullanılan modellerde bağımsız (exojen) değişkenlerin gelecek tahmini
yapıldığı andaki değeri tam olarak (kesinlikle) biliniyorsa bu şartsız (koşulsuz) bir gelecek
tahminidir. Bağımsız değişkenlerin bilinen değerleri modeldeki yerlerine konularak gelecek
tahmini yapılır.
Modelin bağımsız değişkenlerinin değeri önceden kesinlikle bilinmiyorsa, bir başka modelde
bulunarak yerine konur. Buna şartlı (koşullu) gelecek tahmini denir. Bu işlem iki aşamalıdır.
Şartsız Gelecek Tahmini:
İki değişkenli bir regresyon modeli üzerinde koşulsuz gelecek tahminini açıklayacak olursak,
Yt = α +  Xt + t

t=1,2,.... T

t ~ N(0,2)
XT+1 değişkeninin değerleri bilinmektedir. Bu durumda,

tahmin hatası ise,

𝑌̂𝑇+1 = 𝛼 + 𝛽 𝑋𝑇+1
𝜀̂𝑇+1 = 𝑌̂𝑇+1 − 𝑌𝑇+1
𝑌𝑇+1 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑇+1 + 𝜀𝑇+1

1. YT+1 'in gelecek tahmini sapmasızdır,

2
2
2. gelecek tahminini hata varyansı 𝜎𝑓2 = 𝐸[(𝑒̂)
𝑇+1 ] = 𝜎 minimum varyanslıdır.

3. 𝑒𝑇+1 ~𝑁(0, 𝜎𝑓2 )

Normalize edilmiş hata,
𝜆=

𝑌̂𝑇+1 −𝑌𝑇+1
𝜎

𝜆~𝑁(0,1)
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gelecek tahminine ait %95 güven aralığı,
𝑃𝑟𝑜𝑏 (−𝜆0.05 ≤

𝑌̂𝑇+1 − 𝑌𝑇+1
≤ 𝜆0.05 )
𝜎

𝑌̂𝑇+1 − 𝜆0.05 𝜎 ≤ 𝑌𝑇+1 ≤ 𝑌̂𝑇+1 + 𝜆0.05 𝜎

Gerçek YT+1'in modelden tahmin edilen %95 güven aralığında kalıp kalmadığı kontrol edilir.
Modelin t, F testlerini geçmesi yüksek bir determinasyon katsayısına (R 2 ) sahip olması tek
başına gelecek tahmininin iyi olacağı anlamına gelmez. Bazen anlamsız parametrelerin olduğu
düşük determinasyon katsayılı modeller de çok iyi gelecek tahminlerinde bulunabilirler.
Modelde yapısal değişiklikler ve diğer varsayımlardan sapmalar da bunun üzerinde etkili
olabilir.
Bununla birlikte regresyon modelinin parametrelerinin tahmini değerler olduğu ve hata
varyansı olan 2 nin değerleri tahmin edildiği düşünüldüğünde 2 nin yerine tutarlı ve sapmasız
tahmin edicisi s2 kullanılır. Hatırlanacağı üzere

idi.

𝑠2 =

1
2
∑(𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 )
𝑡−2
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gelecek tahmini hatasının varyansı ise,
𝜎𝑓2 = 𝜎 2 [1 +

1 (𝑋𝑇+1 − 𝑋̅)2
+
]
𝑇 ∑(𝑋𝑡 − 𝑋̅)2

𝑠𝑓2 = 𝑠 2 [1 +

1 (𝑋𝑇+1 − 𝑋̅)2
+
]
𝑇 ∑(𝑋𝑡 − 𝑋̅)2

tahmin edilmiş gelecek tahmini hatası ise

Normalize edilmiş hata,
𝑌̂𝑇+1 −𝑌𝑇+1
𝑠𝑓

̂T+1 'e ait gelecek tahminine ait %95 güven
bu (t-2) serbestlik dereceli t dağılımına uyar. Y
aralığı,

olacaktır.

𝑌̂𝑇+1 − 𝑡0.05 𝑠𝑓 ≤ 𝑌𝑇+1 ≤ 𝑌̂𝑇+1 + 𝜆0.05 𝑠𝑓
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Şartlı Gelecek Tahmini:
Ex-ante gelecek tahmininde genellikle bağımsız değişkenlere ait değerler bilinmezler. Bu
değişkenlerin de tahmin edilmeleri gerekir. Bu durumda
X in tahmin edilen değerlerinin tesadüfi yapısının Y nin gelecek tahminini etkileyecektir,
X in sabit olması durumunda Y nin tahminleri daha az güvenilirdir,
X in de tahmin edilmiş olmasından kaynaklı olarak %95 güven aralıkların ciddi artışlar
olacaktır
Yt = α +  Xt + t

t=1,2,.... T

𝑋̂𝑇+1 = 𝑋𝑇+1 + 𝑢𝑇+1

t ~ N(0,2)

ut ~ N(0,u2)
dur ve T ile uT arasında ilişki yoktur. Y nin T+1 zamanındaki gelecek tahmini

tahmin hatası ise,

𝑌̂𝑇+1 = 𝛼 + 𝛽 𝑋̂𝑇+1

olacaktır.

𝜀̂𝑇+1 = 𝑌̂𝑇+1 − 𝑌𝑇+1

En Küçük Kareler tahmin yönteminin varyansları yerine yazıldığında şartlı gelecek tahmin
hatasının varyansı,
𝜎𝑓2

1 (𝑋𝑇+1 − 𝑋̅)2 + 𝜎𝑢2
= 𝜎 [1 + +
] + 𝛽 2 𝜎𝑢2
2
̅
∑(𝑋𝑡 − 𝑋)
𝑇
2

olacaktır. Hatırlanacak olunursa şartsız gelecek tahmininin hata varyansı,
𝜎𝑓2 = 𝜎 2 [1 +

1 (𝑋𝑇+1 − 𝑋̅)2
+
]
𝑇 ∑(𝑋𝑡 − 𝑋̅)2

idi.
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Güven aralıklarına gelindiğinde şartlı gelecek tahmini hatası için bir güven aralığı tayin etmek
oldukça güçtür. Çünkü 𝑌̂𝑇+1 normal dağılmamaktadır. Güven aralıklarına kabaca
∗
= 𝛼̂ + 𝛽̂ (𝑋̂𝑇+1 + 2𝜎𝑢 )
𝑌𝑇+1

∗∗
= 𝛼̂ + 𝛽̂ (𝑋̂𝑇+1 − 2𝜎𝑢 )
𝑌𝑇+1

güven aralıklarının birleştirilmesiyle ulaşılır.

Gelecek Tahmini Modellerinin Karşılaştırılması:
Gerek şartlı gerekse şartsız gelecek tahminlerini karşılaştırmak için geliştirilmiş bir çok ölçüt
vardır. Bunlardan yaygın olanları şunlardır.
1. Tahminin Hata varyansı
∑(𝑌 − 𝑌̂)2
𝑇𝐻𝑉 =
𝑇

Burada TGözlem Sayısı, YBağımlı değişkenin gerçek değerini ifade eder.
2. Ortalama Mutlak Hata

𝑂𝑀𝐻 =

∑|𝑌 − 𝑌̂|
𝑇
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3. Ortalama Mutlak Yüzde Sapma

4. Hata Kareleri Ortalaması

100|𝑌 − 𝑌̂|
1
𝑂𝑀𝑌𝑆 = ( ) ∑
𝑇
𝑌
2
(𝑌̂ − 𝑌)
𝐻𝐾𝑂 =
𝑇−𝑘

kRegresyon Katsayısı
5. Akaike Bilgi Kriteri

𝐴𝐼𝐶 = (

𝐸𝑆𝑆 (𝑘⁄ )
)𝑒 𝑇
𝑇

5. Schwartz Bilgi Kriteri
𝐸𝑆𝑆 𝑘+𝑇
𝑆𝐼𝐶 = (
)𝑇
𝑇

6. Teil'in eşitlik katsayısı:

𝑈=

√1 ∑(𝑌̂ − 𝑌)2
𝑇

√ 1 ∑(𝑌̂)2 + √1 ∑(𝑌)2
𝑇
𝑇

Bu kriterlerin sadece birine bağlı kalmak doğru değildir birkaç kriterin birden mukayese
edilmesi daha doğru olacaktır. Çünkü bu kriterler arasında tutarsızlıklar görülebilir. Bazı
kaynaklarda Ortalama Mutlak Yüzde Sapma özellikle tavsiye edilmektedir.
Gelecek Tahmininin Anlamlılık Testi
Yapılan gelecek tahmininin gerçek değerlerle arasında fark olması normaldir. Ama bu farkın
önemli bir fark olup olmadığını test etmek istersek aşağıdaki yola başvururuz.
𝐻0 : 𝑌̂ = 𝑌
𝑡∗ =

𝐻1 : 𝑌̂  𝑌

𝑌𝑇+1 − 𝑌̂𝑇+1

− 𝑋̅)2
1 (𝑋
𝜎̂√1 + 𝑇 + 𝑇+1 ̅ 2
∑(𝑋𝑡 − 𝑋)
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t* < ttablo H0 kabul edilir. Yani gözlenen ve tahmin edilen değerler arasında anlamlı bir fark
yoktur.

13.2. SİMULASYON
Gerçek hayatın tüm boyutları ile modellenmesi çoğu zaman imkansızdır. Bunun bir sonucu
olarak iktisat da dahil olmak üzere değişik bilim dalları ile ilgili araştırmalarda belirli bir küme
soruya yanıt verebilecek, ilgilenilen sistemin özelliklerinin ana hatlarını taşıyan ve dolayısıyla,
kullanımı daha az maliyetli modeller oluşturulur. Doğal olarak, bu niteliklere sahip modellerin
sistemin bütünüyle ilgili tüm soruları yanıtlaması beklenmez. Ancak bu, modelin gelişigüzel
bir şekilde oluşturulacağı anlamını taşımaz.Sonuçta oluşturulan modelin gerçeği ne oranda
yansıtabileceği ile ilgili bir küme testin tanımlanması gerekir. Model bu testlerde başarı
sağladığı takdirde gerçekleşmemiş durumlarda neler olabileceğinin belirlenmesinde
kullanılabilecektir.
Modelin başarısını ölçmede kullanılabilecek testlerin tanımı bir bilim dalından diğerine
değişebilir. Ancak bilim dalından bağımsız olarak bu açıdan kullanılan temel bir kriter, modelin
gerçekleşmiş ve dolayısıyla sonuçları önceden bilinen olayları ne oranda yansıtabileceğidir.
Doğal beklenti gerçekleşmiş olayları "iyi" bir şekilde yansıtabilen bir modelin gerçekleşmemiş
olayları da "iyi" bir şekilde yansıtabileceğidir.
Literatürde bu izleme süreci "benzetim" yada "simülasyon" olarak adlandırılmıştır. Simülasyon
çeşitli bilim dallarında ve uygulama alanlarında çeşitli biçimlerde kullanılabilir.
Ekonometrik simülasyon, parametreleri tahmin edilmiş bir ekonometrik modelin sonuçlarının
izlenmesidir.İktisat bilimi kapsamı içinde de simülasyonun başarısı, ekonometrik modelin
gerçeği yansıtma gücüne, modeli oluşturan değişkenlerin sağlıklı ölçülmesine,zaman ve mekan
içinde veri almanın genişliğine ve ekonometrik modelin parametrelerinin sağlıklı bir biçimde
tahmin edilmesine bağlıdır.
EKONOMETRİK SİMÜLASYON
Simülasyon gerçek bir durumun modelini oluşturma ve bu model üzerinde deneyler yapma
tekniğidir. Burada önemli olan, gerçeği temsil eden modeller üzerinde yapılan işlemlerden
doğacak sonuçların izlenmesidir. Daha somut bir ifadeyle, gerçek, yapay olarak temsil edilir
yani benzetim yapılır, gerekli koşullar yaratılır ve sonuçlar izlenir. (İşyar, 1994: 620)


Ekonometrik bir modelin simülasyon başarısı kurulan modelin parametrelerinin sağlıklı
bir biçimde tahmin edilmesine bağlıdır. Sonuçlar izlenerek başarılı olduğu anlaşılan bir
ekonometrik simülasyon modeli,



Farklı iktisat politikalarının ve farklı iktisat politikası araçlarının doğuracakları
sonuçların kıyaslanmasını sağlar.



Simülasyon değişkenlerin yanında, bazı parametre değerlerinin değişmesinden doğacak
sonuçların ekonometrik bir model içinde izlenmesine olanak verir.
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Simülasyon modelinin geriye doğru işletilmesi halinde model ile gerçeklerin
kıyaslanmasını mümkün kılar (Kılıçbay. 1986 : 579 - 580).

Simülasyonda dışsal değişken(ler)'in verilen değerlerine göre, içsel değişkenlerde de gelecek
dönemlerde meydana gelecek değişiklikler hesaplanmaktadır. Kısacası simülasyon dışsal
değişkenlerin ilerde alacakları değerlere göre içsel değişkenlerin zamanla nasıl bir seyir takip
edeceklerinin bulunmasıdır. Normal olarak simülasyon modeli eşanlı denklemli bir modeldir;
fakat bazen tek denklemli bir modelin de simülasyonu yapılabilir. Tek denklemi veya eşanlı bir
ekonometrik modele ait simülasyon çalışması hesaplamalardaki yoğunluk nedeniyle bilgisayar
kullanımı zorunlu kılmaktadır.
Bir eşanlı ekonometrik modelde simülasyon için uygulanacak adımlar şunlardır.


Ekonometrik modelin parametreleri tahmin edilir.



Model için bir başlangıç yılı belirlenir ve bu yıl için içsel değişkenlerle, dışsal
değişkenlerin başlangıç yıl değerleri ölçülür.



Modelde etkileyici role sahip dışsal değişkenlerin zaman sürecindeki değişim biçimleri
zaman serisi istatistikleri hıllanılarak saptanır.



Model içsel ve dışsal değişkenler arasında zaman sürecindeki ilişkileri gösteren bir
biçimde çözülür

Sonuçta modelin özelliğine, parametrelerin başlangıç değerleri ve dışsal değişken(ler)'in zaman
içindeki değerlerine göre çözüm yapılmış olur.
Simülasyon modelleri belirli bir zaman dilimi verilerine dayanarak geleceğin tahmininde
yararlanılan modellerdir. Simülasyon ile ilgili dönemler dört grup altında toplanabilir. Bu
dönemler;
1 Simülasyon modelinin yapıldığı dönem: Bu dönem ekonometrik simülasyon modelinin
kavradığı ve sayısal verilerin bulunduğu dönemdir.
2. Simülasyon modeline göre geleceğin tahmin edildiği dönem: Buradaki "gelecek" simülasyon
modelinin kurulduğu zaman sınırlarının dışına çıktığı için gelecek olarak algılanmaktadır. Yani
modele göre gelecektir. Ex-post gelecek tahmini denilen dönem için değişkenlerin gerçekleşmiş
sayısal değerleri mevcuttur.
3. Gerçek zaman ölçüsüne göre bugünün (t0) 'da dışına çıkan tahmin dönemi: Bu döneme "exante gelecek tahmini" denilmektedir ve gerçek anlamda gelecek tahmini budur. Bu dönem için
elde gerçekleşmiş sayısal veriler mevcut değildir.
4. Geriye doğru tahmin dönemi: Bu dönem simülasyon modelinin dayandığı dönemin de
gerisine giden bir tahmindir.
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Simülasyodaki bu dört dönem daha önce gelecek tahmini bahsinde gösterdiğimiz şekil'e benzer
bir biçimde aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMETRİK SİMÜLASYON MODELLERİNİN BAŞARI TESTİ
Tek denklemli modellerde modelin geçerliliği R2, t, F gibi istatistiklerle test edilebilir. Çok
denklemli ekonometrik modellerde ise modelin değerlendirilmesi daha karmaşıktır. Modelin
denklemleri tek tek başarılı olmasına karşın bir bütün olarak model geçmişe ait verileri
türetmekte yetersiz kalabilir. Böyle bir sorun karşısında simülasyon modelinin yapısı, işleyişi
ve bütünlüğü ile modelde yer alan denklemlerin istatistiksel uygunluğu arasında tercih yapmak
gerekli olabilir. Özellikle çok denklemli simülasyon modellerinin değerlendirilmesinde
kullanılan belli başlı kriterler: simülasyon hatası, yüzde hata, ortalama simülasyon hatası,
ortalama yüzde hata, dönme noktalarının tahmini, Theil ' in eşitsizlik katsayısıdır.
THEİL EŞİTSİZLİK KATSAYISI
Eğer model simülasyonu öngörü için kullanılacaksa ex-post tahmin hatası modelin başarısını
ortaya koymak için önemli bir kriter teşkil eder. Geriye dönük simülasyonda bulunan tahmin
değerlerini gerçek verilerle karşılaştırma olanağı vardır. Bu amaçla Theil eşitsizlik katsayısı
hesaplanmıştır.
Theil eşitsizlik katsayısı;

𝑈=
Burada

√1 ∑(𝑌̂ − 𝑌)2
𝑇

√ 1 ∑(𝑌̂)2 + √1 ∑(𝑌)2
𝑇
𝑇

Eğer U = 0 ise 𝑌̂ = Y olacağından gerçek değerler ile simülasyon değerleri arasında tam bir
uyum söz konusudur. Eğer U = 1 ise modelin öngörü başarısı çok kötüdür. Bu iki durumdan da
anlaşıldığı gibi Theil eşitsizlik katsayısı 0 ile 1 arasına değerler alır.
0U1
Öngörü amaçlı simülasyon hatasının nedenlerinin daha iyi anlaşılması için eşitsizlik kendi
içinde ayrıştırılarak incelenebilir. U 'nun payı

362

𝑇

1
𝑌̂ = ∑ 𝑌̂

1
̂𝑖 − 𝑌𝑖 )2 = (𝑌̂ − 𝑌̅)2 + (𝑠𝑌̂ − 𝑠𝑌 )2 + 2(1 − 𝑟) 𝑠𝑌̂ 𝑠𝑌
∑(𝑌
𝑇
𝑖=1

1
𝑌̅ = 𝑇 ∑ 𝑌̂

𝑇

1
𝑠𝑌̂ = 𝑇 ∑(𝑌̂ − 𝑌̂)2

1
𝑠𝑌 = 𝑇 ∑(𝑌 − 𝑌̅)2

1 ̂ ̂
∑(𝑌 − 𝑌)(𝑌 − 𝑌̅)
𝑇
𝑟=
𝑠𝑌̂ 𝑠𝑌

dır. Denklemin üç parçası kendi toplamlarına bölünecek olursa,
𝑈𝑀 =
𝑈𝑆 =
𝑈𝐶 =
UM+UC+US=1

(𝑌̂ − 𝑌̅)2

1 ̂
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑇

(𝑠𝑌̂ − 𝑠𝑌 )2
1 ̂
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑇

2(1 − 𝑟)2 𝑠𝑌̂ 𝑠𝑌
1 ̂
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑇

UM, US, UC eşitsizlik oranlarıdır. UM sistematik hatayı belirler. Simule edilen serinin gerçek
değer etrafında belli bir yöne kayıp kaymadığını ortaya koyar. Eğer UM büyük ise bunun anlamı
ortalama tahmin edilen değişikliğin, ortalama gerçekleşen değişiklikten büyük ölçüde sapma
göstermesidir. Bu ciddi bir hatadır ve zaman içinde azalması ümit edilir. US varyans oranını
gösterir. Gerçek değerler ile simule değerler arasındaki farkın bir başka nedeninin, bunların
varyansları arasındaki fark olduğunu gösterir. UC kovaryans oranıdır. Ortalama değerler ile
ortalama değişkenlikten sapmalar ayıklandıktan sonra geriye kalan hatanın derecesini yansıtan
sistematik olmayan bir ölçüdür. r = 1 olması halinde UC = 0 olacaktır. Tahmincilerin bütün bu
değişikliklerin değerlerini önceden mükenmel bir şekilde görmeleri mümkün değildir. Ama
optimal doğrusal korelasyon bu duruma daha iyi açıklık getirmektedir
İKİNCİ THEİL EŞİTSİZLİK ORANTI SETİ (Tahminlerin Optimal Doğrusal Korelasyonu)
Yukarıdaki
𝑇

1
̂𝑖 − 𝑌𝑖 )2 = (𝑌̂ − 𝑌̅)2 + (𝑠𝑌̂ − 𝑠𝑌 )2 + 2(1 − 𝑟) 𝑠𝑌̂ 𝑠𝑌
∑(𝑌
𝑇
𝑖=1
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eşitliğinde ayrıştırma, tahmin edilen ve gerçekleşen değişikliklerde bütünüyle simetriktir. Daha
önceki formülde 𝑌̂ = 𝛼 + 𝛽 𝑌 , =0 regresyonunda ayırım daha çok sistematik parçada
yoğunlaşmıştır. Sistematik olmayan kısmın sıfır beklenti ile rastgele değişken olarak ele
alındığı varsayıldığında tahmin edilen değişiklikler 𝑌̂ üzerindeki gözlenen değişikliklerin, Y en
küçük kareler tahmini hesaplanacak olursa Y= 𝑌̂+hata terimi şeklinde olacaktır.
Yani 𝑌̂'nin regresyon katsayısı 1 ve sabit parametresi 0 olacaktır.
1
̂𝑖 − 𝑌𝑖 )2
∑(𝑌
𝑇

kendi içinde ayrıştırıldığında hatırlanacak olunursa
𝑇

1
̂𝑖 − 𝑌𝑖 )2 = (𝑌̂ − 𝑌̅)2 + (𝑠𝑌̂ − 𝑟𝑠𝑌 )2 + (1 − 𝑟 2 ) 𝑠𝑌2
∑(𝑌
𝑇
𝑖=1

denklemi elde edilecektir. Bu ayrıştırma birinci terim açısından yukarıdaki denklemle aynı aynı
ama son iki terim açısından bakıldığından farklıdır. Bu ayrıştırma 𝑌̂ de ve Y 'de simetrik
değildir. Bu ayrıştırma Y = = 𝑌̂ ile ilgili olarak ele alınırsa böyle hataların (sistematik olmayan
kısımları) sıfır ortalamaları olduğu için Y'nin ve = 𝑌̂ 'nin ortalaması da eşit olmak zorundadır.
Böylece son denklemdeki ayrıştırmanın ilk terimi ortadan kaybolur. Bunun sonucunda
regresyon katsayısı şu şekli alır,
𝛽=

∑(𝑌̂ − 𝑌̂)(𝑌 − 𝑌̅)
∑(𝑌̂ − 𝑌̂)

=

𝑟𝑆𝑌
𝑆𝑌̂

Eğer bu katsayı 1 ise denklemdeki deki ikinci terim eşitlikten kalkacaktır. Bunun sonucunda
ortalama tahmin karesinin hatası sadece tek bir terimden meydana gelir ki bu da üçüncü
terimdir. Bu durumda ilk iki terimin üçüncü terimden daha küçük olması beklenir. Bu üç terimin
ortalama tahmininin karesinin hatasına bakılırsa UM, UR, UD eşitsizlik oranları elde edilir.
𝑈𝑅 =

(𝑠𝑌̂ − 𝑟𝑠𝑌 )2
1 ̂
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑇

(1 − 𝑟)2 𝑠𝑌
𝑈𝐷 =
1 ̂
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑇

UR 'ye regresyon orantısı adı verilir. Çünkü UR regresyon eğiminin 1 'den sapmasıyla ilgilidir.
UD ' ye ise karışıklık orantısı adı verilir. Çünkü regresyon karışıklıklarındaki varyanslarla
ilgilidir.
UM+ UR + UD= 1 dir.
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Şimdi daha önce eşanlı denklem sistemleri bahsinde verdiğimiz modelin logaritmik kalıbına
simulasyon uygulayalım. E-views sonuçları aşağıdaki gibidir.
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İlk simulasyonumuz ex-post olsun aşağıdaki grafiklerde değişkenlerimize ait ex-post
simulasyonları görmek mümkündür.
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Şimdi Modelimizdeki değişkenlerin Teil U eşitsizlik katsayısı sonuçlarını hesaplayalım
U

UM

US

5.95409E06

4.86526E12

0.001127 0.001711 4.47038E-05 0.003945

3.53268ELN(GSMH) 06

9.30952E11

0.003436 0.000413 1.07815E-05 0.001957

LN(M)

1.16441E05

9.88783E12

2.93E-05 0.009233 0.000270612 0.00538

LN(X)

1.10881E05

4.56304E13

0.010435 0.007812 0.000226025 0.001567

LN(Ct)

UC

UD

UR

Görüldüğü üzere tüm katsayıların sonuçları çok küçük çıkmıştır. Model simulasyon açısından
oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.
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Şimdi faiz haddi ve hükümet harcamalarının sabit kalacağı döviz kurunun yıllık %5 artacağı
senaryosunda ex-ante bir simulasyon yapalım.
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Ex-ante simulasyonda Tüketim, GSMH, Para Arzı ve İhracat açısından çok fazla bir değişiklik
beklenmediği görülmektedir.
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14. DPT MAKRO

372

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bir makro ekonometrik model örneği olarak DPT makro incelenecektir.
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14.1. Bir Makro Ekonometrik Model Örneği : DPTMakro(1994)DPTMAKRO-ARZ(2004) Devlet Planlama Teşkilatı 7.Beşyıllık Kalkınma
Planı VE 9.Beşyıllık Kalkınma PlanLARININ Makro Ekonometrik
Modelleri
Bu bölümde, DPT 7. Beş yıllık kalkınma planının maket formu üzerinde durarak bir temel
makro ekonometrik modeli denklemler, parametre tahminleri ve varsayımlardan sapmalar
üzerinde incelemeye çalışacağız. Öncelikle modeldeki denklemler ve matematiksel modeller
verilecek daha sonra bu denklem ve matematiksel modellerin ekonometrik tahminleri
gösterilecektir. Daha detaylı bilgi için DPT makroya bakılabilir. Çalışmamın ekler kısmında
kaynak göstererek bu modellerin detaylarına girmek isterdim. Fakat bir hukuki gaf’a (intihal
olarak algılanma) düşmemek kaygısıyla burada sadece DPTMAKRO(1994)’ü iaşret etmekle
yetiniyorum. Bu bölümde benim yorumlarım dışında kalan denklem, model, ve hesaplamalar
DPTMAKRO(1994) den alınmıştır.
Devlet Planlama Teşkilatı 9. Beşyıllık Kalkınma planı içinde benzer modelleri kullanmıştır.
DPTMAKRO-ARZ(2008). Fakat bu modellerde varsayımlardan sapmaların testleri ve
diyagnostik testler DPTMAKRO (1994) deki gibi açıkça ortaya konulmamıştır. Bu sebeple bu
çalışmada örnek modeller olarak DPTMAKRO (1994) de bulunan Özel Tüketim, Özel Sabit
Sermaye Yatırımı ve Enflasyon modelleri ön plana çıkmıştır. Mukayese amacıyla
DPTMAKRO-ARZ(2008) modeline ait çıktılar hemen altta verilmiştir.
DPT makro modeli Hendry’nin genelden özele yaklaşımı ve Johansen’in çoklu eşbütünleşme
yaklaşımları kullanılmıştır. Kitabın zaman serileriyle ilgili önceki bölümlerinde bu iki
yaklaşımla detaylarıyla verilmişti.
DPTMAKRO (1994) de ve DPTMAKRO-ARZ(2008) de kullanılan sırasıyla Mal Piyasası –
Talep, Mal Piyasası – Arz, İşgücü Piyasası, Para Piyasası ve Finansal Sektör, Kur, Dış Ticaret
ve Ödemeler Dengesi, Kamu Kesimi Dengesi ve Finansmanı blokları kitabın ilk bölümünde
uzun uzan anlatılan iktisadi denklem ve değişkenlerle pararleldir.
Şimdi DPTMAKRO (1994) ve DPTMAKRO-ARZ(2008) modellerinin önce maket formlarını
(Genel denklemler sistemini) daha sonrada bu denklemlere ait birkaç örnek modeli incelemeye
çalışalım.
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14.2. DPT7. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MAKRO EKONOMETRİK
MODELİNİN MAKET FORMU4
Mal Piyasası - Talep

y  cp  ip  stp  g  x  m

(1)

cp  f cp ( y  yg , v , P  P e )

(2)

ip  f ip ( y , r , P  P e , capt 1 , igt 1 )

(3)

st p  f stp ( y  m)

(4)

x  f x ( y * , PX , P * )

(5)

m  f m ( y, PF , TME , P, E )

(6)

Mal Piyasası - Arz

y p  f ypCES ( k p , l p , TEC)
k  k t 1  i p  i g ; k p  k .cap max ;

cap  f cap (

(7)

l p  l s .(1  nairu );

y
)
yp

(9)

P  f P ( MON S ( MON S ), W (W ),  E ( E . PF . TME ))



P e  WAVG c( P, MON S ), c( P,W ), c( P, E . PF . TME )

(8)

(10)



(11)

(11. Denklem: ko-entegre vektörlerin ağırlıklı ortalaması)

4

DPTMAKRO(1994)
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İşgücü Piyasası

l S  l S .(1  gr l s )
l d  f ld (

(12)

W
, y)
P

(13)

W  W  W  Pe

(14)

Para Piyasası ve Finansal Sektör
r  fr (

BONO  TAHVIL
)
y p .P

(15)

R  r  P e

(16)

RM  KREDP  KREDG  FA  FL

(17)

MON s  . RM

(18)

KREDG   t .GE

(19)

v

( MON S  BONO  TAHVIL )
P

(20)

Kur, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
PX 

P. TES
E / EO

(21)

X$  x$ . PX

(22)

M $  m $ .PF

(23)

X $  M$  hint ( B$ , R* , TS * )  CAD  B$  FA$
*

FA$   . M $

*

(24)
(25)
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e  wo $

 Ld 


 y 


W 
 
 P

(24)

P

E 

P* . e

(26)

Kamu Kesimi Dengesi ve Finansmanı
Yg   .Y  İBF  DBF

(27)

GE  g. f ( P)  İBF  DBF

(28)

İBF  R. f ibf ( BONO , TAHVIL , TS )

(29)

DBF  R* . E . f dbf ( BG , TS * )

(30)

PSBR   .Y  GE

(31)

*

PSBR  BONO  TAHVIL  KRED G  BG

*

(32)

BG  . . Y  (1   ). X 

(33)

TAHVIL  .Y p

(34)

*
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Maket Modelin Standartları:
1. Küçük harfler reel değişkenleri, büyük harfler nominal değişkenleri göstermektedir.
2. Üstü çizgiyle belirtilmiş değişkenler dışsal değişkenleri; Yunan alfabesi harfleri,
politika parametrelerini göstermektedir.
3. f (.) davranışsal denklemleri, (.) ko-entegre vektörlerin hata terimlerini, c(.) ise koentegre vektörleri ifade etmektedir.
4. ”*” üst karakteri ilgili değişkenin dış blok değerini, $ alt karakteri ilgili değişkenin
dolar değerini göstermektedir.
5. “  “ üst karakteri ilgili değişkenin yüzde değişmesini, ““ işareti düzey değişmesini,
“e” üst karakteri ise beklenen değerini ifade etmektedir.
6. “p” üst karakteri ilgili değişkenin potansiyel düzeyini ifade etmektedir.
Değişken Tanımlamaları:
BONO

Konsolide Bütçe Finansmanında Kullanılan Bono Stoku

c

Tüketim Harcamaları

CAD

Cari İşlemler Açığı

cap

Kapasite Kullanım Oranı

DBF

Kamu Sektörü Dış Borç Faiz Ödemesi

E

Döviz Kuru

EO

Baz Yılı Döviz Kuru

FA

MB Dış Varlıkları

FL

MB Dış Yükümlülükleri

g

Kamu Yatırım ve Tüketim Harcamaları

GE

Toplam Kamu Harcamaları

grls

İşgücü Arzı ArtışOranı

i

Yatırım Harcamaları

İBF

Kamu Sektörü İç Borç Faiz Ödemesi
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k

Sermaye Stoku

KRED

MB İç Kredileri

ls / ld

İşgücü Talebi/Arzı

m

İthalat

MONS

Para Arzı (M2Y)



M2Y Çarpanı

nairu

Doğal İşsizlik Oranı

P

Genel Fiyat Düzeyi

PF

İthalat Fiyat Endeksi

PSBR

Kamu Sektörü Borçlanma Gereği

PX

İhracat Fiyat Endeksi

r

Reel İç Borçlanma Faizi

RM

Rezerv Para

st

Stok Değişmesi

TAHVI
L

Konsolide Bütçe Finansmanında Kullanılan Tahvil Stoku

TEC

Teknoloji ve Üretkenlik Endekslerini İçeren Katsayı

TES

Ortalama İhracat Teşvik Oranı Endeksi

TME

Ortalama Koruma Oranı

TS

Borç Vade Yapısı

v

Reel Finansal Varlık

W

Ortalama Ücret

wo

Baz Yılı Reel Ücret

x

İhracat

y

Katma Değer (GSYİH)
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Kamu Harcanabilir Geliri

Yg

14.3. DPT 9. BEŞ YILLIK KALKINMA
EKONOMETRİK MODELİNİN MAKET FORMU5

PLANI

MAKRO

DPTMARO-ARZ Modelinin İşleyişi

Kaynak: DPTMAKRO-ARZ(2008)
Alt çizgi “…_” değişkenin cari değerini, üst çizgi “....” değişkenin dışsal olduğunu, “…(-1)”
bir dönem gecikmeli değeri, dolar işareti “…$” ise değişkenin dolar cinsinden olduğunu ifade
etmektedir. Tüm reel değişkenler 1987 fiyatlarıyla kullanılmıştır.

5

DPTMAKRO-ARZ(2008)
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14.4. DPT 7. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI VE 9. BEŞ YILLIK
KALKINMA PLANI MAKRO EKONOMETRİK MODELİ İLE TAHMİN
EDİLEN ÖRNEK EKONOMETRİK DENKLEM ÖRNEKLERİ
Koyu renkle gösterilen değişkenler dışsal değişkenlerdir. Değişkenlerin cari ve sabit değerleri
ayrı isimler altında gösterilmiştir.
ÖZEL TÜKETİM DPTMAKRO (1994)
)
LCP = LCP(-1) +  1 +  2* (LYP - LYP(-1))+  3* (LWE - LWE(-1)) +
4 * LPU + 5* CON

CON = LCP(-1) -.75009* LYP(-1) -.050967* LWE(-1)

Bağımlı değişken : LCP - LCP(-1)
Gözlem dönemi : 1981 - 1994
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Açıklayıcı Değişken

Katsayı

t - değeri

Sabit terim

1.6127

3.0971

LYP - LYP(-1)

0.8197

13.1125

LWE - LWE(-1)

0.0368

2.2093

LPU

-0.1094

-3.3230

CON

-0.5805

-3.0896

R2

:

0.9628

Hata kareler toplamı

:

0.9032E-3

DW istatistiği

:

1.8989

F istatistiği

:

85.0956

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)

LM Versiyonu

F Versiyonu

A. Serisel korelasyon

CHI-SQ (1) = 0.0031409

F(1, 8) = 0.0017952

B. Fonksiyonel form

CHI-SQ (1) = 0.68862

F(1, 8) = 0.41385

C. Normalite

CHI-SQ (2) = 1.1360

-

D. Heteroskedastisite

CHI-SQ (1) = 0.24508

F(1, 12) = 0.21381

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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(*) CON* terimleri hata düzeltme değişkenleridir (Error Correction Variables).
DPTMAKRO(1994) den hareketle özel tüketim harcamalarının logaritmaları özel harcanabilir
gelirin logaritmik birinci farkıyla, LWE (geniş tanımlı para arzı, bütçe finansmanında
kullanılmayan tahvil stoku, bono ve tahvil stoku ile özelleştirme yoluyla edinilen servet toplamı
LWE = LN( (M2Y+BNA+BONO+TAHVIL+OZW)/P )) nin birinci farkıyla (reel finansal
servetdeki değişme) ve gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları arasındaki fark, LPU ile
açıklanmıştır.
Modelde 1981-1994 arası üç aylık veiler kullanılmıştır. Yani parametre testleri 1.96 ile
mukayese edilerek yapılacaktır ki bütün parametrelerin anlamlı olduğu görülmektedir. Modelde
otokorelasyon için LM testi(A), Heteroskedasite için White testi(D), modeldeki spesifikasyon
hataları için Ramsey-Reset testi (B) ve hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığını tespit
için Jarque-Bera testi (C) kullanılmıştır.
Modelde otokorelasyon, heteroskedasite,
spesifikasyon hatası bulunmamaktadır. Hata terimleri normal dağılmaktadır. Denklem
eşbütünleşik bir denklemdir. Hata düzeltme değişkeni olarak modele bir dönem önceki hata
terimleri (CON değişken adıyla) konulmuş ve parametresi anlamlı çıkmıştır. Yani denklem bir
uzun dönem modelidir. Uzun dönem kısa dönem arasındaki fark hata düzeltme teriminin
anlamlı parametresi olan olan -0.58 dir.
Aynı bağımlı değişkenin DPTMAKRO-ARZ(2008) deki yapısına bakacak olursak özel tüketim
harcamalarının logaritmaları log(CP) logaritmik GSYİH (GDP), logaritmik reel döviz kuru
(RER), logaritmik nominal faiz oranı (1+R_) ve kendi gecikmeli değeri LOG(CP(-1)) ile
modellenmiştir.
1989, 1996 ve 1997 ye birer gölge değişken konulmuştur. En büyük kriz yılı olan 2001 e neden
bir gölge değişken konulmadığı hayrete şayandır. Hatta tahmin grafiğine çıplak gözşe
bakıldığında bu yıldaki sıçrama net olarak görülebilmektedir. 1982-2006 yılları arasında 24 yıla
ait veri kullanılmıştır. Grafikten bunların yılık veriler olduğu görülmektedir. Bir ekonomik plan
için bu gözlem sayısı oldukça azdır. Modelde nominal faiz oranı (1+R_) %5 güvenilirlik
düzeyinde anlamsız olduğu halde modelde tutulmuştur. Modelde eşbüütünleşme aranıp
aranmadığı bilinememektedir. Modele otoregresif değişken alındığına göre bir eşbütünleşme
aranmadığı tarafımızdan tahmin edilmektedir. Yine modelde bir hata düzeltme değişkeninin
bulunmaması da bu savımızı güçlendirmektedir. Modele ait 0.996 lık düzeltilmiş
determinasyon katsayısı (R2) dikkat çekicidir. D.W. 1.78 dir ki R2>D şartı gerçeklenmemiştir.
Bu bir avantaj olmakla beraber bu tip otoregresif bir modelde D.W. ın bir hükmü olmadığı
lisans seviyesindeki öğrenciler için bile malumdur. Modeldeki bir diğer gariplik ise 1987
fiyatlarıyla 1982-1986 döneminin nasıl hesaplandığıdır.
Modelde otokorelasyon, heteroskedasite, spesifikasyon hatası bulunup bulunmadığı ve Hata
terimleri normal dağılıp dağılmadığı görülemekte sadece ümit edilmektedir. Bu arada her ne
kadar planın içerisinde uzun dönem modeli olduğu iddia edilse de model açıkça bir kısa dönem
modelidir. Çünkü hata düzeltme mekanizması söz konusu değildir.
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ÖZEL SABİT SERMAYE YATIRIMI DPTMAKRO (1994)

LIP-LIP(-1) = 1 + 2 * (LIP(-1) - LIP(-2)) + 3 *(LY(-1)-LY(-2)) +
 4 * LPU +5 (LIP(-1)-p1*LY(-1)+p2*LRCP(-1)-p3*LCAP(-2)-p4*LIG(2))

CON = LIP(-1) -.881173* LY(-1) +.0476*LRCP(-1)-8.9137*LCAP(-2).6691*LIG(-2)
Bağımlı değişken : LIP-LIP(-1)
Gözlem dönemi : 1977 - 1994

Açıklayıcı Değişken

Katsayı

t - değeri

Sabit terim

-2.019

-1.992

LIP(-1) - LIP(-2)

-0.581

-2.247

LY(-1) - LY(-2)

2.020

2.916

LPU

-0.595

-2.595

CON

-0.152

-1.988

R2

:

0.8601

Hata kareler toplamı

:

0.0367

DW istatistiği

:

1.9733

F istatistiği

:

11.269
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Diagnostik testler :

Test İstatistiği (1)

LM Versiyonu

F Versiyonu

A. Serisel korelasyon

CHI-SQ (1) = 0.00513

F(1, 10) = 0.00285

B. Fonksiyonel form

CHI-SQ (1) = 0.09749

F(1, 10) = 0.05450

C. Normalite

CHI-SQ (2) = 0.94352

-

D. Heteroskedastisite

CHI-SQ (1) = 0.52537

F(1, 16) = 0.48104

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
DPTMAKRO(1994) den hareketle logaritmik formda özel sabit sermaye yatırımlarındaki
değişme, LIP-LIP(-1); bir gecikmeli Gayri Safi Milli Hasıla’daki değişme, LY(-1)-LY(-2),
belirsizlik faktörünü temsil eden, gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları arasındaki fark,
LPU ve hata düzeltme değişkeni teriminden oluşmaktadır. Eşbütünleşik vektör hata düzeltme
değişkeni , Gayri Safi Milli Hasıla, kapasite kullanım oranı, LCAP, reel kredi faizi, LRCP ve
kamu sabit sermaye yatırımları, LIG, değişkenlerinden oluşmaktadır.
Modelde 1977-1994 arası üç aylık veiler kullanılmıştır. Yani parametre testleri 1.96 ile
mukayese edilerek yapılacaktır ki bütün parametrelerin anlamlı olduğu görülmektedir. Modelde
otokorelasyon için LM testi(A), Heteroskedasite için White testi(D), modeldeki spesifikasyon
hataları için Ramsey-Reset testi (B) ve hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığını tespit
için Jarque-Bera testi (C) kullanılmıştır.
Modelde otokorelasyon, heteroskedasite,
spesifikasyon hatası bulunmamaktadır. Hata terimleri normal dağılmaktadır. Denklem
eşbütünleşik bir denklemdir. Hata düzeltme değişkeni olarak modele bir dönem önceki hata
terimleri (CON değişken adıyla) konulmuş ve parametresi anlamlı çıkmıştır. Yani denklem bir
uzun dönem modelidir. Uzun dönem kısa dönem arasındaki fark hata düzeltme teriminin
anlamlı parametresi olan olan -0.152 dir.
DPTMAKRO-ARZ(2008) deki yapı incelenecek olunursa özel sabit sermaye yatırımları (IP),
yatırımların gecikmeli değeri (IP(-1)), GSYİH (GDP), reel kur (RER) ve reel faiz oranının
(1+R) bir fonksiyonu olarak tahmin edilmiştir.
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2001 e bir gölge değişken konulmuştur. En büyük kriz yılı olan 2001 e gölge değişken
konulmasına rağmen diğer kriz yıllarına gölge değişken konulmamıştır. Hatta tahmin grafiğine
çıplak gözşe bakıldığında bu yıllardaki sıçramalar net olarak görülebilmektedir. 1983-2006
yılları arasında 23 yıla ait veri kullanılmıştır. Grafikten bunların yine yılık veriler olduğu
görülmektedir. Bir ekonomik plan için bu gözlem sayısı oldukça azdır. Modelde nominal faiz
oranı (1+R_), GDP ve RER %5 güvenilirlik düzeyinde anlamsız olduğu halde modelde
tutulmuştur.
Modelde eşbüütünleşme aranıp aranmadığı yine bilinememektedir. Modele otoregresif
değişken alındığına göre bir eşbütünleşme aranmadığı tarafımızdan tahmin edilmektedir. Yine
modelde bir hata düzeltme değişkeninin bulunmaması da bu savımızı güçlendirmektedir.
Modele ait 0.956 lık düzeltilmiş determinasyon katsayısı (R2) dikkat çekicidir. D.W. 1.72 dir
ki R2>D şartı gerçeklenmemiştir. Bu bir avantaj olmakla beraber bu tip otoregresif bir modelde
D.W. ın bir hükmü olmadığı lisans seviyesindeki öğrenciler için bile malum olduğu daha önce
de nakledilmişti.
Modelde otokorelasyon, heteroskedasite, spesifikasyon hatası bulunup bulunmadığı ve Hata
terimleri normal dağılıp dağılmadığı görülemekte sadece ümit edilmektedir. Bu arada her ne
kadar planın içerisinde uzun dönem modeli olduğu iddia edilse de model açıkça bir kısa dönem
modelidir. Çünkü hata düzeltme mekanizması yine söz konusu değildir.
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ENFLASYON DPTMAKRO (1994)

LLP -LLP(-1)= 1 + 2 * (LW - LW(-1)) + 3 * (LEF -LEF(-1)) + 4 *
(LLP(-1) - LLP(-2)) -  5 *[ (LLP(-1)-e1*LM2Y(-1)] -  6 *[ (LLP(-1)e2*LW(-1)] - 7 *[ (LLP(-1)-e3*LEF(-1)]

CON1 = LLP(-1) - .85066*LM2Y(-1)
CON2 = LLP(-1) - .63853*LW(-1)
CON3 = LLP(-1) - .56711*LEF(-1)

Bağımlı değişken : LLP - LLP(-1)
Gözlem dönemi : 1977 - 1994

Açıklayıcı Değişken

Katsayı

t - değeri

Sabit terim

-6.664

-6.615

LW-LW(-1)

0.275

5.928

LEF-LEF(-1)

0.321

9.568

LLP(-1)-LLP(-2)

0.465

4.932

CON1

-0.366

-2.368

CON2

-0.353

-3.282

CON3

-0.353

-4.585
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R2

:

0.981

Hata kareler toplamı

:

0.007

DW istatistiği

:

2.4797

F istatistiği

:

72.7641

Diagnostik testler :

Test İstatistiği (1)

LM Versiyonu

F Versiyonu

A. Serisel korelasyon

CHI-SQ (1) = 3.5296

F(1, 9) = 2.1952

B. Fonksiyonel form

CHI-SQ (1) = 5.0716

F(1, 9) = 3.5306

C. Normalite

CHI-SQ (2) = 0.1278

-

D. Heteroskedastisite

CHI-SQ (1) = 0.1479

F(1, 16) = 0.1325

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
DPTMAKRO (1994) ün en ilginç denklemlerinden biri enflasyon ve fiyatlar ile ilgili
denklemidir. Bu denklemde logaritmik formda, enflasyon (GSMH deflatöründeki artış), LLPLLP(-1); ortalama nominal ücret artışı, dış fiyat (E*PF*TME) artışı, LEF-LEF(-1), gecikmeli
enflayon oranı, LLP(-1) - LLP(-2) ve üç ko-entegre vektörden oluşan uzun dönem enflasyon
denge uzayını temsil etmektedir.
PDOT = (P/P(-1)-1)*100
PDOT; Gayri Safi Milli Hasıla zımni deflatöründen tanımlanan enflasyon oranını
göstermektedir.
P3 = P3(-1)*P/P(-1)*P3PAR
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Son üç aylık fiyat endeksi, P3; enflasyon oranı ve son üç aylık fiyat artışlarını ortalama fiyatlara
bağlayan parametre ile ilişkilendirilmiştir.
LPU =LLP-  (c1*(LM2Y)+c2*(LW)+c3*(LEF))
LPU; logaritmik formda, gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır. Beklenen enflasyon oranı, enflasyon denkleminde kullanılan üç ayrı
eşbütünleşik vektörün ima ettiği uzun dönem denge fiyat seviyelerinin, kısa dönem uyum
süreleri üzerinden yeniden ölçeklendirilerek hesaplanmış ağırlıklı ortalamalarına eşittir. c1, c2
ve c3 parametrelerinin toplamı bire eşittir.
Modelde 1977-1994 arası üç aylık veiler kullanılmıştır. Yani parametre testleri 1.96 ile
mukayese edilerek yapılacaktır ki bütün parametrelerin anlamlı olduğu görülmektedir. Modelde
otokorelasyon, heteroskedasite, spesifikasyon hatası bulunmamaktadır. Hata terimleri normal
dağılmaktadır. Denklem eşbütünleşik bir denklemdir. Hata düzeltme değişkeni olarak modele
bir dönem önceki hata terimleri (CON1, CON2, CON3 değişken adlarıyla) konulmuş ve
parametreleri anlamlı çıkmıştır. Bu parametrelerin toplamları da bire eşittir. Denklem bir uzun
dönem modelidir.
DPTMAKRO-ARZ(2008) deki yapı incelenecek olunursa enflasyon beklentisi yerine Tüketici
fiyat endeksi modellenmeye çalışılmıştır. Modelde davranışsal olarak belirlenen fiyat
değişkenlerinden biri, tüketici fiyat endeksidir (CPI). Bu bağlamda, tüketici fiyatlarını
belirleyen dinamikler bu blokta tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Tüketici fiyatları (CPI), plan modelinin makroekonomik analiz boyutunun eksiksiz olması ve
yapılan diğer analiz ve senaryolar için DPT tarafından modellenmektedir. Bununla birlikte, 9.
Plan döneminde, enflasyon hedeflemesi politikası makroekonomik politikaların en temel
unsurlarından biridir ve bütçe dengesi başta olmak üzere, ekonomi yönetimi bütün
makroekonomik politikaları hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenen
enflasyon hedefleri kapsamında oluşturmaktadır. 9. Plandaki tüm makroekonomik hedefler ve
tahminler de söz konusu hedeflerle uyumlu bir biçimde oluşturulmuştur ve fiyat değişkeni
dışsallaştırılmıştır. Dolayısıyla, Plan çalışmalarında Merkez Bankası tarafından açıklanan
enflasyon hedefleri baz alınmıştır. (DPT,2008)
Ekonominin ısınma derecesinin bir göstergesi olan üretim açığı enflayonun en önemli
belirleyicileri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, üretim düzeyinin potansiyel üretim
düzeyinden yüzde sapması olarak tanımlanan üretim açığı ( (GDP − GDPPOT) /GDPPOT )fiyat
denklemine dahil edilmiştir. Döviz kurlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar ithal edilen
mal fiyatlarını doğrudan etkilemek suretiyle yurtiçi fiyat düzeyinde etkili olabilmektedir. Bu
nedenle, fiyat tahmininde döviz kurundan yurtiçi fiyatlara geçişkenliğe yer verebilmek
amacıyla, nominal döviz kuru (ER) açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır.
Fiyat tahmininde kullanılan bir diğer değişken ise, üretim maliyetlerinin önemli bir belirleyicisi
olan ekonomi geneli ücret düzeyi (W_) olarak belirlenmiştir. Modelde ayrıca, uzun bir dönem
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boyunca, yüksek enflasyon tecrübesi yaşamış Türkiye ekonomisinde enflasyon ataletini
temsilen TÜFE’nin bir dönemlik gecikmeli değerine (CPI(-1)) de yer verilmiştir. (DPT,2008)
Modelin bütün parametreleri anlamlıdır. Modelde otokorelasyon, heteroskedasite,
spesifikasyon hatası bulunup bulunmadığı ve Hata terimleri normal dağılıp dağılmadığı
görülemekte sadece ümit edilmektedir. Bu arada her ne kadar planın içerisinde uzun dönem
modeli olduğu iddia edilse de model açıkça bir kısa dönem modelidir. Çünkü hata düzeltme
mekanizması yine söz konusu değildir.
DPTMAKRO-ARZ(2008)

DPTMAKRO (1994) de sabit (fix) döviz kuru rejimi söz konusuydu. Bu sebeple 2001 felaketi
yaşanmıştır demek pek de yanlış olmayacaktır. Kitabımızın daha önceki bölümlerinde sabit ve
değişken döviz kuru rejimlerindeki iktisat politikalarının tesirliliğinden bahsetmiştik.
DPTMAKRO-ARZ(2008) de ise değişken (fleksibil) döviz kuru rejimi geçerlidir. Yine
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yukarıda da bahsettiğimiz üzere DPTMAKRO-ARZ(2008) de ise enflasyon hedeflemesi
geçerlidir ve enflasyon dışsallaşmıştır.
Bu durumda DPTMAKRO-ARZ(2008) de döviz kuru denklemi ön plana çıkmaktadır. Bu
denklemi inceleyecek olursak:
DPTMAKRO-ARZ(2008)

DPTMAKRO-ARZ(2008) modelinde, davranışsal olarak belirlenen diğer bir fiyat göstergesi
ise reel döviz kurudur (RER). Reel döviz kurunu uzun dönemde etkileyen değişkenler olarak;
reel döviz kurunun gecikmeli değeri (RER(-1)), uluslararası rezerv birikimi (RESERV$_) ve
tarım dışı sektörde emeğin kısmi verimliliği (NALP) ve enflasyon oranının gecikmeli değeri
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(INF(-1)) kullanılmıştır. Modelde reel döviz kurundaki artış yurtiçi paranın değer kazanmasını
ifade etmektedir.
Modelde uluslararası rezerv birikimi (RESERV$_) değişkeni anlamsız olduğu halde ilginç bir
şekilde modelde tutulmuştur. Modelin diğer bütün parametreleri anlamlıdır. Modelde
otokorelasyon, heteroskedasite, spesifikasyon hatası bulunup bulunmadığı ve Hata terimleri
normal dağılıp dağılmadığı görülemekte sadece ümit edilmektedir. Bu arada her ne kadar planın
içerisinde uzun dönem modeli olduğu iddia edilse de model açıkça bir kısa dönem modelidir.
Çünkü hata düzeltme mekanizması yine söz konusu değildir.
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