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1. İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI VE MİLLİ GELİR İKTİSADİ
BÜYÜME İLİŞKİSİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
''Büyüme'' terimi, iktisadi olgularla canlı organizmalar arasındaki benzerlik göz önünde
tutularak biyolojiden alınmıştır. Çağdaş iktisadi analiz, büyüme kavramının ona yakın bazı
kavramlarla (evrim, genişleme, ilerleme, kalkınma, gelişme vs.) karışmasını önlemeye ve
terminolojiye kesinlik vermeye çalışır. İktisadi büyüme bu nedenle, makroekonomik anlamda
daha çok arz cephesince belirlenir. İktisadi büyüme milli gelirde (MG) bir yıldan diğerine
meydana gelen artışlardır. Büyüme hızı ise MG’deki artış oranıdır. Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelir zaman zaman bir biri yerine
kullanılan kavramlar olmakla birlikte gerçekte aralarında farklar vardır. Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içinde bir yıl içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal
değeridir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya Dış Alem Net Faktör Gelirleri değerinin eklenmesiyle
Gayri Safi Milli Hasıla elde edilir. Net faktör gelirleri = Yerli üretim faktörlerinin yabancı
ülkelerde elde ettikleri faktör gelirleri – yabancı üretim faktörlerinin ülkede elde ettikleri faktör
gelirleridir. Bir ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen tamamlanmış mal ve
hizmetlerin net kıymetlerinin piyasa fiyatlarıyla ifadesinden dolaylı vergiler (tüketime bağlı
vergiler, örneğin K.D.V gibi) çıkarılırsa, Milli Gelir kavramına ulaşılır. Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin yaratılan, kazanılan ve harcanan
gelir olarak üç türlü görünüşü vardır. Zaman içerisinde üretilen malların kalitesinde
iyileştirmelerin olması, ev halkının bazı üretimi kendisi için yapması ve bunların piyasada işlem
görmemesi, kayıt dışı ekonomi gibi sebeplerle Türkiye’de milli gelirin, dolayısıyla büyümenin
tam ve doğru olarak ölçülmesi zorlaşmaktadır.
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1.
İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI VE MİLLİ GELİR İKTİSADİ
BÜYÜME İLİŞKİSİ
''Büyüme'' terimi, iktisadi olgularla canlı organizmalar arasındaki benzerlik göz önünde
tutularak biyolojiden alınmıştır. İktisadi ve toplumsal yaşam, kendini yalnızca üretim ve
tüketim alanlarındaki mutlak nicel artışlar biçiminde göstermez; bu miktarlar arasındaki
oranların ve ilişkilerin değişmesi, yani bir yapı değişikliği biçiminde de ortaya çıkar. Bir iktisadi
ve toplumsal bütün, karşıt ama zincirleme ve birikimli güçlerin etkisiyle birbirini izleyen
evrelerden geçerek farklılaşır. Çağdaş iktisadi analiz, büyüme kavramının ona yakın bazı
kavramlarla (evrim, genişleme, ilerleme, kalkınma, gelişme vs.) karışmasını önlemeye ve
terminolojiye kesinlik vermeye çalışır.

İktisadi analizde iktisadi büyüme için, iktisadi faaliyetlerin ölçeğinde meydana gelen
büyüme ile iktisadi etkinliklerin toplam ölçeğindeki büyüme toplam nüfustaki büyümeden daha
fazla olduğu için kişi başına hasılanın da büyümesinin ele alınması gerekir. İktisadi büyüme,
kişi başına reel hasıladaki artışları ima eder. Kişi başına reel hasıladaki artışlar, ancak uzun
dönemde ülkenin üretim ölçeğinin veya potansiyelinin genişlemesi veya daha üretken
kullanılması sayesinde ortaya çıkabileceğinden, iktisadi büyüme, genellikle uzun vadeli bir
olay olarak kabul edilir. İktisadi büyüme bu nedenle, makroekonomik anlamda daha çok arz
cephesince belirlenir.

AS=AD ( AS: Arz cephesi, AD: Talep cephesi )

Y=Cp+ Ip+ G+ CAB ( Cp: Özel Tüketim, Ip: Özel Yatırım, G=Cg+Ig -Kamu
kesimi cari tüketim ve yatırım harcamaları, CAB: Cari İşlemler Dengesi ) ( Talep Cephesi )

Y=Y( K, L, N, E, H, T ) (Y: Üretim Fonksiyonu, K: Sermaye, L: İşgücü, N: Doğal
Kaynaklar, E: Girişimci, H: Beşeri Sermaye, T: Teknoloji ) ( Arz Cephesi )

1.1. İktisadi Büyümenin Tanımı
İktisadi büyüme milli gelirde (MG) bir yıldan diğerine meydana gelen artışlardır.
Büyüme hızı ise MG’deki artış oranıdır. Örneğin bir ülkenin milli geliri 2012 yılında 100 milyar
dolarken 2013 yılında 105 milyar dolara çıkmışsa büyüme hızı %5’tir. Aynı ülkede yıllık nüfus
artış hızı ise %2 ise, 2012-2013 arasında kişi başına milli gelir %3 artmış demektir. Gayri Safi
Milli Hasıla (GSMH), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelir zaman zaman bir biri
yerine kullanılan kavramlar olmakla birlikte gerçekte aralarında farklar vardır.
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1.2. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içinde bir yıl içinde üretilen nihai
mal ve hizmetlerin parasal değeridir.
•
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, şu noktalara dikkat etmek
gerekmektedir.
•
Hesaplamada tamamlanmış (tüketilmeye hazır) mal ve hizmetler
göz önüne alınmalıdır.
•
Hesaplamaya konu olan mal ve hizmetlerin piyasa ekonomisine
katılan cinsten olmaları gerekir.
•
Ev ekonomilerinde üretilen her türlü mal ve hizmet GSYİH
dışında tutulur.
•
GSYİH, bir kıymetler toplamıdır.
•
GSYİH, gayri safi kıymetler toplamıdır. Amortisman kıymeti göz
önüne alınmaz.
•
GSYİH, ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin
parasal değeridir (yerli-yabancı veya diğer bir deyişle yerleşik-yerleşik olmayan
ayrımı yoktur)
•
Bir ekonomide bir yıl içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin
parasal değeridir.
GSYİH = GSMH – Net Faktör Gelirleri
(Net faktör gelirleri = Yerli üretim faktörlerinin yabancı ülkelerde elde ettikleri
faktör gelirleri – yabancı üretim faktörlerinin ülkede elde ettikleri faktör gelirleri)

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla – GSYİH
ölçer

• Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ekonomideki toplam üretim, gelir ve harcamaları

• Bir ülke içinde belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa
değerine eşittir
• Ancak, ülke içinde üretilen gelirin bir bölümü yurt dışında mukim kişi ve kurumlara
aittir: örneğin dışarıya yapılan faiz ve temettü ödemeleri
• Aynı şekilde, ülkede mukim kişi ve şahısların yurt dışından gelirleri olabilir: örneğin
yurt dışından gelen faiz, temettü ve işçi dövizleri
• Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından üç aylık ve yıllık olarak hesaplanır
• GSYİH ekonominin tüm kanuni üretimini kapsar piyasaya çıkmadan hane içinde
tüketilen (tarım) ve yasak malları (uyuşturucu) kapsamaz
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•Üretimde girdi olarak kullanılan mal ve hizmetlerin birden fazla hesaba girmesine izin
verilmez (katma değeri ölçer)
yapılan

• İktisadi faaliyet kollarına göre cari ve sabit (1987 yılı) fiyatlarla dönemsel olarak

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla hesaplamalarında kapsanan sektörler
-Tarım
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) Çiftçilik ve Hayvancılık
b) 0rmancılık
c) Balıkçılık
-Sanayi
a) Madencilik ve Taşocakçılığı
b) İmalat Sanayi
c) Elektrik, Gaz, Su
- inşaat Sanayi
- Ticaret
a) Toptan ve Perakende Ticaret
b) Otel Lokanta Hizmetleri
- Ulaştırma ve Haberleşme
- Mali Kuruluşlar
- Konut Sahipliği
- Serbest Meslek ve Hizmetleri
- (-)İzafi Banka Hizmetleri
- Devlet Hizmetleri
- Kar Amacı Olmayan Özel Hizmet Kuruluşları
- İthalat Vergisi
- GSYİH (Alıcı Fiyatlarıyla)
- Dış Alem Net Faktör Gelirleri
a) Dış Alemden Gelen
b) Dış Aleme Giden
- GSMH (Alıcı Fiyatlarıyla)

1.3. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya Dış Alem Net Faktör Gelirleri değerinin eklenmesiyle
Gayri Safi Milli Hasıla elde edilir. Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) bir ülkede mukim kişilerin
elde ettikleri toplam gelirdir. Bir ülke vatandaşları tarafından bir yılda gerek o ülkede gerekse
diğer ülkelerde üretilen nihai malların piyasa değeridir.
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Safi Milli Hasıla: Gayri Safi Milli Hasıla'dan üretim sırasında kullanılan sabit sermaye
kalemlerinde o yıl içinde meydana gelen aşınma ve eskime payları yani amortismanlar
çıkarıldıktan sonra ulaşılan değerdir.
–
GSMH’de üretim sürecinde makine ve teçhizatta meydana gelen
aşınma ve eskimeler (amortismanları) dikkate alınmamaktadır.
–
Gerçek üretim değerini bulabilmek için, bu eskime ve aşınma
payının çıkarılması gerekmektedir.
–
Buna göre Safi Milli Hasıla (SMH); "Bir ekonomide belirli bir
sürede (genellikle bir yıl) üretilen nihai mal ve hizmetlerin net değerleri
toplamıdır.”
SMH = GSMH – Amortismanlar

GSMH’nın bileşenleri
• Tüketim (C) haneler tarafından tüketim amacı ile satın alınan tüm mal ve hizmetleri
kapsar (yeni konut hariç)
• Yatırım (I) firmalar, haneler ve devlet tarafından sermaye malları, binalar (yeni konut
dahil) ve stoklar için yapılan tüm harcamaları kapsar
• Kamu tüketimi (G) yerel ve merkezi idare tarafından satın alınan tüm mal ve hizmetleri
kapsar fakat transfer harcamaları dahil değildir
• Net ihracat (NX) mal ve hizmet ihracatından mal ve hizmet ithalatının çıkarılması ile
bulunur
• Temel makro özdeşlik:
Y = C + I + G + NX

1.4. Milli Gelir
Bir ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen tamamlanmış mal ve
hizmetlerin net kıymetlerinin piyasa fiyatlarıyla ifadesinden dolaylı vergiler (tüketime bağlı
vergiler, örneğin K.D.V gibi) çıkarılırsa, Milli Gelir kavramına ulaşılır.
–
MG = SMH(Piyasa Fiyatlarıyla) – Dolaylı Vergi
–
SMH, faktör fiyatlarıyla hesaplanırsa yine Milli Gelir kavramına
ulaşılır. Milli Gelir esasen, bir ekonomide bir yılda tüm üretim faktörlerinin net
olarak ortaya koydukları “Katma Değer”dir.
–
MG = SMH (Faktör fiyatlarıyla)
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Nominal Milli Gelir
Milli Gelir, mal ve hizmet miktarı cinsinden değil de bunların parasal değerleri toplamı
olarak ifade edilir. Para değerinin sabit olmayışı, sürekli dalgalanma halinde oluşu bir
ekonominin milli gelirini belirlemede, yanıltıcı olabilmektir. Diğer bir deyişle bir ekonomide
fiyatlar hızla artıyorsa, milli gelir de parasal olarak hızla artar, fakat gerçek olarak mal ve hizmet
üretiminin ne kadar arttığını anlamak güçleşir. Milli Gelirin cari fiyatlarla hesaplanmış haline,
“Nominal Milli Gelir” ya da “Parasal Milli Gelir” denir.

Reel Milli Gelir
Para değerindeki dalgalanmalar nedeniyle, milli gelir rakamlarındaki yanıltıcı
görüntüyü gidermek için, sabit bir ölçü getirmek gerekir. Bu ise, fiyat endeksleri yardımıyla
belli bir yıl temel alınarak milli gelir rakamı hesaplayarak mümkün olur. Bu fark, aşağıdaki
tablo yardımıyla anlaşılabilir

Kişi Başına Milli Gelir (KBMG)
Milli gelir kavramı; bir ekonominin gücünü gösterirken, kişilerin iktisadi gücünü de
göstermek için milli gelirden kişi başına düşen ortalama geliri bilmek gerekir. Bir ülkede
yaşayan insanların ortalama refah düzeyi Kişi Başına Milli Gelir rakamıyla bilinir. KBMG ise;
toplam milli gelirin, ülke nüfusuna bölünmesiyle bulunmaktadır:
–
KBMG = Milli Gelir / Toplam Nüfus
Ne var ki, KBMG ortalama refah düzeyini ifade eden teorik bir kavramdır, gerçek gelir
dağılımını veya kişisel refah düzeyini belirlemekten uzaktır.

Faktör Fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safı Milli Hasıla piyasa fiyatları ile hesaplandığı için dolaylı vergi ve
sübvansiyonları da içerir. Bundan dolayı, Gayri Safı Milli Hasıladan sektörlerle ilgili dolaylı
vergiler çıkarılıp, sübvansiyonların ilave edilmesi ile Faktör fiyatlarıyla Gayri Safı Milli Hasıla
değerine ulaşılır.

KG (Kişisel Gelir)
Milli Gelirin tamamı fertlerin eline geçemediği gibi bazen de fiilen üretilmeyen bir
kısım kıymetler, fertlerin paylaşacağı gelire dahil olur. Örneğin, şirketlerin dağıtılmayan
karları, maaşlardan kesilen emekli sandığı payları veya ücretlerden kesilen sosyal sigorta
11

primleri gibi kesintiler Milli Gelire dahil olduğu halde, Kişisel Gelir’e dahil değildir. Öte
yandan ise, emeklilere yapılan yaşlılık ve malullük ödemeleri, dul, yetim ve asker ailelerine
yapılan yardımlar, bazı ödül ve ikramiyeler Milli Gelire dahil olmadığı halde, fertlerin geliri
içinde yer alırlar. Bu tür, üretim sonucu olmadan bazı kesimlere aktarılan bu ödemelere,
Transfer Ödemeleri denir.
–
KG = MG - (Dağıtılmayan Karlar + Şirket Vergileri + Sigorta
Primleri + Emekli Sandığı Kesintileri) + Transfer Ödemeleri
HKG (Harcanabilir Kişisel Gelir)
Kişisel Gelirin tamamı, fertlerin harcayabilecekleri geliri göstermez.
Çünkü fertler bu gelirden bir kısmını “Dolaysız Vergi” (gelir vergisi gibi) olarak
ödemek zorundadırlar.
Bu nedenle, fertlerin paylaşacağı gelirden vasıtasız vergileri çıkardığımız zaman
“Toplam Harcanabilir Kişisel Gelir” elde edilir. Formüle edecek olunursa;
HKG = KG – Dolaysız Vergi

Reel ve nominal GSMH
• Milli gelir muhasebesi daima cari fiyatla tutulur • Nominal GSMH mal ve hizmet
üretimini o
dönemde fiilen geçerli (cari) fiyatlarla hesaplar
• Reel GSMH mal ve hizmet üretimini baz alınan yılın (sabit) fiyatları ile hesaplar
• GSMH deflatörü nominal milli geliri sabit fiyatlarla milli gelire dönüştüren enflasyon
ölçüsüdür
• Halen 1987 yılı baz alınmakta, yani reel milli gelir 1987 fiyatları ile hesaplanmaktadır
• Dönemler arası karşılaştırmalarda reel GSMH kullanılır
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Giriş
''Büyüme'' terimi, iktisadi olgularla canlı organizmalar arasındaki benzerlik göz önünde
tutularak biyolojiden alınmıştır. Çağdaş iktisadi analiz, büyüme kavramının ona yakın bazı
kavramlarla (evrim, genişleme, ilerleme, kalkınma, gelişme vs.) karışmasını önlemeye ve
terminolojiye kesinlik vermeye çalışır. İktisadi büyüme bu nedenle, makroekonomik anlamda
daha çok arz cephesince belirlenir. İktisadi büyüme milli gelirde (MG) bir yıldan diğerine
meydana gelen artışlardır. Büyüme hızı ise MG’deki artış oranıdır. Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelir zaman zaman bir biri yerine
kullanılan kavramlar olmakla birlikte gerçekte aralarında farklar vardır. Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içinde bir yıl içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal
değeridir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya Dış Alem Net Faktör Gelirleri değerinin eklenmesiyle
Gayri Safi Milli Hasıla elde edilir. Net faktör gelirleri = Yerli üretim faktörlerinin yabancı
ülkelerde elde ettikleri faktör gelirleri – yabancı üretim faktörlerinin ülkede elde ettikleri faktör
gelirleridir. Bir ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen tamamlanmış mal ve
hizmetlerin net kıymetlerinin piyasa fiyatlarıyla ifadesinden dolaylı vergiler (tüketime bağlı
vergiler, örneğin K.D.V gibi) çıkarılırsa, Milli Gelir kavramına ulaşılır. Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin yaratılan, kazanılan ve harcanan
gelir olarak üç türlü görünüşü vardır. Zaman içerisinde üretilen malların kalitesinde
iyileştirmelerin olması, ev halkının bazı üretimi kendisi için yapması ve bunların piyasada işlem
görmemesi, kayıt dışı ekonomi gibi sebeplerle Türkiye’de milli gelirin, dolayısıyla büyümenin
tam ve doğru olarak ölçülmesi zorlaşmaktadır.
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2.1. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile Milli Gelirin
yaratılan, kazanılan ve harcanan gelir olarak üç türlü görünüşü vardır:

2.1.1. Üretim Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Ulusal Hesaplar Sistemi bir ekonomideki üretim, gelir ve harcama faaliyetleri arasındaki
ilişkiyi yansıtır. Bu sistemin içinde en önemli yeri Milli Gelir Hesapları tutmaktadır. Milli Gelir
Hesapları bir ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişme durumunu, iktisadi faaliyetlerden
yaratılan geliri gösteren, kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasına temel olan en önemli
verileri içermektedir. Üretim yöntemi ile milli gelir hesaplanırken amaç bir ekonomide aynı
mal ve hizmetleri üreten birimlerden meydana gelen faaliyet kollarındaki mal ve hizmet üretim
değerlerinin ölçülmesidir. Bir faaliyet kolunda üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile
değerlendirilmesiyle bu faaliyet kolunun gayri safi üretim değerine ulaşılır. Üretim yolu ile
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise toplam gayri safi üretim değerinden ara mallarının değerinin
çıkarılması ile elde edilir. Ara mallar GSMH hesaplanmasına dahil edilmez. Sadece nihai
mallar dikkate alınır.
Örnek; Otomobil GSMH’ya dahil edilirken otomobil yapımında kullanılan oto
lastiği dahil edilmemelidir. Çünkü otomobilin fiyatına lastiğin fiyatı da dahildir.
GSMH’nın hesabında nihai mallar değil de ara mallar hesaplanırsa, GSMH yanıltıcı
şekilde yüksek olur. Yani mükerrer hesaplama sorunu ortaya çıkar.
Örnek;

Katma Değer, üretim değerinden her türlü girdilere yapılan ödemeler düşüldüğünde kalan
miktardır. Yani işletmenin malın üretimine yaptığı katkıdır.

2.1.2. Toplam Harcama Yaklaşımı
Mal ve hizmetlere yapılan harcamalar toplamını ifade eder. Bir ülkede belirli bir yılda
üretilen nihai mallar tüketiciler, firmalar, hükümet ve yabancı ülkeler tarafından satın alınır.
Toplam harcama yaklaşımında bir ülkede belirli bir yılda üretilen nihai malları satın almak için
yapılan harcamalar tüketim (C), brüt yatırım (I), hükümet alımları (G) ve net ihracat (XN)
toplamı ile ölçülür.
GSMH = C + I + G + XN
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2.1.3. Toplam Gelir Yaklaşımı
GSMH kişilerin üretim sürecinde elde ettikleri gelirler üzerinden hesaplanır.
Bu yöntem, ekonomide yer alan üretim faktörlerinin ilgili dönem içinde elde etmiş
oldukları ücret, faiz, rant ve kar gelirleri toplamı olarak hesaplama biçimidir. Üretim
faktörlerinin gelirleri; ücret, rant, faiz, ve kar olduğuna göre,
–
ÜCRET + RANT + FAİZ + KAR = GSMH eşitliği elde edilir.
Fonksiyonel gelir dağılımı, bir ülkede bir yılda üretim sürecine katılanların (üretim
faktörlerinin) üretimden aldıkları payların ne olduğunu yansıtır.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Verilerinin Elde Edildiği Kurumlar
İktisadi faaliyet kollarına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminlerinde TÜİK’in
derlemiş olduğu yıllık ve dönemsel verilerden ve TÜİK dışı kurum ve kuruluşlardan derlenen
verilerden yararlanılmaktadır. Enstitü dışında veri derlenen kurum ve kuruluşlar aşağıda
sıralanmıştır: T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı,
DSİ, TEİAŞ, PTT Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, T.C. Devlet Demir Yolları, Türk Telekom,
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Özel Havayolları, Belediyeler, Bankalar, Menkul Değerler,
Aracı Kuruluşlar, Sigortalar, Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar, Genel ve Katma Bütçeli
Kuruluşlar, KİT, İl Özel İdareleri gibi dış kuruluşlardan alınan veriler ilgili sektörlerde bilgi
kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Bilgi derleme dönemleri:
İktisadi faaliyet kollarına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminlerinde TÜİK dışı kurum
ve kuruluşlardan verilerin derlenmesi için, birinci dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları
için cari yılın Mayıs ayında, ikinci dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları için Temmuz
ayında, Üçüncü dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları için Eylül-Ekim aylarında ve
dördüncü dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları için sonraki yılın Ocak-Şubat aylarında
ilgili kurum ve kuruluşlara posta yolu ile soru formları gönderilmektedir.

2.2. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan Milli Gelire
•
GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret
+ Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve
Özel) + İthalat Vergisi
•
GSMH = GSYİH + Net Dış Alem Faktör Gelirleri
•
SMH = GSMH – Amortismanlar
•
MG = SMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
•
MG = GSMH – Amortismanlar – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar

2.3. Milli Gelirin Ölçümündeki Zorluklar
Türkiye’deki gibi, dolar kurunun büyük dalgalanmalar gösterebildiği ekonomilerde,
dolar cinsinden milli gelir ve kişi başına milli gelir değerleri, yerel para birimi cinsinden reel
milli gelire ve kişi başına reel gelire göre büyük değişkenlik gösterebilir. Bir ülkenin parası aşırı
değerlenmiş (doların fiyatı düşük) ise GSYİH ve kişi başına GSYİH rakamları nispeten büyük,
tersi durumda da nispeten küçük görünür. Dolar cinsinden GSYİH veya kişi başına GSYİH
rakamlarının karşılaştırılmasında bir başka zorluk ise, ülkeler arasında bulunun fiyat
farklılıklarıdır. Bir ülkede kişi başına düşen gelir dolar cinsinden çok düşük olabilir. Fakat o
ülkede fiyatlar da oldukça düşük ise, kişi başına geliri yüksek olan ülkelerle arasındaki fark o
kadar da büyük olmayabilir. Ülkelerarası iç fiyat farklılıkları nedeniyle, ülkelerarası gelir
karşılaştırmalarında satın alma gücü paritesine göre hesaplanan gelir rakamlarının kullanılması
yaygınlaşmıştır. Satın alma gücü paritesine göre belirlenen döviz kurunda ülkelerarası iç fiyat
farklılıkları ortadan kaldırılır.
Zaman içerisinde üretilen malların kalitesinde iyileştirmeler olur. Bu iyileştirmeleri
ölçmek ve milli gelire dahil etmek kolay değildir.
Ev halkı bazı üretimi kendisi için yapar ve bunlar piyasada işlem görmez.
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Kayıt altında olmayan üretim faaliyetlerinin GSYİH’nın ölçümüne dahil edilmeleri
zordur. Gelişmekte olan ülkelerde, vergi vermemek ya da az vergi vermek için, üretilen mal ve
hizmetlerin değerinin olduğundan daha az gösterilmesi veya hiç gösterilmemesi eğilimi
oldukça yüksektir.
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Giriş
Büyüme nicel bir olaydır. Rakamlara dayandığı için ölçülebilmekte sayılabilmekte
tartıla bilmekte ve miktarlarla açıklanabilmektedir. Büyüme uzun döneme dayanır. Üretimi kısa
dönemde tam istihdamda bulunmak kaydıyla arttırmak pek mümkün değildir. Büyüme reel bir
artıştır. Büyüme dengesizlik ve istikrarsızlık kaynağıdır. Büyüme yeni bir üretici sınıfı doğurur.
Nüfus artışı sadece tüketici değil üreticiler de yaratır. Teknolojik yeniliklerden değil de, "veri"
teknolojilerin ve üretim girdilerinin daha etkin kullanımından kaynaklanan üretim artışına
verimlilik denmektedir. Ekonominin teknolojik yenilikler içeren yeni ürünler ve/veya üretim
yöntemleri sayesinde büyümesi ise teknolojik verimlilik artışıdır. Büyümede dört temel faktörü
belirlemek mümkündür: İşgücünün kalitesi ve miktarı, doğal kaynakların miktarı ve kalitesi,
reel sermayenin kalitesi ve miktarı, toplumun teknolojik seviyede gösterdiği başarı. Üretimi
dolayısıyla büyüme hızını etkileyen temel faktörler İşgücü arzı ve işgücünün bilgi, maharet,
girişkenlik ve tecrübesindeki değişmeler (beşeri sermaye, girişimcilik) ile Sermaye birikimi ve
tabii kaynakların geliştirilme hızı ve teknik ilerleme hızıdır. Büyüme tek başına her vatandaşın
refahını arttırmayabilir, gelir dağılımında dengenin sağlanması ve yaşam kalitesinin
yükseltilmesi sağlanmalıdır. İktisadi büyümenin bireysel ve sosyal maliyetleri de vardır.
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3.İktisadi Büyümenin Unsurları Özellikleri Yapısı Ve Önemi
3.1. İktisadi Büyümenin Unsurları
Teknolojik değişme, sermaye birikimi ve nüfus artışı birlikte karşılıklı etkileşim içinde
iktisadi büyümeyi gerçekleştirir. 18. ve 19. yüzyılda klasik iktisatçılar teknolojik değişme ve
sermaye birikiminin büyümenin itici gücü olduğuna inanıyorlardı. Ancak klasik iktisatçılar
insanların, ne kadar verimliliği arttırıcı teknoloji bulursa bulsunlar, ne kadar yeni sermaye
yatırımlarına girişirlerse girişsinler, asgari geçinme düzeyinde yaşamaya mahkum olacaklarına
inanıyorlardı.
Uzun dönem açısından bakıldığında ulusal geliri yükselten asıl nedenin iktisadi büyüme
olduğu görülür. Yani iktisadi büyüme, potansiyel gelirde faktör arzındaki (emek ve sermaye)
ya da faktör verimliliğindeki (birim faktör girdisi başına çıktı) değişmelerden kaynaklanan
artıştır. Gerçek milli gelir üzerinde asıl etkili olan toplam talepte ya da yapısal işsizlikte görülen
değişmelerden ziyade iktisadi büyümedir ve burada belirleyici olan arzdır. Şekil 1'de sürekli
iktisadi büyüme sonucunda milli gelirin arttırılması gösterilmiştir.

Şekil 1: Sürekli İktisadi Büyüme

İktisadi büyüme üretim olanakları eğrisinin bütünüyle dışarıya veya sağa kayması
olarak da tanımlanabilir.(Şekil 2) Üretim olanakları eğrisinin dışında bulunmak olanaksızdır.
Sermaye, emek, doğal kaynaklar, girişimci, teknoloji vs. veri iken üretim olanakları eğrisinin
ya üzerinde ya da içinde olabiliriz. Üretim olanakları eğrisinin dışında bir noktada (A noktası)
olabilmek için ölçeğin genişlemesi ve iktisadi büyüme olması gerekir.
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Şekil 2: Üretim Olanakları Eğrisinin Genişlemesi

Yr: Fiyat etkilerinden arındırılmış toplam hasıla
Ekonominin üç sektörden oluştuğunu düşünelim. YTarım, YSanayi, YHizmetler.
Yr = a.YrTarım + b.YrSanayi + c.YrHizmetler
a+b+c =1

Önemli olan herhangi biriminin artması değil, bütün olarak artmasıdır. Yani üretim
olanakları eğrisinin dışarıya taşmasıdır. Sektörler arasındaki kaynakları değiştirerek sektörel
hasılayı arttırabiliriz, ama bu toplam hasılanın da artacağı anlamına gelmez.
İktisadi büyümenin kaynakları nelerdir sorusuna çeşitli yanıtlar verilmiştir. Hızlı
iktisadi büyümeye katkıda bulunan başlıca unsurlar arasında kararlı olarak büyüyen ve kalitesi
artan sermaye stokunu, teknolojik değişmeyi, sağlıklı ve iyi eğitilmiş işgücünü ve kişi başına
sermaye miktarının büyümesine imkan verecek kadar az nüfus artış oranını gösterebiliriz. Buna
ilave olarak özel mülkiyeti, mübadele özgürlüğünü, rekabetçi piyasaları, etkin bir sermaye
piyasasını, parasal istikrarı, düşük vergi oranlarını ve serbest ticareti sayabiliriz.

Büyüme Vurgusu
Simon Kuznets büyümeyi şöyle tanımlar: ‘Toplumda, fert başına üretimin sürekli
artışına ekonomik büyüme denir’. Bu nedenle büyüme; stok, akım ve değişkenlerin gövde ve
hacim itibariyle genişlemesidir. Ekonomik hayatın 'temel verilerinde -işgücü, doğal kaynaklar,
sermaye-' kişi başına bir yıldan öbürüne daha yüksek bir reel gelir sağlayacak biçimde sürekli
artışlara büyüme adını veriyoruz.
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İktisat ilminde büyüme deyimi, ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin değeri olan safi
milli hâsılanın, yıldan yıla, sabit fiyatla artması olayını ifade eder. Bununla beraber, sık sık,
iktisatçılar safi milli hasıla rakamların j. fert başına isabet eden gerçek artış miktarları ile ifade
suretiyle de ekonominin büyüme durumunu belirtmeye çalışırlar.
Büyümenin Vurgusu: Zaman akımı içinde, fert başına üretim miktarının nasıl
artırılacağı düşünüldüğünde;
Fert başına gerçek SMH=

Toplam gerçek SMH
Nüfus

dur.

Büyümenin olabilmesi için, toplam gerçek SMH' nın nüfusa oranla artması gerekir. Bu
artış çeşitli yollardan sağlanabilir.
1.
Nüfusu değişmeden muhafaza ederek, toplam gerçek SMH' yı arttırmak.
2.
Nüfusta, tabi bir artışı kaçınılmaz kabul ederek, toplam gerçek SMH' yı
bu artıştan daha hızlı arttırmak.
3.
Toplam gerçek SMH' yı aynen muhafaza ederek nüfusu azaltmak.

3.2. İktisadi Büyümenin Özellikleri
1- Büyüme nicel bir olaydır. Rakamlara dayandığı için ölçülebilmekte sayılabilmekte
tartıla bilmekte ve miktarlarla açıklanabilmektedir.
2- Büyüme uzun döneme dayanır. Üretimi kısa dönemde tam istihdamda bulunmak
kaydıyla arttırmak pek mümkün değildir. Üretime uzun dönem süreci içinde yön verilebilir. Bu
bakımdan büyümenin uzun dönemi en az bir yıl olarak belirlenir.
3- Büyüme reel bir artıştır. Reel artış demek mevcut olana bir hacim bir sayı eklemek
demektir.
4-Büyüme nihai bir ürün artışıdır. Nihai ürün artışı ürünün katma değerlerini
toplamaktır. Çünkü toplam ürün birkaç kere hesaplanmış olabilir.
5- Büyüme dengesizlik ve istikrarsızlık kaynağıdır. Nüfus artışı kentlerin büyümesi yeni
kaynakların kullanılması eski strüktürlerin (yapıların) yavaş yavaş değişmesi yeni üretim
yöntemlerinin uygulanması ve üretim artışı gibi faktörler daha önce kurulu düzeni bozmakta ve
ekonomide dengesizliklere sebep olmaktadır.
6- Büyüme yeni bir üretici sınıfı doğurur. Nüfus artışı sadece tüketici değil üreticiler de
yaratır. Böylece oluşan üreticiler sınıfı teknolojik yenilikleri üretime daha iyi uygulayabilir,
edindiği yeni beceriler sayesinde kaynakları daha rasyonel bir şekilde kullanabilir ve verim
artışında önemli bir rol oynayabilir.

3.2.1. Etkinlik Artışı
Teknolojik yeniliklerden değil de, "veri" teknolojilerin ve üretim girdilerinin daha etkin
kullanımından kaynaklanan verimlilik artışlarını mikro verimlilik (etkinlik) artışı olarak
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tanımlıyoruz. Etkinlik artışı sonucu piyasalar doyuma ulaşıncaya değin büyüme sağlanmış
olacaktır. Ancak belli bir süre sonra piyasalar doyuma ulaşacağından büyüme sona erecek,
ekonomi "durağan" duruma geçecektir. Diğer bir deyişle, etkinlik (mikro verimlilik) artışından
kaynaklanan büyümenin bir sınırı vardır.

3.2.2. Teknolojik Verimlilik Artışı
Ekonominin teknolojik yenilikler içeren yeni ürünler ve/veya üretim yöntemleri
sayesinde büyümesini “teknolojik verimlilik artışı“ olarak tanımlıyoruz. Teknolojik verimlilik
artışlarının en önemli ve belirgin özelliği daha önce üretilmemiş yeni ürünleri ve/veya üretim
yöntemlerini içermesidir. Böylece bir yandan tüketime sunulan toplam ürünlerin çeşidinde artış
sağlanırken veya üretim maliyetleri düşerken diğer yandan da toplam çıktının değerinde,
dolayısıyla yaşam standardında ve harcanabilir gelirlerde artış sağlanmaktadır.

Tasarruf Meyli Katsayısı
Bu katsayı bilindiği gibi gelirden tüketilmeyip tasarruf edilen kısmın gelirle olan
ilişkisini gösterir. İki biçimde ele alınabilir. .

1. Ortalama Tasarruf meyli

Herhangi bir gelir düzeyinde, tasarruf edilen miktarın, gelire oranlanmasından elde
edilir.
OTM = S / Y
OTM = Ortalama tasarruf meyli
S= Tasarruf miktarı
Y= Gelir

2. Marjinal Tasarruf Meyli

Marjinal tasarruf meyli, gelirde meydana gelen bir değişme sonucunda; tasarruf
miktarındaki değişmenin" gelirdeki değişmeye oranıdır.
MTM = S / Y
MTM= Marjinal tasarruf meyli.
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S= Tasarruf miktarındaki değişme
Y= Gelir miktarındaki değişme

Modern büyüme teorilerinde, ortalama tasarruf ile marjinal tasarruf meyli birbirine eşit
kabul edilir ve kısa sürede değişmeyeceğinden, sabit varsayılır, Formülle gösterecek olursak;
S S

a
Y Y

sabittir.

Sermaye – Hasıla Katsayısı

Sermaye - Hasıla kadar sermaye gerekli gösterilir. Katsayısı, bir birim elde etmek için;
no olduğunu ifade eder ve (K/H) biçiminde gösterilir. K =Sermaye H = Hasıla Hasılayı bir
birim arttırmak için, kaç birim sermayeye ihtiyaç duyulacağı sorunu ise, marjinal sermaye hasıla katsayısı ile ilgilidir.
Marjinal Sermaye- Hasıla Katsayısı=

Tasarruf meylinde' olduğu gibi

K
H

K
K
a eşit kabul edilir

H H

Sermaye Verimliliği Katsayısı
Sermaye - hasıla katsayısının tersi, sermaye verimliliği katsayısını verir ve (H/K) ile
K
ile ifade edilir.
gösterilir. Marjinal sermaye verimliliği katsayısı da
H

3.3. İktisadi Büyümenin Yapısı
Bir ekonominin prodüktif kapasitesi onun teknolojik seviyesine bağlı olduğu kadar
sahip bulunduğu kaynakların miktar ve kalitesine de bağlı olduğu için ekonomik büyüme
prodüktif kapasiteyi belirleyen bu faktörlerin geliştirilip yaygınlaştırılması faaliyetlerini konu
alır.
İktisadi büyüme, ya da gelişmeden bahsedebilmek için üretimde bir artışın olması
şarttır, aksi halde ekonomik durgunluk veya gerileme söz konusu olacaktır. Ayrıca bu artışın
devamlı olması gerekir. Artışın, uzunca bir süre. devam etmesi; yani, sadece bir mahsul yılına,
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bir harp dönemi sonrasına veya depresyon sonrasına ait olmaması, konjoktürel genişlemeden
ibaret kalmaması gerekir.
Ekonomik büyümeye olan ilgi insan refahı konusuna ilgiden meydana gelmektedir.
Doğal olarak, sübjektif bir konu olan refah hakkında kabul edilebilir bir ölçü birimi mevcut
değildir, fakat maddi refahın mal ve hizmetleri miktarı ile çok yakından ilgili olduğu genel
olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir toplum için maddi refah seviyesinin yükseltilmesi,
faydalı ve ekonomik değeri olan mal ve hizmetlerin üretiminde artışı gerektirir.
Ekonomik büyüme bir ülkenin prodüktiv kapasitesinin genişletmesi için kullandığı
araçlarla ilgili bir kavramdır. Büyüme olayında önemli olan dört temel faktörü belirlemek
mümkündür.





İşgücünün kalitesi ve miktarı
Doğal kaynakların miktarı ve kalitesi
Reel sermayenin kalitesi ve miktarı
Toplumun teknolojik seviyede gösterdiği başarı

Bunlar herhangi bir ekonominin üretim potansiyelleridir. Teknoloji; emek, doğal
kaynaklar ve sermaye şeklinde görülen ekonomik kaynakları prodüktif faaliyette bir araya
getiren etkin bir araçtır. Pratikte teknolojiyi kaynaklardan ayırmak mümkün değildir. Çünkü
kaynağın kalitesi toplumun teknolojide ulaştığı seviyeyi gösterir.

3.4. İktisadi Büyümenin Önemi
Burada belirtmemiz gereken bir başka nokta da ekonomilerin büyümesinin tarihin her
devrinde süreklilik arz eden bir olgu olmayıp ancak son bir iki yüzyılda ortaya çıktığıdır. Öyle
ki, 1700'lü yıllara kadar dünya ekonomileri büyüme olgusuna büsbütün yabancıdır.
Kapitalizmin ortaya çıkış dönemi olan 1700–1820 yılları arasında ise dünya ekonomisinin
büyüme oranı ancak %0,2 olabilmiştir. 1820 yılından bugüne dünya ekonomisinin ortalama
büyüme hızı ancak %1,6’dır. Modern ekonomik büyümenin ortaya çıktığı 19. yüzyıldan sonra
gözlenen en önemli olgu, ülkeler zenginleştikçe tarım sektörünün toplam gelirdeki payının ve
buna paralel olarak sektörde çalışan nüfusun azalmasıdır. Öyle ki 19. yüzyılda %70'leri bulan
tarımda çalışanların oranı bugün sanayileşmiş ülkelerde %5 civarındadır. Ekonomik
büyümenin ilk aşamalarında sanayi sektörü hızlı bir gelişme gösterirken, ilerleyen aşamalarında
hizmetler sektörü ön plana çıkmaktadır.

45

Neden İktisadi Büyüme?

-Yaşam Standartlarını Yükseltmesi:
Büyüme isteğinin başlıca nedenlerinden biri genel yaşam standartlarını yükseltmesidir.
Kişi başına çıktısı yılda %3 artan bir ülkede yaşam standartları her 24 yılda ikiye katlanır.
İktisadi büyümenin geliri artırmak açısından büyük önemini anlatabilmek için bir babanın
gerçek gelirini, babasının yolundan giden oğlunun gerçek geliri ile karşılaştıralım. Eğer
çocuğun nispi gerçek geliri değişmezse, ülkenin ulusal gelirindeki payı babasının payının aynı
olacaktır. Eğer çocuk babasından 30 yaş küçük ise, babasının yaşına geldiğinde gerçek geliri
onun gelirinin iki katı olacaktır. Burada baba ve oğulun büyüme oranının yıllık %8 gibi bir
ülkede yaşadığını düşünüyoruz. Eğer yıllık büyüme oranı %8 olsaydı, çocuğun geliri babasının
yaşına geldiğinde onun 10 katı olacaktı.
İktisadi büyüme, ondan pay alabilenler için yoksulluğa karşı güçlü bir silahtır. Örneğin,
büyüme oranının %4 olduğu bir ülkede, büyümeden payını alan bir ailenin bugün 15000$ olan
kazancı 10 yıl içinde 22000$ olacaktır.

-Büyüme ve Gelirin Yeniden Dağılımı:
Herkes büyümeden eşit ölçüde yararlanamaz. En yoksul kesimin bir bölümü
muhtemelen işgücüne bile dahil değildir. Büyüme kazançlarının dağılımı ise büyük ölçüde
kârlar ve daha yüksek ücretler yoluyla olur. Bu yüzden eğer yoksulluğun kalkması isteniyorsa
büyüyen bir ekonomide bile yeniden bölüşüm politikalarına ihtiyaç vardır.

İktisadi büyüme sayesinde, yeniden bölüşüm politikalarını uygulamak kolaylaşır.
Sözgelimi, hızlı büyüme oranı yoksulluğa karşı mücadeleyi siyasal bakımdan daha rahat
uygulanabilir hale getirir. Şayet mevcut gelirin yeniden bölüştürülmesi söz konusu olsaydı, bazı
kimselerin yaşam standartlarının fiilen düşürülmesi gerekecekti. Ama iktisadi büyüme varsa ve
gelirdeki artışlar yeniden bölüştürülüyorsa, kimsenin gelirini fiilen azaltmadan gelir
eşitsizliklerini azaltmak mümkün hale gelir.

Büyüme ve Yaşam Stili:
Bir ailenin gelirinde büyük bir artış olursa tüketim harcamalarında da büyük çapta
değişiklik meydana gelebilir. Aynı şekilde, bir bütün olarak toplumun üyeleri, ortalama gelirleri
arttıkça, tüketim kalıplarını değiştirebilirler. Hızla büyüyen bir ülkenin pazarları yalnızca daha
fazla araba üretmeyi kârlı kılmaz, aynı zamanda hükümeti daha fazla otoyol yapmaya,
vatandaşlar için tenefüs alanları sağlamaya iter. Daha ileri aşamalarda, çevre kirliliği,
çirkinlikler gibi olaylara karşı tepkiler yoğunlaşır, bunların düzeltilmesi için GSYİH'nin önemli
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bir kısmı harcanmaya başlar. Bu tür olaylara karşı toplumsal ilginin uyanması, ancak nüfusun
büyük çoğunluğunun gıda, giyim ve konut gibi gereksinmelerinin karşılanmasından sonra olur.

-Ulusal Savunma ve Prestij:
Bir ülkenin öteki ülkelerle prestij ve güç rekabetinde büyüme oranları önemli rol oynar.
Eğer milli gelirimiz %2 artıyorsa, o sırada başka bir ülke %5 hızla büyümekte ise, o ülkenin
yapacağı tek şey bizim nispi gücümüzün azalmasını beklemek olacaktır. Ne var ki, bir ülkenin
verimliliği ne kadar hızlı artarsa, silahlanma yarışının ya da dış yardım programının
masraflarını taşıması da o kadar kolay olur.

Sonuç olarak, büyüme uluslararası prestijin bir parçasıdır. Başka ülkeleri kendi iktisadi
ve siyasal sistemlerinin doğruluğuna ikna etmek isteyenler, başarılarının kanıtı olarak kendi
hızlı büyüme oranlarını göstermektedirler.

3.5. İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Üretimi dolayısıyla büyüme hızını etkileyen temel faktörleri, iki grupta ve 4 alt grupta
toplayabiliriz:
Beşeri ve sosyal faktörler:

İşgücü arzı ve işgücünün bilgi, maharet, girişkenlik ve
tecrübesindeki değişmeler (beşeri sermaye, girişimcilik).

Sosyal çevre ve ekonomik faaliyetlerin sosyal organizasyonu
2.
Maddi (Non - human)faktörler:

Sermaye birikimi ve tabii kaynakların geliştirilme hızı

Teknik ilerleme hızı.
1.

İktisaden gelişmiş ülkelerde üretimin artış hızını etkileyen bu dört temel faktörden en
önemlisi dördüncüsü, yani teknik terakkidir. İnsan gücü arzının artışı da -işçi veya yatırımcı
müteşebbis grup olarak- önemli bir faktördür. Fakat gelir seviyesi yükselmiş ve ileri derecede
sanayileşmiş olan bu olgun ekonomilerde, tasarruf yetersizliği ve dolayısıyla yatırılabilir
fonların miktarı kısıtlayıcı bir faktör değildir.

3.5.1. Nüfus Artışı
Ekonomik büyüme, işgücü miktarına ve işgücünün kalitesine bağlı olarak belirlenir.
Ülkedeki işgücü arzı çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Gelişmekte olan
ülkelerde doğum oranı gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu için bu ülkelerdeki işgücü
miktarı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artmaktadır. Eğer büyüme sadece işgücündeki artışa
bağlı olsaydı, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyümesi ve daha büyük
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bir GSMH değerine sahip olması gerekirdi. Dolayısıyla ekonomik büyümeyi belirleyen tek
faktör işgücünün büyüklüğü değildir.
Bir ülkede nüfus artışı emek arzını arttırır. Diğer taraftan mal ve hizmetlerin talebini
arttırır. Bu ise üretim artışını gerektirir ve nüfus artışı üretimi hem iter hem de çeker. Artan
nüfusla birlikte işgücünün kalitesi ve verimliliği de artarak büyümeye katkıda bulunur.

3.5.2. Tabii Kaynakların Artışı
Bir ekonominin tabii kaynakları sınırlıdır. Fakat bu sınır pek belli değildir. Öyle ki
teknolojik gelişmeler yeni yeni tabii kaynakları üretim sürecine dahil ederse üretim düzeyi de
artar.

3.5.3. Sermaye Artışı
Gelişmenin temel faktörü sermayedir. Çünkü az gelişmiş bir ekonomide emek ve tabii
kaynaklar zaten bol miktarda mevcuttur. Bu faktörleri üretim sürecine sokacak faktör
sermayedir. Sermaye ne kadar büyürse büyüme de o derece hızlanır.
Mal ve hizmetlerin üretimi, sermaye ve işgücünün bir araya getirilmesini
gerektirmektedir. Hızlı artan işgücü tek başına ekonomik büyümeyi garanti edemez. Bu nedenle
sermaye büyüme arzusunda olan. Bir ekonomide en kritik kaynak niteliğindedir.

3.5.4. Teknolojik Gelişme
Ekonomik büyümeyi belirleyen temel faktörlerden bir tanesi teknoloji, yani mal ve
hizmet üretimi için kaynakları bir araya getirilme biçimidir. Yeni yönetim teknikleri, bilimsel
buluşlar ve diğer yenilikler teknolojik ilerlemeyi beraberinde getirir. Teknolojik ilerleme ise
belirli bir kaynak kullanımı daha fazla üretime olanak tanımaktadır. Buna göre işgücü ve
sermaye stokundaki artış oranı belirli iken, teknolojik ilerleme ekonomik büyüme oranını
hızlandıracaktır.
Peki, ülkeler arasında büyüme oranlarının farklı olmasını nasıl açıklayabiliriz?
Hemen tüm ülkelerde işgücü artışı yaşanmakta, bu da genellikle ekonomik büyümeyi
desteklemektedir. Sermaye stokundaki artış gelişmiş ülkelerde daha durağandır. Bu nedenle
sermaye stoku artışındaki farklılıklar, ülkeler arasında ekonomik büyümede gözlenen
farklılıkların bir kısmını açıklayabilir. Ancak sadece kaynaklardaki artış oranı aracılığı ile
ülkeler arası ekonomik büyüme farklılıklarının tamamını açıklamak mümkün değildir. Son
yıllarda, sözü edilen büyüme farklılıkların büyük, ölçüde verimlilikle bağlantılı olduğu
konusunda yaygın bir görüş birliği vardır.Bu açıklamalarımıza göre ekonomik büyüme,
verimlilikte ve kaynaklarda meydana gelen artışa bağlı olarak belirlenmektedir. Gelişmekte
olan ülkelerde işgücü, sanayileşmiş ülkelere göre daha hızlı artmasına karşın tasarruf oranının
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düşük olması, bu ülkelerde sermaye stoku artışını sınırlamaktadır. Sermaye olmaksızın
işgücünden yüksek bir verimlilik beklemek de. Mümkün değildir. Dolayısıyla gelişmekte olan
ülkelerde işgücü artışı yüksek büyüme oranı gerektirmektedir.
Gelişmenin temel faktörü sermayedir. Çünkü az gelişmiş bir ekonomide emek ve tabii
kaynaklar zaten bol miktarda mevcuttur. Bu faktörleri üretim sürecine sokacak faktör
sermayedir. Sermaye ne kadar büyürse büyüme de o derece hızlanır

3.5.5. Toprak
Bildiğiniz gibi, iktisatta bir üretim faktörü olarak toprak dediğimiz zaman yüzey, su,
ormanlar, madenler ve diğer doğal kaynakları kastederiz. Mal ve hizmetlerin üretimi, işgücü ve
sermayenin yanma toprak faktörünün de getirilmesini gerektirebilir. Bir ekonomide doğal
kaynakların bol olması ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebilir, ancak doğal kaynaklar
tek başına büyüme yaratamaz.

3.5.6. Büyümeyi Etkileyen Diğer Faktörler
1-Büyümeyi etkileyen tek faktör emek değildir. Elbette ki uygulanan ekonomik
politikalar sosyal alt yapı gibi etkenler büyümeye katkıda bulunur. Büyüme hızının artmasına
düşmesine neden olabilir. Ancak bu tür etkenler firma düzeyinde verimlilik artışları sağlayan
ortam ve olanak yaratabildikleri oranda başarılı olabilirler
2-Kurumsal ve kültürel alt yapı bir ülkedeki bankacılık sistemi, rekabet sistemi, dış
ticaret rejimi sivil toplum örgütlerinin etkisi, kurumsal yapılaşma yanında bürokratların ve
politikacıların hizmet anlayışı girişimciliğe bakış açısı hane halkının iş gücüne katılımı,
yolsuzluklara yaklaşım, çözüm üretmede geleneksel beceriler gibi kültürel yaklaşımlar
ülkelerin gelişmesinde çok önemli rol oynar.
3-Adil rekabet koşullarını sağlayan yerel ve küresel ekonomik ortam, teknolojik
gelişmişlik düzeyi, finansal yapılanma gibi etkenler ülkelerin iç meseleleri olup iyi yönetilip
yönetilmedikleri ile ilgilidir.
4-Eğitim bilim ve teknoloji düzeyi.
5-Finansal kaynaklar.

3.5.7. Büyümeyi Yavaşlatan Faktörler
a. Strüktürlerin Niteliği: Strüktürlerin özelliğinden amaç arz elastikiyetinin genellikle
sert katı ve üretim yöntemlerinin değiştirilmemesidir.
b. Sendikaların Davranışı: Milli gelir dağılırken yeni üretim faktörleri paylarını alırken
sosyal sınıflar arasında her zaman olmasa bile menfaat çalışmaları görülmektedir. Menfaat
çalışmaları çok defa gelir dağılımına dayanır.
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c. Sermayenin Marjinal Etkinliği: İktisadi büyümenin yavaşlaması sermayenin marjinal
etkinliğine de bağlıdır. Marjinal etkinlik azalırsa büyüme hızı yavaşlar ve milli gelir düşer.
d. Savaşlar: Savaşlarda üretimin niteliği değişir. Yani sivil ihtiyaçlar yerine daha çok
savaş ihtiyaçları geçer.
e. Enflasyon: Enflasyon yüzünden paranın değer kaybetmesi de büyüme hızı üzerine
etki eden olumsuz faktörlerden biridir.
f. Bazı Dış Pazarların Kapanışı: Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra verimi düşük
eski üretim cihazlarını pek değiştirememiş ve bu yüzden yüksek bir büyüme hızına
varamamışlardır.

3.6. İktisadi Büyüme ile İlgili Bazı Sorunlar
Toplumun daha yüksek bir yaşam standardına kavuşmasına olanak tanıdığı için,
ekonomik büyüme arzulanan bir iktisadi olgudur Ancak reel GSMH' da veya kişi başına reel
GSMH' deki bir artış, ortalama olarak ülkedeki her vatandaşın eskisinden daha iyi durumda
olacağı anlamına gelmemektedir, Sözü edilen her iki ölçüt de, gelirin nasıl paylaşıldığı
konusunda bir fikir vermemektedir. Ulusal ekonomi hızlı büyüyebilir ancak bunun sonucunda
toplumun düşük gelirli kesimleri yine yoksul kalırken, zenginler daha da zenginleşebilir. Bu
nedenle, kişi başına reel GSMH'yi yaşam standardın bir göstergesi olarak kullandığınızda
dikkatli yorum yapmanız gerekir.
Reel GSMH veya kişi başına reel GSMH ölçütlerinin yanlış yönlendirici olabilmelerinin
bir diğer nedeni de bu ölçütlerin yaşam kalitesi hakkında bir bilgi vermesidir. Kişi başına
GSMH artışı baskıcı bir politik rejim altında veya hızla kirlenen bir çevre ile birlikte
gerçekleşiyorsa toplumun kendisini daha iyi hissetmesi mümkün değildir

3.7. Büyüme’nin Maliyeti
3.7.1 Büyümenin Sosyal ve Kişisel Maliyeti
Bir ülkenin hızlı büyümesi ona uluslararası alanda yüksek bir prestij sağlar. Keza hızlı
büyüyen bir ülke diğerlerine kendi politikalarının doğruluğunu, hatta siyasal ve sosyal
sisteminin üstünlüğünü kabul ettirir.
Hızlı büyüyen ülkelerde meydana gelen sosyal değişim sonucu kazalar, alkolizm, suç
oranları, boşanmalar, cinayetler, intiharlar hızlı artar. Bir ekonomi büyüyorsa mutlaka bir
değişim söz konusudur.Yenilikler eski makineleri ve eski insanları bıraktırır, unutturur. Hızlı
büyüme oranları hızlı değişimi gerektirir.
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3.7.2. Büyümenin Fırsat Maliyeti
Kaynakları kıt olan dünyamızda hemen hemen hiç bir iktisadi mal serbest halde
bulunmaz. Büyüme, yatırım malları eğitim ve sağlık alanında yatırımları gerektirir. Bu
yatırımlar, yapıldığında kısa bir süre sonra tüketim için mal ve hizmet olarak geri dönmezler.
Büyüme, bugün az, yarın daha fazla tüketim demektir.

3.8 Büyümenin Sonuçları
Büyümenin ilk ve temel göstergesi toplumun genel hayat seviyesindeki yükselmedir.
Hızlı büyüme oranları, yoksulluğun, fakirliğin sancılarını hafifletmede gözle görülür
iyileşmeler sağlar. Eğer bir ekonomi diğerleriyle kuvvet ve prestij yarışındaysa büyüme oranları
çok önemlidir. Örneğin, Türkiye'de büyüme oranı % 5 ve diğer ülkenin büyüme oranı % 8 ise,
bizim karşımızdaki ülkeler aradaki büyüme farkına bağlı olarak zamanla gücümüzün azalmakta
olduğunu düşüneceklerdir Bunun yanında, hızlı büyüme bir ülkeye slilah1anma ve uzay
yarışında diğerlerini alt etmek için yüksek harcama imkanı sağlar.
İktisadi büyüme talep seviyesini ve talebin kompozisyonunu değiştirecektir. Milli
ekonominin yapısı istihdamın strüktürü, üretici sektörlerin nispi gelişme seviyesi, tarım sanayi
oranı v.s. değişecektir. Fertlerin zihniyeti, davranışları ve toplumun yapısı değişecek ve
yeniliklere karşı mukavemet zayıflayacak, toplumun yenilikleri massetme kapasitesi artacaktır.
Dış ekonomik ilişkiler değişecektir.
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Giriş
Üretimi dolayısıyla büyüme hızını etkileyen temel faktörler İşgücü arzı ve işgücünün
bilgi, maharet, girişkenlik ve tecrübesindeki değişmeler (beşeri sermaye, girişimcilik) ile
Sermaye birikimi ve tabii kaynakların geliştirilme hızı ve teknik ilerleme hızıdır. Büyüme tek
başına her vatandaşın refahını arttırmayabilir, gelir dağılımında dengenin sağlanması ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. İktisadi büyümenin bireysel ve sosyal maliyetleri de
vardır.
İktisadi büyüme ile dış ticaret arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin yönü
büyümeden dış ticarete olabileceği gibi dış ticaretten büyümeye doğru da olabilir. Faktör
arzındaki artışın etkisiyle yansız bir büyüme ortaya çıkabileceği gibi, dış ticareti arttırıcı
büyüme veya dış ticarete karşıt yönlü büyüme ortaya çıkabilir.
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4.1. İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Üretimi dolayısıyla büyüme hızını etkileyen temel faktörleri, iki grupta ve 4 alt grupta
toplayabiliriz:
Beşeri ve sosyal faktörler:

İşgücü arzı ve işgücünün bilgi, maharet, girişkenlik ve
tecrübesindeki değişmeler (beşeri sermaye, girişimcilik).

Sosyal çevre ve ekonomik faaliyetlerin sosyal organizasyonu
3.
Maddi (Non - human)faktörler:

Sermaye birikimi ve tabii kaynakların geliştirilme hızı

Teknik ilerleme hızı.

2.

İktisaden gelişmiş ülkelerde üretimin artış hızını etkileyen bu dört temel faktörden en
önemlisi dördüncüsü, yani teknik terakkidir. İnsan gücü arzının artışı da -işçi veya yatırımcı
müteşebbis grup olarak- önemli bir faktördür. Fakat gelir seviyesi yükselmiş ve ileri derecede
sanayileşmiş olan bu olgun ekonomilerde, tasarruf yetersizliği ve dolayısıyla yatırılabilir
fonların miktarı kısıtlayıcı bir faktör değildir.

4.1.1. Nüfus Artışı
Ekonomik büyüme, işgücü miktarına ve işgücünün kalitesine bağlı olarak belirlenir.
Ülkedeki işgücü arzı çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Gelişmekte olan
ülkelerde doğum oranı gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu için bu ülkelerdeki işgücü
miktarı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artmaktadır. Eğer büyüme sadece işgücündeki artışa
bağlı olsaydı, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyümesi ve daha büyük
bir GSMH değerine sahip olması gerekirdi. Dolayısıyla ekonomik büyümeyi belirleyen tek
faktör işgücünün büyüklüğü değildir.
Bir ülkede nüfus artışı emek arzını arttırır. Diğer taraftan mal ve hizmetlerin talebini
arttırır. Bu ise üretim artışını gerektirir ve nüfus artışı üretimi hem iter hem de çeker. Artan
nüfusla birlikte işgücünün kalitesi ve verimliliği de artarak büyümeye katkıda bulunur.

4.1.2. Tabii Kaynakların Artışı
Bir ekonominin tabii kaynakları sınırlıdır. Fakat bu sınır pek belli değildir. Öyle ki
teknolojik gelişmeler yeni yeni tabii kaynakları üretim sürecine dahil ederse üretim düzeyi de
artar.

4.1.3. Sermaye Artışı
Gelişmenin temel faktörü sermayedir. Çünkü az gelişmiş bir ekonomide emek ve tabii
kaynaklar zaten bol miktarda mevcuttur. Bu faktörleri üretim sürecine sokacak faktör
sermayedir. Sermaye ne kadar büyürse büyüme de o derece hızlanır.
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Mal ve hizmetlerin üretimi, sermaye ve işgücünün bir araya getirilmesini
gerektirmektedir. Hızlı artan işgücü tek başına ekonomik büyümeyi garanti edemez. Bu nedenle
sermaye büyüme arzusunda olan. Bir ekonomide en kritik kaynak niteliğindedir.

4.1.4. Teknolojik Gelişme
Ekonomik büyümeyi belirleyen temel faktörlerden bir tanesi teknoloji, yani mal ve
hizmet üretimi için kaynakları bir araya getirilme biçimidir. Yeni yönetim teknikleri, bilimsel
buluşlar ve diğer yenilikler teknolojik ilerlemeyi beraberinde getirir. Teknolojik ilerleme ise
belirli bir kaynak kullanımı daha fazla üretime olanak tanımaktadır. Buna göre işgücü ve
sermaye stokundaki artış oranı belirli iken, teknolojik ilerleme ekonomik büyüme oranını
hızlandıracaktır.
Peki, ülkeler arasında büyüme oranlarının farklı olmasını nasıl açıklayabiliriz?
Hemen tüm ülkelerde işgücü artışı yaşanmakta, bu da genellikle ekonomik büyümeyi
desteklemektedir. Sermaye stokundaki artış gelişmiş ülkelerde daha durağandır. Bu nedenle
sermaye stoku artışındaki farklılıklar, ülkeler arasında ekonomik büyümede gözlenen
farklılıkların bir kısmını açıklayabilir. Ancak sadece kaynaklardaki artış oranı aracılığı ile
ülkeler arası ekonomik büyüme farklılıklarının tamamını açıklamak mümkün değildir. Son
yıllarda, sözü edilen büyüme farklılıkların büyük, ölçüde verimlilikle bağlantılı olduğu
konusunda yaygın bir görüş birliği vardır.Bu açıklamalarımıza göre ekonomik büyüme,
verimlilikte ve kaynaklarda meydana gelen artışa bağlı olarak belirlenmektedir. Gelişmekte
olan ülkelerde işgücü, sanayileşmiş ülkelere göre daha hızlı artmasına karşın tasarruf oranının
düşük olması, bu ülkelerde sermaye stoku artışını sınırlamaktadır. Sermaye olmaksızın
işgücünden yüksek bir verimlilik beklemek de. Mümkün değildir. Dolayısıyla gelişmekte olan
ülkelerde işgücü artışı yüksek büyüme oranı gerektirmektedir.
Gelişmenin temel faktörü sermayedir. Çünkü az gelişmiş bir ekonomide emek ve tabii
kaynaklar zaten bol miktarda mevcuttur. Bu faktörleri üretim sürecine sokacak faktör
sermayedir. Sermaye ne kadar büyürse büyüme de o derece hızlanır.

4.1.5. Toprak
Bildiğiniz gibi, iktisatta bir üretim faktörü olarak toprak dediğimiz zaman yüzey, su,
ormanlar, madenler ve diğer doğal kaynakları kastederiz. Mal ve hizmetlerin üretimi, işgücü ve
sermayenin yanma toprak faktörünün de getirilmesini gerektirebilir. Bir ekonomide doğal
kaynakların bol olması ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebilir, ancak doğal kaynaklar
tek başına büyüme yaratamaz.

4.1.6. Büyümeyi Etkileyen Diğer Faktörler
1-Büyümeyi etkileyen tek faktör emek değildir. Elbette ki uygulanan ekonomik
politikalar sosyal alt yapı gibi etkenler büyümeye katkıda bulunur. Büyüme hızının artmasına
düşmesine neden olabilir. Ancak bu tür etkenler firma düzeyinde verimlilik artışları sağlayan
ortam ve olanak yaratabildikleri oranda başarılı olabilirler
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2-Kurumsal ve kültürel alt yapı bir ülkedeki bankacılık sistemi, rekabet sistemi, dış
ticaret rejimi sivil toplum örgütlerinin etkisi, kurumsal yapılaşma yanında bürokratların ve
politikacıların hizmet anlayışı girişimciliğe bakış açısı hane halkının iş gücüne katılımı,
yolsuzluklara yaklaşım, çözüm üretmede geleneksel beceriler gibi kültürel yaklaşımlar
ülkelerin gelişmesinde çok önemli rol oynar.
3-Adil rekabet koşullarını sağlayan yerel ve küresel ekonomik ortam, teknolojik
gelişmişlik düzeyi, finansal yapılanma gibi etkenler ülkelerin iç meseleleri olup iyi yönetilip
yönetilmedikleri ile ilgilidir.
4-Eğitim bilim ve teknoloji düzeyi.
5-Finansal kaynaklar.

4.1.7. Büyümeyi Yavaşlatan Faktörler
a. Strüktürlerin Niteliği: Strüktürlerin özelliğinden amaç arz elastikiyetinin genellikle
sert katı ve üretim yöntemlerinin değiştirilmemesidir.
b. Sendikaların Davranışı: Milli gelir dağılırken yeni üretim faktörleri paylarını alırken
sosyal sınıflar arasında her zaman olmasa bile menfaat çatışmaları görülmektedir. Menfaat
çalışmaları çok defa gelir dağılımına dayanır.
c. Sermayenin Marjinal Etkinliği: İktisadi büyümenin yavaşlaması sermayenin marjinal
etkinliğine de bağlıdır. Marjinal etkinlik azalırsa büyüme hızı yavaşlar ve milli gelir düşer.
d. Savaşlar: Savaşlarda üretimin niteliği değişir. Yani sivil ihtiyaçlar yerine daha çok
savaş ihtiyaçları geçer.
e. Enflasyon: Enflasyon yüzünden paranın değer kaybetmesi de büyüme hızı üzerine
etki eden olumsuz faktörlerden biridir.
f. Bazı Dış Pazarların Kapanışı: Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra verimi düşük
eski üretim cihazlarını pek değiştirememiş ve bu yüzden yüksek bir büyüme hızına
varamamışlardır.

4.2. İktisadi Büyüme ile İlgili Bazı Sorunlar
Toplumun daha yüksek bir yaşam standardına kavuşmasına olanak tanıdığı için,
ekonomik büyüme arzulanan bir iktisadi olgudur Ancak reel GSMH' da veya kişi başına reel
GSMH' deki bir artış, ortalama olarak ülkedeki her vatandaşın eskisinden daha iyi durumda
olacağı anlamına gelmemektedir, Sözü edilen her iki ölçüt de, gelirin nasıl paylaşıldığı
konusunda bir fikir vermemektedir. Ulusal ekonomi hızlı büyüyebilir ancak bunun sonucunda
toplumun düşük gelirli kesimleri yine yoksul kalırken, zenginler daha da zenginleşebilir. Bu
nedenle, kişi başına reel GSMH'yi yaşam standardın bir göstergesi olarak kullandığınızda
dikkatli yorum yapmanız gerekir.
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Reel GSMH veya kişi başına reel GSMH ölçütlerinin yanlış yönlendirici olabilmelerinin
bir diğer nedeni de bu ölçütlerin yaşam kalitesi hakkında bir bilgi vermesidir. Kişi başına
GSMH artışı baskıcı bir politik rejim altında veya hızla kirlenen bir çevre ile birlikte
gerçekleşiyorsa toplumun kendisini daha iyi hissetmesi mümkün değildir.

4.3. Büyüme’nin Maliyeti
4.3.1. Büyümenin Sosyal ve Kişisel Maliyeti
Bir ülkenin hızlı büyümesi ona uluslararası alanda yüksek bir prestij sağlar. Keza hızlı
büyüyen bir ülke diğerlerine kendi politikalarının doğruluğunu, hatta siyasal ve sosyal
sisteminin üstünlüğünü kabul ettirir.
Hızlı büyüyen ülkelerde meydana gelen sosyal değişim sonucu kazalar, alkolizm, suç
oranları, boşanmalar, cinayetler, intiharlar hızlı artar. Bir ekonomi büyüyorsa mutlaka bir
değişim söz konusudur.Yenilikler eski makineleri ve eski insanları bıraktırır, unutturur. Hızlı
büyüme oranları hızlı değişimi gerektirir.

4.3.2. Büyümenin Fırsat Maliyeti
Kaynakları kıt olan dünyamızda hemen hemen hiç bir iktisadi mal serbest halde
bulunmaz. Büyüme, yatırım malları eğitim ve sağlık alanında yatırımları gerektirir. Bu
yatırımlar, yapıldığında kısa bir süre sonra tüketim için mal ve hizmet olarak geri dönmezler.
Büyüme, bugün az, yarın daha fazla tüketim demektir.

4.4. Büyümenin Sonuçları
Büyümenin ilk ve temel göstergesi toplumun genel hayat seviyesindeki yükselmedir.
Hızlı büyüme oranları, yoksulluğun, fakirliğin sancılarını hafifletmede gözle görülür
iyileşmeler sağlar. Eğer bir ekonomi diğerleriyle kuvvet ve prestij yarışındaysa büyüme oranları
çok önemlidir. Örneğin, Türkiye'de büyüme oranı % 5 ve diğer ülkenin büyüme oranı % 8 ise,
bizim karşımızdaki ülkeler aradaki büyüme farkına bağlı olarak zamanla gücümüzün azalmakta
olduğunu düşüneceklerdir Bunun yanında, hızlı büyüme bir ülkeye slilah1anma ve uzay
yarışında diğerlerini alt etmek için yüksek harcama imkanı sağlar.
İktisadi büyüme talep seviyesini ve talebin kompozisyonunu değiştirecektir. Milli
ekonominin yapısı istihdamın strüktürü, üretici sektörlerin nispi gelişme seviyesi, tarım sanayi
oranı v.s. değişecektir. Fertlerin zihniyeti, davranışları ve toplumun yapısı değişecek ve
yeniliklere karşı mukavemet zayıflayacak, toplumun yenilikleri massetme kapasitesi artacaktır.
Dış ekonomik ilişkiler değişecektir.

4.5. Dış Ticaret-İktisadi Büyüme İlişkisi
İktisadi büyümenin iki ana kaynağından birisi üretim faktörleri arzındaki artışlar, diğeri
de teknolojik gelişmedir. Gerçek dünyada hem emek ve sermaye gibi üretim faktörleri artmakta,
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hem de teknoloji ilerlemektedir. Dolayısıyla bu kesimde yapılacak analizler statik değil,
dinamik bir nitelik taşımaktadır.
İktisadi büyüme ülkede üretimi, tüketimi ve dolayısıyla ikisi arasındaki farkı yansıtan
dış ticareti etkiler. Aslında büyüme ile dış ticaret arasındaki ilişkiler iki yönlüdür: Büyüme dış
ticareti, dış ticaret de büyümeyi etkiler. Bu bölümde büyümenin dış ticarete etkileri, iki-ülkeli
ve iki-mallı standart dış ticaret modelleri üzerinde incelenecektir.

4.5.1. Faktör Azındaki Artış
1. Yansız Büyüme
Emek ve sermayenin aynı oranda (yansız) büyümesi durumunda ekonominin genel
sermaye/emek oranı, başlangıçtaki ile aynı kalır ve üretim olanakları eğrisi ilk şekline paralel
biçimde dışa doğru genişler. Emek ve sermaye faktörlerindeki artış oranları birbirlerine ne
ölçüde yakınsa, yeni eğride ilk şekline göre o derece paralele yakın olur.
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AN noktasının OP doğrusu, CN noktasının OR doğrusu üzerinde olması büyüme
sonrasında üretim ve tüketim oranlarının değişmediğini gösterir. Yansız büyümenin iki koşulu
vardır.


Faktörlerin aynı oranda artışı ve endüstrilere dağılışının aynı oranda



Tüketimin aynı oranda sürdürülebilmesi

olması
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2. Ticareti Artırıcı Yönlü Büyüme
Sapmalı olmayan (yansız) büyümenin dışındaki durumları incelerken, önce
ihracat kesiminde yoğun kullanılan faktörün, ithal edilebilir mal endüstrisinde kullanılan
faktörden daha hızlı arttığını varsayalım. Tekstil emek yoğun bir endüstri olduğu ve
emek faktörü daha hızlı arttığı için üretim olanakları eğrisi tekstil yönünde daha fazla
dışa doğru genişler. ihracatta yoğun kullanılan faktörün dış ticaret üzerindeki etkilerini
belirtmeden önce, kısaca üretim değişmelerinin nedenlerini araştıralım. Yeni denge
noktasındaki ürün bileşimi, sermayedeki artış miktarının emekteki artış miktarına
oranına bağlıdır. Eğer bu yeni oran, tekstilde halen kullanılan sermaye/emek oranı ile
aynı ise, o taktirde yeni üretim noktası A0AE yatay çizgisi üzerinde bulunacaktır. Yani
tekstil üretimi artarken diğer malın üretimi sabit kalır. Bunun nedeni açıktır: Artan
faktörler (daha hızlı artan emek) tekstil üretimi için gereken oranı tam olarak
karşılarken, makine endüstrisinde üretim hiçbir biçimde etkilenmeyecektir

DD : İlk durumda üretim olanakları eğrisi.
i : İlk durumdaki tüketimi gösteren kayıtsızlık eğrisi
TT’nin eğimi : İhraç malı tekstilin (makine cinsinden) fiyatına eşittir.
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İhracat kesiminde yoğun olarak kullanılan faktörün, ithal edilebilir mal endüstrisinde
kullanılan faktörden daha hızlı arttığını varsayalım.
Tekstilin emek yoğun bir sektör olduğunu ve emek faktörünün daha hızlı arttığı
durumda üretim olanakları eğrisi tekstil yönünde daha fazla dışa doğru genişler.

İki mal arasındaki fiyat oranı değişmedi varsayıldığından yeni üretim noktasındaki
makine / tekstil oranı daha düşük olacaktır. Yeni üretim denge noktası Ao noktasının ötesinde
OP doğrusunun altında olacaktır. Bu durum OP doğrusu aşağı doğru hareket etmesi anlamına
gelir. Yeni üretim denge noktasının bulunacağı iki bölge vardır.
1. Bölge AoP ve AoAE doğruları arasında kalan bölge
2. Bölge AoAE doğrusunun altında kalan bölge
Sonuç olarak, ihracat kesiminde yoğun olarak kullanılan faktörün daha yüksek bir
oranda artışına dayanan büyüme koşulları altında ihraç edilebilir malların üretimi, ithal
edilebilir malların üretiminden göreceli olarak daha fazla artacak ve uluslar arası ticaret de
GSMH’daki artıştan daha büyük olacaktır.
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Yeni üretim noktası 1. Bölgede ise tekstil ve makine üretimi artmıştır fakat tekstil
üretimindeki artış, makine üretimindeki artıştan fazladır.
Yeni üretim noktası 2. Bölgede ise tekstil üretimi artarken makine üretimi azalır.
Üretim farklılıklarının nedeni:
Yeni üretim noktasındaki ürün bileşimi, sermayedeki artış miktarının emekteki artış
miktarına oranına bağlıdır.
Bu oran tekstil üretiminde kullanılan sermaye/emek oranı ile aynı ise üretim noktası
AoAE üzerinde olur. Tekstil üretimi artarken motor üretimi sabit kalır.
Bu oran tekstil üretiminde kullanılan sermaye/emek oranından büyük ise üretim noktası
1. Bölgede olur. Tekstil ve motor üretimi artar fakat tekstildeki üretim daha fazla artar.
Özel bir durum:
Emek artarken sermayenin sabit kalması
Bu durumda da tekstil üretimi genişler ve motor üretimi düşer. Bu durum Rybczynski
Teoremi ile açıklanmaktadır.
3. Ticarete Karşıt Yönlü Büyüme
İthal edilebilir mal kesiminde yoğun kullanılan faktörün daha hızlı artışı dolayısıyla
ortaya çıkan büyüme durumunda, ithal edilebilir malların üretimi ihraç edilebilir malların
üretimine göre daha yüksek oranda artar. Dolayısıyla dış ticaret hacminde de düşme eğilimi
görülür. Bu tip büyümeye ticarete karşıt yönlü büyüme adı verilmektedir.
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Faktör stokundaki artış, kıt olan faktörün daha hızlı büyümesi şeklinde
kendini gösterir.

Sermaye, ithal edilebilir mal olan makine üretiminde daha yoğun
kullanıldığından makine üretimi tekstil üretiminden daha fazla artar. (belki de tekstil
üretimi daralabilir.)

Tüketimin ekonomideki büyüme oranı ile aynı hızda artması varsayımı
altında, ülkenin ticaret hacmi daralır.

Ticarete karşıt yönlü büyüme, ulusal ekonomide üretim ile tüketim
eşitlenene kadar devam eder.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
İktisadi büyüme ile dış ticaret arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin yönü
büyümeden dış ticarete olabileceği gibi dış ticaretten büyümeye doğru da olabilir. Faktör
arzındaki artışın etkisiyle yansız bir büyüme ortaya çıkabileceği gibi, dış ticareti arttırıcı
büyüme veya dış ticarete karşıt yönlü büyüme ortaya çıkabilir.
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5.1. Teknolojik Gelişme
•
Teknolojik gelişme ile ortaya çıkan yeni üretim yöntemleri ile aynı
miktar girdi kullanılarak daha fazla mal üretilebilir.
•
Sabit verimler varsayımı altında (üretim fonksiyonlarının doğrusal
olması) teknolojik yenilikler üçe ayrılır:
–
Sapmasız (Yansız) Yenilikler
–
Emek Tasarrufu Sağlayan Yenilikler
–
Sermaye Tasarrufu Sağlayan Yenilikler
•
Teknoloji gelişmeleri daha çok emek tasarrufu sağlayıcı tipte olmaktadır.
•
Eğer bir sektörde yansız teknik gelişme olursa o sektörde üretim hacmi
genişler, diğer sektörde ise daralır.
•
Teknik yenilik bir sektörde yoğun olarak kullanılan faktörden tasarruf
sağlayıcı türde ise, o sektörde üretimi artırıcı ve diğer sektörde azaltıcı etkileri vardır.
(Rybczynski Teoremi)

5.1.1. Sapmasız Teknolojik Gelişme

Grafik 3: Sapmasız Teknolojik Gelişme


Emek ve sermayenin marjinal verimliliğinin aynı oranda arttığı
yeniliklerdir.
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İki faktörden aynı oranda tasarruf sağlanır.

Faktör oranları FF iken üretici bb eş-ürün eğrisi üzerinde B noktasında
faktör bileşimini kullanır.

Sapmasız bir teknolojik gelişmeden sonra eş-ürün eğrisi b1b1 şeklinde
sola kayar. Faktör fiyatlarının değişmemesi durumunda denge noktası yine OX doğrusu
üzerinde bulunur.

Aynı miktarda mal üretimi için kullanılan girdi miktarı azalmakta fakat
faktör yoğunluğu değişmemektedir.

5.1.2. Emek Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme
•
Sermayenin marjinal verimliliğini emeğe göre daha fazla artıran
yeniliklerdir.
•
Emek faktörü açığa çıkar.

Grafik 4 : Emek Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme

•
Grafikte bb eş-ürün eğrisinin b1b1 olarak sol üst yönde kayması bu
durumu gösterir.
•
SERMAYE/EMEK oranı OX ‘ten OX1 ‘e yükselmiştir.
•
Bu durumda birim emek başına daha fazla sermaye kullanılmaktadır.
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5.1.3. Sermaye Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme
•
Emeğin marjinal verimliliğini sermayeye göre daha fazla artıran
yeniliklerdir.
•
Sermaye faktörü açığa çıkar.

Grafik 5: Sermaye Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme


Grafikte bb eş-ürün eğrisinin b2b2 olarak sol aşağı yönde kayması bu
durumu gösterir.

SERMAYE/EMEK oranı OX ‘ten OX2 ‘e düşmüştür..

Bu durumda birim sermaye başına daha fazla emek kullanılmaktadır.

Emeğin marjinal verimliğini sermayeye göre daha fazla yükseltirler. Bu gibi
yeniliklerde emek birimi başına daha az sermaye kullanılır (emek sermayenin yerine geçirilir)
ve böylece sermaye faktörü açığa çıkar. Gerçek hayatta yenilikler daha çok emek tasarrufu
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sağlayıcı tipte olmaktadır. Bunun nedeni, teknolojinin sayıları birkaçı geçmeyen büyük sanayi
ülkeleri tarafından üretilmesi ve bu ülkelerin işgücü kıtlığı içinde bulunmalarıdır. Dolayısıyla
söz konusu ülkelerde araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin amacı sermayeyi, kıt ve
pahalı faktör olan insan gücünün yerine geçirecek yöntemlerin bulunmasıdır. Teknolojik
ilerlemenin bağımsız olmayıp ekonomik koşulların bir sonucu olduğunu savunan bu görüşe
Literatür’de “uyarılmış” teknolojik gelişme hipotezi adı verilir.Teknolojik yenilikler
uygulandıkları alan açısından, ya belli kesimlere özgü, ya da genel nitelikte olurlar. Birincisinde
yenilik, örneğin yalnız ihracat kesiminde veya ithalata rakip kesimde kullanılırken, diğerinde
her iki kesimde birden uygulanabilmektedir. Bir sektörde yansız teknik gelişme olursa, o
sektörde üretim hacmi genişler, diğer sektörde ise daralır. Teknik yenilik bir sektörde yoğun
olarak kullanılan faktörden tasarruf sağlayıcı türde ise, o sektörde üretimi artırıcı ve diğer
sektörde azaltıcı etkiler daha da güçlüdür. Emek-yoğun tekstil endüstrisinde emek tasarrufu
sağlayan yenilik, bu sektörlerde bir yansız yenilikten daha fazla tekstil üretimini artırır, makine
üretimini daraltır. Fakat emekle birlikte ihtiyaç duyulan sermaye (faktör fiyatlarındaki artı
dolayısıyla) makine endüstrisinden çekilecektir. dolayısıyla Rybczynski Teoreminde
açıklandığı üzere, yalnız bir faktörün artması durumundakine benzer üretim etkileri ortaya
çıkacak ve şiddetli bir ticareti artırıcı yönlü etki görülecektir. Bunun tersine, makine üretiminde
sermayeden tasarruf sağlayan teknik yenilikler de makine üretimini artırıcı ve tekstil üretimini
kısıcı, dolayısıyla da dış ticareti azaltıcı yönlü güçlü etki doğurur. Teknolojik ilerleme bir
sektörde daha az yoğun kullanılan faktörden tasarruf sağlayıcı nitelikte olursa, her türlü
sonucun ortaya çıkma olasılığı vardır. Çünkü burada birbirine ters iki etki kendini gösterir.
Birisi, teknik gelişmenin maliyetleri düşürmesidir. Diğeri ise, açığa çıkan faktörün, onu yoğun
kullanan öteki kesimde çalıştırılması zorunluluğu dolayısıyla ortaya çıkacak olan Rybczynski
etkisidir.

5.2. Büyüme Ticaret Hadleri ve Refah İlişkileri
•
Bu noktaya kadar görülen analizlerde küçük ülke varsayımı yapılmıştır.
•
Dünya pazarında ağırlıklı yeri bulunan bir ülkenin büyümesi, uluslararası
fiyatları olumsuz etkiler. Ticaret hadlerindeki bozulma, büyümenin büyümenin
sağladığı refahın bir kısmının kaybolmasına neden olur.
•
Buradaki önemli bir varsayım ise büyük ülkedeki ekonomik gelişmeye
karşılık, öteki ülkelerde bir değime olmadığı varsayılmaktadır.
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Grafik 6: Büyüme ve Ticaret Hadleri
•
Grafik ile göstermek gerekirse:
TR: Türkiye’nin motor karşılığı tekstil teklif eğrisi
US: Amerika’nın tekstil karşılığı motor eğrisidir.
Denge E noktasındadır.
OE’nin eğimi ise tekstilin motor cinsinden fiyatını verir. Ticaret Haddi.

Büyüme sonrasında ticaret hacmi OE ’den OD ’ye genişlemiş olsun.
Ülkenin motor talebi CC1 kadar
Ülkenin tekstil arzı SS1 kadar artmıştır.
ABD’nin talep ve arzı sabit kaldığından motor talebindeki ve tekstil arzındaki
artış nedeniyle ticaret hadleri Türkiye’nin aleyhine döner.

Ticarete karşıt yönlü büyümede ise ticaret hacmi daralır ve ticaret
hadleri iyileşir.

Teklif eğrisinin OTR2 biçiminde sola kayması sonucu teklif edilen tekstil
ve talep edilen motor azalır ve ticaret hadleri OH’den geçecek biçimde Türkiye lehine
değişir.


5.3. Yoksullaştıran Büyüme
Bir büyük ülkedeki üretim artışlarının birbirine ters iki etkisinin bulunduğu belirtilmişti.
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Ticaret hadlerinde meydana gelen olumsuz etkinin, büyüme nedeniyle oluşan refah
artışından büyük olduğu durumlarda büyüme yoksullaşmaya neden olur.
Hint asıllı iktisatçı Jagdish Bhagwati, klasikleşmiş bir makalesinde büyümenin net
olarak refah düşüşüne yol açabileceği koşulları teorik olarak ortaya koymuş ve bu tür büyümeye
“yoksullaştıran büyüme” adını vermiştir.

Grafik 7: Yoksullaştıran Büyüme
•
Başlangıçta ülkenin
A0 üretim noktası
C0 tüketim noktası
TT ilk durum ticaret hadleridir.

Ülkede büyük bir ticaret artırıcı yönlü büyümenin ortaya çıktığını
varsayalım. Tekstil üretiminde yüksek bir artış sağlayacak şekilde üretim olanakları
eğrisi dışa doğru genişler.

Bu ülkenin daha çok tekstil ihraç edip, daha çok makine ithal etmeyi
arzulaması ticaret hadlerini bozarak T1T1 haline getirir.

Ticaret hadlerindeki bozulma o derece şiddetlidir ki bundan doğan refah
kaybı, üretim genişlemesinden doğan refah kazancından yüksektir.
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Ekonominin bütünü açısından yoksullaştıran büyüme örneklerine rastlamak güç olsa da
bir ekonomi içindeki bazı sektörlerde ortaya çıkan gelişmelerin etkileri açısından bu modelde
açıklanana benzer durumlarla karşılaşılabilir. Diğer bir deyişle, belirli sektörlerdeki gelişmeler
o alanda çalışmaları çok olumsuz yönde etkileyebilir, hatta onların refahının gerilemesine bile
neden olabilir. Bunun bir uygulamasına örneğin, tarım kesiminde rastlanabilir. Tarımsal
üretimde ortaya çıkan aşırı bolluk çiftçiye zarar verir (King Kanunu veya Bolluk Paradoksu).
Çünkü artan üretim, tarım ürünleri talebinin esnek olmaması dolayısıyla, fiyatları düşürür (iç
ticaret hadlerinin bozulması) ve köylünün gerçek gelirinin azalmasına neden olabilir. Başka bir
deyişle, köylü için yüksek üretim, bazen düşük gelir ve artan yoksulluk anlamına gelmektedir.

5.4. Ticaret Hadleri ve Az Gelişmiş Ülkeler
Çoğu az gelişmiş ülke “büyük ülke” olma niteliğine sahip değildir. Ancak yine de bazı
ilkel ürünlerin dünya fiyatını etkileyebilecek derecede önemli birer satıcı konumundadır. Bu
malların ihracatıyla ilgili şu gözlemler yapılabilir.
A. ilkel tarımsal malların üretimindeki artış, ticaret hadlerinde bozulmaya neden
olabilir. Bu gözlem, kalkınma stratejisi olarak ihracat gelirlerinde tek ya da az sayıda ürüne
dayanmanın sakıncalarını ortaya koyarak ihracatta ürün çeşitlendirmenin önemini ortaya
koymaktadır. Nitekim, kahve, kakao, muz vs. gibi tek mala bağımlı ülkeler ürünün bol olduğu
yıllarda fiyat düşüşleri dolayısıyla önemli ekonomik ve mali sıkıntılar yaşamaktadırlar.
B. Büyümenin doğuracağı nihai mal talebinin ürün gruplarına göre farklılık göstereceği
gözden kaçırılmamalıdır. Metaller, gıda ürünleri ve tarımsal ham maddeler için gelir talep
esneklikleri genellikle 1’den küçük, imalat sanayi ürünleri için de 1’den büyük olmaktadır. Az
gelişmiş ülkelerin ilkel tarım ürünleri ihraç edip sanayi ürünleri ithal ettikleri düşünülürse, bu
ülkelerde geleneksel ihraç ürünleri alanındaki büyümenin ticareti artırıcı yönlü tüketim etkisi
doğuracağı anlaşılabilir. Bu da dış ticaret hadlerinin bozulmasına, böylece de ödemeler
bilançosu güçlüklerine ve ekonomik refah kayıplarına yol açabilir.
C. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması için ithalat kapasitesinin büyük önemi vardır. Bu
ülkeler kalkınmaları için gerekli yatırım mallarını, kendileri tarafından üretilmeyen ham
maddeleri ve ara mallarını yurt dışından ithal etmek zorundadırlar. Satın aldıkları işlenmiş
ürünlerin fiyatları yükselirken, sattıkları malların fiyatlarının yavaş artması ve hatta düşmesi,
bu ülkelerin ithalat kapasitelerini düşürerek kalkınmalarını olumsuz biçimde etkiler. Bu da
ülkede, bu günkü yoksulluğun ileride de sürmesi yönünde etkide bulunur.
•
Tüm bu sorunlar karşısında az gelişmiş ülkelere, kalkınma stratejisi
olarak üretimlerini tarımdan sanayiye kaydırmaları ve ihracat yapılarını
çeşitlendirmeleri önerilmektedir.

90

5.5. Ekonomik Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
•
Faktör arzındaki büyüme, artan faktörü göreceli ucuzlatarak onu yoğun
biçimde kullanan endüstrilerde maliyet düşüşüne ve üretim genişlemesine yol açar.
•
Bu ise karşılaştırmalı üstünlük yapısının o yönde değişmesi demektir.
•
Az gelişmiş ülkeler çoğunlukla, kalkınmanın ilk aşamalarında, sahip
oldukları zengin nüfus potansiyeline karşılık sermaye kıtlığı çekerler.
•
O bakımdan zorunlu olarak emek yoğun mallar ihraç ederler. Ancak bu
ülkelerin kalkınma planlarının ana amacı, hızlı bir sanayileşme ile sermaye kıtlığını
gidermek ve uzun dönemde ileri teknoloji ve sermeye yoğun mallar ihraç eden bir ülke
konumuna gelmektir.
•
Birçok sanayileşmiş ülkenin geçmişte buna benzer değişimler gösterdiği
görülmektedir.

5.6. Dış Ticaretin Dinamik Yararları
•

Üretim ve kaynak açığını karşılama
–
Kıt olan yatırım malları, ara malları, hammaddeler yurt dışından
ithal edilebilir.
–
Sermaye, işgücü, teknoloji ithal edilebilir.
•
İç ekonomideki ürün fazlasına çıkış (pazar) sağlama
•
Geniş bir piyasa hacmi
–
Kapalı ekonomilerde üretim iç piyasa hacmi ile sınırlıdır.
–
Geniş piyasa hacmi ölçek ekonomilerinden faydalanmayı
mümkün kılar.
–
İçsel ölçek ekonomileri
–
Dışsal ölçek ekonomileri
–
Geniş piyasa yabancı yatırımcıları da çekebilir.
•
Rekabet
–
Üretimde etkinliği artırır, teknolojiyi geliştirir, iş bilen becerikli
işadamları ortaya çıkar
•
İç piyasa talebini geliştirme
•
Ekonomik dinamizm
–
Ülkeler birbirine yaklaşır, tüketiciler birbirinin kullandıkları
mallardan haberdar olur, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar, farklı kalitede mallar talep
edilir, ekonomik yapılanmada buna göre değişiklikler ortaya çıkar. Bunlar
ekonomiye dinamizm kazandırır.
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Giriş
Teknolojik gelişme ile ortaya çıkan yeni üretim yöntemleri ile aynı miktar girdi
kullanılarak daha fazla mal üretilebilir.
Sabit verimler varsayımı altında (üretim
fonksiyonlarının doğrusal olması) teknolojik yenilikler üçe ayrılır: Sapmasız (Yansız)
Yenilikler, Emek Tasarrufu Sağlayan Yenilikler, Sermaye Tasarrufu Sağlayan Yenilikler.
Dünya pazarında ağırlıklı yeri bulunan bir ülkenin büyümesi, uluslararası fiyatları olumsuz
etkiler. Ticaret hadlerindeki bozulma, büyümenin büyümenin sağladığı refahın bir kısmının
kaybolmasına neden olur. Ticaret hadlerinde meydana gelen olumsuz etkinin, büyüme
nedeniyle oluşan refah artışından büyük olduğu durumlarda büyüme yoksullaşmaya neden olur.
Hint asıllı iktisatçı Jagdish Bhagwati, klasikleşmiş bir makalesinde büyümenin net olarak refah
düşüşüne yol açabileceği koşulları teorik olarak ortaya koymuş ve bu tür büyümeye
“yoksullaştıran büyüme” adını vermiştir.
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6.1. Teknolojik Gelişme
•
Teknolojik gelişme ile ortaya çıkan yeni üretim yöntemleri ile aynı
miktar girdi kullanılarak daha fazla mal üretilebilir.
•
Sabit verimler varsayımı altında (üretim fonksiyonlarının doğrusal
olması) teknolojik yenilikler üçe ayrılır:
–
Sapmasız (Yansız) Yenilikler
–
Emek Tasarrufu Sağlayan Yenilikler
–
Sermaye Tasarrufu Sağlayan Yenilikler
•
Teknoloji gelişmeleri daha çok emek tasarrufu sağlayıcı tipte olmaktadır.
•
Eğer bir sektörde yansız teknik gelişme olursa o sektörde üretim hacmi
genişler, diğer sektörde ise daralır.
•
Teknik yenilik bir sektörde yoğun olarak kullanılan faktörden tasarruf
sağlayıcı türde ise, o sektörde üretimi artırıcı ve diğer sektörde azaltıcı etkileri vardır.
(Rybczynski Teoremi)

6.1.1. Sapmasız Teknolojik Gelişme

Grafik 3: Sapmasız Teknolojik Gelişme


Emek ve sermayenin marjinal verimliliğinin aynı oranda arttığı
yeniliklerdir.
103


İki faktörden aynı oranda tasarruf sağlanır.

Faktör oranları FF iken üretici bb eş-ürün eğrisi üzerinde B noktasında
faktör bileşimini kullanır.

Sapmasız bir teknolojik gelişmeden sonra eş-ürün eğrisi b1b1 şeklinde
sola kayar. Faktör fiyatlarının değişmemesi durumunda denge noktası yine OX doğrusu
üzerinde bulunur.

Aynı miktarda mal üretimi için kullanılan girdi miktarı azalmakta fakat
faktör yoğunluğu değişmemektedir.

6.1.2. Emek Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme
•
Sermayenin marjinal verimliliğini emeğe göre daha fazla artıran
yeniliklerdir.
•
Emek faktörü açığa çıkar.

Grafik 4 : Emek Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme

•
Grafikte bb eş-ürün eğrisinin b1b1 olarak sol üst yönde kayması bu
durumu gösterir.
•
SERMAYE/EMEK oranı OX ‘ten OX1 ‘e yükselmiştir.
•
Bu durumda birim emek başına daha fazla sermaye kullanılmaktadır.
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6.1.3. Sermaye Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme
•
Emeğin marjinal verimliliğini sermayeye göre daha fazla artıran
yeniliklerdir.
•
Sermaye faktörü açığa çıkar.

Grafik 5: Sermaye Tasarrufu Sağlayan Teknolojik Gelişme


Grafikte bb eş-ürün eğrisinin b2b2 olarak sol aşağı yönde kayması bu
durumu gösterir.

SERMAYE/EMEK oranı OX ‘ten OX2 ‘e düşmüştür..

Bu durumda birim sermaye başına daha fazla emek kullanılmaktadır.

Emeğin marjinal verimliğini sermayeye göre daha fazla yükseltirler. Bu gibi
yeniliklerde emek birimi başına daha az sermaye kullanılır (emek sermayenin yerine geçirilir)
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ve böylece sermaye faktörü açığa çıkar. Gerçek hayatta yenilikler daha çok emek tasarrufu
sağlayıcı tipte olmaktadır. Bunun nedeni, teknolojinin sayıları birkaçı geçmeyen büyük sanayi
ülkeleri tarafından üretilmesi ve bu ülkelerin işgücü kıtlığı içinde bulunmalarıdır. Dolayısıyla
söz konusu ülkelerde araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin amacı sermayeyi, kıt ve
pahalı faktör olan insan gücünün yerine geçirecek yöntemlerin bulunmasıdır. Teknolojik
ilerlemenin bağımsız olmayıp ekonomik koşulların bir sonucu olduğunu savunan bu görüşe
Literatür’de “uyarılmış” teknolojik gelişme hipotezi adı verilir.Teknolojik yenilikler
uygulandıkları alan açısından, ya belli kesimlere özgü, ya da genel nitelikte olurlar. Birincisinde
yenilik, örneğin yalnız ihracat kesiminde veya ithalata rakip kesimde kullanılırken, diğerinde
her iki kesimde birden uygulanabilmektedir. Bir sektörde yansız teknik gelişme olursa, o
sektörde üretim hacmi genişler, diğer sektörde ise daralır. Teknik yenilik bir sektörde yoğun
olarak kullanılan faktörden tasarruf sağlayıcı türde ise, o sektörde üretimi artırıcı ve diğer
sektörde azaltıcı etkiler daha da güçlüdür. Emek-yoğun tekstil endüstrisinde emek tasarrufu
sağlayan yenilik, bu sektörlerde bir yansız yenilikten daha fazla tekstil üretimini artırır, makine
üretimini daraltır. Fakat emekle birlikte ihtiyaç duyulan sermaye (faktör fiyatlarındaki artı
dolayısıyla) makine endüstrisinden çekilecektir. dolayısıyla Rybczynski Teoreminde
açıklandığı üzere, yalnız bir faktörün artması durumundakine benzer üretim etkileri ortaya
çıkacak ve şiddetli bir ticareti artırıcı yönlü etki görülecektir. Bunun tersine, makine üretiminde
sermayeden tasarruf sağlayan teknik yenilikler de makine üretimini artırıcı ve tekstil üretimini
kısıcı, dolayısıyla da dış ticareti azaltıcı yönlü güçlü etki doğurur. Teknolojik ilerleme bir
sektörde daha az yoğun kullanılan faktörden tasarruf sağlayıcı nitelikte olursa, her türlü
sonucun ortaya çıkma olasılığı vardır. Çünkü burada birbirine ters iki etki kendini gösterir.
Birisi, teknik gelişmenin maliyetleri düşürmesidir. Diğeri ise, açığa çıkan faktörün, onu yoğun
kullanan öteki kesimde çalıştırılması zorunluluğu dolayısıyla ortaya çıkacak olan Rybczynski
etkisidir.

6.2. Büyüme Ticaret Hadleri ve Refah İlişkileri
•
Bu noktaya kadar görülen analizlerde küçük ülke varsayımı yapılmıştır.
•
Dünya pazarında ağırlıklı yeri bulunan bir ülkenin büyümesi, uluslararası
fiyatları olumsuz etkiler. Ticaret hadlerindeki bozulma, büyümenin büyümenin
sağladığı refahın bir kısmının kaybolmasına neden olur.
•
Buradaki önemli bir varsayım ise büyük ülkedeki ekonomik gelişmeye
karşılık, öteki ülkelerde bir değime olmadığı varsayılmaktadır.
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Grafik 6: Büyüme ve Ticaret Hadleri
•
Grafik ile göstermek gerekirse:
TR: Türkiye’nin motor karşılığı tekstil teklif eğrisi
US: Amerika’nın tekstil karşılığı motor eğrisidir.
Denge E noktasındadır.
OE’nin eğimi ise tekstilin motor cinsinden fiyatını verir. Ticaret Haddi.

Büyüme sonrasında ticaret hacmi OE ’den OD ’ye genişlemiş olsun.
Ülkenin motor talebi CC1 kadar
Ülkenin tekstil arzı SS1 kadar artmıştır.
ABD’nin talep ve arzı sabit kaldığından motor talebindeki ve tekstil arzındaki
artış nedeniyle ticaret hadleri Türkiye’nin aleyhine döner.

Ticarete karşıt yönlü büyümede ise ticaret hacmi daralır ve ticaret
hadleri iyileşir.

Teklif eğrisinin OTR2 biçiminde sola kayması sonucu teklif edilen tekstil
ve talep edilen motor azalır ve ticaret hadleri OH’den geçecek biçimde Türkiye lehine
değişir.

6.3. Yoksullaştıran Büyüme
Bir büyük ülkedeki üretim artışlarının birbirine ters iki etkisinin bulunduğu belirtilmişti.
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Ticaret hadlerinde meydana gelen olumsuz etkinin, büyüme nedeniyle oluşan refah
artışından büyük olduğu durumlarda büyüme yoksullaşmaya neden olur.
Hint asıllı iktisatçı Jagdish Bhagwati, klasikleşmiş bir makalesinde büyümenin net
olarak refah düşüşüne yol açabileceği koşulları teorik olarak ortaya koymuş ve bu tür büyümeye
“yoksullaştıran büyüme” adını vermiştir.

Grafik 7: Yoksullaştıran Büyüme
•
Başlangıçta ülkenin
A0 üretim noktası
C0 tüketim noktası
TT ilk durum ticaret hadleridir.

Ülkede büyük bir ticaret artırıcı yönlü büyümenin ortaya çıktığını
varsayalım. Tekstil üretiminde yüksek bir artış sağlayacak şekilde üretim olanakları
eğrisi dışa doğru genişler.

Bu ülkenin daha çok tekstil ihraç edip, daha çok makine ithal etmeyi
arzulaması ticaret hadlerini bozarak T1T1 haline getirir.

Ticaret hadlerindeki bozulma o derece şiddetlidir ki bundan doğan refah
kaybı, üretim genişlemesinden doğan refah kazancından yüksektir.
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Ekonominin bütünü açısından yoksullaştıran büyüme örneklerine rastlamak güç olsa da
bir ekonomi içindeki bazı sektörlerde ortaya çıkan gelişmelerin etkileri açısından bu modelde
açıklanana benzer durumlarla karşılaşılabilir. Diğer bir deyişle, belirli sektörlerdeki gelişmeler
o alanda çalışmaları çok olumsuz yönde etkileyebilir, hatta onların refahının gerilemesine bile
neden olabilir. Bunun bir uygulamasına örneğin, tarım kesiminde rastlanabilir. Tarımsal
üretimde ortaya çıkan aşırı bolluk çiftçiye zarar verir (King Kanunu veya Bolluk Paradoksu).
Çünkü artan üretim, tarım ürünleri talebinin esnek olmaması dolayısıyla, fiyatları düşürür (iç
ticaret hadlerinin bozulması) ve köylünün gerçek gelirinin azalmasına neden olabilir. Başka bir
deyişle, köylü için yüksek üretim, bazen düşük gelir ve artan yoksulluk anlamına gelmektedir.
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Giriş
Klasik büyüme modeli reel dünyadaki gelişmeyi doğru olarak modelleştirebildiği için
değil, ilk sistemli büyüme teorisi olduğundan dolayı önemlidir. Klasik büyüme teorisinde tüm
klasik iktisatçıların birleştiği noktalardan bir tanesi büyümenin iki aşamalı olmasıdır: Birinci
aşama Büyüme Aşaması, ikinci aşama Durgunluk Aşamasıdır. Kapitalist ekonominin kendi
içsel dinamiği sonucu bir “uzun dönem durgunluğu”na gireceğini öngören Klasikler’in
günümüz büyüme teorilerine kadar liberal öğretinin “son büyüme teorisyenleri” olduklarını
söylemek mümkündür. Çünkü Neo-Klasik İktisat büyümeyi ihmal etmiştir. Klasik büyüme
teorileri çok sayıda klasik düşünürün fikirlerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte teoriye
özellikle başlangıç niteliğinde en önemli katkıyı Ricardo yapmış olduğundan, klasik büyüme
teorisi Ricardo modeli başlığı altında da incelenir. Kötümser görünüşlü Ricardo Modeli’nin
arkasında İngiltere’nin 19. yüzyılın başlarındaki koşulları ve sorunları yer almaktadır.
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7.Klasik Büyüme Teorisi
Klasik büyüme modeli reel dünyadaki gelişmeyi doğru olarak modelleştirebildiği için
değil, ilk sistemli büyüme teorisi olduğundan dolayı önemlidir. Klasik büyüme modelini başta
A. Smith ve D. Ricardo olmak üzere T. R. Malthus, J. S. Mill, J. Mill, J. R. McCulloch ve N.
W. Senior gibi klasik düşünürler şekillendirmişlerdir. Klasik iktisadın kurucusu olan A.
Smith’in ortaya koyduğu model daha sonraları diğer klasik iktisatçılar tarafından
geliştirilmiştir. Klasik iktisada yapılan katkılar arasında en dikkati çekenler D. Ricardo
tarafından yapılanlardır. Kapitalist ekonominin kendi içsel dinamiği sonucu bir “uzun dönem
durgunluğu”na gireceğini öngören Klasikler’in günümüz büyüme teorilerine kadar liberal
öğretinin “son büyüme teorisyenleri” olduklarını söylemek mümkündür. Çünkü Neo-Klasik
İktisat büyümeyi ihmal etmiştir.
Klasik büyüme teorisi çok sayıda klasik düşünürün fikirlerini yansıtmakla birlikte A.
Smith ve D. Ricardo teoriye özellikle başlangıç niteliğinde katkı sağlayan düşünürler olarak
kabul edilmektedir. Klasik büyüme modelinin şekillenmesinde Ricardo modelinin etkisinin
büyük oranda hissedilmesinin yanı sıra model Ricardo modeli başlığı altında da
incelenebilmektedir. Diğer taraftan Smith’in görüşlerinin büyümenin seyri hakkında farklı
noktalar içermesi bakımından diğer klasik düşünürlerden ayrı bir model olarak ele alınması
uygun olacaktır.
Esasen yukarıda bahsi geçen iktisatçıların her biri ayrı olarak ele alınabilecek modeller
kurmuşlardır.

7.1. Klasik İktisadi Düşüncenin İktisadi Büyüme ile İlgili
Varsayımları
Klasik iktisadın varsayımları şu şekildedir:
• Emek tek üretim faktörü olarak kabul edilir ve homojendir. Sermaye biriktirilmiş ve
üretim aracı biçiminde somutlaştırılmış emek olarak, doğal kaynaklar da Tanrı’nın bir bağışı
olarak kabul edilir. Dolayısıyla da bir malın- mal da homojendir- fiyatı “emek-değer” teorisi ile
açıklanır.
• Ekonomide tam rekabet ve tam istihdam koşulları hakimdir.
• Malthus’un nüfus kanunu geçerlidir. (Malthus, nüfus kanununda nüfusun geometrik
olarak artarken, gıdanın aritmetik olarak artacağını ve dolayısıyla da büyümenin sınırı olduğunu
öne sürmektedir. Bu hipotezin testi için ampirik çalışmalara bakıldığı zaman ise Malthus’un
yanıldığı ortaya çıkmaktadır.)
• Emeğe ödenen ücret kısa dönemde emek arz ve talebine bağlı olarak değişken olsa bile
uzun dönemde Malthus’un nüfus kanunu dolayısıyla fizyolojik olarak gerekli olan asgari
seviyede sabittir.
• Ekonomi er ya da geç durgunluğa girecektir.
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• Tasarruf ve sermaye birikimi, karların yüksekliği nedeniyle yüksek kabul
edilmektedir.
• Sanayi kesiminde teknik ilerleme hızı yüksektir dolayısıyla sermayede artan verimler
kanunu ve emekte de, iş bölümü, uzmanlaşma, sermaye birikimi ve makineleşme sayesinde
artan verimler kanunu hakimdir. Öte yandan tarımda ise teknik ilerleme hızı çok düşük ve
üretimin artması durumunda daha az verimli topraklarda üretim yapılmaya başlanacağı için
hem emekte hem de sermayede azalan verimler yasası geçerlidir. Toplamda, tarım
kesimi daha yaygın olduğu için toplam hasılada azalan verimler kanunu geçerlidir.
Yukarıdaki varsayımlar klasik iktisat teorisinin geneli için yapılabilecek ve Ricardo’nun
görüşleri olarak kabul edilebilecek varsayımlardır. Fakat bazı klasik iktisatçılar bu
varsayımlardan ayrı görüşler benimseyebilmektedir. Mesela, Ricardo emek ve sermaye için
verimlilikleri incelerken sanayi ve tarım sektörleri ayrımına giderken Smith bu ayrıma
gitmemiş ve sermaye için azalan, emek için de artan verimler kanununu kabul etmiştir.
Ricardo’ya göre artan sermaye miktarı artan verimleri ortaya çıkarmaktadır. Halbuki Smith’de
sermaye azalan verimli olmaktadır. Malthus, Ricardo’nun büyüme teorisinde kabul ettiği
değişkenlere teknolojik yenilikleri de eklemiştir. Malthus’a göre makineler ve teknolojik
ilerleme büyümeyi kolaylaştırır fakat büyümeyi sonsuza kadar götüremez. Makineler malların
fiyatını düşürebildiği ve talebi arttırabildiği ölçüde büyümeyi etkileyebilir. J. S. Mill bu
varsayımlara inançların, alışkanlıkların, zihniyetin, örf ve adetlerin ve kurumların da ekonomiyi
etkileyebileceği fikrini eklemiştir.
Tüm bu farklılıklara rağmen klasik büyüme teorisinde tüm klasik iktisatçıların birleştiği
noktalardan bir tanesi büyümenin iki aşamalı olmasıdır: Birinci aşama Büyüme Aşaması, ikinci
aşama Durgunluk Aşamasıdır. Farklı görüşlerde farklı sebeplerle (nüfus artışı, sermaye stoku
artışı-yatırım artışı) başlayan ve yine tüm klasik iktisatçılarca kabul edilen kendiliğinden
(spontane) büyüme aşaması sonucunda yatırımlar artar ve sermaye stoku artarak üretimi arttırır.
Artan üretim sonucunda emeğe olan talep artar ve ücretler yükselir. Gelir artmasıyla birlikte
fiyatlar genel düzeyi de artar ve karlar tam istihdam düzeyinde denge durumundaki normal kar
düzeyinin üzerine çıkar. Buraya kadar olan kısım büyüme aşaması olarak adlandırılır. Artan
ücretler Malthusyen teoride nüfusun artması ile sonuçlanır ve emeğin arzı artacağından ücretler
düşer. Üretilen malların bir kısmı düşen ücretler sonucu üreticinin elinde kalacağından fiyatlar
düşer ve fazla kar gerileyerek normal düzeye düşer. Kardaki bu düşüş yatırımların sadece
yenilemeye yetecek seviyeye düşmesine ve dolayısıyla sabit sermaye stokuna sebep olur. Bu
aşamaya da durgunluk aşaması adı verilir. Durgunluk aşaması teoriye göre ne yazık ki
kaçınılmazdır. Ne teknik gelişmeler ne de ülkelerin dış ticarete açılmaları durgunluğu
engelleyebilir. Bu gibi gelişmeler ancak durgunluğu geciktirir. Ekonomi durgunluğa girdiğinde
üretim ve istidam düzeyi aynı sevide kalır.
Bu varsayımlara ve büyüme sürecine bakıldığı zaman emeğin tek üretim faktörü
sayılması ve günümüz büyüme modellerinin en önemli varsayımlarından olan eksik rekabetin
yerine tam rekabet koşullarının var olduğunun varsayılması klasik büyüme teorisini oldukça
yetersiz bırakmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmenin modelde yeri olmasına rağmen
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içselleştirilememiş olması ve etkilerinin sadece kısmi olacağı görüşü klasik büyüme teorisinin
günümüz üretimini açıklamasını imkansızlaştırmaktadır. Model büyüme teorisi olarak da
yetersiz kalmış ve tenkit almıştır. Tenkit edildiği hususların başında emeğin azalan verimliliği
gelmektedir. Emek, teoride tarım sektöründe azalan verime sahiptir ve tarımın ana üretim
kaynağı olmasından dolayı da toplamda azalan verime sahiptir. Öte yandan ise sanayi zaman
içerisinde önem kazanmış ve tarımın önüne geçmesi ile emek, toplamda artan verimler
kanununa dahil olmuştur. Diğer bir sapma da Malthusyen nüfus kanununda ortaya çıkmıştır.
Emek karşılığı olan ücret, nüfus artışlarına rağmen asgari fizyolojik seviyenin üzerinde
gerçekleşmiştir.
Klasik Büyüme Teorisini kısaca özetlersek; büyüme sermaye birikimine yani
yatırımlara bağlıdır. Ayrıca klasik iktisatçılara göre büyüme ancak kısa dönemde
gerçekleşmektedir. Uzun dönemde ise ekonominin durgunluk aşamasına geçmesi
kaçınılmazdır; çünkü uzun dönemde kâr hadlerinin düşmesi net yatırımları durdurmaktadır. Bu
sebeple de büyümenin uzun dönemli analizini yapmamışlardır.

7.2. Adam Smith’e Göre İktisadi Büyüme
A. Smith; büyüme sürecinde üretim girdileri paylarındaki değişimi incelemekte ve
büyümenin doğal üst sınırına ulaşılmasının nedenini bu değişime bağlamaktadır. Doğal
kaynakları zengin, yeni iskan edilmiş bir ülkeden hareketle; ekonomi gelişirken kâr haddi ile
ücret haddi arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Hem emek hem de sermaye için artan verim
kanununa dikkat çekerek büyüme için baslıca üç yol bulunduğunu ileri sürmektedir: Sermaye
birikimi, işbölümü ve uzmanlaşma, makineleşme. Smith’e göre bir ekonomide eğer sermaye
birikimi aynı kalırsa ekonomi durgunluğa sürüklenir. Yani üretim ve tüketim eşitlenir ve
büyüme durur. İşbölümü ve uzmanlaşmanın büyümeye etkisini ise dış ticaretle ilişkilendirmiş
ve bunu Mutlak üstünlük Teorisi ile açıklamaya çalışmıştır.
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MUTLAK ÜSTÜNLÜK
TEORİSİ
KUMAŞ

ŞARAP

1 işçi/1 saat

1 işçi/1 saat

ING

4 metre

1 litre

PORT

1 metre

2 litre

4 metre kumaş 4 litre şarap ile değiş tokuş edilirse
ING’nin kazancı 3 litre şarap
PORTEKİZ'in kazancı 2 metre kumaş olur.

Kısaca belirtmek gerekirse uluslar arası işbölümü büyümeyi hızlandırmada önemli bir
faktör sayılmaktadır. Smith’e göre iktisadi büyüme demek, makinelerin ve is bölümünün
sanayiye uyarlanması demektir. Makineleşmenin her kesime (tarım, sanayi,hizmetler)
uygulandığı ve her kesimde kişi basına reel gelir artısı sağladığı taktirde büyüme
gerçekleşecektir. Smith’in modelinin işleyişine bakacak olursak; başlangıçta kaynaklara oranla
sermaye stoku küçük olduğu için, kâr haddi yüksektir. Ayrıca sermaye birikimi süratli olduğu
için ücret haddi de yüksektir. Ancak sermaye stokunda görülen büyümeyle birlikte kâr haddi
düşmekte; nüfus artışı sermaye birikimini izlediği sürece ücret haddi yüksek kalmaktadır.
Nüfus artıp sermaye stoku büyüdüğünde ekonomi “toprak ve iklimi, kanunları ve kurumlarının
durumuna göre, elde edebileceği nihai zenginliğe” ulaşır. Smith’in teorisine göre iste bu
aşamada durgunluk baslar. Çünkü büyüme sonsuz değildir ve kâr haddi düşünce büyümenin
doğal sınırı olan durgunluk dönemine geçilir.
Dolayısıyla Smith’e göre büyüme kendi kendini besleyen bir süreçtir. Büyüme
sürecindeki ekonomilerde sermaye birikimi, nüfus ve gelir gittikçe artan bir hızla yükselir.
Ancak bu sürecin devamlılığından bahsetmek mümkün değildir. Yani ekonomi er yada geç
durgunluk dönemine girecektir.
Adam Smith'in büyüme hakkındaki görüşlerini özetlersek; kâr amacı güden
girişimcilerin tasarruf ve yatırımlarıyla sağlanan sermaye birikimi işbölümü ve uzmanlaşmaya,
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ve bunlarla birlikte gelen teknik gelişmeye yol açacaktır. Smith iş bölümünü ve sermaye
birikimini büyümenin temel faktörleri olarak görmüştür. Her işçinin tek iş üzerinde
yoğunlaşması o işçinin yeteneğini arttırır (toplu iğne örneği). İşçinin bir işten diğer işe geçişi
sırasında oluşacak zaman kaybı tasarruf edilir. İş gücünün verimliliğini arttıran makineler ve
aletler geliştirilip işe uygulanır. Piyasanın genişlemesi, işbölümü ve uzmanlaşmanın artması
içsel (firma içinden kaynaklanan avantajlar: nitelik artışı, parasal-teknolojik-yönetim
avantajları) ve dışsal (firma dışından örneğin sektördeki gelişmelerin sağladığı avantajlar)
ekonomiler yaratacak, böylece emekte azalan verimler değil, artan verimler kanunu geçerli
olacaktır. Sermaye için ise azalan verimler kanununun geçerli olduğu kabul edilmektedir. Ne
var ki, kârların düşmesi girişimcileri daha fazla tasarruf yapmaya zorlayacaktır. Emekte artan
verimler geçerli olduğuna göre, ücret fonlarının artması ve girişimciler arası rekabet dolayısıyla
kısa dönemde piyasa ücreti asgari fiziki seviyenin üstüne çıkabilecektir. Ücretlerin yükselmesi
ise nüfus-ücret ilişkisi dolayısıyla, uzun dönemde nüfusun artmasına neden olacaktır.
Adam Smith'e göre, gelişme kendini besleyen bir süreçtir. Bu süreç içine giren
ekonomilerde sermaye birikimi, nüfus ve gelir gittikçe artan bir hızla yükselir. Ancak, artan
verim sonuna kadar devam etmez; kârlar ergeç sıfıra düşecek, sermaye birikimi ve bununla
birlikte nüfus ve gelir artışı duracak, böylece de ekonomi durgunluk safhasına girecektir.
İlerleme döneminde, toplumun erişebileceği bütün servete erişmezden önce fakat erişmek için
ilerlerken, çalışan fakir halkın çoğunun durumu en mutlu ve en rahattır. Toplumdaki bütün
katlar için, ilerleme safhası mutlu ve arzulanır dönemdir. Durgunluk dönemi karanlık, gerileme
dönemi melankoliktir. Adam Smith'de ekonominin gelişmesi şekil 4.1.’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1. Adam Smith'de Ekonominin Gelişmesi

Şekilde A, bir ülke ekonomisinin kültürel, kurumsal nedenlerle düşük düzey durağan
denge halini göstermektedir. B, doğal hürriyet ortamının sağlanması nedeniyle, bir ülke
ekonomisinin iktisadi büyüme dönemini göstermektedir. C, zenginleşmenin doğal sınırına
ulaşan bir ülke ekonomisinin bu doğal üst sınırda durağan dengeye takılıp kalması halidir.
Adam Smith'e göre,C durumuna hiçbir ülke ekonomisi ulaşamamıştır ve bu durum gelecekte
ortaya çıkacaktır. Adam Smith, A durumundaki ülkelere Çin ve Osmanlı'yı, B durumundaki
ülkelere o dönemki İngiltere ve Kuzey Amerika'yı örnek verir.
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7.3. Ricardo Modeli
Klasik büyüme teorileri çok sayıda klasik düşünürün fikirlerini yansıtmaktadır. Bununla
birlikte teoriye özellikle başlangıç niteliğinde en önemli katkıyı Ricardo yapmış olduğundan,
klasik büyüme teorisi her zaman Ricardo modeli başlığı altında incelenir. Kötümser görünüşlü
Ricardo Modeli’nin arkasında İngiltere’nin 19. yüzyılın başlarındaki koşulları ve sorunları yer
almaktadır.
Temel varsayımlarının ayrıntılarını bir kenara bırakacak olursak, aynı zamanda bir makro
ekonomik gelir dağılımı modeli olan Ricardo Büyüme Modeli, iki ilkeye dayanmaktadır.
Birinci ilke, toprak sahiplerinin toplam hasıladan aldıkları payın (rant payının) açıklanmasına
yardım eder. İkinci ilke toplam hasıladan geri kalan kısmın ücret ve kar olarak nasıl
dağıtılacağını belirtir. Büyümeyi durdurup ekonomiyi durgunluğa sokacak mekanizma
toplumdaki üç sınıfın (emekçi, girişimci, toprak sahibi) gelir dağılımından aldıkları payların
değişimidir. Ricardo Modelinin temel varsayımları büyüme tecrübelerine uymamaktadır.
D. Ricardo’ya göre sanayi sektöründeki verimlilik artışının sürekli olması olanaksızdır.
Günün birinde tarım sektöründeki artan maliyetler nedeniyle ücret düzeyi artacak, kar oranları
ise düşecek ve sonunda ekonomik büyüme duracaktır. Çünkü yatırımlara neden olan faktör
kar güdüsüdür, kar oranı düşerse büyüme duracaktır.

7.3.1. Ricardo Modeli’nin Varsayımları
*Tasarruf ve sermaye birikimi, başlangıçta karların yüksek olmasıyla hızlıdır.
*Sanayide teknik ilerleme hızlıdır. Bu da işgücü için artan verim kanununu geçerli kılmaktadır.
*Tarımda ilerleme yavaştır. Tarımda da azalan verimler söz konusudur. Sanayideki artış,
tarımdaki artışı yenemediğinden, ekonominin tümünde azalan verim söz konusudur.
*İşgücü
ve
sermaye
içsel
olarak
büyürken,
toprağın
arzı
sabittir.
*Ücretler kısa dönemde işgücü arzı ve talebi tarafından belirlenirken uzun dönemde asgari ücret
düzeyinde
sabit
kalma
eğilimindedir.(Malthus’un
nüfus
kuramı
geçerlidir.)
*Ekonomi
daima
tam
istihdam
ve
rekabet
koşullarında
çalışır.
*İşgücü emek arz ve talebiyle belirlenen piyasa ücret haddi, doğal ücrete yaklaşma
eğilimindedir. Piyasa ücreti doğal ücretin üzerine çıkarsa nüfus artar, işgücü arzı artar, ücretler
düşer.
Tersinde
de
doğumlar
azalır,
işgücü
azalır,
ücret
artar.

7.3.2. Ricardo Büyüme Modelinin İşleyişi
Ricardo büyüme modelinin işleyişine baktığımızda; modele azalan verimler kanununu
ekleyerek Smith’in büyüme teorisindeki açıkları kapattığını söyleyebiliriz. Ricardo’nun
teorisine göre (faiz haddinin üzerinde olan) kâr haddi kapitalistleri tasarruf yaparak sermaye
birikimine teşvik etmektedir. Başlangıçta ücret haddi doğal düzeyinde ise tasarruflar yoluyla
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ücret fonunun büyümesi ücret haddini bu düzeyin üzerine çıkarmaktadır. Fakat nüfus ücrete
bağlı olarak değiştiği için, doğal ücret haddinin üzerindeki bir ücret haddi nüfus artısını
uyaracaktır. Ücret fonu sabit iken nüfus artısı emek arzında artışa sebep olacağından ücret haddi
doğal ücret haddine inecektir. Ricardo’nun modelinde emek ve sermaye için azalan verim
kanunu geçerliyken; Smith emek için artan, sermaye için azalan verim kanununun geçerliliğini
savunmaktadır. Ancak bunun yanında gıda maddeleri fiyatları yükseldiği için nakdi ücretlerin
aynı oranda yükselmiş olması gerekir. Tarımda azalan getiriden dolayı gıda maddelerinin reel
fiyatları arttığı halde, sanayide söz konusu olan sabit getiri böyle bir artısı gerekli
kılmamaktadır. Ancak rekabet hem tarımda hem de sanayide nakdi ücretleri eşitlediği için,
sanayide de mamul fiyatları aynı iken nakdi ücret haddinin yükselmesi bir birim emek ve kapital
üzerindeki kâr haddini azaltır. Tarımsal ürünlerin fiyatları yükseldiği halde nakdi ücret haddinin
yükselmesi tarımda da kâr haddini azaltır. Rekabet düzeni ise tarım ve sanayide kâr haddini
eşitler. Kâr haddi (bir minimum risk primini karşılayacak düzeye) düştüğünde birikim ve
büyüme duracak ve ekonomi uzun dönem durgunluk aşamasına girmiş olacaktır. Böylece
Ricardo büyüme sürecinde üretim girdileri arasında bölüşümü belirleyen kanunları incelerken
ekonominin uzun dönem durgunluğa nasıl girdiğini dinamik ve kapsamlı bir çerçevede
açıklamaktadır.
Ricardo’nun büyüme modeli de Smith’in büyüme modelinde olduğu gibi büyümenin
sermaye birikimine bağlı olduğu görüsüne dayanmaktadır. Sermaye birikimini uyaran ise kâr
motifidir.
Sanayi devriminin ilk yıllarında tasarruf ve sermaye birikiminin yüksek olduğu,
sanayide teknik ilerlemelerin hız kazandığı, tarım kesiminde verimin düşük olduğu, ücretlerin
asgari bir düzeyde sabit olup tam istihdam koşullarının geçerli Smith’e göre “ekonominin
erişebileceği nihai servete eriştiği değil de buna erişmek için çalıştığı asama en mutlu
dönemdir..
Malthus’un nüfus kanununa göre nüfus kendi haline bırakılırsa ve yüksek ücret
düzeyinde geometrik artıs gösterirken gıda aritmetik artış sergilemektedir. Buna göre Malthus
tarım kesininde azalan verim kanununun geçerli olacağını savunmaktadır.
Ricardo'nun modelinde herhangi bir ekonomi kendiliğinden ve doğal gelişme
sonucunda durgun ekonomi evresine girecektir. Ekonominin gidişini iki evreye ayırabiliriz. 1)
Gelişme evresi 2) Durgun durum evresi
Gelişme evresinde kârlar yüksektir. Bu sebeple de sermaye birikiminin hızı yüksektir.
Fakat, kaliteli arazi kıt olduğundan ve gittikçe daha verimsiz toprakları işlemek mecburiyetinde
kalındığı için emek ve sermayede azalan verimler kanunu geçerli olacaktır. Durgun durum
evresinde ise, normalin üstündeki kârlar, dolayısıyla da yatırımlar sıfır olacaktır. Sadece
yenileme yatırımları yapılacaktır. Gelişme evresinde kârlar ve ücret fonu yüksek olduğuna göre,
girişimcilerin emek istihdamı konusunda aralarındaki rekabet ücretleri yükseltecek ve kısa
dönemde piyasa ücretleri asgari geçim seviyesinin üzerine çıkabilecektir. Fakat bu durumda
uzun dönemde nüfus mutlaka artacak, ücretler tekrar asgari geçimlik seviyesine düşecek ve
durgunluk evresinde ise artık nüfus artışı duracaktır. Yani durgunluk evresinde; yatırımlar ile
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nüfus artış haddi sıfır, toplam hasıla ve kişi başına hasıla sabit olacak, ücretler ise asgari
geçimlik seviyesinde bulunacaktır.

Şekil 4.2. Ricardo’da Ekonominin Durgunluk Noktasına Gidişi

İşgücü nüfusu P0 olduğu zaman, asgari ücret seviyesi gerçek ise rant ödemelerinden
sonra toplam hasıladan kalan fazlalık MN mesafesidir. Girişimciler arasındaki rekabet ve
emeğin kıt oluşu yüzünden piyasa ücreti artacak ve bu fazlalığın tamamı emeğe verilecektir.
Yani toplam ücret ödemeleri NP0 kadar olacaktır. Böylece, asgari ücret geçimlik seviyenin
üstüne çıktığı için uzun dönemde nüfus artacak (şekilde P1 seviyesi) ve işçiler arasındaki
rekabet dolayısıyla bu toplam nüfusun istihdamı için yine asgari geçimlik ücret geçerli
olacaktır. Fakat, istihdam edilen emeğin artması ile toplam hasıla artacak ve bu seferde OP
miktarı kadar bir fazlalık ortaya çıkacaktır. Bu süreç ekonomi E noktasına gelene kadar devam
eder. Yani Ricardo'nun modelinde iktisadi büyüme kâr haddinin azalması nedeniyle tıkanır.
Şekil 4.2.'de teknolojik gelişmenin olmadığı varsayılıyor. Şekil 4.3.’te ise teknolojik
gelişmenin ortaya çıkmasının ekonominin tıkanma noktasını ileriye attığı ama önleyemediği
durum gösterilmiştir.
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Giriş
Klasik büyüme teorileri çok sayıda klasik düşünürün fikirlerini yansıtmaktadır. Bununla
birlikte teoriye özellikle başlangıç niteliğinde en önemli katkıyı Ricardo yapmış olduğundan,
klasik büyüme teorisi Ricardo modeli başlığı altında da incelenir. Kötümser görünüşlü Ricardo
Modeli’nin arkasında İngiltere’nin 19. yüzyılın başlarındaki koşulları ve sorunları yer
almaktadır. Thomas Robert Malthus (1776-1834), '' yaratılmışlar'' için en iyi olanı temin etmek
''yaratanın'' isteğidir ve bütün insanlık bu amaca ulaşmak için çalışmalıdır demektedir. Dini
düşünceden kaynaklanan faydacı bir felsefe taraftarıdır. Malthus diğerlerine göre kötümser
olup, insanın mükemelliğini kuşku ile karşılamıştır. Marx’ın çalışmalarında klasik iktisat
teorisinden daha genel bir teori oluşturma eğilimi olsa da, ‘işçi sınıfı’nın yaşadığı ‘sömürü’
Marx’ın eserlerinde siyasi eğilimlerin olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Marx, kendine
hedef olarak emeğin sömürüsü üzerine kurulmuş kapitalist sistemi almıştır. Marx’ın en dikkat
çeken yazılarındaki göndermelerin çoğu klasik iktisadi düşünceyi hedef almıştır. Buna rağmen,
kendi teorisinin özünü de klasik iktisat oluşturmaktadır. Bunu en açık şekilde Ricardo’dan
aldığı ve ürün fiyatlandırması için kullandığı emek-değer teorisinde görebiliriz Marx modelinde
de, Ricardo modelinde olduğu gibi, aşırı sermaye birikimi dolayısıyla, kâr hadlerinin düşme
eğilimi göstereceği görüşü yer almıştır. Fakat klasik modelde bu görüş “azalan verim
kanunu”na dayandırıldığı halde, Marx’ın açıklamaları, kapitalizm geliştikçe sabit sermayenin
değişken sermaye oranında meydana gelecek artışa bağlanmaktadır.
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8.1. Ricardo Modeli
Klasik büyüme teorileri çok sayıda klasik düşünürün fikirlerini yansıtmaktadır. Bununla
birlikte teoriye özellikle başlangıç niteliğinde en önemli katkıyı Ricardo yapmış olduğundan,
klasik büyüme teorisi her zaman Ricardo modeli başlığı altında incelenir. Kötümser görünüşlü
Ricardo Modeli’nin arkasında İngiltere’nin 19. yüzyılın başlarındaki koşulları ve sorunları yer
almaktadır.
Temel varsayımlarının ayrıntılarını bir kenara bırakacak olursak, aynı zamanda bir makro
ekonomik gelir dağılımı modeli olan Ricardo Büyüme Modeli, iki ilkeye dayanmaktadır.
Birinci ilke, toprak sahiplerinin toplam hasıladan aldıkları payın (rant payının) açıklanmasına
yardım eder. İkinci ilke toplam hasıladan geri kalan kısmın ücret ve kar olarak nasıl
dağıtılacağını belirtir. Büyümeyi durdurup ekonomiyi durgunluğa sokacak mekanizma
toplumdaki üç sınıfın (emekçi, girişimci, toprak sahibi) gelir dağılımından aldıkları payların
değişimidir. Ricardo Modelinin temel varsayımları büyüme tecrübelerine uymamaktadır.
D. Ricardo’ya göre sanayi sektöründeki verimlilik artışının sürekli olması olanaksızdır.
Günün birinde tarım sektöründeki artan maliyetler nedeniyle ücret düzeyi artacak, kar oranları
ise düşecek ve sonunda ekonomik büyüme duracaktır. Çünkü yatırımlara neden olan faktör kar
güdüsüdür, kar oranı düşerse büyüme duracaktır.

8.1.1. Ricardo Modeli’nin Varsayımları
*Tasarruf ve sermaye birikimi, başlangıçta karların yüksek olmasıyla hızlıdır.
*Sanayide teknik ilerleme hızlıdır. Bu da işgücü için artan verim kanununu geçerli
kılmaktadır.
*Tarımda ilerleme yavaştır. Tarımda da azalan verimler söz konusudur. Sanayideki artış,
tarımdaki artışı yenemediğinden, ekonominin tümünde azalan verim söz konusudur.
*İşgücü ve sermaye içsel olarak büyürken, toprağın arzı sabittir.
*Ücretler kısa dönemde işgücü arzı ve talebi tarafından belirlenirken uzun dönemde asgari
ücret düzeyinde sabit kalma eğilimindedir.(Malthus’un nüfus kuramı geçerlidir.)
*Ekonomi daima tam istihdam ve rekabet koşullarında çalışır.
*İşgücü emek arz ve talebiyle belirlenen piyasa ücret haddi, doğal ücrete yaklaşma
eğilimindedir. Piyasa ücreti doğal ücretin üzerine çıkarsa nüfus artar, işgücü arzı artar,
ücretler düşer. Tersinde de doğumlar azalır, işgücü azalır, ücret artar.

8.1.2. Ricardo Büyüme Modelinin İşleyişi
Ricardo büyüme modelinin işleyişine baktığımızda; modele azalan verimler kanununu
ekleyerek Smith’in büyüme teorisindeki açıkları kapattığını söyleyebiliriz. Ricardo’nun
teorisine göre (faiz haddinin üzerinde olan) kâr haddi kapitalistleri tasarruf yaparak sermaye
birikimine teşvik etmektedir. Başlangıçta ücret haddi doğal düzeyinde ise tasarruflar yoluyla
ücret fonunun büyümesi ücret haddini bu düzeyin üzerine çıkarmaktadır. Fakat nüfus ücrete
bağlı olarak değiştiği için, doğal ücret haddinin üzerindeki bir ücret haddi nüfus artısını
uyaracaktır. Ücret fonu sabit iken nüfus artısı emek arzında artışa sebep olacağından ücret haddi
doğal ücret haddine inecektir. Ricardo’nun modelinde emek ve sermaye için azalan verim
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kanunu geçerliyken; Smith emek için artan, sermaye için azalan verim kanununun geçerliliğini
savunmaktadır. Ancak bunun yanında gıda maddeleri fiyatları yükseldiği için nakdi ücretlerin
aynı oranda yükselmiş olması gerekir. Tarımda azalan getiriden dolayı gıda maddelerinin reel
fiyatları arttığı halde, sanayide söz konusu olan sabit getiri böyle bir artısı gerekli
kılmamaktadır. Ancak rekabet hem tarımda hem de sanayide nakdi ücretleri eşitlediği için,
sanayide de mamul fiyatları aynı iken nakdi ücret haddinin yükselmesi bir birim emek ve kapital
üzerindeki kâr haddini azaltır. Tarımsal ürünlerin fiyatları yükseldiği halde nakdi ücret haddinin
yükselmesi tarımda da kâr haddini azaltır. Rekabet düzeni ise tarım ve sanayide kâr haddini
eşitler. Kâr haddi (bir minimum risk primini karşılayacak düzeye) düştüğünde birikim ve
büyüme duracak ve ekonomi uzun dönem durgunluk aşamasına girmiş olacaktır. Böylece
Ricardo büyüme sürecinde üretim girdileri arasında bölüşümü belirleyen kanunları incelerken
ekonominin uzun dönem durgunluğa nasıl girdiğini dinamik ve kapsamlı bir çerçevede
açıklamaktadır.
Ricardo’nun büyüme modeli de Smith’in büyüme modelinde olduğu gibi büyümenin
sermaye birikimine bağlı olduğu görüsüne dayanmaktadır. Sermaye birikimini uyaran ise kâr
motifidir.
Sanayi devriminin ilk yıllarında tasarruf ve sermaye birikiminin yüksek olduğu,
sanayide teknik ilerlemelerin hız kazandığı, tarım kesiminde verimin düşük olduğu, ücretlerin
asgari bir düzeyde sabit olup tam istihdam koşullarının geçerli Smith’e göre “ekonominin
erişebileceği nihai servete eriştiği değil de buna erişmek için çalıştığı asama en mutlu
dönemdir..
Malthus’un nüfus kanununa göre nüfus kendi haline bırakılırsa ve yüksek ücret
düzeyinde geometrik artıs gösterirken gıda aritmetik artış sergilemektedir. Buna göre Malthus
tarım kesininde azalan verim kanununun geçerli olacağını savunmaktadır.
Ricardo'nun modelinde herhangi bir ekonomi kendiliğinden ve doğal gelişme
sonucunda durgun ekonomi evresine girecektir. Ekonominin gidişini iki evreye ayırabiliriz. 1)
Gelişme evresi 2) Durgun durum evresi
Gelişme evresinde kârlar yüksektir. Bu sebeple de sermaye birikiminin hızı yüksektir.
Fakat, kaliteli arazi kıt olduğundan ve gittikçe daha verimsiz toprakları işlemek mecburiyetinde
kalındığı için emek ve sermayede azalan verimler kanunu geçerli olacaktır. Durgun durum
evresinde ise, normalin üstündeki kârlar, dolayısıyla da yatırımlar sıfır olacaktır. Sadece
yenileme yatırımları yapılacaktır. Gelişme evresinde kârlar ve ücret fonu yüksek olduğuna göre,
girişimcilerin emek istihdamı konusunda aralarındaki rekabet ücretleri yükseltecek ve kısa
dönemde piyasa ücretleri asgari geçim seviyesinin üzerine çıkabilecektir. Fakat bu durumda
uzun dönemde nüfus mutlaka artacak, ücretler tekrar asgari geçimlik seviyesine düşecek ve
durgunluk evresinde ise artık nüfus artışı duracaktır. Yani durgunluk evresinde; yatırımlar ile
nüfus artış haddi sıfır, toplam hasıla ve kişi başına hasıla sabit olacak, ücretler ise asgari
geçimlik seviyesinde bulunacaktır.
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Şekil 4.2. Ricardo’da Ekonominin Durgunluk Noktasına Gidişi

İşgücü nüfusu P0 olduğu zaman, asgari ücret seviyesi gerçek ise rant ödemelerinden
sonra toplam hasıladan kalan fazlalık MN mesafesidir. Girişimciler arasındaki rekabet ve
emeğin kıt oluşu yüzünden piyasa ücreti artacak ve bu fazlalığın tamamı emeğe verilecektir.
Yani toplam ücret ödemeleri NP0 kadar olacaktır. Böylece, asgari ücret geçimlik seviyenin
üstüne çıktığı için uzun dönemde nüfus artacak (şekilde P1 seviyesi) ve işçiler arasındaki
rekabet dolayısıyla bu toplam nüfusun istihdamı için yine asgari geçimlik ücret geçerli
olacaktır. Fakat, istihdam edilen emeğin artması ile toplam hasıla artacak ve bu seferde OP
miktarı kadar bir fazlalık ortaya çıkacaktır. Bu süreç ekonomi E noktasına gelene kadar devam
eder. Yani Ricardo'nun modelinde iktisadi büyüme kâr haddinin azalması nedeniyle tıkanır.
Şekil 4.2.'de teknolojik gelişmenin olmadığı varsayılıyor. Şekil 4.3.’te ise teknolojik
gelişmenin ortaya çıkmasının ekonominin tıkanma noktasını ileriye attığı ama önleyemediği
durum gösterilmiştir.
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8.2. Malthus’un Büyüme Teorisi
Thomas Robert Malthus (1776-1834), '' yaratılmışlar'' için en iyi olanı temin etmek
''yaratanın'' isteğidir ve bütün insanlık bu amaca ulaşmak için çalışmalıdır diyen bir kimse olup,
dini düşünceden kaynaklanan faydacı bir felsefe taraftarıdır. Malthus; Godwin ve Condorcet
tarafından ileri sürülen altın çağa ulaşmanın, nüfustaki artış nedeniyle mümkün olmayacağını
belirtmiştir. Dahası, Malthus diğerlerine göre kötümser olup, insanın mükemelliğini kuşku ile
karşılamıştır.
Nüfus artışının gelecekte gıda arızının yetersizliğine neden olacağını belirtmiştir. Nüfus
geometrik bir dizi halinde artarsa gıda’nın artışı aritmetik bir dizi şeklinde olacak ve bu ikisi
arasındaki fark giderek büyüyecektir.
Malthus (1798) ''Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme'' adlı eserinde sürekli bir nüfus
artışının gelecekte gıda yetersizliğine neden olacağını ve bunun da insanlığın refahını tehdit
eden ciddi bir tehlike oluşturacağını belirtmiştir. Malthus'un teorisine göre, eğer nüfus artışı
kontrol altına alınamazsa, nüfus geometrik bir dizi halinde artmaya devam ederken; yiyecek
maddelerinin artışı aritmetik bir dizi halinde olacaktır. Böylece, bu iki dizi arasındaki fark
giderek büyüyecektir.
Malthus, yirmi beş yılı bir dönem kabul ederek nüfus artışı ile yiyecek artışı arasındaki
ilişkiyi şöyle izah etmiştir:

Yıl

1

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Nüfus

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

Yiyecek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Yukarıdaki ilişkiye göre, eğer kontrol altına alınamazsa nüfus 225 yılda 512 misli
artacak, buna karşılık yiyecek miktarı aynı dönemde yalnızca 10 misli artacaktır. Malthus'tan
önce William Godwin (1756-1836) ve Marquis de Condorcet (1743-1794) nüfusla ilgili
görüşlerini belirtmişlerdir. Godwin'e göre ''insanlar aklın üstünlüğünü kabul etmekle faziletli
olabilirler. Akıl da bilgiye dayanır ve bilgi alanında sahip olunacak ilerlemenin de sınırı yoktur''.
Böylece, nüfus baskısı aklın önderliğindeki yeryüzü cenneti için herhangi bir baskı ve tehdit
oluşturmaz. Yine, Godwin insan toplumunda bir ilke olduğunu ileri sürer. Bu ilkeye göre nüfus,
yaşam için gerekli olan araçların daima altında kalır. Buna karşın eğer bir nüfus baskısı ortaya
çıkarsa, bu doğanın gerekli ürünleri vermeyi acımasızca reddetmesi değil, yanlış kurumlar
nedeniyle olur. Bu gibi kurumlar yüzünden Avrupa'da tarımsal üretimin ''ülkesel monopoller''
tarafından sınırlandırıldığını belirtir. (Zira monopol, kısa ve uzun dönemde ortalama masraflar
azalmaya devam ettiği halde, fiyatı yüksek tutmak ve karını arttırmak amacıyla üretimini suni
olarak kısar ve aşırı kapasiteye neden olur. Monopol, tam rekabet şartları altındaki firmalar gibi
üretimlerini ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasına kadar arttırmaz. Bu nedenle
kaynakların bir kısmının atıl kalmasına neden olarak aşırı kapasiteye yol açar. Bununla birlikte,
Godwin, artan tarımsal prodüktivitenin daha yüzyıllarca artmaya devam edecek olan nüfusu
besleyebileceğini ifade ederek, ''toprak ne zaman daha fazla bir nüfusu kabul etmezse, insan da
o zaman sayıca artmayı durdurur'' der. Yine, zaman içerisinde yiyecek maddeleri üretimi
artarken doğum oranının azalacağını belirtir. Ayrıca insan oğlunun gelecekte suni yiyecekler
üretebileceğini ve makinenin tarımda kullanılarak verimliliğin arttırılabileceğini belirtmiştir.
Godwin gibi, Fransız devriminin önde gelen isimlerinden Morquis de Condorcet (17431794), ilmin göstereceği gelişmenin sınırsız olacağına inanmıştır. Eğitimin önemini
vurgulayarak, bilim ve teknolojinin eğitimle gerçekleşeceğini belirtmiştir. Bu sayede mevcut
toprakların daha çok insanı barındırmakla kalmayıp aynı zamanda herkesin daha az çalışarak
ve daha fazla üreteceğini ifade etmiştir. Bu nedenle, Condorcet'e göre nüfus artışı bu yeryüzü
cennetinin oluşumunu engellemeyecektir. Nüfus artışıyla eş anlı olarak artan insan bilgisi
(yüksek beşeri sermaye) daha çok sayıda insanın geçimini sağlayabilecek yeni yöntemler
geliştirecektir. Buna rağmen, eğer nüfus geçim sınırına yaklaşırsa, insan aklı nüfus artışını
önleyici tedbirler alacaktır. Burada, Malthus açıkça söz etmese de toprakta azalan verimlerin
ortaya çıkacağını ve doğanın giderek artan nüfusu besleyemeyeceğini ima etmektedir. Böylece,
Malthus'un modeli iki temel unsura sahiptir: Birincisi, üretim faktörlerinden olan toprağın arzı
sabit olup, azalan verimler sergilemesi ve ikincisi, nüfus artış oranı üzerinde hayat standardının
pozitif etkisinin olmasıdır. Malthusgil model teknolojik değişmelerin veya uygun toprağın
yokluğunda nüfus hacminin kendi kendini dengeleyeceği (self-equilibrating) negatif bir
geribeslemeye sahip olduğunu belirtir. Yani, bir yandan nüfus artarken diğer yandan
toprak/nüfus oranı ve ücretler düşer. Teknoloji statik olduğunda nüfus kendi kendini dengeler.
Öte yandan, mevcut (ulaşılabilir) kaynaklar artsa dahi fert başına gelir seviyesi uzun dönemde
değişmeyecektir. Çünkü daha iyi teknoloji veya daha fazla toprak; daha az zengin olan daha
fazla nüfusa neden olacaktır. Yukarıda kısaca özetlediğimiz Malthus'un 18.yüzyıldaki
öngörüsünden bugün gelinen noktaya baktığımızda, dünya nüfusunun hızla artmaya devam
ettiği, dünya ekonomisinin büyüdüğü ve öte yandan dünyanın ekonomik, politik ve kültürel
bazda küreselleşme sürecini yaşadığı gerçeği ile karşı karşıya olduğumuzu görürüz. 20.
yüzyılda dünya nüfusu hızla artarken, tüm iktisat tarihçilerine göre ülkeler insanlık tarihinde
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emsali olmayan bir ekonomik büyüme sergilemişlerdir. Birçok ülkede nüfusun büyük bir kısmı
hiçbir zaman bu yüzyılda olduğu kadar maddi refaha katkıda bulunmamıştır. Buna karşılık,
19.yüzyıl ekonomik büyümesi özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile karşılaştırıldığında
soluk kalır.
Altın standardının en parlak döneminin yaşandığı 1870 ve 1913 arasında,
endüstrileşmeye liderlik eden Fransa, Almanya, Birleşik Amerika ve İngiltere’de fert başına
milli gelir yıllık ortalama %1.5 artmıştır. 1950 ve 1994 arasında fert başına milli gelir aynı
ülkelerde yıllık ortalama %2.5 artmıştır. Böylece, %1.5’lik bir büyüme oranıyla bu ülkelerde
fert başına milli gelirin iki katına çıkması 47 yıl gerektirirken, %2.5’lik büyüme oranı ile milli
gelirin iki katına çıkması yalnızca 28 yıl alacaktır (bu süre çiftleme kuralına göre şöyle
hesaplanır; süre=(ln(2)x100)/ büyüme oranı, yani (0.693147x100)/1.5= 47 olur). Öte yandan,
özellikle 1950’den sonra Doğu Asya ve Güney-Doğu Asya ülkelerinin çoğu %5’den daha fazla
ortalama büyüme oranlarına ulaşmışlardır. Bu büyüme hızıyla fert başına milli gelirin iki katına
ulaşması, yukarıdaki kurala göre 15 yıldan daha az bir zaman alacaktır. Bununla birlikte,
Asya’nın tüm ülkelerinde (Endonazya, Hindistan) büyüme bu denli güçlü değildir ve dünyanın
bazı bölgelerinde ekonomik büyüme olmamıştır. Brezilya gibi, bireysel bazı ülkeler geçici
olarak güçlü bir büyüme oranına ulaşsalar da, Latin Amerika’da 1950’den bu tarafa ortaya
konulan ekonomik büyüme, endüstrileşmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinden daha zayıftır.
Afrika'daki çoğu ülkelerde de fert başına milli gelir 1970’lerdeki seviyesinin altındadır.
Ekonomik büyümenin 20.yüzyılda olduğu gibi gelecekte de bu dinamikliğini sürdürüp
sürdüremeyeceği hususunda güvenilir bir tahminde bulunulması güçtür. Bazı Asya
ülkelerindeki son kriz ekonomik büyümenin sürekliliğine ait bir garantinin olmadığını
göstermesi açısından önemlidir. Özetle, 20. yüzyılın büyüme oranı yalnızca karşılaştırmalı
yüksek hızından dolayı değil, son elli yılda uluslararası alanda gözlemlenen ekonomik
büyümedeki büyük farklılıklar nedeniyle de önemlidir. Ekonomik büyümedeki bu farklılıkların
açıklanabilmesi, Malthusgil durağanlıktan modern ekonomik büyümeye geçişin açıklanması
bakımından da büyük önem arzetmektedir. Dünya nüfusu M.Ö.200 ve M.S. 1100 yılları
arasında yavaş fakat sürekli bir artış göstermiştir. Bu artış 1700 yılına kadar nisbeten daha yavaş
bir şekilde devam etmiş ve 1700-1850 arası 150 yıllık dönemde ise iki kat artarak dünya nüfusu
1,2 milyara ulaşmıştır. Günümüzde ise dünya nüfusu 6,067 milyar olup, dünya nüfusunun yılda
% 1.4 artışla 2025 yılında 7,810 milyara 2050 yılında 9,039 milyara ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Böylece, dünya nüfusu 18.yy'a kadar yavaş bir büyüme sergilerken (her 1200
yılda bir kat artarken) son yüzyıllarda radikal bir trend sergileyerek (her 35 yılda bir kat artarak)
hızlı bir yükseliş göstermiştir. Bu yükseliş içilebilir su ve temiz havayı da kapsayan doğal
kaynaklara olacak aşırı talep nedeniyle dünyayı talan etmenin Neo Malthusgil korkusunu
gündeme getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, coğrafi sınırların, merkezi hükümetlerin, katı kültürel
tercihlerin ve bölgeselciliğin terk ediliği tek toplumlu bir gezegene doğru gidiş süreci
kapitalizmin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sosyo-ekonomik alandaki bu değişimin genel
yönü Durkheim tarafından yapısal farklılaşma (structural differentiation) olgusuyla
açıklanırken, yirminci yüzyılın ortasından itibaren küreselleşme adı altında açıklanmaktadır.
Adam Smith büyümeyi iş bölümü ile ilişkilendirmiş fakat ikisi arasında bağlantıyı tam
olarak açıklamamıştır. Malthus ise her bir ülkenin fert başına gelir açısından durağan denge
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durumuna (steady state) doğru gideceği dinamik büyüme sürecinin formel bir modelini
geliştirmiştir. Bu modele göre, ölüm oranı giderek azalacak ve gelir seviyesi denge durumunu
aştığında doğurganlık oranı yükselecektir. Gelir seviyesi denge durumunun altında kaldığında
ise tersi durum ortaya çıkacaktır. Ancak, 19.yüzyılın başlarında gelişen durumlar Malthus'un
analiziyle tutarlı değildir. Çoğu ülkede fert başına gelir artarken, doğurganlığın artmadığı,
aksine hızla azalmaya başladığı görülmektedir. Bununla birlikte, Malthus'un ''nüfus artışı fert
başına geliri azaltır prensibi'', daha fazla işgücünün azalan marjinal verim sergileyeceği
varsayımı ile neoklasik literatürde güncelliğini korumaktadır. Nüfus ve ekonomi arasındaki
dinamik etkileşim Malthus'un nüfus ve gelir determinasyonu modelinin kalbini
oluşturmaktadır. Bu model uzun dönemde durağan denge durumunu (steady state) ifade
etmektedir. Malthus'un yaklaşımında insanlık tarihinin çoğu için fert başına çıktı ve nüfusun
evrimi doğru bir şekilde karakterize edilmiştir. Zira, yaşam standardı binlerce yıl kabaca sabit
kalıp, ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermemiştir. Örneğin, 500 ve 1500 yılları arasında
Avrupa'da fert başına ulusal hasılanın büyüme oranı sıfır düzeyindedir. Yine, yavaş bir
teknolojik ilerlemeyle ilişkilendirilen nüfus artış oranı da hemen hemen sıfır düzeyindedir. 1
ile 1750 yılları arasında dünya yıllık nüfus artış oranının yüzde 0.064 olduğu tahmin
edilmektedir. Öte yandan, fert başına gelir ve nüfus artışı arasındaki Malthusgil ilişkiden
ziyade, son 150 yıl boyunca beşeri ve fiziki sermaye ile yeni teknolojik buluşların fert başına
geliri arttırdığı (nüfus artmasına rağmen) görülmektedir. Ancak şu ayırımı yapmak gerekir ki,
esas itibariyle yoksul ve ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde beşeri sermaye stokunun ve
teknolojik gelişmenin yeterli olmaması nedeniyle, Malthus'un belirttiği gibi, nüfustaki artış fert
başına geliri azaltıcı etki yapacaktır. Bununla birlikte, ekonomisi daha az tarıma ve doğal
kaynaklara dayalı olan modern ekonomilerde Malthusgil etki daha zayıf olacaktır. Çünkü bu
ekonomilerde, fazla nüfusun neden olduğu yoğunluk ve daha fazla kentleşme, beşeri
sermayenin daha fazla uzmanlaşmasını, daha fazla beşeri sermaye yatırımını ve yeni bilgi
birikimini teşvik edecektir. Böylece, uzmanlaşmanın ve bilgi birikiminin (beşeri sermaye
stoku) neden olduğu artan verimler ise nüfus artışına rağmen fert başına gelirin artmasına neden
olabilecektir. Bu bağlamda, beşeri sermaye stokundaki artış, teknolojik değişme ve yaşam
standardı arasında pozitif yönlü ve geri beslemeli bir ilişki olup, bu ilişki Malthusgil
durağanlıktan modern büyüme rejimine geçişin bir ifadesini oluşturmaktadır. Modern büyüme
rejimi hem fert başına gelir hem de teknoloji düzeyindeki düzenli bir büyüme şekli ile
karekterize edilir. Bu rejimde nüfus artış oranı ve çıktı düzeyi arasında negatif bir ilişki vardır.
Halbuki, Malthusgil modelde teknolojik ilerleme ve nüfus artışı arasındaki ilişki donuk olup,
fert başına sermaye kabaca sabit iken, neoklasik büyüme modelinde teknolojik ilerleme dışsal
bir faktör olarak ele alınır. Neoklasik büyüme teorisinin yeni kuşakları nüfus artışı ile teknolojik
ilerleme arasında dinamik bir ilişki olduğunu kabul ederek ''teknolojik değişmenin'' ekonomik
büyümeye neden olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Ancak, ne Malthus'un yaklaşımı ne de
neoklasik yaklaşım ekonomik büyümede önemli bir paya sahip olan beşeri sermayeye çok
önem vermez. Oysa ki, günümüz gelişmiş ülkelerinde beşeri sermayeye yapılan yatırımla
büyüme arasında çok yakın ve güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Beşeri sermayenin bilgi
ve yeteneklerce içerilmiş olmasından dolayı ekonomik büyüme teknolojideki ve bilimsel
bilgideki (beşeri sermaye birikimi) ilerlemelere bağlı olacaktır.
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8.3. Marksist Büyüme Teorisi
Karl Marx 1847-48’deki Komünist Bildiri (Communist Manifesto) ve 1867’deki
Kapital (Das Kapital) ve diğer eserleri ile yaşadığı çağdaki ekonomik dönüşümü açıklamaya
çalışmıştır. Marx’ın yaşadığı bu dönem, tarım toplumundan kapitalist topluma geçişteki
sancıların yaşandığı dönemdir. Fabrikalar kurulmuş, üretimde makineler kullanılmış ve buhar
enerjisine geçilmiş fakat sendikalar, sosyal güvenlik yasaları, yaşam koşullarına uygun altyapı
henüz tamamlanmamıştır. Bu bağlamda, Marx’ın çalışmalarında klasik iktisat teorisinden daha
genel bir teori oluşturma eğilimi olsa da, ‘işçi sınıfı’nın yaşadığı bu ‘sömürü’ Marx’ın
eserlerinde siyasi eğilimlerin olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Marx, kendine hedef olarak
emeğin sömürüsü üzerine kurulmuş kapitalist sistemi almıştır. Marx’ın en dikkat çeken
yazılarındaki göndermelerin çoğu klasik iktisadi düşünceyi hedef alıyordu. Buna rağmen, kendi
teorisinin özünü de klasik iktisat oluşturuyordu. Bunu en açık şekilde Ricardo’dan aldığı ve
ürün fiyatlandırması için kullandığı emek-değer teorisinde görebiliriz. Marx’ın teorisini klasik
teoriden ayıran özellikler ise Marx’ın Malthusian nüfus kanununu reddetmesi, toplumun klasik
teorideki gibi 3 sınıftan (kapitalist veya girişimci, toprak sahibi veya sermayedar ve emekçi)
değil üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar diye 2 sınıftan oluştuğuna inanması,
ücretleri asgari fizyolojik düzey değil emek-zaman teorisine göre belirlemesidir. Marx,
teorisinde sermayeyi sabit ve değişken sermaye olarak iki kısma ayırmıştır. Sabit kısım,
makine, teçhizat, hammadde gibi üretim araçlarını içerirken, değişken sermaye ise emekçilere
ödenen toplam ücretleri içerir. Bu ayrışma sonucu olarak da Marx, ‘sermayenin organik
bileşimi’ (toplam sermaye birikimi içerisindeki sabit sermayenin payı) ile kar oranı arasında
negatif bir ilişki bulmuştur ve bunu ‘kar haddinin azalma meyli’ olarak adlandırmıştır. Bu
negatif ilişki klasiklerin azalan verimler kanununu akla getirmektedir. Marx bu sonuca
klasiklerden farklı olarak, sermayeyi sabit ve değişken diye ayrıştırarak ulaşmıştır. Marx,
teorisinde klasiklerin aksine tarım sektörüne pek ağırlık vermemiştir. Marx için önem arz eden,
kapitalizmi yaratan sanayi sektörü olmuştur ve incelemelerini bu sektör üzerinden yapmıştır.
Sanayi sektöründeki kapitalistlerin ayakta kalmalarının tek yolu olarak da devamlı teknik
ilerlemeleri göstermiştir. Teknik ilerlemenin yolunu da artık-değerden elde kalan karın tekrar
yatırıma yönlendirilmesi olarak açıklamıştır. Marksist teorinin klasik teoriden ayrıldığı diğer
bir nokta da artan ücretlerin doğurduğu sonuçların farklılığıdır. Artan ücretler, klasik teoride
nüfusun artmasına ve bu sebeple ücretlerin tekrar düşmesine yol açarken, Marksist teoride
yeniden yatırıma dönerek ‘ücreti ödenmemiş emek’ miktarını düşürür ve yatırımların
azalmasına yol açarak ücret artış hareketini durdurur. Klasik iktisat ile Marksist iktisadın
ayrıldığı son nokta ise ekonominin uzun dönem dengesidir. Klasik teori uzun dönemde
ekonominin durgunluk aşaması yaşayacağını savunurken, konjonktür dalgalanmalarını içeren
ve büyüme sürecini devamlı bir dengesizlik hali olarak gören Marksist teori uzun dönemde
kapitalist sistemin başarısız olacağını, bir ihtilalle de yıkılacağını savunmaktadır. Bu yıkımı da
hiçbir beşeri gayret engelleyemeyecektir.
Marksist büyüme teorisi, kapitalizmin iç çelişkilerinin, durgunluğa yer bırakmaksızın
sürekli büyüme sağladığını gösterir. Sistemin kendi içinde yarattığı büyüme, sonunda,
çöküşünü hazırlayacaktır. Marks’ın Kapital’de incelediği kapitalist birikim süreci, şu şekilde
işlemektedir Hareketin ilk şartı, tekrar üretimdir. Üretimi belirleyen şartlar, tekrar üretimi de
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belirler. Kapitalist üretim, kapitalist tekrar üretimi de gerektirir; artı-değer elde etmek için
kullanılan kapital, tekrar aynı amaç için kullanılacaktır. Eğer tüm artı-değer kapitalistin
tüketimine gidiyorsa, safi birikim yoksa basit tekrar üretim süreci söz konusudur. Eğer
gitmiyorsa, bunun bir kısmı birikime gidiyorsa genişletilmiş tekrar üretim süreci vardır.
Birikim, artı-değerin kapitale dönüşümüdür. Fakat bunun gerçekleşmesi ilave işgücünü
ve üretim araçlarını gerektirir. Çünkü artı-değer, kapital olarak kullanılabilecek para tutarı
biçiminde gerçekleşir. Gerek işgücü gerek üretim araçları, bir önceki üretim sürecinin
ürünüdür. Kapitalistin ele geçirdiği artı-değerin bir kısmı yeni üretim araçlarının üretilmesi için
kullanılmıştır. Ücretler ise, işçi sınıfının üremesini sağlayacak düzeydedir. Böylece, yeni bir
tekrar üretim süreci ortaya çıkabilir.
Toplam artı-değer, sömürme haddi ve kullanılan emekçi sayısıyla belirlenir. Sömürme
haddi, işçiyi daha uzun süre çalıştırmak, ücret haddini düşürmekle artırılabileceği gibi, emek
verimini yükseltmekle de artırılabilir. Birikimin çapını belirleyen ikinci değişken, artı-değerin
kapitalistin tüketimi ve birikim arasında bölünüşüdür. Ancak burada rol oynayan etken kar
haddi değildir. Kapitalist, artı-değerin mümkün olduğu kadar büyük kısmını kapitale
dönüştürür. Böylece üretime giren kapital miktarı artar. Zamanla artı-değer büyüdüğü için,
kapital birikimi de süratlenir. Ancak, birikimin süratlenmesi bazı sonuçlara yol açar.
Birikimin bir sonucu, kapitalin organik birleşiminin yükselmesi ve bunun tüm üretim
dallarına yayılmasıdır. Kar haddi, kapitalin organik birleşimiyle ters orantılı olduğuna göre,
birikim kaçınılmaz şekilde ortalama kar haddinde düşüşe yol açar. Birikim, aynı zamanda
toplam artı-değeri veya toplam karı da artırır. Kapitalizmin bir çelişkisi buradadır.
Birikimin diğer sonucu, kapitalin gittikçe daha az elde temerküz etmesidir. Kar haddi
azalırken kapital yoğunluğunun artması ve küçük kapitalistlerin tasfiyesi, kapital temerküzü
olayını şiddetlendirir. Artan temerküz, küçük kapitalistlerin tasfiye olarak, emekçi durumuna
gelmeleri sonucunu verir. Diğer yandan, temerküzdeki artış, kapital birikimini ve kapitalin
organik birleşiminin yükselmesini süratlendirdiği için, kar haddini daha süratle düşürmek
eğilimindedir.
Kapitalizm geliştikçe, kapital stoku büyüdükçe, emek verimi arttıkça, belirli ürün
miktarı için gerekli emek azalır. Yedek sanayi ordusu, kaynağı itibariyle, teknolojik işsizliktir.
Kapitalizm geliştikçe, emekçi sınıfının daha da kötü şartlar altında kaldığını, yani, kapitalist
üretimdeki temel çelişkiyi göstermektedir. Kapital birikip, servet artıp, daha az ellerde
toplandıkça, aynı zamanda sefalet de birikmektedir. Emekçiler çalışmalarıyla bir yandan
kapitali üretirken, bir yandan da, kendi sefaletlerini üretirler. Küçük firmaların ve orta sınıfın
tasfiyesi, işsiz kitlesini daha da büyütür. İşsizliğin artması, ücret haddi üzerinde de olumsuz etki
yapar.
Marksist teoride geçerli olan ‘kar haddinin azalma meyli’, kar haddinin çalıştırılan işçi
sayısına bağlı olduğunu ima etmektedir. Bu bağlamda bir işletme karını arttırmak istiyorsa
(değişken sermaye / sabit sermaye) oranını arttırmalıdır. Bu sayede birim sabit sermaye başına
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emek sömürüsü artacaktır. Tabi diğer bir yöntem de teknik ilerleme sağlamaktır. Teknik
ilerleme birim emeğin üretkenliğini arttırarak karı arttıracaktır. Bu yaklaşımda teknik
ilerlemenin büyümeye yol açtığı ne kadar doğruysa, karın tek kaynağı olarak emeği görmek de
o kadar eksiktir. Günümüzde üretimi yapan emek olsa da üretimi anlamlı ve rekabetçi kılan
sermaye ve teknolojidir.
Marks’çı teori, Ricardo’nun görüşleri gibi, 19. yy. İngiltere’sinin koşullarından ve
sorunlarından geniş ölçüde etkilenmiştir. Bununla beraber, kullanılan analiz tekniği ve varılan
sonuçlar bakımından iki görüş arasında büyük farklar vardır. Aslında Marks’çı teori, Ricardo
modelindeki artık (surplus) ilkesine dayanmaktadır. Toplumdaki kapitalist girişimlerin önemi
arttıkça ve kullandıkları sermaye miktarı genişledikçe, sabit sermayenin değişken sermayeye
(ücret ödemelerine) oranı da yükselecektir. Bu durum, kâr haddinin düşmesine neden olacaktır.
Sonuç olarak yatırımlar duraklayıp büyüme hızı yavaşlayacak, ekonomi genel bir bunalımın
eşiğine gelmiş olacaktır. Bazı varsayımlarla Marks’çı teori bir büyüme modeli biçiminde ele
alınabilir.
Emek değer teorisi: Marx’a göre, bir malın değerini o malın üretimi için gerekli emekzaman birimleri belirleyecektir. Yılda işçi başına yaratılan değer (p), aynı yıl içinde yeniden
üretilen sabit sermaye (c) ile değişken sermaye (v) ve işçi başına artı değerden (s) ibarettir:
p=c+v+s.
Sabit sermaye (c), emeğe fizik yardımı dokunan makine ve aletler, ulaştırma ve enerji teçhizatı,
binalar ve stoklar gibi çeşitli araç, gereç ve mallardan meydana gelmiştir. Bu tür sermaye değer
yaratmaz, fakat değerin yaratılması için varlığı gereklidir. Ayrıca sabit sermaye, emeğin fizik
verimliliğini de artırabilir; ancak Marx bu durumu “fayda yaratma” olayı ile aynı anlamda
görmektedir.
Değişken sermaye (v) işgücü kiralamak, yani emek istihdam etmek için kullanılan
sermayeyi ya da istihdam edilen emeğe ödenen ücretleri göstermektedir. Değer yaratan sermaye
türü, bu değişken sermaye denilen unsurdur.
Artı değer (s), toplam değer ya da gayri safi milli hası la ile bu hasılayı yaratmak için
yapılan gerekli harcamalar (sabit sermaye ile değişken sermaye toplamı) arasındaki farktır.
Klasik kavramlarla açıklanmak istenirse, artı değer, gayri safi kâr ve rant ile faiz gelirlerinin
toplamına eşittir. Ekonominin tümü için safi hasıla, toplam değişken sermaye (v) ile toplam artı
değerden (s) oluşmaktadır.
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ifadesine varılır. Bu ifadenin anlamı şudur: Kâr haddinin seyrini, artı değer oranı ile sermayenin
organik bileşimindeki değişmeler belirlemektedir.
Aslında, yukarıdaki açıklamalara göre, c+v ifadesinin tek başına toplam sermayeyi
temsil edebilmesi için, sabit ve değişken sermaye mallarının ömrünün bir yıl olması gerekir.
Fakat gerçek hayatta genellikle durum böyle değildir. Özellikle bazı sabit sermaye unsurlarının
ömrü oldukça uzundur ve var olan sermayenin ancak küçük bir kısmı ilgili yıl içinde yeniden
üretilmektedir. Diğer bazı sermaye türleri (hammadde ve malzeme gibi) ise, çabucak üretilip
kullanıldıklarından, kısa ömürlüdür.
Bu nedenle, toplam sermayeyi bulmak için, sabit ve değişken sermaye unsurları yanına
bu tür sermayelerin ortalama (yıl olarak) ömürlerini de çarpan olarak koymak gerekir. Şu halde,
artı değer oranı sabitken, sadece sermayenin organik bileşimi değil, sermayenin ortalama ömrü
de yükselirse, kâr haddi düşer.
Modelin İşlemesi: Marx modeli, bazı yapı taşları ve vardığı sonuçların bir kısmı
açısından, klasik büyüme modeliyle paralellik taşır. Hattâ bazı yazarların Marx modelini salt
bu nedenle klasik büyüme teorisi içine yerleştirdikleri de olmuştur. Bununla beraber Marx
modeli ile Ricardo modeli arasında, varsayımlarla ilgili önemli analitik farklar vardır.
Marx modelinde azalan verim varsayımı yer almaz. Kâr ile rant arasında bir ayrım
yapılmamasının nedeni de budur. Bunun yanında, ücret haddini belirleyen Malthus’un nüfus
teorisi değil, yedek sanayi ordusu, yani sanayi merkezlerindeki işsiz kitlesidir. İki modelde
sermaye birikimi motifleri de farklıdır.
Ricardo modelinde sermaye birikiminin nedeni yüksek kâr haddidir. Kâr haddi
minimum risk ile üretimin külfet ve zahmetini aştıkça, sermayedarlar birikimde bulunurlar.
Marx’a göre ise, kapitalist girişimcinin birikimde bulunması bir tercih sorunu değil,
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sermayedarlar arasındaki rekabetten doğan bir zorunluluktur. Büyük çapta üretimde bulunan
firmaların çoğalması, firma etkinliğinin de o derece yüksek olmasını gerektirmektedir. Bu
nedenle sermayedarlar, rekabet mücadelesinde yenik düşmek istemiyorlarsa, kârlarını tekrar
yatırarak faaliyetlerini genişletme yoluna gideceklerdir.
Marx modelinde de, Ricardo modelinde olduğu gibi, aşırı sermaye birikimi dolayısıyla,
kâr hadlerinin düşme eğilimi göstereceği görüşü yer almıştır. Fakat klasik modelde bu görüş
“azalan verim kanunu”na dayandırıldığı halde, Marx’ın açıklamaları, kapitalizm geliştikçe sabit
sermayenin değişken sermaye oranında meydana gelecek artışa bağlanmaktadır.
Marx’a göre, herhangi bir anda emek arzı (iş arayanların sayısı), emek talebini aşma
eğilimindedir. Bu durumda, istihdam edilmeyenler, yani yedek sanayi ordusu, ücret haddinin,
işçileri ancak çalışmaya yöneltebilecek düzeyden yukarı çıkmasını önler. Kapitalist girişimler
geliştikçe, kapitalist olmayanlar ya da küçük el ve ev sanatlarına sahip olanlar, gitgide ortadan
kaybolur ve yedek sanayi ordusuna katılırlar. Böylece emek arzı kapitalist kesimin
massedebileceği miktardan fazla artar.
Çünkü, kapitalist kesimde “işçi başına ortalama ürün”, kapitalist olmayan
kesimdekinden yüksektir. Bu nedenle, kapitalist girişimler, kapitalist olmayan girişimlerin
aleyhine büyüdükçe, emek arzındaki artış önceleri emek talebi artışının önünde gider. Fakat
sonunda emek talebi, kapitalist girişimlerdeki sermaye birikimi nedeniyle, emek arzı artışının
önüne geçer. Bu dönemde emek kıt faktör haline gelir; ücretler yükselir; kârlar azalır ve
kapitalizm ilk bunalımlarla karşı karşıya kalır. Fakat bu durum kısa dönemlidir. Çünkü bu ilk
bunalımlar sonucunda birikim hızı yavaşlar ve emek talebi kısılır. Ayrıca gerçek (reel) üçret
haddindeki artış da sermayedarları emekten tasarruf sağlayan teknik yenilikleri uygulama
yoluna itecektir. Sonuç olarak, sermayenin organik bileşimi artıp, yedek sanayi ordusu yeniden
belirecektir.
Daha ileri safhalarda üretim, rekabet sonucunda ortaya çıkan en başarılı girişimcilerin elinde
toplanacak ve birikim de rekabet açısından zorunlu olmaktan çıkacaktır. Artık tekelci
kapitalizm dönemine geçilmiştir ve bu dönemde asıl ekonomik bunalımlar başlar. Ancak, bu
bunalımların nedeni, birbirini izleyen emek talebi artışları değil, efektif talep yetersizliğidir.
Özetlenecek olursa, Marx modelinde, sermayenin organik bileşimi ve dolayısıyla kişi başına
üretim arttıkça, toplam hasıla içinde emeğin payı azalıyor demektir. Bu durum, uzun dönemde
bir efektif talep yetersizliği yaratarak sistemi bunalıma sürükler.
Modelin Eleştirisi: Marx modeli bütünüyle eleştirilirken modelin dayandığı bütün temel
ekonomik teoremler, kavramlar ve varsayımlar üzerinde teker teker durulmaktadır. Bir yandan
varsayımların gerçeklere ve büyüme tecrübelerine uymadığı gösterilirken diğer yandan
dikkatler toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerle modelin sonuçları arasındaki çelişmelere
çekilmektedir.
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Salt metodu dışında bir model olarak tartışıldığında, Mark’çı teorinin geçerliliğini
savunmak çok güçtür. Çünkü her iktisadi model varsayımlarıyla yaşar; varsayımlar geçersiz
hale geldiğinde modelin işlemesi olanaksızdır. Aslında -Ricardo modelinde olduğu gibi- Marx
modelinde de üretim fonksiyonunun kesin şekli bilinmeden kâr haddinin seyrini izlemenin
olanağı yoktur.
Yakın dönemde üzerinde tartışmaların yoğunlaştığı ve bu yoğunlaşmanın olumsuz
yönde ağırlık kazanmaya başladığı üretim fonksiyonunu ampirik araştırmalarla tespit etme
olanağı bulunsa da, bu kez, verileri Marks’çı kavramlara uygun şekilde tanımlamak başlı başına
güçlükler yaratmaktadır.
Marksist teori ‘kar haddinin azalma meyli’ kanunu ile Doğrudan Yabancı Yatırımların
(DYY) önünü açmaktadır. Sabit sermaye miktarı arttıkça karın düşmesi, sermayeyi, sermaye
birikiminin düşük olduğu yerlere kaydıracaktır. Fakat bu kayma sadece gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere giden DYY’yi açıklamakta, gelişmiş ülkeler arasındaki DYY akımını
açıklayamamaktadır. Gelişmiş ülkeler arasındaki akımı açıklayıcı beşeri sermaye, Ar-Ge,
sosyal sermaye, yaparak öğrenme gibi değişkenler Marksist teoride yer almadığından teori bu
çeşit DYY akımını açıklamakta kullanılamamaktadır.
Teori, içerisindeki tutarsızlıklar sebebiyle de ayrıca eleştirilmektedir:
• Modeldeki sabit sermaye yatırımları ve sermaye yoğun tekniklerin kullanılması ile
artık değer oranının sabit kabul edilmesi varsayımları birbiri ile çelişmektedir.
• Emeğin sefaletinin istihdamla birlikte artacağı da model bütünü ile ilgili varsayımlarla
çelişmektedir.
• Kar oranının azalması ve teknik ilerlemenin bu gidişi durduramaması sonucu ile
kapitalist sistemin dinamikliği arasında bir çelişki vardır.
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Giriş
Marx’ın çalışmalarında klasik iktisat teorisinden daha genel bir teori oluşturma eğilimi
olsa da, ‘işçi sınıfı’nın yaşadığı ‘sömürü’ Marx’ın eserlerinde siyasi eğilimlerin olmasına sebep
olmuştur. Dolayısıyla Marx, kendine hedef olarak emeğin sömürüsü üzerine kurulmuş
kapitalist sistemi almıştır. Marx’ın en dikkat çeken yazılarındaki göndermelerin çoğu klasik
iktisadi düşünceyi hedef almıştır. Buna rağmen, kendi teorisinin özünü de klasik iktisat
oluşturmaktadır. Bunu en açık şekilde Ricardo’dan aldığı ve ürün fiyatlandırması için
kullandığı emek-değer teorisinde görebiliriz Marx modelinde de, Ricardo modelinde olduğu
gibi, aşırı sermaye birikimi dolayısıyla, kâr hadlerinin düşme eğilimi göstereceği görüşü yer
almıştır. Fakat klasik modelde bu görüş “azalan verim kanunu”na dayandırıldığı halde, Marx’ın
açıklamaları, kapitalizm geliştikçe sabit sermayenin değişken sermaye oranında meydana
gelecek artışa bağlanmaktadır.
Schumpeter’in büyüme teorisi Marx’ın teorisi gibi tarihsel bir modeldir. Modelin
incelemeye değer asıl yönü Ortodoks büyüme teorilerinin aksine yatırım ile teknik ilerleme
arasında bağlantı olduğunu kabul etmesi ve hiçbir şekilde sermaye birikiminden bahsetmeyip
yerine girişimciler aracılığıyla ‘yeni kombinasyonlar’ın büyümeye ve dalgalanmalara sebebiyet
vermesini izah etmesidir. Schumpeter yatırımı ikiye ayırmıştır: Otonom ve Uyarılmış Yatırım.
Otonom ve uyartılmış yatırım ayrımını literatüre Schumpeter sokmuştur. Ekonomik
dalgalanmaları Schumpeter büyüklüklerine göre 3’e ayırır: 3 – 4 yıl süreli ise Kitchin dalgaları,
7 – 11 yıl süreli ise Juglar dalgaları, 50 – 60 yıl süreli ise Kontradief dalgaları. Üzerinde önemle
durulması gereken ve yeni jenerasyon modellere bir geçiş aşaması niteliği taşıyan diğer bir
model de Schumpeter’in “Yenilik Modeli”dir. J.Schumpeter kapitalist sistemin dinamiği gereği
ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde, devamlı gelişeceğini savunmuştur. Schumpeter,
kapitalist sistemin büyümesinde girişimcilerin rolünü ve teknik ilerlemelerin girişimciler
tarafından üretime uygulanmasına, yani kendi deyimi ile yenilikleri (innovations) en önemli
etken olarak görmüştür.
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9.1. Marksist Büyüme Teorisi
Karl Marx 1847-48’deki Komünist Bildiri (Communist Manifesto) ve 1867’deki
Kapital (Das Kapital) ve diğer eserleri ile yaşadığı çağdaki ekonomik dönüşümü açıklamaya
çalışmıştır. Marx’ın yaşadığı bu dönem, tarım toplumundan kapitalist topluma geçişteki
sancıların yaşandığı dönemdir. Fabrikalar kurulmuş, üretimde makineler kullanılmış ve buhar
enerjisine geçilmiş fakat sendikalar, sosyal güvenlik yasaları, yaşam koşullarına uygun altyapı
henüz tamamlanmamıştır. Bu bağlamda, Marx’ın çalışmalarında klasik iktisat teorisinden daha
genel bir teori oluşturma eğilimi olsa da, ‘işçi sınıfı’nın yaşadığı bu ‘sömürü’ Marx’ın
eserlerinde siyasi eğilimlerin olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Marx, kendine hedef olarak
emeğin sömürüsü üzerine kurulmuş kapitalist sistemi almıştır. Marx’ın en dikkat çeken
yazılarındaki göndermelerin çoğu klasik iktisadi düşünceyi hedef alıyordu. Buna rağmen, kendi
teorisinin özünü de klasik iktisat oluşturuyordu. Bunu en açık şekilde Ricardo’dan aldığı ve
ürün fiyatlandırması için kullandığı emek-değer teorisinde görebiliriz. Marx’ın teorisini klasik
teoriden ayıran özellikler ise Marx’ın Malthusian nüfus kanununu reddetmesi, toplumun klasik
teorideki gibi 3 sınıftan (kapitalist veya girişimci, toprak sahibi veya sermayedar ve emekçi)
değil üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar diye 2 sınıftan oluştuğuna inanması,
ücretleri asgari fizyolojik düzey değil emek-zaman teorisine göre belirlemesidir. Marx,
teorisinde sermayeyi sabit ve değişken sermaye olarak iki kısma ayırmıştır. Sabit kısım,
makine, teçhizat, hammadde gibi üretim araçlarını içerirken, değişken sermaye ise emekçilere
ödenen toplam ücretleri içerir. Bu ayrışma sonucu olarak da Marx, ‘sermayenin organik
bileşimi’ (toplam sermaye birikimi içerisindeki sabit sermayenin payı) ile kar oranı arasında
negatif bir ilişki bulmuştur ve bunu ‘kar haddinin azalma meyli’ olarak adlandırmıştır. Bu
negatif ilişki klasiklerin azalan verimler kanununu akla getirmektedir. Marx bu sonuca
klasiklerden farklı olarak, sermayeyi sabit ve değişken diye ayrıştırarak ulaşmıştır. Marx,
teorisinde klasiklerin aksine tarım sektörüne pek ağırlık vermemiştir. Marx için önem arz eden,
kapitalizmi yaratan sanayi sektörü olmuştur ve incelemelerini bu sektör üzerinden yapmıştır.
Sanayi sektöründeki kapitalistlerin ayakta kalmalarının tek yolu olarak da devamlı teknik
ilerlemeleri göstermiştir. Teknik ilerlemenin yolunu da artık-değerden elde kalan karın tekrar
yatırıma yönlendirilmesi olarak açıklamıştır. Marksist teorinin klasik teoriden ayrıldığı diğer
bir nokta da artan ücretlerin doğurduğu sonuçların farklılığıdır. Artan ücretler, klasik teoride
nüfusun artmasına ve bu sebeple ücretlerin tekrar düşmesine yol açarken, Marksist teoride
yeniden yatırıma dönerek ‘ücreti ödenmemiş emek’ miktarını düşürür ve yatırımların
azalmasına yol açarak ücret artış hareketini durdurur. Klasik iktisat ile Marksist iktisadın
ayrıldığı son nokta ise ekonominin uzun dönem dengesidir. Klasik teori uzun dönemde
ekonominin durgunluk aşaması yaşayacağını savunurken, konjonktür dalgalanmalarını içeren
ve büyüme sürecini devamlı bir dengesizlik hali olarak gören Marksist teori uzun dönemde
kapitalist sistemin başarısız olacağını, bir ihtilalle de yıkılacağını savunmaktadır. Bu yıkımı da
hiçbir beşeri gayret engelleyemeyecektir.
Marksist büyüme teorisi, kapitalizmin iç çelişkilerinin, durgunluğa yer bırakmaksızın
sürekli büyüme sağladığını gösterir. Sistemin kendi içinde yarattığı büyüme, sonunda,
çöküşünü hazırlayacaktır. Marks’ın Kapital’de incelediği kapitalist birikim süreci, şu şekilde
işlemektedir Hareketin ilk şartı, tekrar üretimdir. Üretimi belirleyen şartlar, tekrar üretimi de
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belirler. Kapitalist üretim, kapitalist tekrar üretimi de gerektirir; artı-değer elde etmek için
kullanılan kapital, tekrar aynı amaç için kullanılacaktır. Eğer tüm artı-değer kapitalistin
tüketimine gidiyorsa, safi birikim yoksa basit tekrar üretim süreci söz konusudur. Eğer
gitmiyorsa, bunun bir kısmı birikime gidiyorsa genişletilmiş tekrar üretim süreci vardır.
Birikim, artı-değerin kapitale dönüşümüdür. Fakat bunun gerçekleşmesi ilave işgücünü
ve üretim araçlarını gerektirir. Çünkü artı-değer, kapital olarak kullanılabilecek para tutarı
biçiminde gerçekleşir. Gerek işgücü gerek üretim araçları, bir önceki üretim sürecinin
ürünüdür. Kapitalistin ele geçirdiği artı-değerin bir kısmı yeni üretim araçlarının üretilmesi için
kullanılmıştır. Ücretler ise, işçi sınıfının üremesini sağlayacak düzeydedir. Böylece, yeni bir
tekrar üretim süreci ortaya çıkabilir.
Toplam artı-değer, sömürme haddi ve kullanılan emekçi sayısıyla belirlenir. Sömürme
haddi, işçiyi daha uzun süre çalıştırmak, ücret haddini düşürmekle artırılabileceği gibi, emek
verimini yükseltmekle de artırılabilir. Birikimin çapını belirleyen ikinci değişken, artı-değerin
kapitalistin tüketimi ve birikim arasında bölünüşüdür. Ancak burada rol oynayan etken kar
haddi değildir. Kapitalist, artı-değerin mümkün olduğu kadar büyük kısmını kapitale
dönüştürür. Böylece üretime giren kapital miktarı artar. Zamanla artı-değer büyüdüğü için,
kapital birikimi de süratlenir. Ancak, birikimin süratlenmesi bazı sonuçlara yol açar.
Birikimin bir sonucu, kapitalin organik birleşiminin yükselmesi ve bunun tüm üretim
dallarına yayılmasıdır. Kar haddi, kapitalin organik birleşimiyle ters orantılı olduğuna göre,
birikim kaçınılmaz şekilde ortalama kar haddinde düşüşe yol açar. Birikim, aynı zamanda
toplam artı-değeri veya toplam karı da artırır. Kapitalizmin bir çelişkisi buradadır.
Birikimin diğer sonucu, kapitalin gittikçe daha az elde temerküz etmesidir. Kar haddi
azalırken kapital yoğunluğunun artması ve küçük kapitalistlerin tasfiyesi, kapital temerküzü
olayını şiddetlendirir. Artan temerküz, küçük kapitalistlerin tasfiye olarak, emekçi durumuna
gelmeleri sonucunu verir. Diğer yandan, temerküzdeki artış, kapital birikimini ve kapitalin
organik birleşiminin yükselmesini süratlendirdiği için, kar haddini daha süratle düşürmek
eğilimindedir.
Kapitalizm geliştikçe, kapital stoku büyüdükçe, emek verimi arttıkça, belirli ürün
miktarı için gerekli emek azalır. Yedek sanayi ordusu, kaynağı itibariyle, teknolojik işsizliktir.
Kapitalizm geliştikçe, emekçi sınıfının daha da kötü şartlar altında kaldığını, yani, kapitalist
üretimdeki temel çelişkiyi göstermektedir. Kapital birikip, servet artıp, daha az ellerde
toplandıkça, aynı zamanda sefalet de birikmektedir. Emekçiler çalışmalarıyla bir yandan
kapitali üretirken, bir yandan da, kendi sefaletlerini üretirler. Küçük firmaların ve orta sınıfın
tasfiyesi, işsiz kitlesini daha da büyütür. İşsizliğin artması, ücret haddi üzerinde de olumsuz etki
yapar.
Marksist teoride geçerli olan ‘kar haddinin azalma meyli’, kar haddinin çalıştırılan işçi
sayısına bağlı olduğunu ima etmektedir. Bu bağlamda bir işletme karını arttırmak istiyorsa
(değişken sermaye / sabit sermaye) oranını arttırmalıdır. Bu sayede birim sabit sermaye başına
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emek sömürüsü artacaktır. Tabi diğer bir yöntem de teknik ilerleme sağlamaktır. Teknik
ilerleme birim emeğin üretkenliğini arttırarak karı arttıracaktır. Bu yaklaşımda teknik
ilerlemenin büyümeye yol açtığı ne kadar doğruysa, karın tek kaynağı olarak emeği görmek de
o kadar eksiktir. Günümüzde üretimi yapan emek olsa da üretimi anlamlı ve rekabetçi kılan
sermaye ve teknolojidir.
Marks’çı teori, Ricardo’nun görüşleri gibi, 19. yy. İngiltere’sinin koşullarından ve
sorunlarından geniş ölçüde etkilenmiştir. Bununla beraber, kullanılan analiz tekniği ve varılan
sonuçlar bakımından iki görüş arasında büyük farklar vardır. Aslında Marks’çı teori, Ricardo
modelindeki artık (surplus) ilkesine dayanmaktadır. Toplumdaki kapitalist girişimlerin önemi
arttıkça ve kullandıkları sermaye miktarı genişledikçe, sabit sermayenin değişken sermayeye
(ücret ödemelerine) oranı da yükselecektir. Bu durum, kâr haddinin düşmesine neden olacaktır.
Sonuç olarak yatırımlar duraklayıp büyüme hızı yavaşlayacak, ekonomi genel bir bunalımın
eşiğine gelmiş olacaktır. Bazı varsayımlarla Marks’çı teori bir büyüme modeli biçiminde ele
alınabilir.
Emek değer teorisi: Marx’a göre, bir malın değerini o malın üretimi için gerekli emekzaman birimleri belirleyecektir. Yılda işçi başına yaratılan değer (p), aynı yıl içinde yeniden
üretilen sabit sermaye (c) ile değişken sermaye (v) ve işçi başına artı değerden (s) ibarettir:
p=c+v+s.
Sabit sermaye (c), emeğe fizik yardımı dokunan makine ve aletler, ulaştırma ve enerji teçhizatı,
binalar ve stoklar gibi çeşitli araç, gereç ve mallardan meydana gelmiştir. Bu tür sermaye değer
yaratmaz, fakat değerin yaratılması için varlığı gereklidir. Ayrıca sabit sermaye, emeğin fizik
verimliliğini de artırabilir; ancak Marx bu durumu “fayda yaratma” olayı ile aynı anlamda
görmektedir.
Değişken sermaye (v) işgücü kiralamak, yani emek istihdam etmek için kullanılan
sermayeyi ya da istihdam edilen emeğe ödenen ücretleri göstermektedir. Değer yaratan sermaye
türü, bu değişken sermaye denilen unsurdur.
Artı değer (s), toplam değer ya da gayri safi milli hası la ile bu hasılayı yaratmak için
yapılan gerekli harcamalar (sabit sermaye ile değişken sermaye toplamı) arasındaki farktır.
Klasik kavramlarla açıklanmak istenirse, artı değer, gayri safi kâr ve rant ile faiz gelirlerinin
toplamına eşittir. Ekonominin tümü için safi hasıla, toplam değişken sermaye (v) ile toplam artı
değerden (s) oluşmaktadır.
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ifadesine varılır. Bu ifadenin anlamı şudur: Kâr haddinin seyrini, artı değer oranı ile sermayenin
organik bileşimindeki değişmeler belirlemektedir.
Aslında, yukarıdaki açıklamalara göre, c+v ifadesinin tek başına toplam sermayeyi
temsil edebilmesi için, sabit ve değişken sermaye mallarının ömrünün bir yıl olması gerekir.
Fakat gerçek hayatta genellikle durum böyle değildir. Özellikle bazı sabit sermaye unsurlarının
ömrü oldukça uzundur ve var olan sermayenin ancak küçük bir kısmı ilgili yıl içinde yeniden
üretilmektedir. Diğer bazı sermaye türleri (hammadde ve malzeme gibi) ise, çabucak üretilip
kullanıldıklarından, kısa ömürlüdür.
Bu nedenle, toplam sermayeyi bulmak için, sabit ve değişken sermaye unsurları yanına
bu tür sermayelerin ortalama (yıl olarak) ömürlerini de çarpan olarak koymak gerekir. Şu halde,
artı değer oranı sabitken, sadece sermayenin organik bileşimi değil, sermayenin ortalama ömrü
de yükselirse, kâr haddi düşer.
Modelin İşlemesi: Marx modeli, bazı yapı taşları ve vardığı sonuçların bir kısmı
açısından, klasik büyüme modeliyle paralellik taşır. Hattâ bazı yazarların Marx modelini salt
bu nedenle klasik büyüme teorisi içine yerleştirdikleri de olmuştur. Bununla beraber Marx
modeli ile Ricardo modeli arasında, varsayımlarla ilgili önemli analitik farklar vardır.
Marx modelinde azalan verim varsayımı yer almaz. Kâr ile rant arasında bir ayrım
yapılmamasının nedeni de budur. Bunun yanında, ücret haddini belirleyen Malthus’un nüfus
teorisi değil, yedek sanayi ordusu, yani sanayi merkezlerindeki işsiz kitlesidir. İki modelde
sermaye birikimi motifleri de farklıdır.
Ricardo modelinde sermaye birikiminin nedeni yüksek kâr haddidir. Kâr haddi
minimum risk ile üretimin külfet ve zahmetini aştıkça, sermayedarlar birikimde bulunurlar.
Marx’a göre ise, kapitalist girişimcinin birikimde bulunması bir tercih sorunu değil,
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sermayedarlar arasındaki rekabetten doğan bir zorunluluktur. Büyük çapta üretimde bulunan
firmaların çoğalması, firma etkinliğinin de o derece yüksek olmasını gerektirmektedir. Bu
nedenle sermayedarlar, rekabet mücadelesinde yenik düşmek istemiyorlarsa, kârlarını tekrar
yatırarak faaliyetlerini genişletme yoluna gideceklerdir.
Marx modelinde de, Ricardo modelinde olduğu gibi, aşırı sermaye birikimi dolayısıyla,
kâr hadlerinin düşme eğilimi göstereceği görüşü yer almıştır. Fakat klasik modelde bu görüş
“azalan verim kanunu”na dayandırıldığı halde, Marx’ın açıklamaları, kapitalizm geliştikçe sabit
sermayenin değişken sermaye oranında meydana gelecek artışa bağlanmaktadır.
Marx’a göre, herhangi bir anda emek arzı (iş arayanların sayısı), emek talebini aşma
eğilimindedir. Bu durumda, istihdam edilmeyenler, yani yedek sanayi ordusu, ücret haddinin,
işçileri ancak çalışmaya yöneltebilecek düzeyden yukarı çıkmasını önler. Kapitalist girişimler
geliştikçe, kapitalist olmayanlar ya da küçük el ve ev sanatlarına sahip olanlar, gitgide ortadan
kaybolur ve yedek sanayi ordusuna katılırlar. Böylece emek arzı kapitalist kesimin
massedebileceği miktardan fazla artar.
Çünkü, kapitalist kesimde “işçi başına ortalama ürün”, kapitalist olmayan
kesimdekinden yüksektir. Bu nedenle, kapitalist girişimler, kapitalist olmayan girişimlerin
aleyhine büyüdükçe, emek arzındaki artış önceleri emek talebi artışının önünde gider. Fakat
sonunda emek talebi, kapitalist girişimlerdeki sermaye birikimi nedeniyle, emek arzı artışının
önüne geçer. Bu dönemde emek kıt faktör haline gelir; ücretler yükselir; kârlar azalır ve
kapitalizm ilk bunalımlarla karşı karşıya kalır. Fakat bu durum kısa dönemlidir. Çünkü bu ilk
bunalımlar sonucunda birikim hızı yavaşlar ve emek talebi kısılır. Ayrıca gerçek (reel) üçret
haddindeki artış da sermayedarları emekten tasarruf sağlayan teknik yenilikleri uygulama
yoluna itecektir. Sonuç olarak, sermayenin organik bileşimi artıp, yedek sanayi ordusu yeniden
belirecektir.
Daha ileri safhalarda üretim, rekabet sonucunda ortaya çıkan en başarılı girişimcilerin elinde
toplanacak ve birikim de rekabet açısından zorunlu olmaktan çıkacaktır. Artık tekelci
kapitalizm dönemine geçilmiştir ve bu dönemde asıl ekonomik bunalımlar başlar. Ancak, bu
bunalımların nedeni, birbirini izleyen emek talebi artışları değil, efektif talep yetersizliğidir.
Özetlenecek olursa, Marx modelinde, sermayenin organik bileşimi ve dolayısıyla kişi başına
üretim arttıkça, toplam hasıla içinde emeğin payı azalıyor demektir. Bu durum, uzun dönemde
bir efektif talep yetersizliği yaratarak sistemi bunalıma sürükler.
Modelin Eleştirisi: Marx modeli bütünüyle eleştirilirken modelin dayandığı bütün temel
ekonomik teoremler, kavramlar ve varsayımlar üzerinde teker teker durulmaktadır. Bir yandan
varsayımların gerçeklere ve büyüme tecrübelerine uymadığı gösterilirken diğer yandan
dikkatler toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerle modelin sonuçları arasındaki çelişmelere
çekilmektedir.
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Salt metodu dışında bir model olarak tartışıldığında, Mark’çı teorinin geçerliliğini
savunmak çok güçtür. Çünkü her iktisadi model varsayımlarıyla yaşar; varsayımlar geçersiz
hale geldiğinde modelin işlemesi olanaksızdır. Aslında -Ricardo modelinde olduğu gibi- Marx
modelinde de üretim fonksiyonunun kesin şekli bilinmeden kâr haddinin seyrini izlemenin
olanağı yoktur.
Yakın dönemde üzerinde tartışmaların yoğunlaştığı ve bu yoğunlaşmanın olumsuz
yönde ağırlık kazanmaya başladığı üretim fonksiyonunu ampirik araştırmalarla tespit etme
olanağı bulunsa da, bu kez, verileri Marks’çı kavramlara uygun şekilde tanımlamak başlı başına
güçlükler yaratmaktadır.
Marksist teori ‘kar haddinin azalma meyli’ kanunu ile Doğrudan Yabancı Yatırımların
(DYY) önünü açmaktadır. Sabit sermaye miktarı arttıkça karın düşmesi, sermayeyi, sermaye
birikiminin düşük olduğu yerlere kaydıracaktır. Fakat bu kayma sadece gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere giden DYY’yi açıklamakta, gelişmiş ülkeler arasındaki DYY akımını
açıklayamamaktadır. Gelişmiş ülkeler arasındaki akımı açıklayıcı beşeri sermaye, Ar-Ge,
sosyal sermaye, yaparak öğrenme gibi değişkenler Marksist teoride yer almadığından teori bu
çeşit DYY akımını açıklamakta kullanılamamaktadır.
Teori, içerisindeki tutarsızlıklar sebebiyle de ayrıca eleştirilmektedir:
• Modeldeki sabit sermaye yatırımları ve sermaye yoğun tekniklerin kullanılması ile
artık değer oranının sabit kabul edilmesi varsayımları birbiri ile çelişmektedir.
• Emeğin sefaletinin istihdamla birlikte artacağı da model bütünü ile ilgili varsayımlarla
çelişmektedir.
• Kar oranının azalması ve teknik ilerlemenin bu gidişi durduramaması sonucu ile
kapitalist sistemin dinamikliği arasında bir çelişki vardır.

9.2. Schumpeter’in Büyüme Teorisi
Schumpeter, teorisini 1911’de Almanca olarak yazdığı ve 1926’da ikinci baskısı
yapıldıktan sonra 1934’te İngilizce olarak yayınlanan Ekonomik Kalkınma Teorisi (The Theory
of Economic Development), 1939’da yayınlanan Konjonktür Dalgalanmaları (Business Cycles)
ve 1950’de yayınlanan Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi (Capitalism, Socialism and
Democracy) kitaplarında açıklamıştır. Bu teori Marx’ın teorisi gibi tarihsel bir modeldir. Teori
formel bir model içermez. Modelin incelemeye değer asıl yönü Ortodoks büyüme teorilerinin
aksine yatırım ile teknik ilerleme arasında bağlantı olduğunu kabul etmesi ve hiçbir şekilde
sermaye birikiminden bahsetmeyip yerine girişimciler aracılığıyla ‘yeni kombinasyonlar’ın
büyümeye ve dalgalanmalara sebebiyet vermesini izah etmesidir. Modelin formel olmaması bir
yandan modele esneklik katarken diğer yandan modelin çıktı başına yatırımdaki bir artışın uzun
dönem büyüme oranını nasıl etkileyeceği gibi soruları yanıtsız bırakmasına sebep olmaktadır.
Modelde ekonomik büyüme, 5 ‘yeni kombinasyon’un ortaya çıkması ile açıklanmaktadır.
Bunlar:
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• Piyasaya tüketicinin daha önceden alışık olmadığı yeni bir malın veya mevcut bir
malın yeni bir kalitesinin sürülmesi
• Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması
• Yeni bir piyasaya girilmesi
• Yeni bir hammadde kaynağı veya yarı mamulün bulunması
• Sanayinin yeniden organizasyonu: tröst anlaşmaları ile tekelleşme veya tekelin
kırılması.
Bu 5 tip gelişmeden herhangi birinin ortaya çıkması için girişimcinin yatırım yapması
gerekmektedir. Bu noktada Schumpeter yatırımı ikiye ayırmıştır: Otonom ve Uyarılmış
Yatırım. Girişimcilerin yeni kar olanağı yaratabilmek için yaptığı yatırıma otonom yatırım adını
vermiştir. Girişimcinin otonom yatırımından sonra onu izleyen imitasyoncular türeyecektir. Bu
taklitçilerin yaptığı yatırımlar ise uyarılmış yatırımlardır. Otonom ve uyarılmış yatırım ayrımını
literatüre Schumpeter sokmuştur. Yapılan yatırımlar sonucunda banka kredileri artar. Artan
krediler para arzını artırır ve artan para arzı fiyatları yükseltir ve cari milli hasıla artar. Yatırım
süreci bittikten sonra ise bunların tam tersi etkiler ortaya çıkar ve iflaslar ortaya çıkar ve
ekonomi buhrana girer. Bu dalgalanmaları Schumpeter büyüklüklerine göre 3’e ayırır:
3 – 4 yıl süreli ise Kitchin dalgaları
7 – 11 yıl süreli ise Juglar dalgaları
50 – 60 yıl süreli ise Kontradief dalgaları
Teoride üretici ve tüketicilerin öğrenmeleri deneyimleri sayesinde gerçekleşmektedir.
Bu sayede ekonomideki değişmeler modelin içsel bir değişkeni haline gelmiştir. Malthus’un
nüfus teorisini reddeden teorinin uzun dönem öngörüsü ise, kapitalizmin artan ücretler ve refah
sayesinde başarıya ulaşacağı ve bundan sonra aydınların kapitalist sistemden vazgeçip barış
içerisinde sosyalist sisteme geçeceğidir. Bu noktada Schumpeter, ihtilal öngören Marx’tan
ayrılır. Teori ‘yeni kombinasyon’ yaratanlar ile taklitçiler arasında ayrıma gitmesiyle günümüz
Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) akımlarının bir kısmını açıklamakta olan Vernon ürün
dönemleri teorisine benzemektedir. Fakat teori bu dönemleri açıklamamış, bu değişimlerin
sadece kaçınılmaz olduğunu söylemekle yetinmiştir. Bu yönüyle Doğrudan Yabancı Yatırım
akımlarına açık olan teori, Doğrudan Yabancı Yatırımları açıklamak amacıyla özel bir çaba
göstermemektedir. Schumpeter tipi büyüme teorisi kısmi olması ve dalgalanmaları sistemin
içerisinde bir bütün olarak veremediği ve özellikle büyüme hakkındaki görüşlerinin belirsiz ve
eksik olması sebepleriyle eleştirilmiştir. Üzerinde önemle durulması gereken ve yeni
jenerasyon modellere bir geçiş aşaması niteliği taşıyan diğer bir model de Schumpeter’in
“Yenilik Modeli”dir. J.Schumpeter kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla
karşılaşacağı yerde, devamlı gelişeceğini savunmuştur. Sistemin yarattığı hasıla artışı istismara
değil, işçi sınıfın refahının yükselmesine yol açacaktır. Aslında kapitalist sistemin sonunu
getirecek olan ekonomik bunalımlar değil, bu refah artışı olabilir. Yaşama düzeyi yükselmiş
işçilerde ve liberal ortam içinde yetişen aydınlarda maddi tatminsizlik yerini manevi
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tatminsizliğe bırakacaktır. Kendi kaderlerini kendileri tayin etmek isteyen bu sınıflar, kapitalist
sisteme ve kapitalist girişimcilere karşı bir tutum alacaklardır. Kapitalist sistem böylece kendini
savunan taraftar bulamayıp yerini sosyalist sisteme terk edecektir. Schumpeter, kapitalist
sistemin büyümesinde girişimcilerin rolünü ve teknik ilerlemelerin girişimciler tarafından
üretime uygulanmasına, yani kendi deyimi ile yenilikleri (innovations) en önemli etken olarak
görmüştür.
Schumpeter
beş
tür
yenilik
olduğunu
söylemektedir.
a. Piyasaya yeni bir malın, yeni bir tipin veya kalitenin sürülmesi
b. Üretime yeni bir tekniğin uygulanması,
c. Yeni piyasaların keşfedilmesi ve yaratılması,
d. Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması,
e. Endüstrinin reorganizasyonu.
Kapitalist sistemin büyümesiyle azalan kar haddini yeniden canlandıracak olan,
yukarıda sayılan süreçler sonucu ortaya çıkacak olan yeniliklerdir. Schumpeter bu görüşü ile
kapitalist girişimcinin elde ettiği karların da bir çeşit açıklamasını yapmaktadır.

Schumpeter analizine ''durgunluk safhası''nda bulunan bir ekonomi ile başlar.
Durgunluk safhasındaki ekonomiyi şu şekilde özetleyebiliriz:
Ekonomi tam rekabet şartları altında ve tam bir denge halindedir. Rantlardan ve
ücretlerden ibaret olan masraflar ile hasılat birbirine eşittir. Faiz haddi ve yatırım seviyesi
sıfırdır. Yani sadece yenileme yatırımları yapılmaktadır. Bütün mevcut kaynaklar tamamen
istihdam edilmektedir. Tüketicilerin gelirleri harcamalarına eşittir ve tasarrufları sıfırdır.
Zevkler ve tercihler değişmemektedir. Yani ekonomideki bütün değişkenler, çeşitli dönemler
boyunca aynı değeri muhafaza etmektedir.
Gelişme, bu durgunluk safhası veya durgunluk benzeri safhasının özelliklerinin
yıkılması demektir. Bu, girişimcilerin yeni kâr imkanları yaratmak üzere yatırım yapmalarıyla
başlayacaktır. Yeni girişimciler yenilikler (innovations) yaratacak ve bu yenilikleri uygulayan
yeni firmalar kurulacaktır. Schumpeter yenilikler dolayısıyla yapılan yatırımlara ''otonom
yatırımlar'' hasıla, gelir, satış veya kârların artmasından dolayı ortaya çıkan yatırımlara
''uyarılmış yatırımlar'' der. Schumpeter'e göre yatırımlar kümelenmiş bir şekilde ortaya
çıkmakta ve kredi yoluyla finanse edilmekteydi. Bu nedenle de ekonomi, durgunluk
noktasından çıkarak refah dönemine girmekteydi. Yeni yatırımlar tamamlandıktan sonra ise
yatırım seviyesi yeniden düşecektir. Banka kredileri ve para arzı daralacak, üretim aynı
kalmakla beraber para arzı daraldığına göre, fiyatlar düşecektir. Bu yüzden kârlar azalacak, bazı
firmalar iflas edecek ve iyimserlik yerini kötümserliğe bırakacaktır. Böylece de ekonomide
buhran dönemi başlayacaktır. Buna karşılık, buhran ve gerilemenin hep devam etmesi ve son
bulmaması beklenemez. Buhranın devlet müdahalesi yoluyla sona erdirilmesi söz konusu
olmasa dahi, firmalar zararlarını ergeç bertaraf edebileceklerdir. Ekonomide mutlaka bir
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canlanma dönemi başlayacak ve böylece yeniden durgunluğa yakın bir duruma erişilecektir. Bu
noktada yeniden yatırımlar yapılacak ve refah dönemine girilecektir.
O halde, ekonomik dalgalanmalar canlanma, refah ve depresyon olarak üç ayrı safhaya
bölünebilir. Yatırımlar esas itibariyle refah safhasına geçişi ifade etmektedir. Depresyondan
canlanma safhasına geçiş ise ergeç meydana gelecektir. Durgunluk noktası ise analizleri
kolaylaştıran bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir ve ekonomik faaliyetlerin normal
seviyesine tekabül etmektedir.

Schumpeter ünlü çalışması
Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi’nin (1942) Kapitalizm başlıklı cildinde, yaratıcı
yıkım sürecini şöyle ifade etmektedir:
“Kapitalizm -tekrar edelim-, kendine özgü özelliği yüzünden ekonomik bir değişim
metodu ya da tipidir ve durağan bir durum göstermez, hiç bir zaman da gösteremez. Oysa
kapitalizmin bu gelişimci niteliği yalnızca, ekonomik hayatın daima değişen bir ekonomik ve
sosyal ortam içinde akmasından ve değişmelerinden ekonomik aksiyonun verilerini de
değiştirmesinden ileri gelmektedir. Şüphesiz adı geçen faktör önemlidir ve savaşlar, ihtilaller
gibi unsurlar sık sık endüstriyel değişimlere sebep olmaktadırlar, ama bütün bunlar harekete
geçirici birer motör niteliği taşımazlar. Rejimin gelişimci niteliği nüfusun otomatik olarak
artmasına, sermayenin aynı şekilde çoğalmasına ya da para sistemlerinin “kaprislerine de”
bağlı değildir. Bu faktörler de ilk sebepleri değil, şartları teşkil ederler. Kapitalist
mekanizmayı çalıştıran ve çalışmasını devam ettiren; yeni tüketim maddeleri, yeni üretim
metodları, yeni pazarlar, yeni endüstriyel örgütlenmelerin tipleri, çeşitleridir ve bütün bunlar
kapitalist teşebbüs tarafından yaratılmışlardır....Bundan önceki bölümde de belirttiğimiz gibi,
örneğin 1760-1940 yılları arasında bir işçinin bütçesi yalnızca çeşit ve mal bakımından
büyümemiş, ama aynı zamanda da kalite bakımından durmadan değişimlere uğramış,
yükselmiştir. Aynı
şekilde tipik bir çiftliğin üretken mekanizması, tarım aletlerinden, şekillerine kadar
çağdaş makine tarımına ulaşmıştır; metal endüstrisinde üretken mekanizmanın odun kömürü
fırınından, yüksek fırına kadar bir değişim olmuş; enerji sektöründe su değirmeni yerini modern
türbinlere bırakmış, ulaştırma tarihinde posta arabalarının yerini uçaklar almışlardır. Yeni
milli pazarların ya da dış piyasaların açılması; el sanatları atelyelerinden, yoğun ve büyük
işletmelere geçiş (U.S. Steel gibi), kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan içinden bir ihtilâl,
yenileme havasında tutmakta; bütün bu elemanlar, gene devamlı olarak eski faktörleri yok
etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Bu “yaratıcı yıkım gelişimi” kapitalizmin esas temelidir,
ister istemez her kapitalist teşebbüs ergeç bu gelişime uymak zorundadır. ....Oysa kapitalist
gerçekte rekabetin tipi değil; bir ürünün ortaya çıkışı, bir tekniğin, kaynağın, yeni bir
organizasyon şeklinin doğması, yani masraf ve kalite bakımlarından kesin bir üstünlüğe
dayanan ve yalnızca kâr hadleriyle marjinal üretim değil, firmaların varlıklarına, temellerine
hücumeden bir noktanın doğuşu önemlidir....Adı geçen rekabet, daima bir baskı olarak hazır
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durmaktadır. İş adamları,sahalarında rakipsiz olsalar bile bu baskıyı hissetmekte, tam
rekabette yer alan bir tutuma yaklaşmaktadırlar.”.
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Giriş
Schumpeter’in büyüme teorisi Marx’ın teorisi gibi tarihsel bir modeldir. Modelin
incelemeye değer asıl yönü Ortodoks büyüme teorilerinin aksine yatırım ile teknik ilerleme
arasında bağlantı olduğunu kabul etmesi ve hiçbir şekilde sermaye birikiminden bahsetmeyip
yerine girişimciler aracılığıyla ‘yeni kombinasyonlar’ın büyümeye ve dalgalanmalara sebebiyet
vermesini izah etmesidir. Schumpeter yatırımı ikiye ayırmıştır: Otonom ve Uyarılmış Yatırım.
Otonom ve uyartılmış yatırım ayrımını literatüre Schumpeter sokmuştur. Ekonomik
dalgalanmaları Schumpeter büyüklüklerine göre 3’e ayırır: 3 – 4 yıl süreli ise Kitchin dalgaları,
7 – 11 yıl süreli ise Juglar dalgaları, 50 – 60 yıl süreli ise Kontradief dalgaları. Üzerinde önemle
durulması gereken ve yeni jenerasyon modellere bir geçiş aşaması niteliği taşıyan diğer bir
model de Schumpeter’in “Yenilik Modeli”dir. J.Schumpeter kapitalist sistemin dinamiği gereği
ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde, devamlı gelişeceğini savunmuştur. Schumpeter,
kapitalist sistemin büyümesinde girişimcilerin rolünü ve teknik ilerlemelerin girişimciler
tarafından üretime uygulanmasına, yani kendi deyimi ile yenilikleri (innovations) en önemli
etken olarak görmüştür.
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10.1. Schumpeter’in Büyüme Teorisi
Schumpeter, teorisini 1911’de Almanca olarak yazdığı ve 1926’da ikinci baskısı
yapıldıktan sonra 1934’te İngilizce olarak yayınlanan Ekonomik Kalkınma Teorisi (The Theory
of Economic Development), 1939’da yayınlanan Konjonktür Dalgalanmaları (Business Cycles)
ve 1950’de yayınlanan Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi (Capitalism, Socialism and
Democracy) kitaplarında açıklamıştır. Bu teori Marx’ın teorisi gibi tarihsel bir modeldir. Teori
formel bir model içermez. Modelin incelemeye değer asıl yönü Ortodoks büyüme teorilerinin
aksine yatırım ile teknik ilerleme arasında bağlantı olduğunu kabul etmesi ve hiçbir şekilde
sermaye birikiminden bahsetmeyip yerine girişimciler aracılığıyla ‘yeni kombinasyonlar’ın
büyümeye ve dalgalanmalara sebebiyet vermesini izah etmesidir. Modelin formel olmaması bir
yandan modele esneklik katarken diğer yandan modelin çıktı başına yatırımdaki bir artışın uzun
dönem büyüme oranını nasıl etkileyeceği gibi soruları yanıtsız bırakmasına sebep olmaktadır.
Modelde ekonomik büyüme, 5 ‘yeni kombinasyon’un ortaya çıkması ile açıklanmaktadır.
Bunlar:
• Piyasaya tüketicinin daha önceden alışık olmadığı yeni bir malın veya mevcut bir
malın yeni bir kalitesinin sürülmesi
• Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması
• Yeni bir piyasaya girilmesi
• Yeni bir hammadde kaynağı veya yarı mamulün bulunması
• Sanayinin yeniden organizasyonu: tröst anlaşmaları ile tekelleşme veya tekelin
kırılması.
Bu 5 tip gelişmeden herhangi birinin ortaya çıkması için girişimcinin yatırım yapması
gerekmektedir. Bu noktada Schumpeter yatırımı ikiye ayırmıştır: Otonom ve Uyarılmış
Yatırım. Girişimcilerin yeni kar olanağı yaratabilmek için yaptığı yatırıma otonom yatırım adını
vermiştir. Girişimcinin otonom yatırımından sonra onu izleyen imitasyoncular türeyecektir. Bu
taklitçilerin yaptığı yatırımlar ise uyarılmış yatırımlardır. Otonom ve uyartılmış yatırım
ayrımını literatüre Schumpeter sokmuştur. Yapılan yatırımlar sonucunda banka kredileri artar.
Artan krediler para arzını artırır ve artan para arzı fiyatları yükseltir ve cari milli hasıla artar.
Yatırım süreci bittikten sonra ise bunların tam tersi etkiler ortaya çıkar ve iflaslar ortaya çıkar
ve ekonomi buhrana girer. Bu dalgalanmaları Schumpeter büyüklüklerine göre 3’e ayırır:
3 – 4 yıl süreli ise Kitchin dalgaları
7 – 11 yıl süreli ise Juglar dalgaları
50 – 60 yıl süreli ise Kontradief dalgaları
Teoride üretici ve tüketicilerin öğrenmeleri deneyimleri sayesinde gerçekleşmektedir.
Bu sayede ekonomideki değişmeler modelin içsel bir değişkeni haline gelmiştir. Malthus’un
nüfus teorisini reddeden teorinin uzun dönem öngörüsü ise, kapitalizmin artan ücretler ve refah
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sayesinde başarıya ulaşacağı ve bundan sonra aydınların kapitalist sistemden vazgeçip barış
içerisinde sosyalist sisteme geçeceğidir. Bu noktada Schumpeter, ihtilal öngören Marx’tan
ayrılır. Teori ‘yeni kombinasyon’ yaratanlar ile taklitçiler arasında ayrıma gitmesiyle günümüz
Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) akımlarının bir kısmını açıklamakta olan Vernon ürün
dönemleri teorisine benzemektedir. Fakat teori bu dönemleri açıklamamış, bu değişimlerin
sadece kaçınılmaz olduğunu söylemekle yetinmiştir. Bu yönüyle Doğrudan Yabancı Yatırım
akımlarına açık olan teori, Doğrudan Yabancı Yatırımları açıklamak amacıyla özel bir çaba
göstermemektedir. Schumpeter tipi büyüme teorisi kısmi olması ve dalgalanmaları sistemin
içerisinde bir bütün olarak veremediği ve özellikle büyüme hakkındaki görüşlerinin belirsiz ve
eksik olması sebepleriyle eleştirilmiştir. Üzerinde önemle durulması gereken ve yeni
jenerasyon modellere bir geçiş aşaması niteliği taşıyan diğer bir model de Schumpeter’in
“Yenilik Modeli”dir. J.Schumpeter kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla
karşılaşacağı yerde, devamlı gelişeceğini savunmuştur. Sistemin yarattığı hasıla artışı istismara
değil, işçi sınıfın refahının yükselmesine yol açacaktır. Aslında kapitalist sistemin sonunu
getirecek olan ekonomik bunalımlar değil, bu refah artışı olabilir. Yaşama düzeyi yükselmiş
işçilerde ve liberal ortam içinde yetişen aydınlarda maddi tatminsizlik yerini manevi
tatminsizliğe bırakacaktır. Kendi kaderlerini kendileri tayin etmek isteyen bu sınıflar, kapitalist
sisteme ve kapitalist girişimcilere karşı bir tutum alacaklardır. Kapitalist sistem böylece kendini
savunan taraftar bulamayıp yerini sosyalist sisteme terk edecektir. Schumpeter, kapitalist
sistemin büyümesinde girişimcilerin rolünü ve teknik ilerlemelerin girişimciler tarafından
üretime uygulanmasına, yani kendi deyimi ile yenilikleri (innovations) en önemli etken olarak
görmüştür.
Schumpeter
beş
tür
yenilik
olduğunu
söylemektedir.
a. Piyasaya yeni bir malın, yeni bir tipin veya kalitenin sürülmesi
b. Üretime yeni bir tekniğin uygulanması,
c. Yeni piyasaların keşfedilmesi ve yaratılması,
d. Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması,
e. Endüstrinin reorganizasyonu.
Kapitalist sistemin büyümesiyle azalan kar haddini yeniden canlandıracak olan,
yukarıda sayılan süreçler sonucu ortaya çıkacak olan yeniliklerdir. Schumpeter bu görüşü ile
kapitalist girişimcinin elde ettiği karların da bir çeşit açıklamasını yapmaktadır.

Schumpeter analizine ''durgunluk safhası''nda bulunan bir ekonomi ile başlar.
Durgunluk safhasındaki ekonomiyi şu şekilde özetleyebiliriz:
Ekonomi tam rekabet şartları altında ve tam bir denge halindedir. Rantlardan ve
ücretlerden ibaret olan masraflar ile hasılat birbirine eşittir. Faiz haddi ve yatırım seviyesi
sıfırdır. Yani sadece yenileme yatırımları yapılmaktadır. Bütün mevcut kaynaklar tamamen
istihdam edilmektedir. Tüketicilerin gelirleri harcamalarına eşittir ve tasarrufları sıfırdır.
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Zevkler ve tercihler değişmemektedir. Yani ekonomideki bütün değişkenler, çeşitli dönemler
boyunca aynı değeri muhafaza etmektedir.
Gelişme, bu durgunluk safhası veya durgunluk benzeri safhasının özelliklerinin
yıkılması demektir. Bu, girişimcilerin yeni kâr imkanları yaratmak üzere yatırım yapmalarıyla
başlayacaktır. Yeni girişimciler yenilikler (innovations) yaratacak ve bu yenilikleri uygulayan
yeni firmalar kurulacaktır. Schumpeter yenilikler dolayısıyla yapılan yatırımlara ''otonom
yatırımlar'' hasıla, gelir, satış veya kârların artmasından dolayı ortaya çıkan yatırımlara
''uyarılmış yatırımlar'' der. Schumpeter'e göre yatırımlar kümelenmiş bir şekilde ortaya
çıkmakta ve kredi yoluyla finanse edilmekteydi. Bu nedenle de ekonomi, durgunluk
noktasından çıkarak refah dönemine girmekteydi. Yeni yatırımlar tamamlandıktan sonra ise
yatırım seviyesi yeniden düşecektir. Banka kredileri ve para arzı daralacak, üretim aynı
kalmakla beraber para arzı daraldığına göre, fiyatlar düşecektir. Bu yüzden kârlar azalacak, bazı
firmalar iflas edecek ve iyimserlik yerini kötümserliğe bırakacaktır. Böylece de ekonomide
buhran dönemi başlayacaktır. Buna karşılık, buhran ve gerilemenin hep devam etmesi ve son
bulmaması beklenemez. Buhranın devlet müdahalesi yoluyla sona erdirilmesi söz konusu
olmasa dahi, firmalar zararlarını ergeç bertaraf edebileceklerdir. Ekonomide mutlaka bir
canlanma dönemi başlayacak ve böylece yeniden durgunluğa yakın bir duruma erişilecektir. Bu
noktada yeniden yatırımlar yapılacak ve refah dönemine girilecektir.
O halde, ekonomik dalgalanmalar canlanma, refah ve depresyon olarak üç ayrı safhaya
bölünebilir. Yatırımlar esas itibariyle refah safhasına geçişi ifade etmektedir. Depresyondan
canlanma safhasına geçiş ise ergeç meydana gelecektir. Durgunluk noktası ise analizleri
kolaylaştıran bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir ve ekonomik faaliyetlerin normal
seviyesine tekabül etmektedir.
Schumpeter'a göre, tüm iktisadi ve diğer çözümlemeler gözlemlenen mevcut gidişatla
ilgili bir önerme ileri sürmekten öte bir şey yapmazlar. Bunlar bize ne olacağını değil,
gözlemlenen duruma herhangi bir yeni faktörün müdahalede bulunmaması ve her şeyin
gözlemlendiği gibi hareket etmeye devam etmesi durumunda ne olabileceğini söylerler. Sosyal
ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak "kaçınılmazlık" yahut "zorunluluk" denilen şey de bundan
ibarettir' Ayrıca Schumpeter, şimdiki haliyle, sosyal bilimlerin üzerine kurulduğu keyfi
işbölümüne de karşıdır. M. Weber ve K. Marks etkisiyle sosyal iktisat olarak da bilinen disiplin
üstü bir iktisat taraftandır. Ona göre sosyal süreç bölünemez bir bütündür. Araştırmacının tasnif
edici eli 'bu büyük ırmaktan keyfi olarak iktisadi olguları çekip çıkarmaktadır. Makrodan ziyade
mikro bir yaklaşım benimseyen Schumpeter'a göre iktisadi analiz, neoklasik yaklaşıma uygun
olarak, firma ve hanehalkı teorisi üzerine kurulmalıdır Çözümleme konusu olarak gördüğü
sistem de mekanistik olmaktan ziyade sosyo-ekonomiktir. Az sayıda ve belirli delişkenlerle
kesin sonuçlar elde etmeye çalışmak yerine, toplumun gelişiminde etkili olacak çok sayıda
değişkenin bir araya gelmesiyle meydana gelebilecek sonuçlar üzerinde durmayı tercih
etmektedir. Bu yüzden yöntem bilimsel bireyciliğine rağmen sonuçlardan çok ,süreçler,
determinizmden çok ihtiyarilik üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Schumpeter iktisatta matematik kadar sezgisel içgörünün de (intuitive insight) önemli
bir araç olduğunu düşünmektedir. Ricardo, Marks ve Walras gibi düşünürleri büyük düşünür
haline getiren şeyin, işe yarar soyutlamalar yapmalarını mümkün kılan bu tür sezgilere sahip
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olmaları olduğunu düşünmektedir. Aslında iktisadi yöntemin merkezini bu sezgi
oluşturmaktadır. Nitekim öldüğü yıl olan 1950'de konjonktürel hareketlerle ilgili çalışmalarda
matematiksel modellerin umduğu kadar verimli olmadığını itiraf etmiştir. Schumpeter hiç bir
yöntemin diğer tüm yöntemler üzerine üstünlük sallayacak bir genelliğe sahip olmadığını
söylemekle beraber, iktisadi olguların incelenmesi açısından bir öncelik sıralaması yapmak
gerekirse teorik, istatistiksel ve tarihsel yöntem arasında üçüncüsünün en önemlisi olduğu
kanaatinde olduğunu belirtmektedir. Ancak, fiyat teorisi tarihsel yöntemden ziyade soyutlama
ve model kurmayı gerektirecektir. Bu yüzden, ona göre, mutlak anlamda üstün yöntemlerden
bahsetmek anlamlı değildir. Çalışmalarında tüm yöntemleri kendince verdiği öneme uygun
olarak harmanlayarak kullanmış, bir yönteme bel bağlamanın sağlıklı bir yol olmadığını
söylemiştir. Schumpeter sosyal bilimlerin metodolojik açıdan iki öldürücü hastalıktan muzdarip
olduğunu söyler. Bunlardan birincisi kendi çalışma yöntemini mümkün yegane yöntem gören
ve onun evrenselleştirilmesini isteyen çocuksu darkafalılık, ikincisi ise kendi alanı dışındaki
branşlarda elementer düzeyde bilgi sahibi olmamanın getirdiği cahillik. Bu iki hastalıktan
kurtulmak için bütün yöntemsel dayatmalara karşı bayrak açarak "Olgu okyanusunun sayısız
farklı yaklaşım tarzları gerektiren sayısız farklı yönleri olduğunu an1adlğlmızgün ne zaman
gelecek?" diye sorar Schumpeter iş çevrimi, (business cycles) "bir ekonomideki genel reel iş
faaliyet düzeyindeki yükselmesi ve düşüş hareketlerinin örüntüsü"dür. Toplam üretimin
azalması ya da artmasının nelere bağlı olduğuna dair açıklamaları içerdiği için makro iktisat iş
çevrimi ve para teorisiyle başlamaktadır. Denebilir ki, Keynes öncesi makro teorinin temel
konusunu bu iş çevrimlerine ilişkin açıklamalar oluşturmaktaydı. Keynes ile birlikte iktisadi
sistem içerisinde bir bütün olarak üretim ve gelirin incelenmesi gündeme gelmiş, makro iktisadi
bağımsız bir alan olmaya başlamıştır. Schumpeter'in iş çevrimi teorisi, uzun ve kısa dönemli
zaman serilerinin istatistiksel bir çözümlemesinden oldukça farklı özellikler taşıyan ve tarihsel
boyuta sahip bir teoridir.
Schumpeter'ın katkısını incelemeden önce iş çevrimi teorisinin temel unsurlarına
anahatlarıyla bir göz atmakta fayda vardır. Bu alandaki başlıca teorik ve kavramsal katkıları
Hansen 8 başlık altında toplamaktadır:
1. çevrim hareketinin en temel özelliği sabit sermaye ile yapılan üretim oranında bir
dalgalanmanın meydana gelmesidir.
2. Çevrimin patlama aşamasında yatırım tasarrufu, depresyon aşamasında ise tasarruf
yatırımı aşmaktadır.
3. Reel sermayenin getiri oranının paranın faiz oranını aşması durumunda yatırım
imkanları artmaktadır.
4. Hızlı teknik ilerleme, nüfus ve kaynaklarda hızlı büyüme ve yeni topraklara doğru
hızla genişleme deneyimi olan dinamik bir toplumda daha uygun yatırım imkanları
yaratılmaktadır
5. Büyük oranda sabit sermaye kullanan bir toplum, üretimi artırma kararı ile istenen
amacın gerçekleştirilmesi arasında belirgin bir mesafe tecrübe etmektedir
6. Çok miktarda dayanıklı sermaye malları kullanan bir toplum nihai talepteki
dalgalanmaların türevsel sabit sermaye talebinde daha geniş dalgalanmalara neden olacağını
keşfedecektir.
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7. İktisadi sistem, dışsal şoklara karşı çevrimsel düzenleme hareketleriyle tepki
verebilen bir salıncaklı oyuncak ata benzemektedir.
8. Dinamik bir toplum, çılgın bir yeni yatırım faaliyetine neden olan yenilikçilerinin
öncü1üğüyle denge alanlarından daima uzaklaşan bir gelişme gösterir.
Bu sıralamada görüldüğü üzere Schumpeter'in iş çevrimi konusundaki kavramsal
birikime katkısı nitelik olarak diğerlerininkinden büyük farklılıklar göstermektedir.
Schumpeter öncesi iş çevrimi teorisindeki açıklamalar, insanın dışındaki faktörler üzerinde
yoğunlaşıyordu. Schumpeter müteşebbislerin iktisadi hayatta meydana gelen çevrimlerin.
oluşmasındaki rolleri üzerinde durarak, iş çevrimi teorisine insan faktörünü katmıştır. Bu,
önemi küçümsenemeyecek niteliksel bir katkıdır.
Bu katkıyı daha yakından görmek için Schumpeteır'ın iş çevrimi teorisinin ikili bir yapı
arzettiğini belirtmek gerekir. Bu düalizmin bir yanında girişimsel etkinliklerin neden olduğu
çevrimler diğer yanında ise' iktisadi sisteme dışsal değişkenlerin müdahalesi sonucu ortaya
çıkan derin depresyon, yüksek işsizlik gibi nedenlerle ortaya çıkan çevrimler yeralmaktadır. Bu
düalite Schumpeteryen iş çevriminin içsel değişkenlerin mi, yoksa dışsal değişkenlerin mi
sonucu meydana geldiği konusunda da bir tartışma başlatmaktadır. Schumpeter iktisadi
değişimin niteliksel olarak üç farklı belirleyicisini birbirinden aynıdır. Bunlar dışsal şoklar,
dengeli bir şekilde gerçekleşen iktisadi büyüme ve yeniliklerdir. Birincisi, tanımı gereği iktisadi
çözümlemenin dışında kalmaktadır. Bir çok çağdaş iktisadi büyüme teorisinin temel ilgi alanını
oluşturan den,genin korunması yoluyla ekonomik büyüme unsuru da Schumpeter tarafından
çok fazla konu edinilmemektedir. Geriye yeniliklerin iktisadi değişimdeki rolü kalmaktadır.
Schumpeter iktisadi Kalkınma Teorisi'nde iş çevrimi bağlamında tamamiyle bu konu
üzerinde durmaktadır. Eğer iş çevrimi, yeniliğin ortaya Çıkması ve eskimesi ile onun meydana
getirdiği tepkiler olarak görülürse, bunun içsel dinamiklerle meydana geldiği söylenebilir;
ancak yine aynı yeniliğin veriyi değiştirdiğinin kabul edilmesi durumunda, bu sefer de yeniliğin
dışsal bir değişken olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Schumpeteryen yaklaşımda
yeniliğin nasıl tanımlandığı büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yenilik teorisine daha
yakından bakmakta fayda vardır.
Yenilik, "bir şeyi meydana getirme usulünde meydana gelen, tarihsel ve geri
döndürülemez bir değişiklik" olarak tanımlanabilir. Burada, Schumpeter'ın yaklaşımında
iktisadi alanda yenilik (innovation) ile icat'ın (invention) aynı anlama gelmediğinin belirtilmesi
oldukça önem taşımaktadır. Schumpeter'e göre kalkınmanın taşıyıcısı mucit(inventor) değil,
yenilikçidir (innovator). Çünkü. yenilik haline gelmeyen icat kalkınmanın itici gücü olamaz.
Dolayısıyla bir icadın yenilik haline gelmemesi durumunda çok fazla bir önem olmadığı için,
mucitten ziyade yenilikçi iktisadi hayatta motor görevi üstlenmektedir. Başka bir ifadeyle mucit
fikir verir, girişimci onu gerçekleştirir. Girişimcinin gerçekleştirdiği fikrin ilk kez ileri
sürülmesi anlamında, yeni olması da gerekmez. Kısaca teorisindeki kilit kavramlardan biri olan
yeniliğe Schumpeter oldukça değişik bir anlam ve işlev yüklemektedir. Bilindiği üzere üretim
fonksiyonu, üretimde kullanılan faktör miktarının değişmesi durumunda ürün miktarında
meydana gelecek değişmeyi, ifade eder. Schumpeter'a göre, eler faktör miktarı değil de,
fonksiyonun biçimini değiştirildiğinde, ürün miktarında veya ka1itesinde bir artış yahut miktar
ve kalite aynı kalmak kaydıyla faktör fiyatlarında bir düşüş olmaksızın maliyette bir azalış elde
edildiği takdirde ortada bir yenilik söz konusudur. Daha öz bir ifadeyle yenilik, "yeni bir üretim
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fonksiyonu meydana getirmek" olarak tanımlanmaktadır. İl k bakışta çok açıklayıcı gözüken
bu tanımın, çok genel, çok dar, yahut totolojik nitelikte olduğuna dair eleştiriler yapılmaktadır.
Schumpeteryer yaklaşıma göre, iktisadi hayatta yeniliğin meydana getirdiği çevrimlerin
farklı türlerde ortaya çıkmasının üç nedeni vardır: Birincisi, yeniliğin ortaya çıkması için
gerekli olan zaman, yeniliğin türüne batlı olarak değişebilir. Bazı yeniliklerin hayata geçirilmesi
çok büyük miktarda donanım ve malzeme gerektirir. Buna ek olarak yeniliklerin toplumda
kabul görüp benimsenme süreleri de farklı farklıdır. İkincisi, yeniliğin etki biçimi değişik
olabilir. Bazı yenilikler tek bir çevrime, bazıları ise ard arda gelen çevrimlere neden olurlar.
Üçüncüsü, yeniliklerin ortaya çıkış süreci farklı olabilir. Öreğin birçok yenilik, birbirine
bağımlı olarak daha büyük bir sürecin bir parçası olarak meydana gelebilir. Bu nedenle
Schumpeteryen teori birbirini izleyen basit dalgalanma dizilerini değil, belirsiz sayıda
eşzamanlı çevrimleri ima etmektedir ış çevriminin temelini oluşturan yeniliklerin ortaya
çıkmasındaki faktörler ve bunların iktisadi sistemlerin evrimindeki rolü konusunda
Schumpeter'a bir takım eleştiriler yöneltilmektedir
Girişimci terimini iktisadi bağlamda ilk kez kullanan Richard Cantillon'dur. 1755
yılında, ölümünden 21, yıl sonra basılan eserinde Cantillon, girişimci terimini, harcamaların
bilinebilir ve kesin ancak gelirin bilinemez ve belirsiz olduğu koşullar altında iş yapan herhangi
bir bireyi nitelemek üzere kullanmaktaydı. Daha sonra bu kavram, üretim faktörlerini bir araya
getirerek üretimin gerçekleşmesini sağlayan kişi olarak ekonomi literatüründe teknik bir terim
haline gelmiştir. Schumpeter için yenilikçi girişimci çok özel bir anlam taşımaktadır.
Schumpeter'ın iktisadi düşünceye en büyük katkılarından birisi, kapitalist sistemin
büyümesinde bilginin, girişimcilerin ve yeniliklerin önemi üzerinde durmasıdır.
Schumpeter'da girişimci yeni kombinezonlar meydana getiren soyut bir kategoriye
dönüşmektedir. Girişimci, yeni ürünler, yeni üretim süreçleri ortaya koyan bu özelliği ile
iktisadi hayatta geri döndürülemez dönüşümler yaratan bir faktördür. Böylece iktisadi hayatta
insanın önemli ve belirleyici bir rolünün olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, ona göre,
ekonominin gerçek aktörleri, ekonomiye yenilik getiren girişimcilerdir. Büyümenin ve
zenginliğin öncüleri, Keynes'in ileri sürdüğü gibi efektif talep yar atan tüketiciler değil,
yenilikçi işletme yöneticileri ve müteşebbislerdir. Ancak tarih sadece iktisadi gelişmenin tarihi
deği1dir. Tarihsel gelişimi göz önüne alarak Schumpeterin iktisadi, sosyal ve siyasal
gelişmelerin arkasındaki itici gücün bit" grup insanda toplandığını söyler. Bunlar, toplumun
teknolojik sınırını genişleten müteşebbisler, burjuvazinin ticari kafa yapısına yabancı siyasal
işlevleri yerine getirerek kapitalist sistemi koruyan soylular ve yıkıcı eleştirilerle ahlaki
temelleri aşındırarak kapitalizmin tahrip edilmesine yardım eden entelektüellerdir.
Aynca, Marks'ın sözünü ettiği kapitalist sistemin büyümesiyle' azalan kar hadleri bu
yenilikler tarafından yeniden canlandırılacaktır. Yenilikçi müteşebbisler sürekli atılımlar
yaparak malların niteliğini değiştirerek, miktarlar ve çeşitlerini arttırarak yeni mallar piyasaya
sürerek, yeni üretim ve pazarlama teknikleri geliştirerek dinamizmi sürekli canlı tutacaklardır.
Bu yüzden büyümenin devamı, bu tür yenilikçi girişimlerin çoğa1masına imkan tanıyan uygun
sosyal ve ekonomik şartların gelişmesine bağlıdır. Burada dikkat etmek gerekir ki,
Schumpeter'e göre, bir ürünü dizayn etme, geliştirme, üretme ve pazarlamaya girişme
kapasitesi, yaratıcı' etkinliklerde bulunma kapasitesi ile özdeş olmadığı gibi, bu iki etkinlik
ürünün aynı örgütlenme biçimi içerisinde birlikte bulunma zorunluluğu da yoktur. Aynı şekilde
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bir malı ilk kez piyasaya sunma ile onun yaygınlaşmasını sağlama arasındaki farka da dikkat
etmek gerekir. Bilinen ama yaygın olarak kullanılmayan bir malın yaygın kullanımını sağlamak
da, Schumpeter'e göre, önemli bir yeniliktir.
Denge iktisadında kar, her ne kadar riski üstlenmenin bir ödülü olarak görülüyor idiyse
de makul bir açıklaması yapılamamaktaydı. kapitalizmin başarısı girişimcilerin ortaya
çıkmasına imkan veren koşulları yaratmasına bağlıdır. Girişimciler yeni ürünler yaratarak veya
eski ürünleri yeni bir şekilde bir araya getirerek refahın artmasına yardımcı olurlar. Bunu
yaparken geçici tekeller kurarlar. Buna Schumpeter yaratıcı yıkım demektedir. Yaratıcı yıkım,
yeni ve daha iyi ürünleri üreten firmaların eski ürünleri ve onları üreten firmaları tasfiye etmesi,
bu yolla yeni teknolojilerin üretim sürecine dahil edilmesi ve yaygınlaşmasıdır.
Bu yaratıcı yıkım sürecinde ortaya çıkan tekeller toplum için yararlıdır. Çünkü, ancak
bu yolla yenilikçi girişimciler toplumu dönüştürürler. Eler tekeller engellenirse girişimciler
yeterli kir elde edemeyeceklerdir. Bu, onların yenilikler için kaynak ayırmamaları demektir.
Nitekim Dupont naylonunun kolay bir şekilde üretilebilmesi için on üç yıl süren araştırmalara
27 milyon dolar, aynı şekilde R.C.A'nın da televizyonunun geliştirilmesi için 65 'milyon dolar
harcandığı söylenmektedir.
Neoklasiklerin ileri sürdüğü gibi tam rekabet şartlarına uygun olarak yeni bilgi ve
teknolojinin aynı anda bütün firmalar tarafından kullanılması ve sonuçta her firmanın ancak
normal kar. elde etmesi toplumsal üretimin ençoklaştırılması için gerekliyse, yani tekeller
toplum için faydalı delilse, araştırma ve geliştirme harcamaların maliyetine katlanmayı hiçbir
firma göze a1amayacakbr. Araştırma-geliştirme olmayınca yenilik ortaya çıkmayacak, yenilik
olmayınca da toplumun iktisadi dinamizmi kaybolacaktır. Bu yüzden Schumpeter'a göre
tekelleri engellemek yeniliği ve ilerlemeyi önlemektir. Schumpeter'ın bu görüşü, tekelin iktisadi
ka1kınmadalci rolü konusuna yeni bir boyut getirmekle kalmamakta, aynı zamanda araştırma
ve geliştirme çalışmalarının hangi tür firmalar tarafından daha verimli biçimde
gerçekleştirilebileceğine dair bir tartışmaya da hız kalmaktadır.
Böylece, ekonominin dinamizmini yaratıcı yıkımların sağladığını söylemekle
Schumpeter kar konusuna da bir açıklama getirmektedir. Sürekli büyümeyi ve gelişmeyi
sağlamak için yapılan yeni icatlar ve yenilikler nedeniyle bir çok eski şeyi ortadan kaldırırken
toplum dönüşmekte4ir. Bunun karşılığı da kardır. Nitekim kir oranlarının düşmesi toplumu
durağanlaştıracak ve sonunda kapitalist sistemi çökertecektir. Bu yüzden klasiklerin
tartışmaları, yerini Schumpeter'ın yaratıcı yıkımların, dolayısıyla yeniden doğuşların maliyetini
karşılayacak büyüklükte karın olup olmadığı tartışmasına bırakmıştır.
Schumpeter, çalışmalarında ağırlıklı olarak kapitalist süreci incelemektedir.
Kapitalizmin gelişimi ve kendisini yenileme potansiyellerini araştırmaktadır. Bu yüzden
görüşleri, çoğunlukla kapitalizmin karşılaşacağı bunalımları ele alan ve bu sürecin nasıl
gelişeceğine ilişkin açıklamalar getiren Keynes 've Marks'ın görüşleri ile ilgili olarak ele
alınmaktadır. Bilindiği gibi, Keynes tam rekabetin gereklerinin fiilen mümkün olmadığını
görerek kapitalist sürecin zamanla tıkanabileceğini, yatırımcılarla tasarruf1arakarar veren
kişilerin saiklerinin farklı olması nedeniyle, tasarruf-yatırım eşitliğinin sağlanamayacağını, bu
yüzden de ortaya Çıkacak talep yetersizliğinin bunalıma neden olacağını söylemekteydi. Düşük
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istihdamdan kaynaklanan bu talep yetersizliğinden doğacak krizi aşmak için devlet devreye
girerek, vergi dışı gelirlerle yeni istihdam alanı açıp yatırımlar yapacak; böylece talebi
kamçılayarak krizin atlatılmasını sağlayacaktır. Yani, Keynes'e göre, devlet müdahalesi efektif
talep yetersizliğinden doğan krizi aşmak için yeterli ve biricik çaredir. Marks ise, emek değer
teorisine bağlı olarak kapitalist sürecin bir taraftan proletaryayı yoksullaştırırken diğer taraftan
kapitalistlerin kar oranlarını da düşürerek sistemi nihai olarak çöküşe götüreceğini
söylemekteydi. Schumpeter, kapitalist sürecin nihai olarak kendini yok edecek akıbeti bizzat
kendi, elleriyle hazırlayacağını söylemekle Marks'la birleşmekte, fakat bunun gerçekleşme
gerekçeleri ve biçimi konusunda ona yüzde yüz ters düşen şeyler söylemektedir.
1942'de yazdığı ve yukarıda adı geçen kitabında Schumpeter kapitalist toplumun çaresiz
çökeceğini, sosyalist toplumun da yine çaresiz olarak onun yerini alacalını ileri sürmektedir.
Ancak, ona göre, kapitalist toplumun çözülüp yerini sosyalist topluma bırakması kapitalizmin
başarısızlığından değil, tersine başarısından kaynaklanacaktır. İktisadi gelişme tarihine
bakıldığında iktisadi sürecin açlık, sefalet ve yoksulluk değil refahı artıncı bir seyir izlediğini
ve gelecekte de bu seyrin artarak devam edeceğini savunan Schumpeter, sistemin çöküşünü de
bu refah artışının sağlayacağını ileri sürer. İşsizliğin kapitalizmin bir fonksiyonu olduğunu
kabul eden Sehumpeter, sistemin tam olgunluk aşamasına ulaşması durumunda emniyetsizlik
korkusu ve maddi yoksulluğun ortadan kalkacağını iddia eder. Beşeri ihtiyaçlar, günün birinde
tamamen tatmin edildiğinde, kar ve faiz oranları sıfıra yaklaşacaktır. İlerlemenin rutin bir hale
gelmesi, aynen ilerlemenin tam durması gibi kapitalist (yenilikçi müteşebbis) sınıfı gereksiz
hale getirecektir. Yenilikler otomatikleşerek muta1bir hal almaya başlayacaktır. Bu durumda
müteşebbisin fonksiyonları başka birçok yollardan aşınmaya başlayacaktır. Bürokrasi ferdi
teşebbüsün yerini almaya, kuvvetli irade ve önderlik ihtiyacı kaybolmaya; kapitalizmin zorunlu
olarak büyüttüğü işletmelerin bizzat kendileri bürokratik bir hal alarak, müteşebbislerin yerine
idareci veya müdür olmaktan başka vasıflan bulunmayan kimselerin getirilmesiyle, ortakların
mülkiyete karşı inançları sarsılmaya başlayacaktır.
Böylece özel teşebbüs ve mülkiyetle beraber kapitalizme ballılık da sönecektir. Yenilik
yapan ve böylece sistemi sürekli yenileyen müteşebbisin ortadan kalkması, kapitalist toplumun
sonunu getirecektir. Schumpeter'a göre, kapitalizmin aşikar düşmanlar arasında kapitalist
gelişimin bir yan ürünü olan entellektüeller baş sırada yeralmaktadır. Entellektüeller, "Aydın
halkın sosyal sorumluluklarından sıyrılıp, bunu siyasi iktidara alet olarak kullanan kısmı"
olarak tanımlanabilir. Hepsi kapitalizmin yan ürünleri olan matbaa, hümanizm, basın hürriyeti
gibi faktörler, Schumpeter'e göre, günümüzün mesleksiz entellektüellerini yaratmıştır.
Entellektüeller sisteme getirdikleri eleştirilerle bir çok insanın sisteme olan bağlılıklarını
zedelemekledirler. Eğitim imkanlarının genişlemesinin iş hayatının ihtiyaç duyduğundan fazla
insan yetiştirmesi de entellektüellerin sayıca artmasına neden olmaktadır. Bu işsiz ve tatminsiz
entellektüeller sisteme karşı düşmanlık beslemektedirler. Ve üstelik arkalarında ayarttıkları
önemli bir halk kitlesi de vardır. Bir taraftan hayatın normal mahrumiyetlerinin sorumluluğunu
bile sisteme yükleyen entellektüellerin sayısının artması, diler taraftan müteşebbislerin teşebbüs
ruhunun sönmesi, sistemin yaratıcı ve yenileyici dinamiğini ortadan kaldıracaktır. Bu da,
Schumpeter'e göre, sosyalizmin kavgasız dövüşsüz gelmesi demektir.
Şartlar oluşmadan sosyalizmi getirmeye çalışmak ise tarihin akışına müdahale olacağı
için olumlu sonuç vermeyecektir.
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Kısaca, Schumpeter'a' göre, kapitalist sistem, dinamiği gereli, ekonomik bunalımlarla
karşılaşmakla beraber sürekli gelişecektir. Sistemin yaratıcı üretim tarzı Marks'ın söylediği gibi
sömürüye değil, emekçi sınıfın refahının artmasına yol açacaktır. Kapitalist sistemin sonunu
getirecek olan da bu refah artışı olacaktır. Yaşam düzeyi yükselmiş emekçiler ve aydınlarda
maddi tatminsizlik yerine manevi tatminsizlik ortaya çıkacaktır. Entellektüellerin önderliğinde
yığınlar kendi kaderlerini tayin etmek için girişimcilere karşı tavır alacaklardır. Kendisini
savunan kalmayınca kapitalist sistem devrimsiz bir şekilde yerini sosyalist sisteme bırakacaktır.
Peki sosyalizm nedir? Ölümünden bir yıl önce, Amerikan Ekonomi Birliği'nin 30 Aralık
i949 tarihindeki toplantısında yaptığı ve sonra makale olarak yayınlanan konuşmasında
Schumpeter, sosyalizmi "üretim araçlarının denetlendiği, neyin nasıl üretileceği ve kimin ne
alacağıyla ilgili kararlarının özel olarak sahip olunan ve özel olarak idare edilen firmaların
yerine kamu otoritesi tarafından verildiği toplum örgütlenmesi olarak tanımlamaktadır
Yani sosyalizme doğ yürümekten kastedilen, iktisadi faaliyetlerin özel kesimden kamu
kesimine kayması, devletin iktisadi faaliyetleriyle özel teşebbüsün yerini işgal etm(:sidir. Aynı
yazının devamında Schumpeter, sosyalizme taraftar olmadığını. Halta sosyalizmin istenen
yahut istenmeyen birşey olup olmadığını tartışmaya niyetinin olmadığını. Daha da önemlisi
sosyalizmin geleceği ile ilgili açık bir şekilde tahmin yahut kehanette bulunmadığını belirtir.
Yapılan şeyin metodolojisi anlatılırken değinilen yönteme uygun olarak gözlemlerden hareketle
mevcut gidişin herhangi bir dönüşüme uğramaması durumunda mantıksal olarak nasıl bir
sonuca varabileceği konusunda akıl yürütmek olduğunu söyler. Toparlayacak olursak,
kapitalizmin çöküşüne ilişkin Schumpeter'ın görüşlerini yedi maddede toplamak mümkündür:
1. Zaman içinde karlı yatırımlar azalmaktadır. Çünkü;
a) İnsan ihtiyaçları doyurulmaktadır
b) Nüfus artış hızı azalmaktadır
c) İşletmeye açılabilecek yeni topraklar yoktur.
d) Teknolojik yenilikler daha önceki gibi karlı yatırımlar getirmemektedir. En iyi
yatırım imkanları özel sektörden ziyade kamu sektörünün eline geçmektedir.
2. Girişimciliğin zaman içinde temel işlevini kaybetmesi. Bilindiği üzere.
Schumpeter'da girişimcilik sürekli yenilik demektir. Fakat, bir taraftan iktisadi alandaki
yeniliklerin gittikçe bürokratik nitelikler taşıyan bir araştırma ürünü haline gelmeleri. diğer
yandan da iktisadi gelişmenin hızlı bir depersonalize olup otomatik hale gelmesi sonucu.
işadamlarının sosyal işlevlerini kaybetmiş, pek fazla değeri kalmayan bir sınıf durumuna
düşmeleri nedeniyle girişimcilik bu temel işlevini kaybetmektedir.
3. Kapitalizmin yaygınlaştırdığı rasyonalite kendi kuyusunu kazmaktadır. Çünkü
kapitalizm, üzerine kurulduğu sosyal düzene karşı kuşkucu bir tavrı sürekli teşvik etmektedir.
Ayrıca kapitalizm, oluşumunda köşe taşı işlevi gören burjuva ailesini de çok farklı bir şekle
doğru dönüştürmektedir.
4. Kapitalizm kendi kurumsal çerçevesini tahrip etmektedir. Yaratılan refahın akıbeti
konusunda insanlar kayıtsız kalmaya başlamakta, sistemi kendilerinin gibi görmemektedirler.
Bu yabancılaşma, sonunda da sistemi savunmaya gerek görmeyen bir tavrının yerleşmesinin
ilk adımıdır.
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5. Sistemin karmaşık hale gelmesi. Kapitalizm bütün ülkelerde büyük kitleler tarafından
kavranamayacak kadar karmaşık hale geldiği için günlük iş hayatının içinde ortaya çıkan yıkıcı
gerilimler engel olacak bir ideal işlevi görmesi artık mümkün olmamaya başlamıştır.
6. Sistemin idamesini sağlayacak yeni yönetici sınıfın ortadan kalkması. İşveren sınıfı
siyasal elit için gerekli olan nitelikleri geliştirmediği için yönetim için yeteneksiz hale
gelmektedir. Bu durumda başka bir sınıfı koruması gerekir. Bu sınıf daha önce aristokrasi idi.
Ancak kapitalizm aristokrasiyi ortadan kaldırmış yerine başka bir sınıf da koyamamıştır.
7. Aydınların yıkıcı etkisi. Kapitalizm kendini yıkmak için elinden geleni yapan bir
entelijansiya üretmektedir. Mevcut durumdan hoşnut olmayan kitleleri harekete geçiren bu
grup, kapitalizme son darbeyi vurmaktadır.
Kapitalizmin hayatiyetini sürdüremeyeceğine ilişkin sayılan gerekçeler üç kategoride
toplanabilir: 1. Girişimci işlevin kaybolmasına neden olanlar, 2.Koruyucu siyasal tabakanın
yıkılmasına neden olanlar. 3. Kapitalist toplumun kurumsal çerçevesinin yıkılmasına neden
olanlar.

Schumpeter ünlü çalışması Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi’nin (1942)
Kapitalizm başlıklı cildinde, yaratıcı yıkım sürecini şöyle ifade etmektedir:
“Kapitalizm -tekrar edelim-, kendine özgü özelliği yüzünden ekonomik bir değişim
metodu ya da tipidir ve durağan bir durum göstermez, hiç bir zaman da gösteremez. Oysa
kapitalizmin bu gelişimci niteliği yalnızca, ekonomik hayatın daima değişen bir ekonomik ve
sosyal ortam içinde akmasından ve değişmelerinden ekonomik aksiyonun verilerini de
değiştirmesinden ileri gelmektedir. Şüphesiz adı geçen faktör önemlidir ve savaşlar, ihtilaller
gibi unsurlar sık sık endüstriyel değişimlere sebep olmaktadırlar, ama bütün bunlar harekete
geçirici birer motör niteliği taşımazlar. Rejimin gelişimci niteliği nüfusun otomatik olarak
artmasına, sermayenin aynı şekilde çoğalmasına ya da para sistemlerinin “kaprislerine de”
bağlı değildir. Bu faktörler de ilk sebepleri değil, şartları teşkil ederler. Kapitalist
mekanizmayı çalıştıran ve çalışmasını devam ettiren; yeni tüketim maddeleri, yeni üretim
metodları, yeni pazarlar, yeni endüstriyel örgütlenmelerin tipleri, çeşitleridir ve bütün bunlar
kapitalist teşebbüs tarafından yaratılmışlardır....Bundan önceki bölümde de belirttiğimiz gibi,
örneğin 1760-1940 yılları arasında bir işçinin bütçesi yalnızca çeşit ve mal bakımından
büyümemiş, ama aynı zamanda da kalite bakımından durmadan değişimlere uğramış,
yükselmiştir. Aynı
şekilde tipik bir çiftliğin üretken mekanizması, tarım aletlerinden, şekillerine kadar
çağdaş makine tarımına ulaşmıştır; metal endüstrisinde üretken mekanizmanın odun kömürü
fırınından, yüksek fırına kadar bir değişim olmuş; enerji sektöründe su değirmeni yerini modern
türbinlere bırakmış, ulaştırma tarihinde posta arabalarının yerini uçaklar almışlardır. Yeni
milli pazarların ya da dış piyasaların açılması; el sanatları atelyelerinden, yoğun ve büyük
işletmelere geçiş (U.S. Steel gibi), kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan içinden bir ihtilâl,
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yenileme havasında tutmakta; bütün bu elemanlar, gene devamlı olarak eski faktörleri yok
etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Bu “yaratıcı yıkım gelişimi” kapitalizmin esas temelidir,
ister istemez her kapitalist teşebbüs ergeç bu gelişime uymak zorundadır. ....Oysa kapitalist
gerçekte rekabetin tipi değil; bir ürünün ortaya çıkışı, bir tekniğin, kaynağın, yeni bir
organizasyon şeklinin doğması, yani masraf ve kalite bakımlarından kesin bir üstünlüğe
dayanan ve yalnızca kâr hadleriyle marjinal üretim değil, firmaların varlıklarına, temellerine
hücumeden bir noktanın doğuşu önemlidir....Adı geçen rekabet, daima bir baskı olarak hazır
durmaktadır. İş adamları,sahalarında rakipsiz olsalar bile bu baskıyı hissetmekte, tam
rekabette yer alan bir tutuma yaklaşmaktadırlar.”.
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Giriş
Aghion ve Howitt (1992), ürünlerin niteliğini geliştiren teknolojik gelişmeleri ve bu
sürecin üzerinde ilerlediği patent rekabetini, İçsel Büyüme Modelleri (İBM) çerçevesinde
analiz etmektedir. Çıkış noktaları, Schumpeter tarafından 1942’de tartışılmış olan yaratıcı
yıkım sürecidir. Aghion ve Howitt, Schumpeter’ın bu düşüncesinden hareketle, bir yaratıcı
yıkım sürecine dayalı İBM geliştirmektedirler. Ekonominin beklenen büyüme oranı, tüm
ekonomi içinde yapılan süreğen ve beklenen AR-GE faaliyetlerinin miktarına bağlıdır.
Dolayısıyla model, ardışık dönemleri içeren bir analize sahiptir.
Keynes’in büyüme modeli statik bir analizi esas alır. Keynes’in en önemli farklarından
biri ekonomik büyümenin motor gücünün arz değil talep olduğunun altını çizmesidir. Keynes’e
göre toplam talebi arttırıcı iktisat politikaları ekonomiyi eksik istihdamdan tam istihdama
götürecek iktisadi büyümeyi sağlayacaktır. Keynes’ye yatırımların marjinal etkinliği kadar
beklentiler de yatırım harcamalarında dolayısıyla büyümenin sağlanmasında etkilidir. Çarpan
mekanizması da ekonomiyi yapılan harcamadan daha fazla büyütecektir.
1930’larda Keynes’in etkisiyle 1950’lerin başlarına kadar yoğun olarak tartışılan,
aslında Ricardo ile temel bulan, Marx’la alternatif yaklaşımlar getirilen büyüme modelleri,
1980’lere kadar yaklaşık otuz yıl boyunca ekonomi literatüründe geri plana itilmiştir. Bu
tarihten sonra ise, farklı yaklaşımlar (endojen büyüme modelleri) geliştirilmeye başlamıştır.
Tam anlamıyla bir genel modele ulaşılmamışsa da yeni ekonomik faktörlerin büyümeye
katılması
bu
döneme
rastlamaktadır.
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11.1. Aghion Ve Howitt’in Modeli: Yeni-Schumpeteryen Bir Bakış
Aghion ve Howitt (1992), ürünlerin niteliğini geliştiren teknolojik gelişmeleri ve bu
sürecin üzerinde ilerlediği patent rekabetini, İçsel Büyüme Modelleri (İBM) çerçevesinde
analiz etmektedir. Çıkış noktaları, Schumpeter tarafından 1942’de tartışılmış olan yaratıcı
yıkım sürecidir. Schumpeter’a göre kapitalist sistemin uzun süre ayakta kalmasını sağlayan
mekanizma yeni üretim yöntemlerinin, yeni piyasaların, yeni ürünlerin girişimler tarafından
sürekli biçimde ortaya konulmasıdır. Her yeni, kendinden öncekini ortadan kaldırarak
ekonomiye sunulur ve bu süreğen biçimde gelişir. Aghion ve Howitt, Schumpeter’ın bu
düşüncesinden hareketle, bir yaratıcı yıkım sürecine dayalı İBM geliştirmektedirler.
Ekonominin beklenen büyüme oranı, tüm ekonomi içinde yapılan süreğen ve beklenen AR-GE
faaliyetlerinin miktarına bağlıdır. Dolayısıyla model, ardışık dönemleri içeren bir analize
sahiptir. Bireysel AR-GE çabaları, ekonominin dinamiğini sağlamada önem kazanmaktadır. Ele
alınan dönemdeki AR-GE çabaları, izleyen dönemin beklenen çabalarına negatif olarak
bağlanmaktadır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, yaratıcı yıkım’dır. İlk dönemde yapılacak
AR-GE yatırımlarının miktarı, izleyen dönemdeki tekelci rant bekleyişine bağlıdır. Bu rantlar,
ikinci ardışık dönemde üretilen yenilikler sonrasında ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle
beklenen rantların bugünkü değeri, ardışık yeniliklerin olasılık dağılımı ile negatif yönlü bir
ilişki içindedir. İzleyen dönemde ARGE çabalarının yoğunluğuna ilişkin bekleyişler
yükseldikçe, bulunulan dönemin yenilikleri daha hızla gözden çıkarılacak ve bunlara yapılan
teknolojik geliştirme yatırımları zayıflayacak, yani rantlar azalacaktır. İkincisi, iki sektörlü
(AR-GE ve imalat sektörleri) ekonomide nitelikli işgücünün almaşık sektörlerdeki istihdamı ve
bunun sonucundaki ücret dinamiğinin yol açtığı değişimlerdir. Ardışık dönemde AR-GE
yatırımlarının yüksek olacağı beklentileri, bu sektördeki nitelikli işgücü talebini ve dolayısıyla
ücretleri yükseltir, rantları azaltır. Girişimcilerin bu gelişme karşısında, gelecek dönemde
yapmayı planladıkları AR-GE yatırımları da küçülecektir. Ardışık iki dönem arasındaki bu
fonksiyonel ilişkiler, ekonominin durgun durum dengeli gelişme sürecini belirlemektedir. Bu
şekildeki bir gelişme süreci, sektörlerdeki istihdamın dengesini bozmama anlamında bir dengeli
gelişmedir. GSYİH’nin hareketi, bir tesadüfi yürüyüş sürecidir. Ardışık dönemlerdeki AR-GE
faaliyetlerine ve tekelci rant bekleyişlerine dayalı daralma ve genişleme süreçleri,
deterministiktir. Durgun büyüme süreci, Paretocu optimaliteyi sağlayan koşulların (örneğin
patent hakları bu modelde en önemlisidir) ortadan kalkmasına bağlı olarak, optimal büyümeyi
sağlamayabilir. Firmaların yenilikleri çalarak taklit etmesi optimal altı büyümeyi artırmakla
birlikte, gelecek dönemde yapılacak AR-GE yatırımlarını azaltıcı etkiler yapacaktır. Aghion ve
Howitt’in modeline benzer yaklaşımları başka çalışmalarda da görmek olanaklıdır. Grossman
ve Helpman’nın (1991), Segerstrom, Anant ve Dinopoulos’un (1990), Stokey’nin (1988) dikey
ürün geliştirme; Judd’un (1992) ve Romer’in (1990) yatay ürün geliştirme modellerinden söz
edebiliriz. İlk gruptaki modellerde gelişme, Aghion ve Howitt’in modelindeki gibi bir yaratıcı
yıkım ya da ürün yaşam süreci yoluyla gerçekleşmekte, ikinci grup modellerde ürün çeşitliliği
(eski ürünlerin modası geçmemekte) bu mekanizmayı harekete geçirmektedir.
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11.1.1. Model
Ekonomi özdeş dönemlerarası fayda fonksiyonuna sahip, sınırsız zaman boyutunda
yaşayan hanehalklarından oluşmaktadır. Zaman tercih oranı (r) sabittir ve marjinal faydanın da
sabit kabul edilmesi nedeniyle faiz oranına eşittir. İşgücü üç farklı grupta ele alınmaktadır.:
yalnızca tüketim malları sektöründe istihdam edilebilen niteliksiz işgücü (M); hem AR-GE hem
de imalat sektöründe istihdam edilebilen nitelikli işgücü (N); yalnızca AR-GE sektöründe
istihdam edilebilen uzmanlaşmış işgücü (R). Ölçeğe göre sabit getiriyle çalışılan tüketim malı
üretiminde niteliksiz işgücü ve aramalı kullanılmaktadır.
y = AF(x)
Burada y, tüketim malı üretim miktarı; x, aramalı girdi miktarı; A, aramalı girdisinin
verimliliğini gösteren parametredir. Aramalı doğrusal üretim teknolojisine göre yalnızca
nitelikli işgücü girdisiyle üretilmektedir.
x=L
AR-GE sektöründe ise yalnızca uzman işgücü kullanılarak yeni teknolojik tasarımlar ya
da ürünler geliştirilmektedir. Herhangi bir dönemde ekonomide üretilen yeniliklerin sayısı,
λφ(n,R) ’dir. n, ARGE’de kullanılan nitelikli işgücü; λ, sabit bir parametre; φ, sabit getiriyle
çalışan içbükey AR-GE üretim teknolojisidir. Geçmiş dönemdeki bilgi birikimi, yeni araştırma
sürecinde hiç bir fonksiyona sahip değildir. Bilgiler, ürünler gibi tamamen demode olmaktadır.
Nitelikli işgücü AR-GE üretim fonksiyonu için zorunlu bir girdi olarak varsayılmakta, bu
nedenle eğer ekonomide bu sektöre nitelikli işgücü tahsisatı yapılmıyorsa, yenilik geliştirme
süreci de gerçekleşmeyecektir. AR-GE sektöründe geliştirilen yenilikler içerisinde, tüketim
malları üretiminde kullanılan aramalları yer almaktadır. Yeni aramalları tüketim
fonksiyonundaki A parametresini, γ>1 oranında artırır.
At A = 0γ t
Aramalları üreticisinin amacı, AR-GE sektöründe geliştirilen yeni ürün için tekel elde
edeceği
patent haklarını alarak, bugünkü kârlarını maksimize etmektir. Bu model çerçevesinde
patent sahibi tekel firma için kârlılık süreci bir dönemdir. Yeni teknolojilerin piyasaya
sürüldüğü dönemle birlikte, ürün demode olur ve kazanç ortadan kalkar. Ancak sürecin boyutu,
model içinde önceden bilinemeyen tesadüfi bir uzunluğa bırakılmıştır. Aramalları üreticisi
firmanın tüketim malları cinsinden ürün fiyatlaması, marjinal ürüne göre yapılmaktadır.
pt = AtF′(xt )
Buna göre, tekel firma [AtF′(xt ) − wt ]xt ’yi maksimize edeceği xt miktarını belirler.
Tekel firmanın marjinal gelir fonksiyonu, ω~(x) ≡ F′(x) + xF′′(x) ’dir (ωt = wt / At , yani
verimliliğe göre ayarlanmış ücretttir) ve bu fonksiyonun, Inada koşullarını sağladığı
varsayılmıştır. Bu durumda birinci sıra koşulAR-GE sektöründeki firma nitelikli ve uzman
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işgücünü sırasıyla z ve s miktarlarında kullanarak üretim yapmakta, bu girdileri, kârını
maksimize edecek şekilde seçmektedir:
Yeniliğin değeri, AR-GE faaliyetlerini yapan firma tarafından değil, bu sektörce üretilen
yenilikleri girdi olarak kullanan tekel firmaların kârlılığı tarafından belirlenmektedir. Bu
modelde güçlü bir dönemlerarası yayılma vardır. Bir yenilik, sonsuza kadar etkisi sürecek olan
verimlilik artışı yaratır. Yenilikler, izleyen yenilikleri γ faktörü oranında At kadar yükseltir.
Ancak bu yeniliğin yaratıcısı, rantın bir bölümünü yalnızca bir dönem elde edebilmektedir. Bu
türden yayılma etkilerini Romer’in (1990) çalışmasında, Schumpeter’ın (1981) yaratıcı yıkım
düşüncesinde de tekel girişimcilerin rant elde etmek amacıyla yeniliklere yatırım yaptıklarını,
ancak bu rantın bir dönem devam ettiğini görmekteyiz. Daha çok araştırma faaliyeti, o
dönemdeki tekellerin yenilik üzerindeki patent sahipliği beklentilerini azaltarak, rantların
bugünkü beklenen değerini azaltır. Ekonomi bir bütün olarak toplam nitelikli işgücünü (N)
imalat ve AR-GE sektörleri arasında nasıl dağıtacağına karar verecektir. Bu karar, imalat
sektöründeki kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyi ile AR-GE sektöründe maksimum
yenilik değerini veren düzeyde belirlenecektir. Bugünkü araştırma faaliyetleri ile izleyen
dönemdeki araştırma faaliyetleri arasında negatif bir fonksiyonel ilişki vardır. Gelecek
dönemde araştırma faaliyetlerinin artacağı yönünde bir beklenti, izleyen dönemdeki ücret
oranını yükseltip kârları düşürerek; yaratıcı yıkım oranını yükselterek ve bu nedenle tekelci
kârlılık sürecini kısaltarak izleyen dönem araştırma faaliyetlerini cazip olmaktan çıkarır. Bu
sürecin izleyen tüm gelecek dönemlerde bu şekilde sürmesi, ekonomide, geleceğe ilişkin
beklentilerin belirsiz olmadığı bir ortamda, bir durgun durum dengesi gerçekleşmektedir.
Başlangıç dönemde araştırma maliyetleri, kazançtan daha yüksek ise büyüme yoktur. Bu
nedenle pozitif bir büyümenin sağlanabilmesi için, marjinal getiri, marjinal maliyetten büyük
olmalıdır. Tek sayılı dönemlerde AR-GE faaliyetlerinin yüksek olması, çift sayılı dönemlerdeki
faaliyetleri caydırıcı rol oynar; çift sayılı dönemlerde düşük faaliyetler, izleyen tek sayılı
dönemdeki faaliyetleri artırıcı rol oynar. Bu şekildeki bir salınım, tek dengeli büyüme değerinin
oluştuğu bir noktaya doğru spiral biçimde gelişir. Aksi halde, ekonomi bir dengeli (kararlı)
büyüme değeri yakalayamaz. Üretim miktarının sonsuza gittiği (kârların limitte sıfıra
yaklaşması) ve getiri oranının çok düşük olduğu durumlarda, bu kararsız gelişme süreci yaşanır.
Kararlı durağan durum dengeli büyüme, şöyle tanımlanmaktadır:
Ekonominin durgun durum dengeli gelişme sürecinde AR-GE sektöründeki nitelikli
işgücü istihdamı, faiz oranındaki azalmayla; her bir yeniliğin boyutlarındaki artışla; nitelikli
işgücünün toplam donanımındaki artışla artar. Faiz oranındaki azalma, tekelci rantların
bugünkü değerini yükselterek AR-GE faaliyetlerindeki kazancı artırır. Yani bu sektörde yeni
yatırımlara (ve istihdama) gitmek kârlı hale dönüşür. Yeniliğin piyasada bulunma sürecinin
boyutu (γ), benzer şekilde tekelci rantların bugünkü değerini yükselterek aynı etkiyi yapar. ARGE sektöründe istihdam edilmiş olan nitelikli işgücünün bilgi ve beceri düzeylerindeki
gelişmeler maliyetleri azaltır ve net getiriyi artırır. λ parametresindeki artışlar araştırmadan elde
edilen getiriyi de maliyetleri de azaltır.
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11.2. Keynesyen Büyüme Teorisi
1936’da “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” isimli kitabın yazarı olan John
Maynard Keynes kimilerine göre bir dahi, kimilerine göre iktisadı bilmeyen biri olarak
tanımlansa da fikirleri üzerinde çok tartışılan ve iktisadi düşüncede büyük değişime yol açan
bir iktisatçıdır.Keynes iktisadi düşüncede aşağıda belirtilen yenilikleri getirmiştir:
•

1. Tam İstihdam-Eksik İstihdam Ve Denge

•

2. Devlet Müdahalesinin Gerekliliği

•

3. Parasal Analiz

•

4. Makro Yaklaşım

Klasiklere göre ekonomide bir takım sorunlar her zaman mümkün olsa da piyasalar
SAY KANUNU gereği kendiliğinden tam istihdamda dengeye gelir, yani tüm aktif nüfusun
çalışabileceği bir tam istihdam dengesi kendiliğinden oluşur.
Oysa BÜYÜK BUHRAN sırasında milyonlarca insan işsiz kalırken, ekonomi giderek
tam istihdam dengesinden uzaklaşmıştır.

•
Keynes Klasiklerin savunduğu gibi bir tam istihdam dengesinin mümkün
olduğunu ancak piyasaların kendiliğinden bu dengeye ulaşmasının mümkün olmadığını
savunmuştur.
•
O’na göre her ekonomi çoğunlukla kalıcı bir EKSİK İSTİHDAM
sorunuyla karşı karşıyadır.
•
Keynes’in getirdiği yenilik piyasaların eksik istihdamda da dengeye
oturabileceğidir. Klasiklere göre bu denge değil, dengesizlik halidir.
•
Klasikler ve Neo Klasikler devletin ekonomiye müdahale etmemesini,
sadece piyasaların tam rekabetçi bir ortamda çalışmasını sağlayıcı tedbirleri alması
gerektiğini savunuyorlardı. Tam rekabetçi bir ortamda çalışan piyasalar kendiliğinden
tam istihdam dengesine yönelecekti.
•
Keynes’e göre ise ekonominin eksik istihdamdan kurtulup tam istihdama
yönelemeyişinin en önemli sebeplerinden biri Toplam Talep yetersizliğidir. Bu sebeple
devletin Toplam Talebi arttırıcı para ve özellikle maliye politikalarıyla ekonomiye
müdahale etmesi gerekir.
•
Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin,
ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön
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vermesidir. Para teorisi, ekonomi için en uygun (optimal) para politikasının
belirlenmesini sağlar.
•
Para politikasına, genellikle, "genişletici" ya da "daraltıcı" para politikası
kavramlarıyla atıfta bulunulur. Genişletici para politikası, ekonomideki toplam para
arzının artırılması anlamına gelirken, daraltıcı para politikası, genişletici para
politikasının tersine, ekonomideki toplam para arzının azaltılması anlamına
gelmektedir. Genişletici para politikası genellikle, ekonomideki durgunluk (resesyon)
dönemlerinde ortaya çıkan işsizliği -para arzının artması sonucunda artan para
miktarının, "paranın fiyatı" olan faizi düşüreceği varsayımından hareketle- yenmek
amacıyla uygulanırken; daraltıcı para politikası, enflasyon oranını -para arzındaki
azalışın, paranın fiyatı olan faizleri yükselteceği, yükselen faizinse insanların marjinal
tüketim eğilimini azaltıp, marjinal tasarruf eğilimini artıracağı varsayımından hareketledüşürmek amacıyla uygulanmaktadır.
•
Maliye Politikası Kamu Kesimi, bir yandan yaptığı harcamalar ile geliri
artırıcı etki yaparken bir yandan da topladığı vergiler ile geliri düşürücü bir etkiye
sahiptir. Devletin istihdam, gelir, fiyat seviyeleri gibi makro ekonomik değişkenleri
etkileyebilmek için kamu harcamalarını (cari harcamalar, yatırım harcamaları ve
transfer harcamaları) ve kamu gelirlerini ( vergi gelirleri, vergi dışı normal gelirler, özel
gelir ve fonlar) kullanması maliye politikası olarak adlandırılmaktadır.
Kamu harcamalarını artırarak ve/veya halktan ve kurumlardan toplanan verginin
yükünü azaltarak ulusal ekonomideki toplam tüketim harcamalarını artırmaya yönelik
olarak izlenen maliye politikasına genişlemeci maliye politikası, kamu harcamalarını
azaltarak ve/veya vergileri artırarak toplam tüketim harcamalarını azaltmaya yönelik
politikaya da daraltıcı maliye politikası denmektedir.
•
Klasikler parayı sadece reel ilişkileri örten bir tül olarak gördüklerinden
nötr (etkisiz) olarak kabul etmişler, reel ekonomi üzerinde bir etkisinin olmayacağını
savunmuşlardır.
•
Keynes ise para arzındaki değişmenin AKTARIM MEKANİZMASI
yoluyla sırasıyla faiz oranları, yatırımlar, istihdam ve milli gelir üzerinde etkide
bulunabileceğini söyleyerek yeni bir PARA TEORİSİ ortaya koymuştur.
•
Klasikler ve Neo Klasikler ekonomik mekanizmayı mikro ekonomik
birimlerin (firma ve tüketici) kararlarından hareketle açıklamalarına karşılık Keynes
Makro ekonomik birimlerin (devlet, tüm yatırımcılar, tüm tüketiciler) davranışlarından
hareketle açıklamaktadır. Bu yaklaşımıyla Keynes makroekonomik akımın kurucusu
olmuştur.

J.M.Keynes; İstihdam, Faiz ve Para Hakkında Genel Teori (1936) adlı yapıtında reel
ücretler konusunda, marjinal verimlilik bölüşüm önermesini benimsemesine karşılık,
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sermayenin marjinal etkinliğini, sermayenin marjinal verimi olarak tanımlamamaktadır. Bunun
temel nedeni, sermayenin etkinliğinin belirlenmesinde bekleyişlerin rolüdür. Marjinal etkinlik,
gerçekleşen gelire veya sermayenin doğurduğu cari output akımına değil, gelecekte elde
edilmesi beklenen gelir akımına bağlıdır ve bu açıdan hem teknik ve ekonomik hem de
davranışsal etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Keynes'e göre durgun durum koşulları altında
denge sürekli olarak sağlandığından, fiziksel output akımının ve bunun değerinin değişmesi söz
konusu değildir. Yine bu koşullar altında, sermaye stokunun geçmiş ve cari üretim maliyetiyle
veya gelecekte elde edilecek gelirle değerlendirilmesi arasında bir fark yoktur.
Keynes, Neo-Klasiklerin tam istihdam dengesi görüşüne, özellikle yatırım
fonksiyonunun faiz esnekliği ile faiz ve fiyatların değişebilirliliği varsayımlarına itiraz etmiştir.
Keynes'e göre nüfus artışı, teknik gelişme yeni ekim alanlarının açılması gibi dış etkenlerin
ortaya çıkması ihtimali ve bunların etkileri de azaldığı için gelişmiş ekonomilerin ilerideki
yıllarda durgunlukla karşılaşmaları kaçınılmazdır.
Keynes'in uzun dönemle ilgili durgunluk tezini anlayabilmek için yatırımların marjinal
maliyeti eğrisini ele almak gerekir. Keynes'e göre bu eğrinin faiz esnekliği düşüktür. Öyle ki,
faiz haddi sıfıra düşürülse dahi tam istihdam dengesi sağlanamamaktadır. Kısa dönemde
yatırımların marjinal etkinliği eğrisinin faiz esnekliğini iki etken belirler. Birinci etken
sermayenin marjinal verimliliği, ikincisi sermaye malları sanayiinin büyüklüğü ve azalan verim
kanunu dolayısıyla yatırımların ve üretilen sermaye mallarının talep ve üretiminin artmasıyla
birlikte bu malların maliyet ve fiyatlarının yükselmesidir. Kısa dönemde yatırımların marjinal
etkinliği eğrisinin esnekliğinin belirlenmesinde sermaye malları fiyatlarının yükselmesi,
sermayenin azalan marjinal verimliliğine kıyasla çok daha önemli rol oynar. Fakat, uzun bir
süre ele alındığında, sermaye malları sanayiinin sınırlarını genişletmek mümkün
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olabilmektedir. Bu nedenle uzun süreli analizlerde sermayenin marjinal verimliliği daha çok
önem kazanmaktadır.
Yukarıdaki şekil’de çeşitli dönemler boyunca yatırım-tasarruf dengesinin nasıl bir seyir
izleyeceği basit olarak gösterilmektedir. Örneğin, sıfırıncı dönemde ro faiz haddinde oluşan
yatırım tasarruf dengesi ile tam istihdam sağlanmıştır. Demek ki yo sıfırıncı dönem için tam
istihdamı sağlayan reel gelir seviyesidir. O dönemde yapılan yatırımlar, yani sermaye artışı
dolayısıyla ileriki dönemde yatırımların marjinal eğrisi düşecektir. Sermaye artışı yanında
çalışabilir nüfusun artması dolayısıyla da, yeni dönemde tam istihdamı sağlayacak olan reel
gelir seviyesinin yükselmesi beklenebilir. Yeni dönemde yatırımların marjinal etkinliği eğrisi
düştüğü için bu dönemde tam istihdamı sağlayabilmek için faiz haddini düşürmek gerekecektir.
Ayrıca Keynes'e göre 19. yüzyıl Avrupası’nda görülmüş olan şartlar 20.yüzyılda artık
değişmiştir ve yatırımların marjinal etkinliği eğrisinin sermaye yoğun yönde teknik gelişme,
nüfus artışı ve yeni ekim alanlarının açılması gibi dış etkenlerde yükselmesi, böylece para ve
maliye politikasına gerek duyulmadan tam istihdam dengenin sağlanması mümkün değildir.
Yani, Avrupa ekonomileri, devlet müdahalesine başvurulmadığı ve gerekli para ve maliye
politikaları uygulanmadığı takdirde, ileriki yıllarda mutlaka bir durgunluk safhası ile karşı
karşıya geleceklerdir.
Keynes’in büyüme modeli statik bir analizi esas alır. Keynes’in en önemli farklarından
biri ekonomik büyümenin motor gücünün arz değil talep olduğunun altını çizmesidir. Keynes’e
göre toplam talebi arttırıcı iktisat politikaları ekonomiyi eksik istihdamdan tam istihdama
götürecek iktisadi büyümeyi sağlayacaktır. Keynes’ye yatırımların marjinal etkinliği kadar
beklentiler de yatırım harcamalarında dolayısıyla büyümenin sağlanmasında etkilidir. Çarpan
mekanizması da ekonomiyi yapılan harcamadan daha fazla büyütecektir.

11.3. Modern Büyüme Teorileri
1930’larda Keynes’in etkisiyle 1950’lerin başlarına kadar yoğun olarak tartışılan,
aslında Ricardo ile temel bulan, Marx’la alternatif yaklaşımlar getirilen büyüme modelleri,
1980’lere kadar yaklaşık otuz yıl boyunca ekonomi literatüründe geri plana itilmiştir. Bu
tarihten sonra ise, farklı yaklaşımlar (endojen büyüme modelleri) geliştirilmeye başlamıştır.
Tam anlamıyla bir genel modele ulaşılmamışsa da yeni ekonomik faktörlerin büyümeye
katılması
bu
döneme
rastlamaktadır.
Neoklasik büyüme modeli (NBM), büyüme sürecinde fiziksel sermaye birikimi ve
işgücünün önemi vurgulamaktadır. Toplam faktör verimliliğinin tek kaynağı da dışsal
teknolojik gelişmedir. Ancak 1960’lı yıllarda bazı iktisatçılar (Arrow, 1962; Kaldor ve
Mirrlees, 1962; Uzawa, 1965) Solow büyüme modelinin (SBM) dışsal teknoloji varsayımındaki
basitliğe, teknolojik gelişmenin iktisadi etmenlere dayanarak içsel biçimde açıklanabileceği
karşıt tezini getirmişlerdir. Bu düşünceyi günümüze taşıyan Romer (1986), içsel teknoloji
tezini, artan getiri ile de destekleyince, 1980’li yılların ortalarından sonra hızla çoğalan yeni
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içsel büyüme modelleri ortaya çıkmıştır. Bu referans tarihten sonraki çalışmalar, büyümenin
asıl kaynağı olarak gördükleri belli başlı şu dört alanda toplanmıştır: Birinci grupta, kâr
arayışındaki AR-GE sektörünün bilgi (ya da yeni teknolojik tasarımlar) üretmesi (Romer, 1990;
Grossman ve Helpman, 1991; Aghion ve Howitt, 1992); ikinci grupta Arrow’un mirasını
devralan ve bunu yeni yaklaşımlara uyarlayan fiziksel sermaye yatırımları ve yaparak-öğrenme
modelleri (Romer, 1986; Rebelo, 1991; d’Autume ve Michel, 1993); üçüncüsü, beşeri sermaye
birikimi (Lucas, 1988; Jones, 1996); dördüncüsü kamu yatırımları (Barro, 1990). Bu
modellerdeki ortak yanlar sermaye tanımının geniş anlamda yeniden yorumlanması, artan getiri
ve sabit getiri olarak gösterilebilir. Modern ekonomik büyüme teorileri, tarihsel bir pespektiften
bakıldığında ilk olarak Frank Ramsey’in 1928 tarihli, “A Mathematical Theory of Saving”
isimli çalışmasıyla başlamıştır. Ramsey bu çalışmasında, hanehalkının dönemlerarası
optimizasyon kararlarını, büyüme teorisine uygulamaktadır. Ramsey’in bu çalışmasıyla 1950’li
yılların sonları arasındaki devrede R.F. Harrod ile E.D. Domar’ın, Keynesyen statik teoriyi,
büyüme teorisiyle dinamikleştirme çabaları yer almıştır. Harrod-Domar büyüme modeli,
girdiler arasındaki ikame oranının küçük kabul edildiği bir üretim fonksiyonuyla, kapitalist
sistemin kararsız bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir. 1929 ekonomik bunalımının
ardından geliştirilen bu modeller, sonraki yıllarda ekonomistler arasındaki popüleritesini
yitirmiştir. 1950’li yıllarda ise R.M Solow tarafından geliştirilen büyüme modeliyle bu alana
yeni katkılar yapılmıştır. Solow büyüme modelinin (SBM) temelini, girdilerin azalan verimlere
sahip olduğu ve ölçeğe göre getirinin sabit varsayıldığı neoklasik üretim fonksiyonu
oluşturmuştur. Bu üretim fonksiyonu, ekonominin basitleştirilmiş bir genel denge modelini
kurmak amacıyla, sabit tasarruf oranı varsayımıyla birleştirilmiştir. Neoklasik büyüme
yaklaşımı olarak adlandırılan bu modele göre, başlangıçta Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları
(GSYİH) göreli olarak düşük olan ülkeler, daha büyük büyüme oranlarına sahip olacaklardır.
Bu sonuca, sermayenin azalan verimlere tabi olarak çalıştığı varsayımından hareketle
ulaşılmaktadır. Yani işgücü başına daha az sermayeye sahip olan ülkeler, daha yüksek sermaye
getiri oranına ve dolayısıyla büyüme oranına sahip olacaklardır ve gelişmiş ekonomilerin ulusal
gelirlerine yakınsayacaklardır. Bu yakınsama (convergence) süreci literatürde ‘koşullu
yakınsama’ (absolute convergence) olarak adlandırılmaktadır. Yakınsamanın kısıtlı olmasının
nedeni, işgücü başına sermaye ve üretimin durağan durum düzeylerinin tasarruf oranı, nüfus
artış hızı ve üretim fonksiyonuna bağlı olmasıdır. 1980’lerden sonraki çalışmalarda, R.J. Barro,
W.J. Baumol gibi ekonomistler modellerine başlangıç beşeri sermaye stoku ve hükümet
politikaları değişkenlerini de dahil etmişlerdir. Neoklasik büyüme modelinden çıkan bir başka
sonuca göre de, teknolojik gelişmelerde sürekli gelişmelerin sağlanamaması durumunda,
büyüme giderek yavaşlayacaktır. Bu sonucun nedeni, kökenlerini D. Ricardo ve T. Malthus’da
bulan azalan verimler varsayımıdır. 1960’lı yıllarla beraber bu temel neoklasik kuram,
teknolojik gelişmenin ‘yaparak öğrenme’ ve ‘yıllanma (vintage) modelleri’ gibi yaklaşımlarla
teknolojiyi içselleştirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede özellikle Arrow’un (1962) çalışması
önemlidir. Bu modelde, her bireyin buluşu, teknolojinin bir Yakınsama süreci, göreli olarak kişi
başına daha düşük ulusal gelire sahip bir ekonominin, belirli bir zaman diliminde daha yüksek
gelirli ekonomiye kişi başına gelir düzeyi anlamında yaklaşarak onu yakalamasını ifade
etmektedir. Örneğin Geleneksel büyüme modellerinde bu süreç, fiziksel sermaye verimliliğinin
azalan olmasına dayalı olarak mutlak yakınsama biçiminde gerçekleşmektedir. Konuyla ilgili
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geniş incelemeyi Balcılar, 1996; Ateş, 1996; Sala-i-Martin, 1996 çalışmalarında bulabilirsiniz.
Yeni buluşlar rekabetçi mal olmamasından ötürü tüm ekonomiye hızlıca yayılır. Ancak,
buluşların ekonominin tümüne yayılması çok yavaş gerçekleşirse ve buluşlar araştırmageliştirme (AR-GE) sektörünün bir ürünü haline dönüşürse, ekonomi tam rekabetin sahip
olduğu bir yapı yerine, aksak rekabetin geçerli olduğu bir yapıya dönüşecektir. Bu türden
gelişmelerin yaşandığı bir modelde, neoklasik büyüme modelinde bazı değişikliklerin
yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bu konuya, 1980’lerin ortalarında P.M. Romer el atıncaya
kadar, ekonomistler bir açıklama getirmemişlerdir. Ayrıca D. Cass ve T. Koopmans, 1965’de
yayınladıkları çalışmalarında, Ramsey’in, hanehalklarının optimizasyon kararlarını neoklasik
modele yeniden geri getirmişler ve tasarruf oranını modele içselleştirerek almışlardır. Bu yeni
yaklaşım, gelişmiş ekonomilere doğru yapılan geçiş sürecini ve dinamiklerini kavramada yeni
bir boyut getirmekle beraber, koşullu yakınsama anlayışını aşamamıştır. Tasarruf oranının
içselleştirilmiş olması da, uzun dönemli kişi başına büyümenin, dışsal teknolojik gelişmeye
bağlılığı tezini ortadan kaldıramamıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde iktisat teorisi büyüme
tartışmalarından büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Bu yıllarda daha çok iktisatın mikro temelleri ve
kısa dönemli salınımlar sorgulanmaya başlanmış ve Parasalcı, Yeni Keynesyen ve Rasyonel
Beklentiler makro teorileri tartışma gündemini oluşturmuştur. 1980’li yılların ortalarından
itibaren yaklaşık son on yıllık sürede ise büyüme teorileri yeni model oluşumlarıyla yeniden
iktisat literatüründeki yerini almıştır. Özellikle P.M. Romer, R.E. Lucas, S. Rebelo, P. Aghion,
P. Howitt, E. Helpman, G.M. Grossman gibi ekonomistlerin çalışmalarıyla büyüme teorisi,
fiziksel ve beşeri sermaye, AR-GE sektörü, dışsallıklar ve aksak rekabet konularını tartışma
gündemine almışlardır. Yeni İçsel Büyüme Teorileri olarak adlandırabileceğimiz bu gelişme,
teknolojiyi (bilgi stokunu) AR-GE ve beşeri sermaye kanalıyla içselleştirmektedir. Neoklasik
büyüme torilerinde ise ya beşeri sermaye olgusuna yer verilmemiş, ya da teknoloji cennetten
tüm bireylere gelen bir meyve gibi değerlendirilmiştir. Bu noktaya karşı çıkış ve iktisat
politikalarının uzun dönemli büyümeyi etkileyebileceği tezi, yeni içsel büyüme modellerini,
Neoklasik yaklaşımlardan ayırmıştır. Günümüzde ekonomik büyüme, makroekonomi
tartışmalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Ekonomistler, kısa dönemli salınımlardan çok,
uzun dönemli büyümenin daha önemli bir konu olduğunu yeniden keşfetmektedirler. Aylık
sanayi üretimi ya da perakende satışların değişimi gibi kısa dönemli makro değişkenlerin
yerine, ulusal gelirin değişimi ve bu değişimin arkasında yatan dinamikler sorgulanan konular
haline dönüşmüştür. Yeni modeller artan getiri, araştırma ve geliştirme, teknoloji, yaparak
öğrenme, dışsallıklar ve beşeri sermaye olgularını modellerinde temel konular haline getirerek,
Neoklasik büyüme modelini zenginleştirmeye çalışmışlardır. Bu gelişmede, istatistiksel
verilerin de giderek daha zengin hale getirilmiş olmasının önemi büyüktür. Zira araştırmacılar,
teori ile pratik arasında da sağlıklı bağlar kurabilmenin ortamını bulabilmişlerdir. Bu çerçevede
özellikle kişi başına geliri göreli olarak düşük olan ekonomilerin, gelişmiş ekonomilere
yakınsama süreçleri önemli bir inceleme alanını oluşturmuştur. Ülkeleri yaşam standartlarının
farklılıkları açısından karşılaştırdığımızda, neden ülkelerin birbirlerinden ulusal gelirin uzun
dönemli büyümesi açısından ıraksak bir hale dönüştükleri sorunsalına eğilerek yanıtlar
getirebiliriz. Yeni içsel büyüme modellerinin belirgin bir yanı da, özellikle hükümet
politikalarından etkilenen makro değişkenlerin, ekonominin büyüme oranı üzerinde kararlı ve
süreğen değişimlere yol açtığını öne sürmesidir. Bu düşünce özellikle Ak tipi büyüme
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modellerinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Schumpeteryen büyüme teorisi de 1980’li yıllarda yeni
yaklaşımlarla ve modellerle geliştirilmiştir. Schumpeteryen büyüme dinamiklerine göre,
ekonominin asıl itici gücü girişimcilerin teknolojik gelişmeleri sağlamaları ve onları
uygulamaya geçirmeleridir. Bu etmen ekonominin, yeni teknolojk gelişmelerin sağlanacağı
yeni durumlara kadar önce yükselen ve ardından gerileyen bir konjonktürel gelişmeye sahip
olmasına yol açacaktır. Teknolojik gelişmelerin süreğen bir hale dönüştürülmesi, ekonominin
gelişme trendini pozitif yönlü oluşturacaktır. Ancak kredi mekanizmasının yeterince esnek
olmayışı, bu pozitif yönlü konjonktürü olumsuz etkileyerek, kapitalist toplumun daralan bir
yapıya dönüşmesine yol açacaktır. Schumpeter, bu nedenle, sistemin nihai gelişimine karamsar
biçimde bakmaktadır. Schumpeteryen büyüme teorisini geliştiren, Yeni-Schumpeteryen
modeller, teknolojinin artık yurtiçi gelişimi ve yurtiçi etkilerini aşarak, uluslar arası alandaki
“yayılma etkilerini” de (spill-over effect) dikkate almaktadır. Günümüzde teknolojik gelişme
daha sık bir zaman aralığına yayılmış ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojik
gelişmeyi taklit etmesi ya da ithal etmesi giderek kolaylaşmıştır. Bu nedenle ekonomilerin
büyüme dinamikleri içerisinde önemli bir yer tutan teknoloji olgusunu yalnızca yurtiçi
gelişmeler ile sınırlı tutmak, bilimsel çalışmalar açısından bir yetersizliktir. Özellikle gelişmiş
ekonomilerce ortaya konulan yeni tekniklerin, gelişmekte olan ülkelere etkilerinin dikkate
alınarak büyüme dinamiklerinin araştırılması, daha yararlı bir bilimsel ortam sağlayacaktır.
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Giriş
Keynes’in büyüme modeli statik bir analizi esas alır. Keynes’in en önemli farklarından
biri ekonomik büyümenin motor gücünün arz değil talep olduğunun altını çizmesidir. Keynes’e
göre toplam talebi arttırıcı iktisat politikaları ekonomiyi eksik istihdamdan tam istihdama
götürecek iktisadi büyümeyi sağlayacaktır. Keynes’ye yatırımların marjinal etkinliği kadar
beklentiler de yatırım harcamalarında dolayısıyla büyümenin sağlanmasında etkilidir. Çarpan
mekanizması da ekonomiyi yapılan harcamadan daha fazla büyütecektir.
1930’larda Keynes’in etkisiyle 1950’lerin başlarına kadar yoğun olarak tartışılan,
aslında Ricardo ile temel bulan, Marx’la alternatif yaklaşımlar getirilen büyüme modelleri,
1980’lere kadar yaklaşık otuz yıl boyunca ekonomi literatüründe geri plana itilmiştir. Bu
tarihten sonra ise, farklı yaklaşımlar (endojen büyüme modelleri) geliştirilmeye başlamıştır.
Tam anlamıyla bir genel modele ulaşılmamışsa da yeni ekonomik faktörlerin büyümeye
katılması bu döneme rastlamaktadır.
İki İngiliz iktisatçısı olan Sir Roy Forbes Harrod ile Evsey David Domar
tarafından birbirinden bağımsız olarak fakat birbirine çok benzer çizgiler içinde geliştirdikleri
bu teori, Keynes'in kısa dönemli analizini uzun dönemli büyüme sorunlarına uygulama yolunda
ilk çalışma sayılabilir. Model esas olarak Keynes’in gelir oluşumu teorisinin dinamik hale
getirilmiş şeklidir. Bu modeller Keynes’in benimsediği eksik istihdam, yatırımların marjinal
etkinliğinin faiz elastikiyetinin düşük olması ve faiz ve fiyatların katılığı görüşlerine
yakınlıkları dolayısıyla Keynesyen olarak nitelendirilmektedirler. Öte yandan Keynesyen
model yatırımların sadece gelir etkisini ele alırken, bu modeller yatırımın kapasite arttırma
etkisinden de bahsetmektedir. Literatürde Harrod – Domar modeli olarak anılan model esasen
birbirinden farklılıklar içeren iki ayrı modeldir. Farklılıkların çok keskin olmaması iki modelin
birlikte anılmasına olanak sağlamıştır.
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12.1. Keynesyen Büyüme Teorisi
J.M.Keynes; İstihdam, Faiz ve Para Hakkında Genel Teori (1936) adlı yapıtında reel
ücretler konusunda, marjinal verimlilik bölüşüm önermesini benimsemesine karşılık,
sermayenin marjinal etkinliğini, sermayenin marjinal verimi olarak tanımlamamaktadır. Bunun
temel nedeni, sermayenin etkinliğinin belirlenmesinde bekleyişlerin rolüdür. Marjinal etkinlik,
gerçekleşen gelire veya sermayenin doğurduğu cari çıktı akımına değil, gelecekte elde edilmesi
beklenen gelir akımına bağlıdır ve bu açıdan hem teknik ve ekonomik hem de davranışsal
etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Keynes'e göre durgun durum koşulları altında denge
sürekli olarak sağlandığından, fiziksel çıktı akımının ve bunun değerinin değişmesi söz konusu
değildir. Yine bu koşullar altında, sermaye stokunun geçmiş ve cari üretim maliyetiyle veya
gelecekte elde edilecek gelirle değerlendirilmesi arasında bir fark yoktur.
Keynes, Neo-Klasiklerin tam istihdam dengesi görüşüne, özellikle yatırım
fonksiyonunun faiz esnekliği ile faiz ve fiyatların değişebilirliliği varsayımlarına itiraz etmiştir.
Keynes'e göre nüfus artışı, teknik gelişme yeni ekim alanlarının açılması gibi dış etkenlerin
ortaya çıkması ihtimali ve bunların etkileri de azaldığı için gelişmiş ekonomilerin ilerideki
yıllarda durgunlukla karşılaşmaları kaçınılmazdır.
Keynes'in uzun dönemle ilgili durgunluk tezini anlayabilmek için yatırımların marjinal
maliyeti eğrisini ele almak gerekir. Keynes'e göre bu eğrinin faiz esnekliği düşüktür. Öyle ki,
faiz haddi sıfıra düşürülse dahi tam istihdam dengesi sağlanamamaktadır. Kısa dönemde
yatırımların marjinal etkinliği eğrisinin faiz esnekliğini iki etken belirler. Birinci etken
sermayenin marjinal verimliliği, ikincisi sermaye malları sanayiinin büyüklüğü ve azalan verim
kanunu dolayısıyla yatırımların ve üretilen sermaye mallarının talep ve üretiminin artmasıyla
birlikte bu malların maliyet ve fiyatlarının yükselmesidir. Kısa dönemde yatırımların marjinal
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etkinliği eğrisinin esnekliğinin belirlenmesinde sermaye malları fiyatlarının yükselmesi,
sermayenin azalan marjinal verimliliğine kıyasla çok daha önemli rol oynar. Fakat, uzun bir
süre ele alındığında, sermaye malları sanayiinin sınırlarını genişletmek mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle uzun süreli analizlerde sermayenin marjinal verimliliği daha çok
önem kazanmaktadır.
Yukarıdaki şekil’de çeşitli dönemler boyunca yatırım-tasarruf dengesinin nasıl bir seyir
izleyeceği basit olarak gösterilmektedir. Örneğin, sıfırıncı dönemde ro faiz haddinde oluşan
yatırım tasarruf dengesi ile tam istihdam sağlanmıştır. Demek ki yo sıfırıncı dönem için tam
istihdamı sağlayan reel gelir seviyesidir. O dönemde yapılan yatırımlar, yani sermaye artışı
dolayısıyla ileriki dönemde yatırımların marjinal eğrisi düşecektir. Sermaye artışı yanında
çalışabilir nüfusun artması dolayısıyla da, yeni dönemde tam istihdamı sağlayacak olan reel
gelir seviyesinin yükselmesi beklenebilir. Yeni dönemde yatırımların marjinal etkinliği eğrisi
düştüğü için bu dönemde tam istihdamı sağlayabilmek için faiz haddini düşürmek gerekecektir.
Ayrıca Keynes'e göre 19. yüzyıl Avrupası’nda görülmüş olan şartlar 20.yüzyılda artık
değişmiştir ve yatırımların marjinal etkinliği eğrisinin sermaye yoğun yönde teknik gelişme,
nüfus artışı ve yeni ekim alanlarının açılması gibi dış etkenlerde yükselmesi, böylece para ve
maliye politikasına gerek duyulmadan tam istihdam dengenin sağlanması mümkün değildir.
Yani, Avrupa ekonomileri, devlet müdahalesine başvurulmadığı ve gerekli para ve maliye
politikaları uygulanmadığı takdirde, ileriki yıllarda mutlaka bir durgunluk safhası ile karşı
karşıya geleceklerdir.
Keynes’in büyüme modeli statik bir analizi esas alır. Keynes’in en önemli farklarından
biri ekonomik büyümenin motor gücünün arz değil talep olduğunun altını çizmesidir. Keynes’e
göre toplam talebi arttırıcı iktisat politikaları ekonomiyi eksik istihdamdan tam istihdama
götürecek iktisadi büyümeyi sağlayacaktır. Keynes’ye yatırımların marjinal etkinliği kadar
beklentiler de yatırım harcamalarında dolayısıyla büyümenin sağlanmasında etkilidir. Çarpan
mekanizması da ekonomiyi yapılan harcamadan daha fazla büyütecektir.

12.2. Modern Büyüme Teorileri
1930’larda Keynes’in etkisiyle 1950’lerin başlarına kadar yoğun olarak tartışılan,
aslında Ricardo ile temel bulan, Marx’la alternatif yaklaşımlar getirilen büyüme modelleri,
1980’lere kadar yaklaşık otuz yıl boyunca ekonomi literatüründe geri plana itilmiştir. Bu
tarihten sonra ise, farklı yaklaşımlar (endojen büyüme modelleri) geliştirilmeye başlamıştır.
Tam anlamıyla bir genel modele ulaşılmamışsa da yeni ekonomik faktörlerin büyümeye
katılması
bu
döneme
rastlamaktadır.
Neoklasik büyüme modeli (NBM), büyüme sürecinde fiziksel sermaye birikimi ve
işgücünün önemi vurgulamaktadır. Toplam faktör verimliliğinin tek kaynağı da dışsal
teknolojik gelişmedir. Ancak 1960’lı yıllarda bazı iktisatçılar (Arrow, 1962; Kaldor ve
Mirrlees, 1962; Uzawa, 1965) Solow büyüme modelinin (SBM) dışsal teknoloji varsayımındaki
basitliğe, teknolojik gelişmenin iktisadi etmenlere dayanarak içsel biçimde açıklanabileceği
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karşıt tezini getirmişlerdir. Bu düşünceyi günümüze taşıyan Romer (1986), içsel teknoloji
tezini, artan getiri ile de destekleyince, 1980’li yılların ortalarından sonra hızla çoğalan yeni
içsel büyüme modelleri ortaya çıkmıştır. Bu referans tarihten sonraki çalışmalar, büyümenin
asıl kaynağı olarak gördükleri belli başlı şu dört alanda toplanmıştır: Birinci grupta, kâr
arayışındaki AR-GE sektörünün bilgi (ya da yeni teknolojik tasarımlar) üretmesi (Romer, 1990;
Grossman ve Helpman, 1991; Aghion ve Howitt, 1992); ikinci grupta Arrow’un mirasını
devralan ve bunu yeni yaklaşımlara uyarlayan fiziksel sermaye yatırımları ve yaparak-öğrenme
modelleri (Romer, 1986; Rebelo, 1991; d’Autume ve Michel, 1993); üçüncüsü, beşeri sermaye
birikimi (Lucas, 1988; Jones, 1996); dördüncüsü kamu yatırımları (Barro, 1990). Bu
modellerdeki ortak yanlar sermaye tanımının geniş anlamda yeniden yorumlanması, artan getiri
ve sabit getiri olarak gösterilebilir. Modern ekonomik büyüme teorileri, tarihsel bir pespektiften
bakıldığında ilk olarak Frank Ramsey’in 1928 tarihli, “A Mathematical Theory of Saving”
isimli çalışmasıyla başlamıştır. Ramsey bu çalışmasında, hanehalkının dönemlerarası
optimizasyon kararlarını, büyüme teorisine uygulamaktadır. Ramsey’in bu çalışmasıyla 1950’li
yılların sonları arasındaki devrede R.F. Harrod ile E.D. Domar’ın, Keynesyen statik teoriyi,
büyüme teorisiyle dinamikleştirme çabaları yer almıştır. Harrod-Domar büyüme modeli,
girdiler arasındaki ikame oranının küçük kabul edildiği bir üretim fonksiyonuyla, kapitalist
sistemin kararsız bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir. 1929 ekonomik bunalımının
ardından geliştirilen bu modeller, sonraki yıllarda ekonomistler arasındaki popüleritesini
yitirmiştir. 1950’li yıllarda ise R.M Solow tarafından geliştirilen büyüme modeliyle bu alana
yeni katkılar yapılmıştır. Solow büyüme modelinin (SBM) temelini, girdilerin azalan verimlere
sahip olduğu ve ölçeğe göre getirinin sabit varsayıldığı neoklasik üretim fonksiyonu
oluşturmuştur. Bu üretim fonksiyonu, ekonominin basitleştirilmiş bir genel denge modelini
kurmak amacıyla, sabit tasarruf oranı varsayımıyla birleştirilmiştir. Neoklasik büyüme
yaklaşımı olarak adlandırılan bu modele göre, başlangıçta Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları
(GSYİH) göreli olarak düşük olan ülkeler, daha büyük büyüme oranlarına sahip olacaklardır.
Bu sonuca, sermayenin azalan verimlere tabi olarak çalıştığı varsayımından hareketle
ulaşılmaktadır. Yani işgücü başına daha az sermayeye sahip olan ülkeler, daha yüksek sermaye
getiri oranına ve dolayısıyla büyüme oranına sahip olacaklardır ve gelişmiş ekonomilerin ulusal
gelirlerine yakınsayacaklardır. Bu yakınsama (convergence) süreci literatürde ‘koşullu
yakınsama’ (absolute convergence) olarak adlandırılmaktadır. Yakınsamanın kısıtlı olmasının
nedeni, işgücü başına sermaye ve üretimin durağan durum düzeylerinin tasarruf oranı, nüfus
artış hızı ve üretim fonksiyonuna bağlı olmasıdır. 1980’lerden sonraki çalışmalarda, R.J. Barro,
W.J. Baumol gibi ekonomistler modellerine başlangıç beşeri sermaye stoku ve hükümet
politikaları değişkenlerini de dahil etmişlerdir. Neoklasik büyüme modelinden çıkan bir başka
sonuca göre de, teknolojik gelişmelerde sürekli gelişmelerin sağlanamaması durumunda,
büyüme giderek yavaşlayacaktır. Bu sonucun nedeni, kökenlerini D. Ricardo ve T. Malthus’da
bulan azalan verimler varsayımıdır. 1960’lı yıllarla beraber bu temel neoklasik kuram,
teknolojik gelişmenin ‘yaparak öğrenme’ ve ‘yıllanma (vintage) modelleri’ gibi yaklaşımlarla
teknolojiyi içselleştirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede özellikle Arrow’un (1962) çalışması
önemlidir. Bu modelde, her bireyin buluşu, teknolojinin bir Yakınsama süreci, göreli olarak kişi
başına daha düşük ulusal gelire sahip bir ekonominin, belirli bir zaman diliminde daha yüksek
gelirli ekonomiye kişi başına gelir düzeyi anlamında yaklaşarak onu yakalamasını ifade
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etmektedir. Örneğin Geleneksel büyüme modellerinde bu süreç, fiziksel sermaye verimliliğinin
azalan olmasına dayalı olarak mutlak yakınsama biçiminde gerçekleşmektedir. Konuyla ilgili
geniş incelemeyi Balcılar, 1996; Ateş, 1996; Sala-i-Martin, 1996 çalışmalarında bulabilirsiniz.
Yeni buluşlar rekabetçi mal olmamasından ötürü tüm ekonomiye hızlıca yayılır. Ancak,
buluşların ekonominin tümüne yayılması çok yavaş gerçekleşirse ve buluşlar araştırmageliştirme (AR-GE) sektörünün bir ürünü haline dönüşürse, ekonomi tam rekabetin sahip
olduğu bir yapı yerine, aksak rekabetin geçerli olduğu bir yapıya dönüşecektir. Bu türden
gelişmelerin yaşandığı bir modelde, neoklasik büyüme modelinde bazı değişikliklerin
yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bu konuya, 1980’lerin ortalarında P.M. Romer el atıncaya
kadar, ekonomistler bir açıklama getirmemişlerdir. Ayrıca D. Cass ve T. Koopmans, 1965’de
yayınladıkları çalışmalarında, Ramsey’in, hanehalklarının optimizasyon kararlarını neoklasik
modele yeniden geri getirmişler ve tasarruf oranını modele içselleştirerek almışlardır. Bu yeni
yaklaşım, gelişmiş ekonomilere doğru yapılan geçiş sürecini ve dinamiklerini kavramada yeni
bir boyut getirmekle beraber, koşullu yakınsama anlayışını aşamamıştır. Tasarruf oranının
içselleştirilmiş olması da, uzun dönemli kişi başına büyümenin, dışsal teknolojik gelişmeye
bağlılığı tezini ortadan kaldıramamıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde iktisat teorisi büyüme
tartışmalarından büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Bu yıllarda daha çok iktisatın mikro temelleri ve
kısa dönemli salınımlar sorgulanmaya başlanmış ve Parasalcı, Yeni Keynesyen ve Rasyonel
Beklentiler makro teorileri tartışma gündemini oluşturmuştur. 1980’li yılların ortalarından
itibaren yaklaşık son on yıllık sürede ise büyüme teorileri yeni model oluşumlarıyla yeniden
iktisat literatüründeki yerini almıştır. Özellikle P.M. Romer, R.E. Lucas, S. Rebelo, P. Aghion,
P. Howitt, E. Helpman, G.M. Grossman gibi ekonomistlerin çalışmalarıyla büyüme teorisi,
fiziksel ve beşeri sermaye, AR-GE sektörü, dışsallıklar ve aksak rekabet konularını tartışma
gündemine almışlardır. Yeni İçsel Büyüme Teorileri olarak adlandırabileceğimiz bu gelişme,
teknolojiyi (bilgi stokunu) AR-GE ve beşeri sermaye kanalıyla içselleştirmektedir. Neoklasik
büyüme torilerinde ise ya beşeri sermaye olgusuna yer verilmemiş, ya da teknoloji cennetten
tüm bireylere gelen bir meyve gibi değerlendirilmiştir. Bu noktaya karşı çıkış ve iktisat
politikalarının uzun dönemli büyümeyi etkileyebileceği tezi, yeni içsel büyüme modellerini,
Neoklasik yaklaşımlardan ayırmıştır. Günümüzde ekonomik büyüme, makroekonomi
tartışmalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Ekonomistler, kısa dönemli salınımlardan çok,
uzun dönemli büyümenin daha önemli bir konu olduğunu yeniden keşfetmektedirler. Aylık
sanayi üretimi ya da perakende satışların değişimi gibi kısa dönemli makro değişkenlerin
yerine, ulusal gelirin değişimi ve bu değişimin arkasında yatan dinamikler sorgulanan konular
haline dönüşmüştür. Yeni modeller artan getiri, araştırma ve geliştirme, teknoloji, yaparak
öğrenme, dışsallıklar ve beşeri sermaye olgularını modellerinde temel konular haline getirerek,
Neoklasik büyüme modelini zenginleştirmeye çalışmışlardır. Bu gelişmede, istatistiksel
verilerin de giderek daha zengin hale getirilmiş olmasının önemi büyüktür. Zira araştırmacılar,
teori ile pratik arasında da sağlıklı bağlar kurabilmenin ortamını bulabilmişlerdir. Bu çerçevede
özellikle kişi başına geliri göreli olarak düşük olan ekonomilerin, gelişmiş ekonomilere
yakınsama süreçleri önemli bir inceleme alanını oluşturmuştur. Ülkeleri yaşam standartlarının
farklılıkları açısından karşılaştırdığımızda, neden ülkelerin birbirlerinden ulusal gelirin uzun
dönemli büyümesi açısından ıraksak bir hale dönüştükleri sorunsalına eğilerek yanıtlar
getirebiliriz. Yeni içsel büyüme modellerinin belirgin bir yanı da, özellikle hükümet
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politikalarından etkilenen makro değişkenlerin, ekonominin büyüme oranı üzerinde kararlı ve
süreğen değişimlere yol açtığını öne sürmesidir. Bu düşünce özellikle Ak tipi büyüme
modellerinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Schumpeteryen büyüme teorisi de 1980’li yıllarda yeni
yaklaşımlarla ve modellerle geliştirilmiştir. Schumpeteryen büyüme dinamiklerine göre,
ekonominin asıl itici gücü girişimcilerin teknolojik gelişmeleri sağlamaları ve onları
uygulamaya geçirmeleridir. Bu etmen ekonominin, yeni teknolojk gelişmelerin sağlanacağı
yeni durumlara kadar önce yükselen ve ardından gerileyen bir konjonktürel gelişmeye sahip
olmasına yol açacaktır. Teknolojik gelişmelerin süreğen bir hale dönüştürülmesi, ekonominin
gelişme trendini pozitif yönlü oluşturacaktır. Ancak kredi mekanizmasının yeterince esnek
olmayışı, bu pozitif yönlü konjonktürü olumsuz etkileyerek, kapitalist toplumun daralan bir
yapıya dönüşmesine yol açacaktır. Schumpeter, bu nedenle, sistemin nihai gelişimine karamsar
biçimde bakmaktadır. Schumpeteryen büyüme teorisini geliştiren, Yeni-Schumpeteryen
modeller, teknolojinin artık yurtiçi gelişimi ve yurtiçi etkilerini aşarak, uluslar arası alandaki
“yayılma etkilerini” de (spill-over effect) dikkate almaktadır. Günümüzde teknolojik gelişme
daha sık bir zaman aralığına yayılmış ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojik
gelişmeyi taklit etmesi ya da ithal etmesi giderek kolaylaşmıştır. Bu nedenle ekonomilerin
büyüme dinamikleri içerisinde önemli bir yer tutan teknoloji olgusunu yalnızca yurtiçi
gelişmeler ile sınırlı tutmak, bilimsel çalışmalar açısından bir yetersizliktir. Özellikle gelişmiş
ekonomilerce ortaya konulan yeni tekniklerin, gelişmekte olan ülkelere etkilerinin dikkate
alınarak büyüme dinamiklerinin araştırılması, daha yararlı bir bilimsel ortam sağlayacaktır.

12.3. Harrod-Domar Büyüme Modeli
İki İngiliz iktisatçısı olan Sir Roy Forbes Harrod ile Evsey David Domar tarafından
birbirinden bağımsız olarak fakat birbirine çok benzer çizgiler içinde geliştirdikleri bu teori,
Keynes'in kısa dönemli analizini uzun dönemli büyüme sorunlarına uygulama yolunda ilk
çalışma sayılabilir. Model esas olarak Keynes’in gelir oluşumu teorisinin dinamik hale
getirilmiş şeklidir. Bu modeller Keynes’in benimsediği eksik istihdam, yatırımların marjinal
etkinliğinin faiz elastikiyetinin düşük olması ve faiz ve fiyatların katılığı görüşlerine
yakınlıkları dolayısıyla Keynesyen olarak nitelendirilmektedirler. Öte yandan Keynesyen
model yatırımların sadece gelir etkisini ele alırken, bu modeller yatırımın kapasite arttırma
etkisinden de bahsetmektedir. Literatürde Harrod – Domar modeli olarak anılan model esasen
birbirinden farklılıklar içeren iki ayrı modeldir. Farklılıkların çok keskin olmaması iki modelin
birlikte anılmasına olanak sağlamıştır.
Keynes, yatırımların kapasite artırıcı etkisini dikkate almamıştı. Halbuki Harrod-Domar
modeli, yatırımların gelir ve talep etkisi ile birlikte, kapasite oluşturucu etkisini de analize
katarak ekonominin dengeli büyümesi için gerekli olan şartları ortaya koymuştur. Büyüme
süreci ilk defa bu model yardımıyla sistematik bir biçimde incelenmiştir. Harrod-Domar
büyüme modeli, girdiler arasındaki ikame oranının küçük kabul edildiği bir üretim
fonksiyonuyla, kapitalist sistemin kararsız bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Büyüme en açık şekilde milli gelirdeki artışlarla ölçülebilmektedir. Milli gelir seviyesi
Y, milli gelirdeki artış ∆Y ile gösterilecek olursa, büyüme hızı (Y), Y=∆Y/Y ifadesi ile
belirtilir. Harrod-Domar modelinde sermayenin verimliliği yerine onun tersi olan
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sermaye/hasıla oranı kullanılmaktadır. Yatırım oranı ile varılan fiili büyüme hızının, istikrarlı
ve dengeli bir büyümeyi sağlaması için gerekli büyüme hızına eşit olması gerekir. Yani,
büyüme süreci boyunca her dönemde yaratılan mal ve hizmetlerin tümünün arz ve talep
fazlalığı yaratmadan absorbe edilmesi gerekecektir. Böyle bir dengenin sağlanması için gerekli
ve yeter şart, yatırım tasarruf eşitliğidir. Büyüme sorununu daha açık görebilmek için ekolojinin
başlangıç durumunda tüm sermaye stokunun üretimde kullanıldığı varsayılır. Yine, basitlik
amacıyla, devlet kesiminin ve dış âlemle ilişkilerin bulunmadığını da kabul edersek, Üretim
(gelir) seviyesinin dengesi için toplam yatırımlarla toplam tasarrufların eşitliği gerekir 1

Model, en basit şekliyle şöyle formüle edilebilir:

dY = 1/k . I

dY=reel gelirdeki artış hızı (büyüme hızı)
k=sermaye/hasıla katsayısı
I=GSMH’dan yatırıma ayrılan payı ifade etmektedir.

Bunu bir örnekle açık hale getirelim.

Mesela, %7’lik bir büyüme hızını gerçekleştirmek için, sermaye/hasıla katsayısı 3 ise,
GSMH’nın %21’ini tasarruf edip yatırıma ayırmak gerekir. Eğer iç tasarruf oranı bu orandan
daha düşük, örneğin %19 ise, aradaki %2’lik fark dış kaynak ihtiyacı olduğunu ifade
etmektedir.
Modele göre, yatırım miktarının tasarruf hacmine eşit olması durumunda
ekonomi, marjinal tasarruf eğilimi sermaye/hasıla katsayısı tarafından belirlenen bir oranda
büyüyecektir. Oldukça basit varsayımlara dayanmakla birlikte model, dinamik büyüme sürecini
açıklıkla ortaya koymaktadır.

Harrod yaklaşımı hem teorik yapısı hem de araştırma yöntemi açısından Keynesçi
unsurları içermektedir. Harrod modeli kendinden önceki statik modellerin aksine dinamik bir
modeldir.

1

Önder Özkazanç, ‘İktisat Teorisi’, Açıköğretim Fakültesi Yayınevi, 2004,sf.375
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Harrod'un temel sorunu, kapitalizmde uzun dönemde sürekli ve dengeli bir büyümenin
sağlanıp sağlanamayacağıdır. Büyüme sürekli olarak net yatırımların yapılmasını gerektirir.
Yatırımlar gelir artışı tarafından uyarıldığına göre, büyüme süreci içinde yatırımlar, çıktı
kapasitesinin ve çıktının artmasına, bu da yeni yatırımların yapılmasına yol açacaktır. Bu
sürecin kesintisiz sürebilmesi için, yatırımların ortaya çıkardığı çıktı artışının talep tarafından
emilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle dengeli büyüme, yatırımların talep ve kapasite
yaratma etkileri arasında bir uyum sağlanmasını gerektirir. Yatırımların sağladığı kapasite
artışı, çoğaltan sonucunda ortaya çıkan talep ile dengelendiği zaman, gelir ve talep bekleyişleri
gerçekleşmiş, planlanan miktardan ne fazlası ne de eksiği üretilmiş ve satılmış olacaktır. Bu
süreç, arz-talep ve yatırım-tasarruf dengesinin sağlandığı bir büyüme süreci olarak ortaya
çıkacaktır. Buna ilaveten işgücü piyasasında da sürekli arz-talep dengesi sağlanıyorsa;
istihdam, gelir düzeyi, işgücü arzı ve üretim kapasitesi gibi makro değişkenler sürekli olarak
belli bir sabit oranda artacak ve ekonomi uzun dönem durağan durum dengesine oturarak sabit
bir hızla genişleyecektir. Bu koşullar altında uzun dönem dengesi bir büyüme dengesi haline
gelecek ve dinamik teorideki bu durağan durum, statik teorinin uzun dönem durgun durum
dengesine benzer özellikler gösterecektir.
Harrod, bu ideal dinamik denge sorununa üç açıdan yaklaşmaktadır. Bunlardan ilk
ikisinde vurgulanan şey mal piyasasındaki arz-talep ve yatırım-tasarruf dengesi, üçüncüsünde
ise, bunlara ilaveten, işgücü piyasasındaki dengedir. Büyüme sorunu istihdam sorunundan
soyutlandığı zaman ortaya çıkan ilk soru, ekonominin mal piyasasında dengeyi sağlayacak bir
büyüme olanağına sahip olup olmadığı, diğer bir ifadeyle, sürekli olarak arz-talep ve tasarrufyatırım dengesini sağlayacak bir büyüme oranının mevcut olup olmadığıdır. Harrod'un bu
soruya verdiği cevap olumludur. İkinci ve daha önemli soru ise ekonominin bu dengeli
büyümeye ulaşma ve bu büyümeyi muhafaza etme olasılığıdır. Harrod dengenin kararlılığı ile
ilgili bu soruya olumsuz cevap vermektedir. Büyüme dengesi ile ilgili son sorun daha da
önemlidir, mal ve işgücü piyasalarında aynı anda dengeyi sağlayacak bir büyüme oranının
mevcut olup olmadığı sorusuna Harrod olumsuz cevap verir.
Harrod, modelinde şu varsayımları yapmıştır:
1. Gecikmesiz bir tasarruf fonksiyonu hakimdir.
2. Marjinal ve ortalama tasarruf meyilleri sabit ve birbirlerine eşittir.
3. Tasarruf meyli gelir seviyesinden bağımsızdır.
4. Planlanan tasarruf ile gerçekleşen tasarruf birbirine eşittir.
Model, gerçekleşen büyüme (G) ile gerekli büyüme oranı (Gw), gerçekleşen (C) ve
planlanan (Cp) birim çıktı artışı için gerekli sermaye artış miktarı, dönem başı (ex ante) yatırım
miktarı ile gerçekleşen (ex post) yatırım miktarı arasında ayrım yapmaktadır.
Gerekli büyüme oranı, üreticilerin ne fazla ne de noksan üretim yaptıkları ve ayrıca
tatmin oldukları üretim düzey artışı olarak tanımlanmaktadır. Üreticiler ekonominin gidişatına
göre bu oranı kendileri tahmin edip uygulamaktadırlar. rastsal ve sezonsal sebeplerle Gw’dan
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farklı çıkabilmektedir. Modelde tüketim ve yatırım malları arasında ayrıma gidilmediği gibi
modelin basitliği amaçlandığından dolayı da önemli olmasına rağmen zaman farkları ayrımına
da gidilmemiştir. Bu durumda, gerçekleşen birim çıktı artışı için gerekli sermaye artışı,
planlanandan büyük olacaktır. Yapılan yatırımlar eksik kalacak ve stoklar eriyecek, yeni
yatırımlara gidilecektir. Üretimin az gelmesi, genişlemeyi teşvik edici bir etki yaratacak ve G
ile Gw arasındaki farkın bir sonraki dönemde daha da açılmasına sebep olacaktır. Bu durum,
gerçekleşen birim çıktı artışı için gerekli sermaye artışının planlanandan daha az olmasına
sebebiyet verecektir. Yapılan yatırımlar fazla verecek ve stoklar birikecektir, yeni yatırımlar
duracaktır. Üretimin fazla olması, genişlemeye ket vuracak ve G ile Gw arasındaki fark bir
sonraki dönem daha da açılacaktır.
Bu iki durum, G = Gw eşitlik veya genel denge durumundan sapmanın olduğu iki
durumu göstermektedir. Bu iki sapma durumunun sonucu olarak da bir sonraki dönemde
dengeden daha da uzaklaşılmaktadır. Sonuç olarak, Harrod modeli, herhangi bir dengesizlik
durumunda, dengeden daha uzaklaşıldığını söyleyen dinamik ama istikrarsız bir hareketli denge
modelidir. Harrod modelinin ortaya koyduğu bir diğer kavram da doğal büyüme oranı (Gn)dir.
Harrod bu kavramı nüfus artışı, sermaye birikimi, teknolojik gelişme ve çalışma / boş zaman
tercihi değişkenlerinin izin verdiği en yüksek büyüme oranı alarak tanımlamaktadır. Gw’nun
ise ticaret çevrimleri ve aktivite düzeyine bağlı olduğunu söyleyerek, G < Gw durumunun kar
patlamalarına, G > Gw durumunun da kronik daralmaya sebep olacağını belirtmektedir. Model
eksik yönleri ile eleştiri almıştır. Harrod, sermayedeki artışın aynı dönemde çıktı miktarına etki
yapmasının bu modelin geliştirilmesi gereken bir yönü olduğunu kabul etmektedir. Yine, ex
ante ve ex post tasarruf arasındaki farklılığın hangi sebeple gerçekleştiğini bilmediğini itiraf
etmektedir. Bunun yanında, modelde emek yer almazken, teknoloji sadece hızlandıran
katsayısını (g) etkileyerek dolaylı olarak yer almaktadır. Model, dengesizlik üzerine kurulu
hareketli denge modeli olsa da, Harrod’un görüşlerini bir bütün olarak göstermesi ve dönemler
arasında matematiksel analizlere olanak vermesi dolayısıyla önem arz etmektedir.
Büyüme modeline göre, bir ekonominin fiyat istikrarını koruyarak büyüyebilmesi için
yatırımların kapasite artırıcı etkisi ile gelir artırıcı etkisinin; tam istihdamı koruyarak
büyüyebilmesi için de fiili büyüme, garantili büyüme ve doğal büyüme oranlarının birbirine
eşit olması gerekir. Oysa, sermayenin marjinal etkinliği, marjinal tasarruf ve tüketim eğilimi,
nüfus artış oranı ve beklentiler zamanla değişeceğinden bu koşulların piyasa şartlarında
kendiliğinden sağlanması pek mümkün değildir. Dolayısıyla bir düzenleyici güç olarak devletin
ekonomiye müdahale etmesi istenir. Ayrıca emek faktörü bu modelde bir girdi olarak yer
almamıştır.
Modelin temel unsurlarından birisini, milli hâsılanın, üretimde kullanılan sermayenin
sabit bir oranı olduğu varsayımı teşkil etmektedir. Yani (Y) milli hâsılayı, (K) sermayeyi ve (
 ) da sabit kabul edilen hâsıla/sermaye katsayısını göstermek üzere:

Y  K İlişkisi  

Y
K

biçiminde tanımlanan hâsıla/sermaye katsayısını

vermektedir.
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Ekonomide fiilen gerçekleşen büyüme oranlarının uygun büyüme oranına eşit olması
için ya da ekonomide kullanılmayan bir işgücü stokunun bulunması yahut da, işgücü arzının
uygun büyüme oranına eşit hızda büyümesi gerekir.

Ekonominin bir başlangıç dengesinden herhangi bir nedenle sapması halinde,
sistemdeki değişkenlerde, ekonomiye yeniden dengeye getirecek yapısal bir nite1ik
bulunmadığı için Harrod-Domar modelindeki denge, çok zaman, "her an bozulabilecek", "bıçak
sırtında" bir denge olarak nitelendirilir.

Fiili Büyüme Haddi

Burada B=büyüme haddidir. Diğer bir deyişle, toplam üretim artışının, toplam
Y
hasılaya oranıdır. Yani B =
dir.(K) ise, marjinal sermaye - hasıla oranıdır. Diğer bir
Y
deyişle; belirli bir dönem içinde, sermaye mallarındaki artışın, toplam üretimdeki artışa
oranıdır.

Yani, K=

K
dir.
Y

Tatmin Edici Büyüme Haddi

Bu tür büyüme haddi, girişimcileri yatırım kararlarında, tamamıyla tatmin eden ve
böylece üretimlerini çoğaltma ya yol azaltmaya yol açtırmadan, ekonominin düzgün bir
biçimde yürüdüğünü varsayan büyüme haddidir. Tatmin edici büyüme haddini,
Bt K g  s Biçiminde gösterebiliriz. .

Burada Bt girişimcileri üretimlerini artırma ya da azaltma yolunda değişik bir karara
zorlamayan, tatmin edici büyüme haddidir. K g bu büyüme haddini gerçekleştirmek için;
yeniden meydana getirilmesi gerekli olan sermayeyi belirtir.(s) Bilindiği gibi tasarruf oranıdır.
Sonuç olarak ekonomi fiili büyüme haddini, tatmin edici büyüme haddine eşit kılabildiği
ölçüde, tam istihdam düzeyinde düzgün bir ilerleme sağlanmış olacaktır.
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Tatmin edici büyüme, müteşebbisleri tatmin edici bir atmosfer ve kar ile karşı karşıya
bırakan ve böylece onların yatırım kararlarında değişikliğe yol açmadan, üretimi azaltma ve
arttırma tehlikesinden uzak, bir büyüme tarzıdır.
Tabii Büyüme Haddi
Tabii büyüme haddi ise ekonominin fiili büyümeyi götürebileceği sının gösteren bir
büyüme ölçüsüdür. Öyle ki ekonomi fiilen ancak bir noktaya kadar büyüyerek gidebilir. Bu
sınır, nüfus çoğalış sının ile teknolojik imkanların bittiği sınırdır. İktisadi büyüme için gerekli
görülen tasarruf, tatmin edici büyüme haddi tabii büyüme haddinden küçük olduğu takdirde,
ekonomi için faydalı olacak, aksi halde ise, yani fiili büyüme haddi tabii büyüme haddinden
büyük olduğunda (tabii kaynaklar ve nüfus artışının sınırlandığı hal), tasarruf durgunluğa yol
açarak zararlı olacaktır.
Tabii (doğal) büyüme haddi nüfus çoğalışının ve teknik ilerlemenin izin verdiği ölçüde
elde edilen büyüme haddidir.
Bu kavramın önemi; fiili büyümenin uzunca bir zaman dilimi içinde elde i edilebileceği
değerin maksimum sınırını belirlemesidir.
Domar'ın amacının Harrod'unkinden biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat
bu Domar'ın çalışmasının göreli olarak daha az önemli olduğu anlamına gelmez. Domar'ın
modelinde özellikle büyüyen bir kapitalist ekonominin kararlılığı sorunu önemli bir yer tutar.
Domar'ın modelinde bir takım farklar varsa da, bunların bir kısmı çalışmasının analitik
olarak Harrod'unkinden daha dar kapsamlı olmasından kaynaklanır. Domar modelindeki farklı
gibi görünen bazı değişkenleri Harrod'un modelinde görmemiz mümkün.
Domar Harrod'dan farklı olarak, sistemin denge koşullarını, yatırımın; gelir artırıcı ve
kapasite yaratıcı etkilerini denkleştirme noktasında aramaktadır. Büyümekte olan bir ekonomi:
Yatırımların bu iki etkisini dengede tutabildiği süre, eksik istihdamdan olduğu kadar enflasyon
baskısından da kendini koruyarak, tam istihdam milli gelirini sürdürmeyi başarır. Domar'ın
Büyüme Modelinin temeli bu fikirdir. Sonuç olarak Domar’ın büyüme modelinde tam istihdam
düzeyinde dengeli bir büyümenin şartı yatırımın gelir(talep yönü) ve kapasite (arz yönü)
yaratıcı etkilerini aynı seviyeye çıkarılması olmaktadır.
Ekonomilerin tam istihdam halinde devamlı olarak büyümesi yatırımların iki çeşit
tesirine bağlanmaktadır. Bunlardan birincisi yatırımların üretim kapasitesinin genişletilmesi
diğeri ise gelir yaratmasıdır.
Domar, önceleri Harrod gibi artan yatırımların aynı dönemde çıktı artışına sebep
olduğunu varsayarken daha sonraları bu varsayımdan vazgeçilebileceğini göstererek Harrod’un
modeline katkıda bulunmuştur. Model basitlik amacıyla, öncelikle marjinal ve ortalama tasarruf
meyli ve aynı zamanda marjinal ve ortalama sermaye ‘verimi’nin sabit olduğunu varsaymış
fakat daha sonra da bu varsayımları kaldırmıştır.
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Model şu değişkenler ile işlemektedir:
α = Ortalama tasarruf meyli = marjinal tasarruf meyli
σ = Sermayenin ortalama potansiyel sosyal verimliliği = sermayenin marjinal
potansiyel sosyal verimliliği
Y = Hasıla cinsinden sermaye (ve yatırım) kapasitesi
K = Sermaye miktarı

Domar dönem farklarının olmadığını varsaymaktadır.
ry = Denge gelir artış hızı
ri = Denge yatırım artış oranı
Domar, ‘denge’ büyüme hızı derken, boş kapasite yaratmayacak gelir ve yatırım artış
hızını kastetmektedir. Ayrıca ‘sosyal’ verimlilikten kasıt, yapılan yatırımların doğrudan
meydana getirdiği hasıla artışı değil, o yatırımların bütün ekonomide meydana getirdiği net
hasıla artışıdır; ‘potansiyel’ kavramının kullanılmasındaki kasıt kapasite artışının toplam
talepteki düşüklüğün etkisiyle kullanılamayacağı durumları analize eklemektir. σ’nun
özellikleri şu şekildedir:
1. σ’nun kullanımı üretimin diğer faktörlerinin ve teknolojinin sabit kaldığı anlamına
gelmez. σ’nun büyüklüğü, büyük oranda teknolojiye bağlıdır. σ yatırım sonucu ortaya çıkan
değil, yatırıma eşlik eden kapasite artışını ifade eder.
2. σ potansiyel kapasitedeki artış anlamına gelir. Kapasite artışının gelir artışı sağlayıp
sağlamaması parasal harcamalara bağlıdır.
3. σ yatırımdan kaynaklanan veya beklenen kar oranı ile değil, tüm toplumun üretken
kapasitesinin artışı ile ilgilenir. Dolayısıyla da σ gelir dağılımındaki değişimlerden direkt
etkilenmez.
4. s, σ’nun ulaşabileceği maksimum değerdir. Bu ikisi arasındaki fark yatırım oranı ile
emek, doğal kaynaklar ve teknoloji gibi diğer etkenlerin büyümesine bağlıdır. Yatırımın yanlış
yönlenmesi de σ ve s arasındaki farka sebep olabilir.
Sayısal bir örnek verirsek:
K0 = 200 I0 = 20
K1 = 220 I1 = 20
K2 = 240 I2 = 20
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Başlangıç döneminde sermaye birikimi 200 ve yıllık yatırım 20 olsun. Bu durumda 1.
dönemde sermaye birikimi 220 olacaktır. Fakat gelir, I sabit olduğu için halen daha 200 olarak
kalacaktır. Sermaye birikimi, gelir artmadan artmaya sürekli devam edemeyeceği için eninde
sonunda I düşer. Bu da, I’nın aynı kaldığı sürece ekonominin daralacağı anlamına gelmektedir.
Buna çözüm, I’nın devamlı olarak büyütülmesidir. Domar’ın modeli Harrod’a ek olarak emek
faktörünü de analize eklemiştir. Fakat yine de doğal kaynaklar ve teknoloji sabit ve dışsal
kalmıştır. Ayrıca emek ve sermayenin marjinal verimliliklerinde de azalan verimler hakimdir.
Bu özellikleri ile model eleştirilere maruz kalmıştır. Solow, Harrod – Domar büyüme modelini
tasarruf oranı (s), sermaye başına çıktı (a =Y/K), emeğin üretkenliği (m) ve işgücü artış
oranlarını (n) dışsal almasından dolayı tenkit etmiştir. Bu değişkenlerin en azından birinin
modelde içselleştirilmiş olması gerektiğini belirtmiştir. Neo-klasik büyüme teorisi bu sorunu
a’yı ve m’nin teknolojik ilerleme ile ilgili kısmını içselleştirerek aşmıştır. Hem Harrod hem de
Domar modeli veya Harrod – Domar modeli teknolojiyi dışsal olarak kabul etmesi, sermayenin
azalan verimlere tabi olması gibi sebeplerle daha ziyade gelişmiş ülkeler arasındaki DYY
akımlarını açıklamada yetersiz kalacaktır.
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Giriş
İki İngiliz iktisatçısı olan Sir Roy Forbes Harrod ile Evsey David Domar tarafından
birbirinden bağımsız olarak fakat birbirine çok benzer çizgiler içinde geliştirdikleri bu teori,
Keynes'in kısa dönemli analizini uzun dönemli büyüme sorunlarına uygulama yolunda ilk
çalışma sayılabilir. Model esas olarak Keynes’in gelir oluşumu teorisinin dinamik hale
getirilmiş şeklidir. Bu modeller Keynes’in benimsediği eksik istihdam, yatırımların marjinal
etkinliğinin faiz elastikiyetinin düşük olması ve faiz ve fiyatların katılığı görüşlerine
yakınlıkları dolayısıyla Keynesyen olarak nitelendirilmektedirler. Öte yandan Keynesyen
model yatırımların sadece gelir etkisini ele alırken, bu modeller yatırımın kapasite arttırma
etkisinden de bahsetmektedir. Literatürde Harrod – Domar modeli olarak anılan model esasen
birbirinden farklılıklar içeren iki ayrı modeldir. Farklılıkların çok keskin olmaması iki modelin
birlikte anılmasına olanak sağlamıştır.
Bazı iktisatçılar Harrod-Damar modelindeki temel güçlüğün hâsılat/sermaye
katsayısının değişmez farz edilişinden doğduğunu ileri sürdüler. Bu e1eştiriler sermaye ile
işgücü arasında ikame imkânına dayalı Neo-Klasik büyüme teorileri denilen bir grup teoriye
yol açtı. Teorinin belkemiğini, Robert M. Solow’un 1956’da yazdığı Ekonomik Büyüme
Teorisine Bir Katkı (A Contribution to the Theory of Economic Growth) makalesi ile T. W.
Swan’ın aynı tarihte yazdığı Ekonomik Büyüme ve Sermaye Birikimi (Economic Growth and
Capital Accumulation) makalesi oluşturmaktadır. Teori önceleri Solow modeli olarak
tanınırken daha sonra buna Swan’ın ismi de eklenmiş ve Solow – Swan teorisi olarak
adlandırılmaya başlanmıştır. Buna rağmen teoride Solow’un göreceli önemi devam etmektedir.
Solow iktisadi büyümeye yaptığı bu katkılardan dolayı 1987 yılında Nobel Ödülü ile
onurlandırılmıştır.
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13.1. Harrod-Domar Büyüme Modeli
İki İngiliz iktisatçısı olan Sir Roy Forbes Harrod ile Evsey David Domar tarafından
birbirinden bağımsız olarak fakat birbirine çok benzer çizgiler içinde geliştirdikleri bu teori,
Keynes'in kısa dönemli analizini uzun dönemli büyüme sorunlarına uygulama yolunda ilk
çalışma sayılabilir. Model esas olarak Keynes’in gelir oluşumu teorisinin dinamik hale
getirilmiş şeklidir. Bu modeller Keynes’in benimsediği eksik istihdam, yatırımların marjinal
etkinliğinin faiz elastikiyetinin düşük olması ve faiz ve fiyatların katılığı görüşlerine
yakınlıkları dolayısıyla Keynesyen olarak nitelendirilmektedirler. Öte yandan Keynesyen
model yatırımların sadece gelir etkisini ele alırken, bu modeller yatırımın kapasite arttırma
etkisinden de bahsetmektedir. Literatürde Harrod – Domar modeli olarak anılan model esasen
birbirinden farklılıklar içeren iki ayrı modeldir. Farklılıkların çok keskin olmaması iki modelin
birlikte anılmasına olanak sağlamıştır.
Keynes, yatırımların kapasite artırıcı etkisini dikkate almamıştı. Halbuki Harrod-Domar
modeli, yatırımların gelir ve talep etkisi ile birlikte, kapasite oluşturucu etkisini de analize
katarak ekonominin dengeli büyümesi için gerekli olan şartları ortaya koymuştur. Büyüme
süreci ilk defa bu model yardımıyla sistematik bir biçimde incelenmiştir. Harrod-Domar
büyüme modeli, girdiler arasındaki ikame oranının küçük kabul edildiği bir üretim
fonksiyonuyla, kapitalist sistemin kararsız bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Büyüme en açık şekilde milli gelirdeki artışlarla ölçülebilmektedir. Milli gelir seviyesi
Y, milli gelirdeki artış ∆Y ile gösterilecek olursa, büyüme hızı (Y), Y=∆Y/Y ifadesi ile
belirtilir. Harrod-Domar modelinde sermayenin verimliliği yerine onun tersi olan
sermaye/hasıla oranı kullanılmaktadır. Yatırım oranı ile varılan fiili büyüme hızının, istikrarlı
ve dengeli bir büyümeyi sağlaması için gerekli büyüme hızına eşit olması gerekir. Yani,
büyüme süreci boyunca her dönemde yaratılan mal ve hizmetlerin tümünün arz ve talep
fazlalığı yaratmadan absorbe edilmesi gerekecektir. Böyle bir dengenin sağlanması için gerekli
ve yeter şart, yatırım tasarruf eşitliğidir. Büyüme sorununu daha açık görebilmek için ekolojinin
başlangıç durumunda tüm sermaye stokunun üretimde kullanıldığı varsayılır. Yine, basitlik
amacıyla, devlet kesiminin ve dış âlemle ilişkilerin bulunmadığını da kabul edersek, Üretim
(gelir) seviyesinin dengesi için toplam yatırımlarla toplam tasarrufların eşitliği gerekir2

Model, en basit şekliyle şöyle formüle edilebilir:

dY = 1/k . I

dY=reel gelirdeki artış hızı (büyüme hızı)

2

Önder Özkazanç, ‘İktisat Teorisi’, Açıköğretim Fakültesi Yayınevi, 2004,sf.375
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k=sermaye/hasıla katsayısı
I=GSMH’dan yatırıma ayrılan payı ifade etmektedir.

Bunu bir örnekle açık hale getirelim.

Mesela, %7’lik bir büyüme hızını gerçekleştirmek için, sermaye/hasıla katsayısı 3 ise,
GSMH’nın %21’ini tasarruf edip yatırıma ayırmak gerekir. Eğer iç tasarruf oranı bu orandan
daha düşük, örneğin %19 ise, aradaki %2’lik fark dış kaynak ihtiyacı olduğunu ifade
etmektedir.
Modele göre, yatırım miktarının tasarruf hacmine eşit olması durumunda
ekonomi, marjinal tasarruf eğilimi sermaye/hasıla katsayısı tarafından belirlenen bir oranda
büyüyecektir. Oldukça basit varsayımlara dayanmakla birlikte model, dinamik büyüme sürecini
açıklıkla ortaya koymaktadır.

Harrod yaklaşımı hem teorik yapısı hem de araştırma yöntemi açısından Keynesçi
unsurları içermektedir. Harrod modeli kendinden önceki statik modellerin aksine dinamik bir
modeldir.
Harrod'un temel sorunu, kapitalizmde uzun dönemde sürekli ve dengeli bir büyümenin
sağlanıp sağlanamayacağıdır. Büyüme sürekli olarak net yatırımların yapılmasını gerektirir.
Yatırımlar gelir artışı tarafından uyarıldığına göre, büyüme süreci içinde yatırımlar, çıktı
kapasitesinin ve çıktının artmasına, bu da yeni yatırımların yapılmasına yol açacaktır. Bu
sürecin kesintisiz sürebilmesi için, yatırımların ortaya çıkardığı çıktı artışının talep tarafından
emilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle dengeli büyüme, yatırımların talep ve kapasite
yaratma etkileri arasında bir uyum sağlanmasını gerektirir. Yatırımların sağladığı kapasite
artışı, çoğaltan sonucunda ortaya çıkan talep ile dengelendiği zaman, gelir ve talep bekleyişleri
gerçekleşmiş, planlanan miktardan ne fazlası ne de eksiği üretilmiş ve satılmış olacaktır. Bu
süreç, arz-talep ve yatırım-tasarruf dengesinin sağlandığı bir büyüme süreci olarak ortaya
çıkacaktır. Buna ilaveten işgücü piyasasında da sürekli arz-talep dengesi sağlanıyorsa;
istihdam, gelir düzeyi, işgücü arzı ve üretim kapasitesi gibi makro değişkenler sürekli olarak
belli bir sabit oranda artacak ve ekonomi uzun dönem durağan durum dengesine oturarak sabit
bir hızla genişleyecektir. Bu koşullar altında uzun dönem dengesi bir büyüme dengesi haline
gelecek ve dinamik teorideki bu durağan durum, statik teorinin uzun dönem durgun durum
dengesine benzer özellikler gösterecektir.
Harrod, bu ideal dinamik denge sorununa üç açıdan yaklaşmaktadır. Bunlardan ilk
ikisinde vurgulanan şey mal piyasasındaki arz-talep ve yatırım-tasarruf dengesi, üçüncüsünde
ise, bunlara ilaveten, işgücü piyasasındaki dengedir. Büyüme sorunu istihdam sorunundan
soyutlandığı zaman ortaya çıkan ilk soru, ekonominin mal piyasasında dengeyi sağlayacak bir
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büyüme olanağına sahip olup olmadığı, diğer bir ifadeyle, sürekli olarak arz-talep ve tasarrufyatırım dengesini sağlayacak bir büyüme oranının mevcut olup olmadığıdır. Harrod'un bu
soruya verdiği cevap olumludur. İkinci ve daha önemli soru ise ekonominin bu dengeli
büyümeye ulaşma ve bu büyümeyi muhafaza etme olasılığıdır. Harrod dengenin kararlılığı ile
ilgili bu soruya olumsuz cevap vermektedir. Büyüme dengesi ile ilgili son sorun daha da
önemlidir, mal ve işgücü piyasalarında aynı anda dengeyi sağlayacak bir büyüme oranının
mevcut olup olmadığı sorusuna Harrod olumsuz cevap verir.
Harrod, modelinde şu varsayımları yapmıştır:
1. Gecikmesiz bir tasarruf fonksiyonu hakimdir.
2. Marjinal ve ortalama tasarruf meyilleri sabit ve birbirlerine eşittir.
3. Tasarruf meyli gelir seviyesinden bağımsızdır.
4. Planlanan tasarruf ile gerçekleşen tasarruf birbirine eşittir.
Model, gerçekleşen büyüme (G) ile gerekli büyüme oranı (Gw), gerçekleşen (C) ve
planlanan (Cp) birim çıktı artışı için gerekli sermaye artış miktarı, dönem başı (ex ante) yatırım
miktarı ile gerçekleşen (ex post) yatırım miktarı arasında ayrım yapmaktadır.
Gerekli büyüme oranı, üreticilerin ne fazla ne de noksan üretim yaptıkları ve ayrıca
tatmin oldukları üretim düzey artışı olarak tanımlanmaktadır. Üreticiler ekonominin gidişatına
göre bu oranı kendileri tahmin edip uygulamaktadırlar. rastsal ve sezonsal sebeplerle Gw’dan
farklı çıkabilmektedir. Modelde tüketim ve yatırım malları arasında ayrıma gidilmediği gibi
modelin basitliği amaçlandığından dolayı da önemli olmasına rağmen zaman farkları ayrımına
da gidilmemiştir. Bu durumda, gerçekleşen birim çıktı artışı için gerekli sermaye artışı,
planlanandan büyük olacaktır. Yapılan yatırımlar eksik kalacak ve stoklar eriyecek, yeni
yatırımlara gidilecektir. Üretimin az gelmesi, genişlemeyi teşvik edici bir etki yaratacak ve G
ile Gw arasındaki farkın bir sonraki dönemde daha da açılmasına sebep olacaktır. Bu durum,
gerçekleşen birim çıktı artışı için gerekli sermaye artışının planlanandan daha az olmasına
sebebiyet verecektir. Yapılan yatırımlar fazla verecek ve stoklar birikecektir, yeni yatırımlar
duracaktır. Üretimin fazla olması, genişlemeye ket vuracak ve G ile Gw arasındaki fark bir
sonraki dönem daha da açılacaktır.
Bu iki durum, G = Gw eşitlik veya genel denge durumundan sapmanın olduğu iki
durumu göstermektedir. Bu iki sapma durumunun sonucu olarak da bir sonraki dönemde
dengeden daha da uzaklaşılmaktadır. Sonuç olarak, Harrod modeli, herhangi bir dengesizlik
durumunda, dengeden daha uzaklaşıldığını söyleyen dinamik ama istikrarsız bir hareketli denge
modelidir. Harrod modelinin ortaya koyduğu bir diğer kavram da doğal büyüme oranı (Gn)dir.
Harrod bu kavramı nüfus artışı, sermaye birikimi, teknolojik gelişme ve çalışma / boş zaman
tercihi değişkenlerinin izin verdiği en yüksek büyüme oranı alarak tanımlamaktadır. Gw’nun
ise ticaret çevrimleri ve aktivite düzeyine bağlı olduğunu söyleyerek, G < Gw durumunun kar
patlamalarına, G > Gw durumunun da kronik daralmaya sebep olacağını belirtmektedir. Model
eksik yönleri ile eleştiri almıştır. Harrod, sermayedeki artışın aynı dönemde çıktı miktarına etki
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yapmasının bu modelin geliştirilmesi gereken bir yönü olduğunu kabul etmektedir. Yine, ex
ante ve ex post tasarruf arasındaki farklılığın hangi sebeple gerçekleştiğini bilmediğini itiraf
etmektedir. Bunun yanında, modelde emek yer almazken, teknoloji sadece hızlandıran
katsayısını (g) etkileyerek dolaylı olarak yer almaktadır. Model, dengesizlik üzerine kurulu
hareketli denge modeli olsa da, Harrod’un görüşlerini bir bütün olarak göstermesi ve dönemler
arasında matematiksel analizlere olanak vermesi dolayısıyla önem arz etmektedir.
Büyüme modeline göre, bir ekonominin fiyat istikrarını koruyarak büyüyebilmesi için
yatırımların kapasite artırıcı etkisi ile gelir artırıcı etkisinin; tam istihdamı koruyarak
büyüyebilmesi için de fiili büyüme, garantili büyüme ve doğal büyüme oranlarının birbirine
eşit olması gerekir. Oysa, sermayenin marjinal etkinliği, marjinal tasarruf ve tüketim eğilimi,
nüfus artış oranı ve beklentiler zamanla değişeceğinden bu koşulların piyasa şartlarında
kendiliğinden sağlanması pek mümkün değildir. Dolayısıyla bir düzenleyici güç olarak devletin
ekonomiye müdahale etmesi istenir. Ayrıca emek faktörü bu modelde bir girdi olarak yer
almamıştır.
Modelin temel unsurlarından birisini, milli hâsılanın, üretimde kullanılan sermayenin
sabit bir oranı olduğu varsayımı teşkil etmektedir. Yani (Y) milli hâsılayı, (K) sermayeyi ve (
 ) da sabit kabul edilen hâsıla/sermaye katsayısını göstermek üzere:

Y  K İlişkisi  

Y
K

biçiminde tanımlanan hâsıla/sermaye katsayısını

vermektedir.
Ekonomide fiilen gerçekleşen büyüme oranlarının uygun büyüme oranına eşit olması
için ya da ekonomide kullanılmayan bir işgücü stokunun bulunması yahut da, işgücü arzının
uygun büyüme oranına eşit hızda büyümesi gerekir.

Ekonominin bir başlangıç dengesinden herhangi bir nedenle sapması halinde,
sistemdeki değişkenlerde, ekonomiye yeniden dengeye getirecek yapısal bir nite1ik
bulunmadığı için Harrod-Domar modelindeki denge, çok zaman, "her an bozulabilecek", "bıçak
sırtında" bir denge olarak nitelendirilir.
Fiili Büyüme Haddi
Burada B=büyüme haddidir. Diğer bir deyişle, toplam üretim artışının, toplam
Y
dir.(K) ise, marjinal sermaye - hasıla oranıdır. Diğer bir
hasılaya oranıdır. Yani B =
Y
deyişle; belirli bir dönem içinde, sermaye mallarındaki artışın, toplam üretimdeki artışa
oranıdır.
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Yani, K=

K
dir.
Y

Tatmin Edici Büyüme Haddi
Bu tür büyüme haddi, girişimcileri yatırım kararlarında, tamamıyla tatmin eden ve
böylece üretimlerini çoğaltma ya yol azaltmaya yol açtırmadan, ekonominin düzgün bir
biçimde yürüdüğünü varsayan büyüme haddidir. Tatmin edici büyüme haddini,
Bt K g  s Biçiminde gösterebiliriz. .

Burada Bt girişimcileri üretimlerini artırma ya da azaltma yolunda değişik bir karara
zorlamayan, tatmin edici büyüme haddidir. K g bu büyüme haddini gerçekleştirmek için;
yeniden meydana getirilmesi gerekli olan sermayeyi belirtir.(s) Bilindiği gibi tasarruf oranıdır.
Sonuç olarak ekonomi fiili büyüme haddini, tatmin edici büyüme haddine eşit kılabildiği
ölçüde, tam istihdam düzeyinde düzgün bir ilerleme sağlanmış olacaktır.

Tatmin edici büyüme, müteşebbisleri tatmin edici bir atmosfer ve kar ile karşı karşıya
bırakan ve böylece onların yatırım kararlarında değişikliğe yol açmadan, üretimi azaltma ve
arttırma tehlikesinden uzak, bir büyüme tarzıdır.

Tabii Büyüme Haddi
Tabii büyüme haddi ise ekonominin fiili büyümeyi götürebileceği sının gösteren bir
büyüme ölçüsüdür. Öyle ki ekonomi fiilen ancak bir noktaya kadar büyüyerek gidebilir. Bu
sınır, nüfus çoğalış sının ile teknolojik imkanların bittiği sınırdır. İktisadi büyüme için gerekli
görülen tasarruf, tatmin edici büyüme haddi tabii büyüme haddinden küçük olduğu takdirde,
ekonomi için faydalı olacak, aksi halde ise, yani fiili büyüme haddi tabii büyüme haddinden
büyük olduğunda (tabii kaynaklar ve nüfus artışının sınırlandığı hal), tasarruf durgunluğa yol
açarak zararlı olacaktır.

Tabii (doğal) büyüme haddi nüfus çoğalışının ve teknik ilerlemenin izin verdiği ölçüde
elde edilen büyüme haddidir.
Bu kavramın önemi; fiili büyümenin uzunca bir zaman dilimi içinde elde i edilebileceği
değerin maksimum sınırını belirlemesidir.
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Domar'ın amacının Harrod'unkinden biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat
bu Domar'ın çalışmasının göreli olarak daha az önemli olduğu anlamına gelmez. Domar'ın
modelinde özellikle büyüyen bir kapitalist ekonominin kararlılığı sorunu önemli bir yer tutar.
Domar'ın modelinde bir takım farklar varsa da, bunların bir kısmı çalışmasının analitik
olarak Harrod'unkinden daha dar kapsamlı olmasından kaynaklanır. Domar modelindeki farklı
gibi görünen bazı değişkenleri Harrod'un modelinde görmemiz mümkün.

Domar Harrod'dan farklı olarak, sistemin denge koşullarını, yatırımın; gelir artırıcı ve
kapasite yaratıcı etkilerini denkleştirme noktasında aramaktadır. Büyümekte olan bir ekonomi:
Yatırımların bu iki etkisini dengede tutabildiği süre, eksik istihdamdan olduğu kadar enflasyon
baskısından da kendini koruyarak, tam istihdam milli gelirini sürdürmeyi başarır. Domar'ın
Büyüme Modelinin temeli bu fikirdir. Sonuç olarak Domar’ın büyüme modelinde tam istihdam
düzeyinde dengeli bir büyümenin şartı yatırımın gelir(talep yönü) ve kapasite (arz yönü)
yaratıcı etkilerini aynı seviyeye çıkarılması olmaktadır.
Ekonomilerin tam istihdam halinde devamlı olarak büyümesi yatırımların iki çeşit
tesirine bağlanmaktadır. Bunlardan birincisi yatırımların üretim kapasitesinin genişletilmesi
diğeri ise gelir yaratmasıdır.
Domar, önceleri Harrod gibi artan yatırımların aynı dönemde çıktı artışına sebep
olduğunu varsayarken daha sonraları bu varsayımdan vazgeçilebileceğini göstererek Harrod’un
modeline katkıda bulunmuştur. Model basitlik amacıyla, öncelikle marjinal ve ortalama tasarruf
meyli ve aynı zamanda marjinal ve ortalama sermaye ‘verimi’nin sabit olduğunu varsaymış
fakat daha sonra da bu varsayımları kaldırmıştır.
Model şu değişkenler ile işlemektedir:
α = Ortalama tasarruf meyli = marjinal tasarruf meyli
σ = Sermayenin ortalama potansiyel sosyal verimliliği = sermayenin marjinal
potansiyel sosyal verimliliği
Y = Hasıla cinsinden sermaye (ve yatırım) kapasitesi
K = Sermaye miktarı

Domar dönem farklarının olmadığını varsaymaktadır.
ry = Denge gelir artış hızı
ri = Denge yatırım artış oranı
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Domar, ‘denge’ büyüme hızı derken, boş kapasite yaratmayacak gelir ve yatırım artış
hızını kastetmektedir. Ayrıca ‘sosyal’ verimlilikten kasıt, yapılan yatırımların doğrudan
meydana getirdiği hasıla artışı değil, o yatırımların bütün ekonomide meydana getirdiği net
hasıla artışıdır; ‘potansiyel’ kavramının kullanılmasındaki kasıt kapasite artışının toplam
talepteki düşüklüğün etkisiyle kullanılamayacağı durumları analize eklemektir. σ’nun
özellikleri şu şekildedir:
1. σ’nun kullanımı üretimin diğer faktörlerinin ve teknolojinin sabit kaldığı anlamına
gelmez. σ’nun büyüklüğü, büyük oranda teknolojiye bağlıdır. σ yatırım sonucu ortaya çıkan
değil, yatırıma eşlik eden kapasite artışını ifade eder.
2. σ potansiyel kapasitedeki artış anlamına gelir. Kapasite artışının gelir artışı sağlayıp
sağlamaması parasal harcamalara bağlıdır.
3. σ yatırımdan kaynaklanan veya beklenen kar oranı ile değil, tüm toplumun üretken
kapasitesinin artışı ile ilgilenir. Dolayısıyla da σ gelir dağılımındaki değişimlerden direkt
etkilenmez.
4. s, σ’nun ulaşabileceği maksimum değerdir. Bu ikisi arasındaki fark yatırım oranı ile
emek, doğal kaynaklar ve teknoloji gibi diğer etkenlerin büyümesine bağlıdır. Yatırımın yanlış
yönlenmesi de σ ve s arasındaki farka sebep olabilir.
Sayısal bir örnek verirsek:
K0 = 200 I0 = 20
K1 = 220 I1 = 20
K2 = 240 I2 = 20
Başlangıç döneminde sermaye birikimi 200 ve yıllık yatırım 20 olsun. Bu durumda 1.
dönemde sermaye birikimi 220 olacaktır. Fakat gelir, I sabit olduğu için halen daha 200 olarak
kalacaktır. Sermaye birikimi, gelir artmadan artmaya sürekli devam edemeyeceği için eninde
sonunda I düşer. Bu da, I’nın aynı kaldığı sürece ekonominin daralacağı anlamına gelmektedir.
Buna çözüm, I’nın devamlı olarak büyütülmesidir. Domar’ın modeli Harrod’a ek olarak emek
faktörünü de analize eklemiştir. Fakat yine de doğal kaynaklar ve teknoloji sabit ve dışsal
kalmıştır. Ayrıca emek ve sermayenin marjinal verimliliklerinde de azalan verimler hakimdir.
Bu özellikleri ile model eleştirilere maruz kalmıştır. Solow, Harrod – Domar büyüme modelini
tasarruf oranı (s), sermaye başına çıktı (a =Y/K), emeğin üretkenliği (m) ve işgücü artış
oranlarını (n) dışsal almasından dolayı tenkit etmiştir. Bu değişkenlerin en azından birinin
modelde içselleştirilmiş olması gerektiğini belirtmiştir. Neo-klasik büyüme teorisi bu sorunu
a’yı ve m’nin teknolojik ilerleme ile ilgili kısmını içselleştirerek aşmıştır. Hem Harrod hem de
Domar modeli veya Harrod – Domar modeli teknolojiyi dışsal olarak kabul etmesi, sermayenin
azalan verimlere tabi olması gibi sebeplerle daha ziyade gelişmiş ülkeler arasındaki DYY
akımlarını açıklamada yetersiz kalacaktır.
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13.2. Neo-Klasik Büyüme Teorisi (Solow Büyüme Modeli)
Bazı iktisatçılar Harrod-Damar modelindeki temel güçlüğün hâsılat/sermaye
katsayısının değişmez farz edilişinden doğduğunu ileri sürdüler. Bu e1eştiriler sermaye ile
işgücü arasında ikame imkânına dayalı Neo-Klasik büyüme teorileri denilen bir grup teoriye
yol açtı. Teorinin belkemiğini, Robert M. Solow’un 1956’da yazdığı Ekonomik Büyüme
Teorisine Bir Katkı (A Contribution to the Theory of Economic Growth) makalesi ile T. W.
Swan’ın aynı tarihte yazdığı Ekonomik Büyüme ve Sermaye Birikimi (Economic Growth and
Capital Accumulation) makalesi oluşturmaktadır. Teori önceleri Solow modeli olarak
tanınırken daha sonra buna Swan’ın ismi de eklenmiş ve Solow – Swan teorisi olarak
adlandırılmaya başlanmıştır. Buna rağmen teoride Solow’un göreceli önemi devam etmektedir.
Solow iktisadi büyümeye yaptığı bu katkılardan dolayı 1987 yılında Nobel Ödülü ile
onurlandırılmıştır.
Neo-klasik büyüme teorisi, ekonomik büyümenin yatırım oranı, nüfus artış oranı ve
teknolojik değişme hızına göre nasıl değiştiğini açıklamaya çalışan bir teoridir. Bu modelde;
tasarruf, sermaye birikimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Solow
büyüme modelinin (SBM) temelini, girdilerin azalan verimlere sahip olduğu ve ölçeğe göre
getirinin sabit varsayıldığı neoklasik üretim fonksiyonu oluşturmuştur. Bu üretim fonksiyonu,
ekonominin basitleştirilmiş bir genel denge modelini kurmak amacıyla, sabit tasarruf oranı
varsayımıyla birleştirilmiştir. Neoklasik büyüme yaklaşımı olarak adlandırılan bu modele göre,
başlangıçta GSYİH’leri göreli olarak düşük olan ülkeler, daha büyük büyüme oranlarına sahip
olacaklardır. Bu sonuca, sermayenin azalan verimlere tabi olarak çalıştığı varsayımından
hareketle ulaşılmaktadır. Yani işgücü başına daha az sermayeye sahip olan ülkeler, daha yüksek
sermaye getiri oranına ve dolayısıyla büyüme oranına sahip olacaklardır ve gelişmiş
ekonomilerin ulusal gelirlerine yakınsayacaklardır. Bu yakınsama (convergence) süreci
literatürde ‘koşullu yakınsama’ (absolute convergence) olarak adlandırılmaktadır.
Yakınsamanın kısıtlı olmasının nedeni, işgücü başına sermaye ve üretimin durağan durum
düzeylerinin tasarruf oranı, nüfus artış hızı ve üretim fonksiyonuna bağlı olmasıdır. Neoklasik
büyüme modelinden çıkan bir başka sonuca göre de, teknolojik gelişmelerde sürekli
gelişmelerin sağlanamaması durumunda, büyüme giderek yavaşlayacaktır. Bu sonucun nedeni,
kökenlerini D. Ricardo ve T. Malthus’da bulan azalan verimler varsayımıdır.
Model, tam rekabet ve tam istihdam varsayımlarını içermektedir. Aynı şekilde, üretim
faktörlerinin, marjinal maliyetlerine göre fiyatlandırıldığı kabul edilmektedir. Solow
modelinde, üretim faktörleri arasında ikame söz konusu olabilir; sermaye/hasıla oranı
değişebilir. Modelde, azalan verimler kanunu kabul edilmektedir.

Neo-Klasik Büyüme Teorisi şu varsayımlara dayanmaktadır
• Sermayenin marjinal verimliliği azalmaktadır.
• Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunmaktadır.
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• Faktörler arası ikame olanaklıdır.
• Nüfus dışsal olarak belirlenen sabit bir hızla büyümektedir.
• Devlete ekonomik hayatta sınırlı bir rol verilmiştir.
• Üretim fonksiyonunda ölçeğe göre sabit getiri hakimdir. (F(aK, aL) = aY)
• Dünyada tek bir homojen mal üretilip tüketilir.
• Ülke dış ticarete kapalıdır.
• Ekonomi kapalı olduğu için tasarruflar yatırıma eşittir ve yatırımlar sadece sermaye
birikimi amacıyla kullanılmaktadır.
• Teknoloji dışsaldır (Teknoloji, Ar-Ge ve firma faaliyetlerinden etkilenmez).
• Tasarruf oranı sabittir (s) ve beceri kazanmak için zamanın sabit bir kısmı ayrılır.
• Tam rekabet koşulları hakimdir (Firma sayısı fazla ve fiyatlar veridir).
• İşçi başına çıktıda azalan getiriler kanunu hakimdir (Her işçiye verilen her ek birim
sermaye, o işçinin üretimini gittikçe azalan ölçülerde arttırır).
• İşgücüne katılım oranı sabittir. Nüfus artış hızı sabit ve n kadardır.
• Teknolojik ilerleme hızı sabittir ve g kadardır.

Bu varsayımlardan yola çıkılarak elde edilen durağan-durum incelendiğinde, NeoKlasik teorinin iki temel öngörüsü bulunmaktadır. Bu modelde tasarruf oranı ile durağan olan
sermaye-işgücü ve kişi başına gelir değerleri doğru orantılıdır. Ancak tasarruf oranındaki artış
durağan haldeki büyüme hızına etki etmemektedir. Model, azalan verimlerle ifade
edildiğinden, model durağan hale geldiğinde ekonomik büyümeyi belirleyen temel unsur
teknolojideki değişme ve nüfus artış hızıdır. Diğeri ise; uzun dönemde ülkelerin kişi başına
düşen milli gelir seviyelerinin birbirlerine yaklaşacağı dolayısıyla gelişmişlik farklarının
kendiliğinden ortadan kalkacağı şeklindedir. Bu öngörüye “yakınsama hipotezi” (convergence
hypothesis) ve gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamaları da “yakalama süreci”
(catching-up process) olarak adlandırılmaktadır. Burada farklı ülkeler arasındaki gelişmişlik
farkları ülkeler arasındaki faktör donanımlarının farklı olması ve sermayenin azalan marjinal
verimliliğiyle ifade edilmektedir. Neo-klasik büyüme modeli, Harrod-Domar modelinin aksine
sürdürülmesi zor bıçak-sırtı denge şartlarına bağlı olmayan, devletin müdahalesine gerek
duymayan ve emek faktörünü içselleştiren dengeli bir büyümeyi amaçlamıştır.

Büyüme (verimlilik artışı) analizlerinde sık sık karşılaştığımız ve birçok kurum ve
araştırmacı tarafından sıkça kullanılan bir kavram Solow tarzı “Toplam Faktör Verimliliği”dir
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(TFP). Solow tarzı yöntem içerdiği ciddi eksiklere karşın bir çok araştırmacı ve kuruluş
tarafından verimlilik artışı ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre
örneğin Güney Kore’de “Solow Artığı” tarzı verimlilik artışı, diğer bir deyişle teknolojik
ilerlemeden kaynaklanan büyüme, yoktur veya önemsenmeyecek kadar azdır. Solow Artığı’nın
ne anlama geldiğini biraz daha yakından inceleyelim. Bilindiği gibi Solow dönemine kadar
Neoklasik iktisat kuramı varsayımlarına göre üretimde kullanılan sadece iki tane üretim faktörü
vardı: sermaye (K) ve emek (L) ve üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi gösteriliyordu.Q = f (K∞,
Lβ) Q çıktı miktarını, ∞ üretimin sermayeye göre, β üretimin emeğe göre esneklik katsayılarını
göstermektedir. Bu iki faktörün tam rekabet koşullarında optimum kullanımları sonucu
piyasalarda ne işsizlik ne de eksik kapasite kullanımı vardır. Eğer ekonomi henüz “denge”
durumuna gelmemişse, yani üretim faktörleri eksik istihdam ediliyorlarsa, üretimi arttırmak ve
dengeye ulaşmak için “veri teknolojiyi” kullanarak daha çok K ve L istihdam etmek, yani
yatırım yapmak, gerekiyordu. Dengede olan bir ekonomi ise ancak nüfus artışı kadar
büyüyebilirdi. Gerçi Keynes dahil birçok iktisatçı ekonominin eksik istihdamda da dengede
olabileceği tarzında görüşlere sahipti ama Neoklasikler için temel görüşlerden biri “doğal”
durumun “denge” ortamı olduğu tarzındaydı. Bu koşullarda nüfusu ve teknolojiyi veri olarak
aldığımızda henüz denge konumuna gelememiş ülkelerde büyüme sadece ve sadece üretimde
kullanılan sermaye malları (K) ve işgücünün (L) artışıyla, diğer bir deyişle yeni yatırımlar ile,
gerçekleşebilirdi.

Model çerçevesinde büyümenin nasıl sağlandığına dair formülasyon şu şekildedir:

dY/Y = Q.dK/K + (1-Q) . dN/N

Bu formüle göre, milli gelirin büyüme oranı (dY/Y), sermaye ve emek gücü yani
istihdam şeklindeki üretim faktörlerindeki artışın ağırlıklı ortalaması olmaktadır.

Ancak, ekonomik büyümenin sadece üretimde kullanılan emek ve sermaye stokundaki
ağırlıklı artışlarla açıklanamayacağı açıktır. Gerçek hayatta, doğrudan gözlenmesi mümkün
olmayan unsurların ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Bunların
başında teknolojik gelişme gelmektedir. Teknolojik gelişme, aynı emek miktarı ve sermaye
stoku ile daha fazla üretim yapılmasını sağlar. Bu açıdan, yukarıda verilen üretim fonksiyonunu
teknolojik gelişmeyi içerecek şekilde genişletmek gerekmektedir. Bu durumda milli gelirdeki
büyüme şu şekilde formüle edilebilir:

dY/Y = Q . dK/K + (1-Q) . dN/N + dT/T
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Burada dT/T, teknolojik gelişmeyi temsil etmektedir.

Bu çerçevede Solow’un tezi, uzun dönemde ekonominin kararlı büyüme
sergileyeceğidir. Kararlı büyüme, kişi başına sermaye donanımının uzun dönemde erişeceği
denge konumunu ifade etmektedir. Buna göre, teknolojinin değişmediği varsayımı altında,
ekonomik dinamikler kişi başına sermaye donanımını önce belirli bir noktaya çekecek, sonra
da bu seviyede kalmasını sağlayacaktır. Bu durumda, kişi başına sermaye donanımı
değişmediği takdirde, kişi başına üretimin de sabit kalması gerekecektir. Diğer taraftan,
büyüyen nüfusa karşılık kişi başına sermaye donanımının sabit kalması için, sermaye
miktarının nüfus hızı ile aynı oranda artması gerekmektedir.

Neo-Klasik Büyüme Teorisi, şu şekilde özetlenebilir:
 Teknik değişikliğin bulunmadığı teoride, durağan durum denge kavramı, kişi
başına hasılanın sabit olması için gereken şartlara dikkat çeker. Artan nüfusla birlikte;
tasarruflar, nüfusun yeni üyelerine ekonominin tümünde geçerli olan kişi başına sermaye
miktarını sağlamaya tam yetecek kadar olmalıdır.
 Durağan durum gelir seviyesini, tasarruf oranı ve nüfus artışı belirler. Teknik
değişikliğin bulunmaması durumunda; toplam hasılanın durağan durum büyüme hızı, nüfus
artış hızına eşittir.
 Tasarruf oranındaki bir artış, hasılanın büyüme hızını geçici olarak artırır. Yeni
durağan durumda büyüme hızı değişmeden kalır, fakat kişi başına hasıla seviyesi artar.
 Teknik değişiklik durumunda, durağan durumdaki kişi başına hasıla, teknik
gelişme hızında büyür. Toplam hasıla, teknik gelişme ve nüfus artış hızlarının toplamı kadar
büyür. Bundan dolayı, Neo-klasik büyüme teorisinde büyümenin durağan durumu egzojen
niteliktedir.

Harrod – Domar modelinde tasarruf oranı, sermaye – çıktı oranı, işgücü artış oranı gibi
kilit değişkenlerin denge değerlerinden ufak da olsa sapmaları ya büyüyen işsizliğe ya da uzun
enflasyonist dönemlere neden olmaktadır. Solow’ a göre bıçak – sırtı dengenin ve dolayısıyla
Harrod – Domar’ın istikrarsız denge modelinin asıl sebebi emek ile sermaye arasında ikame
imkanının olmaması varsayımıdır. Eğer bu varsayım kaldırılabilirse bıçak – sırtı bir denge
durumu söz konusu olmayacaktır. Solow bu değişiklikle bıçak – sırtı denge noktasının dışındaki
istikrarsız durumun ortaya çıkmayacağını göstermeye çalışmıştır.
Solow'un modeli çıktı (Y), sermaye (K), emek (L) ve bilgi yada emeğin etkililiği (A)
olmak üzere dört değişkene dayanmaktadır. Solow'un büyüme modeli sermaye stokundaki ve
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emek gücündeki büyümenin ve teknolojik ilerlemenin birbirlerini nasıl etkilediklerini ortaya
koymaktadır.
Üretim ve tüketim fonksiyonları Solow'un modelinin iki bileşenini oluşturur. Sermaye
stoku iki nedenle değişir. 1) Yatırım sermaye stokuna eklenir. 2) Eski sermayenin bir kısmı
yıpranarak (yani değerden düşerek) sermaye stokunu azaltır.
Sermaye düzeyi ne kadar yüksek olursa, üretim f(k) ve yatırım (i) düzeyi o kadar büyük
olacaktır. Üretim-tüketim fonksiyonlarını içeren bu denklem mevcut sermaye stokunu (k), yeni
sermaye birikimine (i) bağlamaktadır. Modele amortismanı katmak için her yıl sermaye
stokunun belli bir oranının yıprandığını varsayacağız. Yatırımın ve yıpranmanın sermaye stoku
üzerindeki etkisini şöyle gösterebiliriz:
Sermaye stokundaki değişme = Yatırım - Yıpranma
k

=

i

-

dk

Burada k bir yıldan diğerine sermaye stokundaki değişmeyi göstermektedir. Tasarrufyatırım eşitliği dolayısıyla sermaye stokundaki değişmeyi k=sf(k)-dk olarak gösterebiliriz.

Şekil 1

Yukarıdaki şekilde çeşitli sermaye stoku düzeylerinde yatırım ve yıpranmayı
görmekteyiz. Sermaye stoku ne kadar yüksekse (yıpranma da o kadar büyük olacak) çıktı ve
yatırım miktarı o kadar büyük olacaktır. Şekilden de görüldüğü gibi yatırım miktarı yıpranma
miktarına eşit olan tek bir sermaye stoku vardır. Eğer ekonomi bu sermaye stokuna sahipse
sermaye stoku, (yatırım ve yıpranma birbirini dengelediğinden) zaman içinde değişmeyecektir.
Yani bu sermaye düzeyinde k= 0'dır. Buna sermayenin durgun durum düzeyi denilmektedir.
Durgun durum sermaye düzeyi k* olarak gösterilmektedir.
Durgun durum ekonominin uzun dönem dengesini ifade etmektedir. Ekonominin yola
çıktığı sermaye düzeyi ne olursa olsun büyük bir olasılıkla son bulacaktır. Sermaye stokunun
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durgun durum düzeyinin altında olduğu bir düzeyden (Şekildeki k1düzeyi) hareket edelim. Bu
durumda yatırım düzeyi yıpranma miktarını aşacaktır. Böylece sermaye stoku artacak ve
durgun duruma (k*) yaklaşıncaya kadar artmaya devam edecektir. Aynı şekilde sermaye
stokunun durgun durum düzeyinin yukarısında olduğu k2 gibi bir düzeyden hareket edelim. Bu
durumda yatırım yıpranmadan daha azdır. Sermayenin yıpranma hızı yenileme hızından daha
fazladır. Böylece, bir kez sermaye stoku durgun durum düzeyine erişince, yatırım yıpranmaya
eşit olur ve sermaye stoku ne artar ne de azalır.
Tasarruf oranının değişmesi de yatırımları etkilemektedir.
Şekil 2

Ekonominin başlangıçta s1 tasarruf oranını, k1* sermaye stokunu içeren bir durgun
durumda olduğunu varsayalım. (Şekil 2) Tasarruf oranının s1'den s2'ye yükselmesi sf(k)
eğrisinin yukarıya kaymasına neden olacaktır. Tasarruf oranı artınca, sermaye stoku ve
dolayısıyla yıpranma miktarı değişmezken yatırım daha yükselir. Dolayısıyla yatırım
yıpranmayı aşmaktadır. Sermaye stoku, ekonomi yeni durgun durum k2'ye ulaşıncaya kadar
aşamalı olarak yükselecektir. Yeni durgun durum düzeyinde sermaye stoku ve çıktı miktarı eski
durgun durum düzeyinden daha fazla olacaktır.
Solow modeli, tasarruf oranının durgun durum sermaye stokunun temel belirleyicisi
olduğunu göstermektedir. Eğer tasarruf oranı yüksek ise, ekonomi daha büyük sermaye stokuna
ve daha yüksek çıktıya sahip olacaktır. Eğer tasarruf oranı düşük ise, ekonomi daha küçük
sermaye stokuna ve daha düşük çıktıya sahip olacaktır.
Kamu otoritelerinin amacı, toplumu oluşturan bireylerin ekonomik refahını arttırmaktır.
Aslında bireyler ekonomideki sermaye miktarıyla veya çıktı miktarıyla ilgilenmezler. Bireyler
tüketebilecekleri mal ve hizmet miktarlarıyla ilgilenirler. Böylece ekonomik refah ile ilgilenen
kamu otoriteleri en yüksek tüketim düzeyi durgun durumu seçmek ister. En yüksek tüketimli
durgun duruma sermaye birikimin Altın Kural Düzeyi denilmektedir. Bu Şekil 2’de k** ile
gösterilmiştir. k**, tüketimi maksimize eden tek bir sermaye stok düzeyini göstermektedir.
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Şekil 3

Şekil 3’de durgun durum sermaye stokunun bir fonksiyonu olarak durgun durum
çıktısını ve durgun durum yıpranmasını görmekteyiz. Durgun durum tüketimi çıktı ile yıpranma
arasındaki farktır.
Durgun durumları karşılaştırdığımızda, daha yüksek sermayenin çıktı ve yıpranma
üzerindeki etkilerini hesaba katmamız gerekir. Eğer sermaye stoku Altın Kural Düzeyinin
altındaysa, sermaye stokundaki bir artış üretimi yıpranmadan daha fazla arttıracaktır. Böylece
tüketim artacaktır. Bu durumda üretim fonksiyonu dk* hattından daha diktir. Böylece iki eğri
arasındaki mesafe (ki tüketime eşittir) k* artarken büyüyecektir. Tersine eğer sermaye stoku
Altın Kural Düzeyinin üzerinde ise sermaye stokundaki bir artış üretimi azaltacaktır. Çünkü
üretimdeki artış yıpranmadaki artıştan daha küçüktür. Bu durumda üretim fonksiyonu dk *
hattından daha yatıktır. Böylece tüketim k* yükseldikçe daralmaktadır. Sermayenin Altın Kural
Düzeyinde, üretim fonksiyonu ve dk* hattı aynı eğime sahiptir ve tüketim en yüksek
düzeydedir.
Temel Solow modeli, sermaye birikiminin tek başına sürekli ekonomik büyümeyi
açıklayamayacağını göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde gözlenen sürekli ekonomik
büyümeyi açıklamak için Solow modeline ekonomik büyümenin kaynaklarından olan nüfus
artışını ve teknolojik gelişmeyi katmak gerekir.
Emek miktarındaki büyüme emek başına sermayenin düşmesine neden olur. Emek
başına sermayeyi k=K/L ve emek başına çıktıyı y=Y/L olarak gösterirsek, emek başına
sermayedeki değişme k=i-dk-nk olacaktır. Denklemin sağ tarafında yer alan i, dk ve nk
terimleri sırasıyla yatırımın, yıpranmanın ve nüfus artışının emek başına sermaye stokunu nasıl
etkilediğini göstermektedir. Bu denklemde i yerine sf(k) koyduğumuzda ve denklemi yeniden
düzenlediğimizde:
k = sf(k) - (d+n)k olacaktır. Yıpranma sermaye stokunu eskittiği için k'yı
azaltmaktadır. Oysa nüfus artışı sermaye stokunu daha geniş bir çalışan nüfusa yayarak k'yı
269

azalmaktadır. (d+n)k terimini başabaş yatırım olarak da düşünebiliriz. Çünkü bu terim emek
başına sermaye stokunu sabit tutabilmek için gerekli yatırım miktarını göstermektedir.
Emek başına durgun durum sermaye düzeyini nasıl belirlediğini Şekil 11 yardımıyla
açıklayabiliriz.
Şekil 4

Şekil 4, Şekil 1'e nüfus artışı eklenerek elde edilmiştir. Emek başına sermaye
değişmediği zaman bir ekonomi durgun durumdadır. k'nın durgun durum değerini k* olarak
gösterebiliriz. Eğer k, k* dan daha az ise yatırım başabaş yatırımdan daha büyük olacağı için k
yükselecektir. Eğer k, k* den daha fazla ise yatırım başabaş yatırımdan daha küçük olacağı için
k düşecektir. Durgun durumda emek başına sermaye stoku üzerinde yatırımın pozitif etkisi
yıpranmanın ve nüfus artışının negatif etkisini tam olarak dengeleyecektir. Yani k* da, k = 0
ve i * = dk* + nk* dır.
Teknolojik gelişmeyi Solow modeline katmak için toplam çıktıyla (Y), toplam sermaye
(K) ve emek (L) arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir üretim fonksiyonu Y = F(K, L.A) şeklinde
yazılabilir.
Burada emeğin etkililiği yeni bir değişkendir. Emeğin etkililiği emek gücünün sağlık,
eğitim, beceri ve bilgisine bağlıdır. L.A terimi etkililik birimi olarak ölçülen yeni bir
değişkendir. Etkililik birimi, emek sayısıyla her emeğin etkililiğini (A) hesaba katmaktadır.
Teknolojik gelişmenin emeğin etkililiğini (A), sabit bir g oranında arttırdığını varsayalım.
Emek gücü (L) n oranında ve her birim emeğin etkililiği (A) g oranında büyüdüğünden, etkili
emek birim sayısı (L.A), n+g oranında büyüyecektir.
Emek arttırıcı teknolojik ilerlemenin açıklanması nüfusun artışına benzemektedir. Etkin
birim başına sermayeyi k = K/(L.A) ve etkin birim başına çıktıyı y = Y/(L.A) ile gösterirsek,
zaman içinde sermaye stokundaki değişmeyi gösteren denklem:
k = sf(k) - (d+n+g)k olacaktır.
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Şekil 5, teknolojik gelişmenin dikkate alınmasının durgun durum analizini büyük ölçüde
değiştirmediğini göstermektedir.
Şekil 5

Şekil 5'te k* ile gösterilen tek k düzeyinde etkin birim başına sermaye ve etkin birim
başına çıktı sabittir. Bu durgun durum, ekonominin uzun dönem dengesini göstermektedir.

Solow’un modelinde ekonomi, uzun dönemde sermayenin azalan getirisi sonucu
durağan duruma yakınsar. Yatırım oranındaki (veya tasarruf oranındaki, s) veya nüfus artış
hızındaki (n) bir artış büyüme hızını sadece geçici olarak değiştirecek, uzun dönemde etkisiz
kalacaktır.
Bunun yanında teknolojinin modele eklenmesi, uzun dönem büyüme hızı artışlarını
olanaklı kılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus nüfus artışındaki bir
yükselişin de ekonomiyi büyütebilmesidir. Fakat bu büyüme, kişi başına bir büyüme olmadığı
için refah artışı getirmez ve sürekli değildir. Halbuki teknolojik ilerleme kişi başına refahı artırır
ve uzun dönemli etkiye sahiptir. Neo-klasik büyüme teorisi veya Solow büyüme modeli
Doğrudan Yaybancı Yatırım (DYY) akımlarını açıklamada yeterli değillerdir. Modeldeki
azalan verimler kanunu DYY’nin sermaye yoğunluğu en az olan ülkelere akacağını ima
etmektedir. Az tasarruf eden ülkelerde Sermayenin Marjinal Üretkenliği (SMÜ) fazla
olacağından ve hatta SMÜ, marjinal ürününü kazandığında bile ülkeler arasında
faklılaşacağından DYY, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere akacaktır. Fakat bu
durum günümüzdeki gelişmiş ülkelerarası DYY akımlarını açıklamakta yeterlidir değildir.
Neo-klasik modelin DYY akımlarını açıklayıp açıklamadığı konusunda yapılan ampirik
çalışmalar, modelin DYY akımlarını açıklayamadığını bulmuşlardır. Zebregs bu çalışmasında
DYY akımlarını açıklayabilmek için standart Solow modelini, ülkeler arasında teknoloji
farklılıklarına izin veren Solow modelini (değişken A) ve yine ülkeler arasında üretim şekli
farklılıklarına izin veren Solow modelini (sermaye veya emek yoğun üretim, değişken α) test
etmiştir. Çalışmada bu üç farklı modelin de gözlenen DYY akımlarını açıklayamadığı
görülmüştür. Modelin DYY akımlarını açıklayabilmesinin yolu olarak da teknolojik
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ilerlemenin içselleştirilmesi ve beşeri sermayenin modele eklenmesi gösterilmektedir. Solow
modeli istikrarlı bir büyüme modeli sunsa da uzun dönem büyüme hızındaki değişimleri
açıklayan tek değişken olan kasti teknolojik ilerlemeyi dışsal ve şansa bağlı kabul etmesiyle
çok tenkit edilmiştir. Modelin üzerine kurulduğu sermayenin azalan getirisi varsayımının
kaldırılması neo-klasik teoriden sonraki teorilerde yapılan ilk değişiklik olmuştur. Bunun
yanında Solow modelinin büyümeyi iyi bir şekilde açıkladığına inananlar da vardır. Mesela,
‘genişletilmiş (augmented) Solow modeli’ bu anlamda önemli bir girişimdir. Solow modelinden
içsel büyüme modellerine geçiş aşamasında beşeri sermaye eklenmiş, genişletilmiş Solow
modeli bir ara aşama olarak kabul edilebilir. Beşeri sermayenin Solow modeline eklenmesi
standart modeldeki sermaye stokunun (K), fiziksel (K) ve beşeri (H) sermaye stoku olarak ikiye
ayrılması ile sağlanmıştır.
Mankiw vd., genişletilmiş Solow modelinin uzun dönem büyümeyi açıklayıp
açıklayamayacağını da test etmişlerdir. Regresyon aşamasında beşeri sermaye için, orta öğretim
alanların toplam çalışma yaşında olanlar arasındaki oranını almışlardır. Sonuç olarak Solow
modeli, uzun dönem büyümesini sadece emek ve sermaye ile büyük ölçüde açıklayabilmekte,
modele bir de beşeri sermaye eklendiğinde modelin büyümeyi açıklama gücü daha da
artmaktadır. Standart Solow modelinin R2’si 0,59 iken bu modelinki 0,80’dir. Fakat çalışmanın
büyümeyi açıklamadaki bu başarısı, teknolojinin içselleştirilme çabalarının faydasız olduğu
kanısını doğurmamalıdır. Ayrıca, Y = A Kα L(1-α) veya benzeri bir üretim fonksiyonu, A’daki
bir değişmenin, yani teknolojik ilerlemenin, Y üzerindeki etkilerinin tümünü gösteremez.
Teknolojik gelişme, sermayenin üretkenliğini arttırırken aynı zamanda yeni yatırımları da
teşvik eder, arttırır. Fakat bu şekildeki bir modelleme bu iki etkiden sadece ilkini ölçebilir.
Dolayısıyla teknolojinin modele dahil edildiği içsel büyüme modellerine ihtiyaç vardır.
Neoklasik büyüme modeli teknolojik gelişmenin dışsal olduğu ve dünyanın tüm ülkelerinde
teknolojik fırsatların aynı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak, Romer neoklasik
modelin bu varsayımının doğru olmadığını ve gerçeklerle uyuşmadığını belirtmektedir. Bu
durumu neo klasikler kabul etmeyerek, şu açıklamayı yapmaktadırlar: Gerçeklerle teori
arasında bir sapma var ise, bunun kabahati teoride değil gerçeğin kendisindedir. Neoklasikler
teorinin, olabilecek dünyalar içinde en iyiye özgü şartları belirlediğine inanırlar. Eğer gerçek
hayat bundan sapıyorsa, bir takım ''eksikleri ve kusurları'' kendinde taşıdığı içindir. Optimuma
erişebilecek şekilde, teorik şartlara yaklaşmak için bu noksanlıkların giderilmesi gerekir. Bu
normatif bir anlayıştır. Çünkü neoklasik modelin işleyişini gerçek hayat için bir ideal örnek gibi
almakta ve gerçeğin ona uyması zorunluluğunu benimsemektedir.
Malthusgil modele cevaben ortaya konulan neoklasik büyüme modeli, ekonomik
büyümeyi iki temel üretim faktörü arasındaki karşılıklı etkileşimin bir sonucu olarak
açıklamaktadır. Bu iki temel üretim faktörünü ise teknoloji ve geleneksel girdiler oluşturur.
Geleneksel girdiler; emek ve topraktır. Beşeri sermaye ise emek faktörü içerisinde ele alınıp
ayrı bir faktör olarak değerlendirilmez. Modern üretim yaklaşımında ise beşeri sermaye ayrı bir
faktör olarak ele alınır ve büyümenin temel unsurunu oluşturur. Öte yandan, neoklasik büyüme
modeline göre, uzun dönem büyüme oranı tamamen dışsal (exogenous) bir faktör olan
teknolojik ilerlemeye bağlıdır. Bu modele göre, fert başına gelir denge seviyesini aştığında,
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fiziki sermaye stoku daha yavaş büyürken, fert başına gelir denge seviyesinin altında
kaldığında, fiziki sermaye stoku daha hızlı büyür.
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Giriş
Neo-klasik büyüme teorisine göre durağan durum büyüme oranı egzojen niteliktedir ve
aynı teknoloji ve nüfus artış oranına sahip ülkeler, durağan durum gelir seviyeleri farklı olsa
bile aynı durağan büyüme hızına ulaşmaktadırlar. Endojen büyüme modeli, büyüme hızını
içselleştirmeye, yani modelin içinde belirlemeye çalışmaktadır. Modelin taraftarları, hükûmet
politikaları ve iktisadi davranışın genellikle uzun dönemde büyüme hızını etkileme yeteneğine
sahip olması gerektiği görüşüyle hareket etmekte ve bu oluşuma izin verecek teorileri
araştırmaktadırlar.
Romer’in bu modeli yeni içsel büyüme teorileri içinde, büyümenin süreğenliğini
sağlayacak asıl itici gücün AR-GE sektöründen kaynaklandığına ve bu sektörle ilgili girdilerin
desteklenmesinin gerekliliğine ilişkindir. Romer’in bu modelinde büyüme, kârlarını maksimize
etmeyi amaçlayan firmaların yatırım kararlarından açığa çıkan teknolojik gelişme ile
olmaktadır. Bu modelde teknoloji ne bir geleneksel mal ne de kamusal mal niteliğindedir.
Teknoloji, rekabete konu olmayan ve kısmen dışarıya yansıyabilir niteliktedir. Ortada rekabete
konu olmayan bir iktisadi unsur olduğundan çözümleme tam rekabet piyasası yerine tekelci
rekabet piyasası altında yapılmakta ve tek denge çözümü elde edilmektedir.
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14.1. Endojen Büyüme Modelleri
Neo-klasik büyüme teorisine göre durağan durum büyüme oranı egzojen niteliktedir ve
aynı teknoloji ve nüfus artış oranına sahip ülkeler, durağan durum gelir seviyeleri farklı olsa
bile aynı durağan büyüme hızına ulaşmaktadırlar.
Endojen büyüme modeli, büyüme hızını içselleştirmeye, yani modelin içinde
belirlemeye çalışmaktadır. Modelin taraftarları, hükûmet politikaları ve iktisadi davranışın
genellikle uzun dönemde büyüme hızını etkileme yeteneğine sahip olması gerektiği görüşüyle
hareket etmekte ve bu oluşuma izin verecek teorileri araştırmaktadırlar.
Durağan durum büyüme hızını içselleştirmenin iki temel yolu vardır. Birincisi,
teknik gelişmenin hızı (dT/T) içselleştirilebilmesidir. Bu hız, örneğin ekonominin araştırma ve
geliştirmeye ayrılan kaynaklarının payıyla etkilenebilir.
İkincisi, eğer biriktirilebilen üretim faktörlerinde sabit getiri söz konusuysa, o
zaman durağan durum büyüme hızı bu faktörlerin biriktirilme hızı tarafından etkilenecektir. Bu,
sadece sermayenin söz konusu olduğu ve ölçeğe göre sabit getirinin varsayıldığı en basit
muhtemel üretim fonksiyonu kullanılarak gösterilebilir.
Özellikle;
Y = aK
olduğunu, yani hasılanın sermaye stokuyla orantılı olduğunu farz edelim. Tasarruf
oranının da (s) oranında sabit olduğunu düşünelim. Basitlik sağlama açısından, nüfus artışı
olmadığını ve sermayede aşınma olmadığını (amortisman olmadığını) varsayalım. Bu durumda
tasarrufun hepsi sermaye stoku artışına gidecektir. Dolayısıyla;

dK = sY = saK

ya da

dK/K = sa

olur. Bu durumda, sermayenin artış hızı tasarruf hızından etkilenir. Ayrıca, hasıla
sermayeyle orantılı olduğundan, hasılanın büyüme hızının,

dY/Y = sa

olacağı da doğrudur.

Bu örnekte, tasarruf oranı ne kadar yüksekse çıktı büyüme hızı da o kadar
yüksektir. Genel sonuç, durağan durum büyüme oranının birikim yapılabilecek üretim
faktörlerinin getirisi sabitse, üretim faktörlerinin biriktirilme hızı tarafından etkilenebileceğidir.
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Endojen büyüme modelini kısaca özetlemeye çalışalım:
 Model, durağan büyüme hızını kendi içinde belirlemeye çalışır. Bunu, teknik
gelişme hızını içselleştirilerek, ya da biriktirilebilecek üretim faktörlerinde ölçeğe göre sabit
getirinin söz konusu olduğunu farz ederek yapar.
 Endojen büyüme modeline ilişkin uygulamalı çalışmalar, Neo-klasik büyüme
teorisini destekleme eğilimindedir. Bu çalışmalarda, kısa dönemde hasılanın büyüme hızı
ve uzun dönemde gelirin durağan durum düzeyinin belirleyicisi olarak yatırım hızı, özelikle
de makine yatırımı, alt yapı ve beşerî sermayeye yapılan yatırım üzerinde durulur.
Şimdi de söz konusu uygulamalı çalışmalardan bir kısmını aktarmaya
çalışacağız. Ancak bundan önce, Endojen büyüme modellerinde, sermaye yatırımlarının
oluşturduğu dışsallıklara büyük önem verildiğinden, söz konusu dışsallıkları açıklayan iki
modele değineceğiz. Bunlar, “Yatırımlar ve bilginin yayılması” ve “Sermaye stoku ve
uzmanlaşma” ile ilgilidir.
Yatırımlar ve bilginin yayılması ile ilgili modelde, bilgi birikimi ve sermaye
stoku arasında sıkı bir ilişki kurulmaktadır. Buna göre sermaye stokundaki artış, bilgi
yayılmasına yol açmaktadır. İnsana ve/veya makineye yapılan yatırımlar sadece yatırımı yapan
firmaya değil; aynı zamanda ilişkili sektörlerde çalışan firma ve işgücüne de katkılar
sağlamaktadır. Çünkü, yeni teknolojik gelişmeleri içeren yatırımların tesis edilmesi ile birlikte,
bunların taklit edilmesi imkanı doğmaktadır. Böylece, yeni teknoloji adeta kamu malı
olmaktadır. Dolayısıyla her yeni yatırım, bilgi yayılmasına yol açacağı için, sermaye stoku ile
bilgi stoku arasında pozitif bir ilişki bulunacaktır.
Sermaye stoku ve uzmanlaşma arasında ilişki kuran diğer modelde, Klasik iktisatçıların
özellikle Adam Smith’in bir görüşünden hareket etmektedirler. Buna göre sermaye stokunun
üretime katkısı, sermaye miktarının yanında sermayenin uzmanlaşması ile de ilişkilidir. Bu
durumda artan sermaye stoku makinelerde uzmanlaşmayı uyaracaktır. Böylece, sermaye
stokunun genişlemesi halinde artan verimler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, azalan verimler
yerine artan verimlerden hareket edildiğinde, ekonomik büyümenin Solow modelinde olduğu
gibi durgunluğa girmesi gerekmemektedir. Görüldüğü gibi, Endojen modeller Solow
bakiyesinde ifade edilen faktörleri büyük ölçüde sermaye yatırımlarının dışsallığına
bağlamaktadır.

14.1.1. Romer’in AR-GE’ye Dayalı İçsel Modeli
Romer’in bu modeli yeni içsel büyüme teorileri içinde, büyümenin süreğenliğini
sağlayacak asıl itici gücün AR-GE sektöründen kaynaklandığına ve bu sektörle ilgili girdilerin
desteklenmesinin gerekliliğine ilişkindir. Romer’in bu modelinde büyüme, kârlarını maksimize
etmeyi amaçlayan firmaların yatırım kararlarından açığa çıkan teknolojik gelişme ile
olmaktadır. Bu modelde teknoloji ne bir geleneksel mal ne de kamusal mal niteliğindedir.
Teknoloji, rekabete konu olmayan ve kısmen dışarıya yansıyabilir niteliktedir. Ortada rekabete
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konu olmayan bir iktisadi unsur olduğundan çözümleme tam rekabet piyasası yerine tekelci
rekabet piyasası altında yapılmakta ve tek denge çözümü elde edilmektedir.
Çalışmadan çıkan temel sonuçlar şöyle özetlenebilir:
• Beşeri sermaye stoku büyüme oranını belirlemektedir.
• Ekonomi dengedeyken, AR-GE sektörüne tahsis edilen beşeri sermaye miktarı çok
küçüktür.
• Dünya ekonomisiyle daha çok ekonomik bütünleşmeye gitmek, büyüme oranını
artırmaktadır.
• Ekonomilerin yalnızca büyük nüfusa sahip olmaları, büyümenin sağlanabilmesi için
yeterli değildir.
Bu modelde Romer’in görüşlerinin dayanak noktaları şunlardır: Birincisi, teknolojik
gelişme büyümenin ana dinamiğidir. Bu anlamda model, SBM’nin teknoloji içerilmiş biçimine
benzemektedir. Teknolojik gelişme, ekonomik karar birimlerini daha çok sermaye birikimine
teşvik eder ve her ikisi birden, işgücü başına üretimin artmasını sağlarlar. İkincisi, teknolojik
gelişme, piyasa teşviklerini yakından izleyen ekonomik karar birimlerinin girişimleriyle
oluşmaktadır. Teknolojinin içselliği de, bu teşvik edilen girişimlerden kaynaklanmaktadır.
Ancak buradan, tüm teknolojik gelişmelerin teşviklerin bir sonucu olduğu anlamı
çıkarılmamalıdır. Örneğin, akademik bilimsel ve teknolojik araştırmaların piyasa teşvikleriyle
pek bir ilintisi yoktur. Romer’in belirlediği anlamda teknolojik gelişme, girişimcilerin yeni bir
bilgiyi, piyasa değeri olabilecek yeni bir malın üretiminde kullanmasıdır. Örneğin,
elektromanyetizm konusu akademik bir araştırmanın ürünü olmakla birlikte, bu bilginin
kasetçalar ya da video aracı olarak şekillendirilmesi ve piyasaya sunulması, kâr güdüsü ile
davranan firmaların girişimleri ile olmuştur. Üçüncüsü, bir malın üretimindeki bilgi stokunun
bir üretim girdisi olarak kullanılmasıyla, tüketilebilir ya da yıpranabilir bir üretim girdisinin,
girdi olarak tanımları büyük farklılık göstermektedir. Bir malın üretimindeki bilgi,
üretilmesinde bir kereye özgü katlanılan maliyetlerden başka üretime maliyet yüklemezler.
Yeni maliyetler ve yıpranma olmaksızın çok kere kullanılabilirler. Daha yeni bilgilerin
üretilmesi, yalnızca toplam sabit maliyetleri artırır. Bu durum teknolojinin niteliğini de
tanımlamaktadır. Romer’e göre çok sayıda büyüme teorisi (teknolojik yayılma etkisi ya da
dışsal pozitif etkilerle çalışan), firmaların fiyatı veri olarak aldıklarını varsayarak modeli
oluşturmaktadırlar. Yukarıda belirlenen üç temel dayanak noktası modeldeyken, firmaların
fiyatı veri aldıkları da varsayılamaz ya da veri fiyatlarla dengeye ulaşılamaz. Romer’in
modelinde firmalar tekelci rekabet ortamında çalışmaktadırlar. AR-GE faaliyetleri sonucunda
yeni bir bilgi ve ürün geliştiren firma, bu bilginin sabit maliyetini, bu sabit maliyetlerin
üzerindeki fiyatlardan satarak karşılamaktadır. Piyasaya (Chamberlin anlamında mal grubuna)
serbest girişin varolması nedeniyle, bugünkü değer anlamında firmaların kârları sıfırdır. Statik
dış ticaret teorisine göre, farklılaştırılmış mallarla piyasalara giren firmalar, dış ticaretten
kazançlı çıkarlar. Romer’e göre mal farklılaştırması ve serbest ticaret yalnızca gelir ya da servet
etkisi değil, aynı zamanda büyüme etkisi yaratır. Piyasa genişledikçe AR-GE faaliyetleri ve
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büyüme artar. Piyasa genişliğinde nüfus ölçü olarak alınmamakta, beşeri sermaye stoklarına
bakılmaktadır. Beşeri sermaye stokunun büyük olduğu piyasalarda çalışan firmalar ya da
ülkeler, daha hızlı büyüme gösterirler. Büyüme toplam nüfusun değil, beşeri sermayenin bir
fonksiyonudur. Mal farklılaştırması ve teknolojik gelişme süreci açısından Romer iki kavramı
tartışmaktadır. Birincisi, bir nesnenin iktisadi anlamda rekabete konu olmaması. Rekabete konu
olan bir mal, bir birey (ya da tüzel birey) tarafından mülkiyeti edinilmiş maldır ve o birey
tarafından kullanımı ile diğer bireylerce kullanımı tamamen engellenmiş olmaktadır. Rekabete
konu olmayan bir mal ise, eş zamanlı olarak tüm bireylerce kullanılabilir. Birinin o malı
kullanımı, diğerlerine bir kısıt oluşturmaz. İkincisi dışlanabilirlik. Bu olgu hem teknoloji hem
de yasal sistemle ilgilidir. Eğer bir mal dışlanabilme özelliğine sahipse, bu malı yalnızca sahibi
kullanabilir. Örneğin bir bilgisayar programının kopyalanması ve satılması yasalarla kontrol
altına alınmış ve lisans sahibinin iznine bırakılmıştır. Geleneksel anlamdaki iktisadi mallar hem
rekabete konu olabilmekte hem de dışlanabilme özelliğini taşıyabilmektedir. Kamusal
nitelikteki mallar ise karşıt olarak bu iki özelliği de taşımamaktadır. Örneğin üniversitelerce ya
da enstitülerce yapılan temel bilimsel araştırmalar, bu sınıflamaya sokulabilir. Çoğu rekabete
konu olabilen geleneksel mal dışlanabilme özelliğini taşırken, büyüme teorisi açısından
rekabete konu olmamakla birlikte dışlanabilir mallar ilgi odağıdır. Teknoloji rekabete konu
olmayan bir maldır. Teknolojik gelişmeler kısmen dışlanabilirdir. Bu anlamda Romer’in birinci
dayanak noktası, büyümenin rekabete konu olmayan ve kısmen dışlanabilir teknolojidan
kaynaklandığıdır. Bu süreci, düşüncenin tasarıma dönüşmesi olarak belirginleştirebiliriz. Yani
kâr amacı ile çalışan firmalar, teknolojik gelişmeyi tasarlayarak piyasaya sürdükten sonra, ilgili
teknolojiden kısmen başka firmalar da yararlanmaktadırlar. Bu anlamda tasarım, beşeri
sermaye olgusundan farklılaşmaktadır. Çünkü beşeri sermaye, yalnızca kiralayan firmanın
tasarrufu altındadır ve aynı anda birtek yerde bulunabilir. Tasarımdan yararlanacak diğer
bireylerin, kullanım nedeniyle yeniden bir yatırıma gitmesi (maliyete katlanması)
gerekmemektedir. Ancak beşeri sermaye için eğitim yatırımları gereklidir. Rekabete konu
olmama, büyüme teorisi açısından iki öneme sahiptir. Birincisi, rekabete konu olmayan mallar,
kişi başına birikimde bir sınıra sahip değildir. Beşeri sermaye ise, sınırsızca biriktirilemez.
Beşeri sermaye, birey öldüğünde tamamen yok olmakta, fakat tasarım sonsuza kadar varlığını
korumaktadır. İkincisi de, tasarımın (ya da onun özü olan bilgi birikiminin), kısmen
dışlanabilirlik nedeniyle yayılabilmesidir. Romer’e göre, rekabete konu olmayan bir girdi
üretkense, üretim fonksiyonu sabit getiri varsayımı çerçevesinde değerlendirilemez. Çünkü,
rekabete konu olmayan girdilerin (tasarım) yeniden üretilmesi gibi bir sorun bulunmadığından,
bu girdilerin yer aldığı bir üretim fonksiyonu birinci dereceden homojen olarak kabul edilemez.
Firmalar için üretim fonksiyonu birinci dereceden homojen olmadığından, bu firmalar fiyatı
veri olarak almayacaklardır. Eğer firmalar ürünlerini marjinal maliyetten satarlarsa, kazançları
sermaye için faiz ödemeleri ve işgücü için ücret ödemelerinden oluşacaktır. Bu durumda firma
bir kayıpla karşı karşıyadır.
Modelin varsayımları şöyledir:
• Dört üretim girdisi vardır: Fiziksel sermaye, beşeri sermaye (H), işgücü (L) ve
teknolojik düzey indeksi (A).
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• Fiziksel sermaye, tüketim malı cinsinden ölçülmektedir. Beşeri sermaye ölçümünde,
birikimsel eğitim dikkate alınmaktadır. Romer’in bu modelinde bilginin rekebete konu olabilen
unsuru (H) ile rekabete konu olmayan teknoloji unsuru (A), birbirinden ayrıştırılarak modele
sokulmaktadır.
• A, sınır olmaksızın büyüyebilir. A, her bir yeni malın üretimi için yapılan tasarımı
gösterdiğinden, toplam tasarım sayısı ile ölçülmektedir.
• Ekonomi üç sektörden oluşmaktadır: AR-GE sektörü yeni bilgi (tasarım) üretebilmek
için, var olan bilgi stokunu ve beşeri sermayeyi kullanmaktadır. Ara sektör, AR-GE
sektöründen aldığı tasarımları kullanarak, nihai sektörün kullanabileceği dayanıklı girdiler
üretmektedir. Nihai sektör, ara sektörden aldığı dayanıklı girdiyi, işgücünü ve beşeri sermayeyi
kullanarak, nihai mal üretir. Bu nihai mal ya tüketilmekte ya da sermaye girdisi olarak tasarruf
edilmektedir.
• Nüfus ve işgücü sabittir.
• Toplam nüfusun içerisindeki beşeri sermaye stoku ve piyasaya giren beşeri sermaye
stoku sabit bir orandadır. Yani L ve H sabit bir miktardadır.
• Ekonomideki toplam üretimin tüketilmeyen kısmı, sermaye malı olarak
kullanılmaktadır.
• Tasarım üretiminde işgücü, fiziksel sermaye ve toplam beşeri sermayenin bu üretim
için ayrılan kısmı (HA); nihai malın üretiminde işgücü (L), toplam beşeri sermayenin nihai mal
üretimine ayrılan kısmı (HY) ve fiziksel sermaye kullanılmaktadır.
Bu üretim fonksiyonundaki sermaye malları birbirlerini tam ikame edebilmekte ya da
tamamlayabilmektedir. Ayrıca sermaye malları ayrıştırılarak toplamsal formda yazılabilir.
Örneğin kamyon olarak bir sermaye malına bir liralık yatırımın bilgisayarın marjinal faydasına
etkisi ile, bilgisayara bir liralık yatırımın etkisi aynıdır. Nihai sektör için yazılan bu üretim
fonksiyonu birinci dereceden homojendir ve firma piyasa fiyatını veri olarak alır. Ancak ara
malları üreten sektör için aynı şey söylenemez. Çünkü üretilen ara mallar (xi), birbirlerinden
farklıdır. Bir firma i aramalını üretmeden önce, onun tasarımını almak zorundadır. Firma bu
tasarımı bir kere aldıktan sonra, η birim nihai malı, bir birim i sermaye malına dönüştürebilir.
Firma i sermaye malı için bir tasarım üretimi yaparsa, bu patent üzerindeki lisans haklarını
sonsuz süre içinde elinde tutabilir. Bu lisansı elinde tutmanın karşılığı olarak da, p(i) oranında
bir rant kazanır. i firması, i malının tek satıcısı olduğundan,
bu mal için negatif eğimli bir talep eğrisiyle karşı karşıyadır. Romer’in modelinde
sermaye mallarında yıpranma olmadığı varsayıldığından, i malının birim değeri, bu sermaye
malının sınırsız ufuktaki getirilerinin bugünkü değerine eşittir.
AR-GE sektöründeki üretim, bu sektöre tahsis edilen beşeri sermaye ile eldeki bilgi
stokuna bağlıdır. AR-GE sektöründe A’nın büyümesi, beşeri sermayenin verimliliğini artırır.
Bilgi stoku rekabete konu olmayan bir ürün kabul edildiğinden, araştırmacılar tarafından
serbestçe kullanılabilmektedir. Tüm araştırmacılar eşanlı olarak A’dan yararlanırlar.
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AR-GE sektörüne daha çok beşeri sermaye tahsis edilmesi, yeni tasarım üretimini
artıracaktır. Ayrıca, AR-GE sektörünün elindeki geçmiş dönemler bilgi stoku ne kadar çok
birikmişse, beşeri sermayenin (mühendislerin, teknik elemanların) verimliliği de o denli artar.
Bugünkü bir üniversite mezunu mühendisle, yüzyıl önceki mühendis aynı beşeri sermaye
olmakla beraber, günümüzdeki mühendisler geçmiş dönem bilgilerini hazır olarak
aldıklarından, daha yüksek verimliliğe sahip olacaklardır. AR-GE sektöründe istihdam edilen
beşeri sermayenin marjinal verimliliğinin, A ile orantılı büyümemesi varsayımında, AR-GE
sektöründeki beşeri sermaye, imalat sektörüne kayacaktır. Bu gelişme sonucunda büyüme oranı
yavaşlayacaktır. Firmaların bir yeni tasarım üzerinde söz sahibi olmaları, o tasarımın
kullanıldığı sermaye malı üzerinde söz sahibi olmalarıdır. Yeni tasarı dışlanabilir değilidir, tam
dışlanabilirlik yeni tasarımın kullanıldığı sermaye malı için geçerlidir.
Nihai sektörde çalışan firmaların amacı kâr maksimizasyonudur: Ara sektörün geliri,
yeni tasarımın lisansını elinde tutmaktan kaynaklanan p(x)x ’dir. Karşılaştığı maliyet ise, x
sermaye malının ηx birimini üretmekten kaynaklanan faiz gideridir. Bu firma ilgili tasarımın
tek lisans sahibi olduğundan tekelci firma gibi hareket edecek ve sabit marjinal maliyet (ve
sabit ortalama maliyet) altında, ortalama maliyet fiyatlaması (mark-up) yapacaktır. Bu ortalama
maliyet fiyatı, talep esnekliğince belirlenmektedir: p = rη/ (1− α − β) . Tasarım piyasasının
rekabetçi yapısından dolayı, tasarımların fiyatı, tekelci firmanın net bugünkü gelirine
eşitlenecek şekilde oluşur. Romer ekonominin tüketim yanını da, Ramsey tipi bir tercih
fonksiyonu ile tanımlamaktadır. Tercih fonksiyonu modele, faiz oranı ve tüketimin büyüme
oranı arasındaki ilişki yoluyla girmektedir. Hanehalklarının gelirleri yalnızca işgücü ve beşeri
sermayenin çalışmasından kaynaklanmaktadır. Modelin denge halini tanımlayan miktarlara ve
fiyatlara ilişkin davranışları şöyle özetleyebiliriz: Tüketiciler faiz haddine bakarak tüketim ve
tasarruf düzeylerini belirlerler. Beşeri sermaye sahipleri, sektörlerdeki bilgi stoku düzeyine (A),
tasarımın fiyatına (PA) ve imalat sektöründeki ücret oranına (wA) bakarak, AR-GE ya da imalat
sektörlerinden hangisinde çalışacaklarına karar verirler. Nihai mal üreticileri işgücünü, beşeri
sermayeyi ve fiziksel sermayeyi, fiyatları veri alarak seçerler. Tasarımın lisansını elinde tutan
ve fiziksel sermaye malı üreten firmalar, veri faiz haddi ve negatif talep eğrisi karşısında
kârlarını maksimize etmeye çalışırlar. Ara sektöre yeni katılacak potansiyel firmalar,
tasarımların fiyatını veri olarak alırlar. Her malın arzı talebine eşittir. Romer’in modeli, A sabit
alındığında ve bu nedenle sabit fiziksel sermaye malları kümesi ( x ) altında Solow’un modeline
benzemektedir. Model bu koşullar dikkate alınarak çözüldüğünde işgücü ya da beşeri sermaye
artışlı teknolojik gelişmeyle çalışan neoklasik modelin davranışlarına yaklaşacaktır:
Modelde A’nın sabit alınması, süreci durağan durum dengesine taşıyacaktır. Bu
durumda ekonomide sermaye stoku talep düzeyi, sermayenin marjinal verimliliğinin faiz
haddine eşit olduğu noktada belirlenmektedir. A dışsal olarak üssel hızda büyürse, ekonomi A
ike K’nin aynı hızda büyüdüğü yakınsak durağan durum gelişme çizgisine oturacaktır
(SBM’nin ulaştığı sonuç). Bu süreçte r ve x ’in büyüme hızlarıyla, K/A oranı sabit kalmaktadır.
Romer’e göre bir büyüme modelinde bilgi stokunun tüm ekonomiye yayılması ve fiyat oluşumu
önemli olgulardır. Dolayısıyla yayılma etkisini dikkate almadan oluşturulan bir model, büyüme
sürecini açıklayabilecek önemli bir değişkeni kaybetmektedir. Romer’in modelinin çözümünde
ilk aşama ekonominin büyüme oranı ile, yatırımların getiri oranı arasındaki ilişkinin
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kurulmasıdır. Bu, ekonominin tercihler kısmında oluşturulmaktadır. Dengeli gelişme
çizgisinde, K/A oranı sabit kalmakta; yani x sabittir. Nihai sektörde beşeri sermayeye ödenen
ücret, A’ya orantılıdır. Aynı zamanda AR-GE sektöründe beşeri sermaye verimliliğinin büyüme
oranı, A’nın büyüme oranıyla aynıdır. Her iki sektörde de beşeri sermayeler aynı oranda
büyüdüğünden, yeni tasarımların fiyatı değişmedikçe, HY ve HA sabit kalacaktır.
Zaman içinde x sabit kalırken, A sabit bir üssel oranda büyümektedir. Beşeri sermayenin
nihai sektörle AR-GE sektörü arasında nasıl dağılacağını belirleyen koşula göre, beşeri
sermayeye ödenecek ücretlerin tüm sektörlerde aynı olması gerekir. Nihai sektörde beşeri
sermayenin ücreti, onun marjinal verimliliğine eşittir. Beşeri sermayenin alternatif maliyeti,
imalat sektöründe kazanılabilecek olan ücret geliridir. Beşeri sermayeye yapılan yatırımın
getirisi de, tasarımların sağlayacağı indirgenmiş gelirle ölçülmektedir. Eğer faiz haddi
yüksekse, indirgenmiş gelir düşük olacaktır. Bu nedenle AR-GE sektörüne tahsis edilen beşeri
sermaye düzeyi azalır ve büyüme oranı düşer. Büyüme oranını belirleyen değişkenlerin
arasında L ve η yer lmamaktadır. L’deki bir artış, sermaye malı üreten monopolist firmaların
karşılaştığı talebi artırır. η’deki bir azalış da monopolist firmanın maliyetini azaltarak, x üretim
miktarının artmasını sağlar. Ancak AR-GE sektörüne tahsis edilen beşeri sermaye, ne işgücü
miktarından ne de η parametresinden etkilenmemektedir. Modelde kullanılan fonksiyonlar
gereği böyle bir sonuca ulaşılmaktadır. Farklı bir fonksiyon tanımlandığında bu değişken ve
parametrenin her ikisi de sektörlere tahsisi edilecek beşeri sermaye miktarlarını ve büyüme
oranını etkileyebilmektedir. Benzer şekilde tercih fonksiyonundaki parametrelerdeki
değişiklikler faiz haddini etkileyerek, AR-GE’deki üretkenliği ve büyümeyi değiştirebilir. Bu
sonuç, Romer’in modelindeki “AR-GE sektörünün getirisinin geleceğe bağlı olduğu,
maliyetlerin ise hemen ortadan kaldırılabildiği” varsayımından kaynaklanmaktadı. İktisat
politikası açısından bakıldığında, η ve r’deki bir indirim, önemli sonuçlara yol açmaktadır.
Fiziksel sermaye üretimi için yapılacak yatırımların götürü vergilerle finanse edilmesi, η’de
yapılacak indirimle aynı sonucu vermektedir. Geleneksel tek sektörlü büyüme modellerinde
sermayenin marjinal ürünü ile faiz haddi eşit kabul edildiğinden, fiziksel sermaye stokunu
artıran ve fiziksel sermayenin marjinal verimliliğini azaltan etmen, faiz haddinin büyüme
üzerinde yaratacağı etkiyle özdeş olacaktır. İçsel büyüme modellerinin ilk yaklaşımlarında,
fiziksel sermaye birikiminin teşvik edilmesi, A’da da artış olmasını sağlamaktaydı. Örneğin
Arrow’un yaparak-öğrenme modeli ile Romer’in (1986) modeli buna birer örnektir. Buradaki
modelde ise faiz haddi indirimi ile beşeri sermaye birikiminin hükümetçe teşvik edilmesi aynı
sonuçlara yol açmamaktadır. Romer’in (1987) çalışmasında da, L’deki artışlar büyümeyi
etkilemektedir. Bu modelde ise böyle bir etki yoktur.
Bu modellerin hepsinde AR-GE sektöründe ölçeğe göre artan getiri geçerlidir Bu
nedenle beşeri sermaye stokundaki artışlar, büyümeyi artırmaktadır. Eğer AR-GE sektöründe
ölçeğe göre sabit getiri olursa, beşeri ve fiziksel sermayenin iki katına çıkarılması, beşeri
sermayenin marjinal ürününü sabit bırakır; ancak bu modelde artırır. Ekonomide toplam
nüfusun içindeki beşeri sermaye stokunun süreğen biçimde artması, A/K oranını artırır ve
ARGE sektörüne tahsis edilen beşeri sermaye miktarı yükselir. Romer’e göre bu sonucu
ampirik olarak zaman serisi ve yatay kesit verilerde görmek olasıdır. Birincisi, günümüzde ARGE sektörüne tahsis edilen beşeri sermaye daha fazladır; ikincisi, gelişmiş ekonomilerde benzer
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durum vardır. Eğer ekonominin sahip olduğu beşeri sermaye stoku çok düşükse, ekonomi bir
durgunluk yaşayabilir. Romer’e göre böyle bir kritik nokta (Λρ), ülkelerarası büyüme
farklılıklarını açıklamada kullanılabilir. Bu kritik noktanın altında beşeri sermaye stoku sahibi
ülkeler, kişi başına sıfır büyüme oranına sahiptirler. AR-GE sektöründeki istihdamın götürü
vergiyle finanse edilmesi (bir sübvansiyon uygulaması) Uzun dönemde sübvansiyon büyüme
oranında artışa, PA’da ve x ’de ve dolayısıyla K/A’da bir azalışa yol açar. AR-GE sektörüne
tahsis edilen beşeri sermaye oranının çok düşük olması iki nedene bağlanabilir: Birincisi, ARGE sektörünün ekonomiye pozitif dışsal yararlar sağlamasıdır. Ekonomiye yeni bir tasarımın
sunulması, AR-GE’de görev alacak gelecek kuşakların verimliliğini artırır. İkincisi, AR-GE
sektörünün ürününün, monopolist fiyatlama uygulayan firmalarca satın alınmasıdır. Bu
firmalarca uygulanan marjinal maliyet artı marjinal maliyetin bir yüzdesi biçimindeki mark-up
fiyatlama, girdinin marjinal toplumsal ürünü ile piyasa bedeli arasındaki farkın açılmasına
neden olur. Yeni bir tasarımın ekonomiye sunulması üretimin HY L x i α β ( )1−α−β kadar
artmasını sağlar; tasarım üreticisi bu net toplumsal yararın (1-α-β) kadarını alır. Bu iki etmen,
beşeri sermayeye gerçek bedelinde ödeme yapılmasını önlemektedir. İmalat sektöründeki
fiziksel sermayenin marjinal ürünü, wH ücretine eşittir; fakat AR-GE sektöründeki tasarımın
fiyatı toplumsal net ürünün yalnızca bir bölümünü kapsadığından, marjinal ürün, ücretten daha
yüksek olacaktır. Toplam beşeri sermayedeki artış, AR-GE sektöründe istihdam edilecek beşeri
sermaye miktarının artmasına yol açacaktır. Bunun sonucunda, üretime katılan ek beşeri
sermayenin marjinal değeri, piyasa ücret değerinden daha yüksek olacaktır. Romer’in bu
modelinde (basitlik sağlanması için) beşeri sermaye stoku dışsal alındığından, beşeri
sermayenin eksik değerlemesinden kaynaklanan refah etkileri dikkate alınmamıştır. Beşeri
sermaye birikiminin içselleştirildiği bir modelde, arz daha düşük olabilecektir. Bu durumda
farklı sektörler arasındaki beşeri sermaye tahsislerini etkileyemeyecek olan ikinci en iyi iktisadi
politika, beşeri sermaye üretiminin sübvanse edilmesi olacaktır. Modelin sınırları içinde,
toplumsal anlamda optimizasyona, A’nın sübvanse edilmesiyle ulaşılabilir. Ekonomideki farklı
sermaye malı üreticiler arasındaki simetri nedeniyle, x(i)’lerin optimal düzeyi, sıfırla A arasında
tüm i’ler için aynıdır. Bu düzey, K ve A’ya K = ηxA kısıtlamasıyla bağlanmaktadır. Buna göre
toplumsal optimizasyon için, fiziksel ve beşeri sermaye ile tasarım büyümesi kısıtları altında,
toplumsal fayda fonksiyonunun maksimum yapacak çözüm saptanır. Buna göre toplumsal
anlamda optimal büyüme oranı, daha yüksektir. Romer’in modelinden çıkan bir tartışma
konusu da, kapalı ekonomi varsayımıyla saptanan dengeli büyüme oranının, ekonomilerin
bütünleşme süreciyle alacağı şekildir. Her ikisi de H miktar beşeri sermaye stokuna sahip
ekonomi tek serbest piyasa olduklarında, toplam beşeri sermaye 2H olacaktır. AR-GE
sektörüne ayrılan beşeri sermaye ve dolayısıyla büyüme oranı artacaktır. Bu nedenle Romer’e
göre, büyük nüfusa sahip olan ülkelerin (örneğin Çin, Hindistan gibi), özellikle büyük beşeri
sermayeye sahip ülkelerle serbest dış ticarete girmesi, büyüme oranını artırıcı olumlu etkiler
yaratacaktır. Yapılan bazı çalışmalar (örneğin 18. ve 19. yüzyıllar içerisinde, ABD eyaletlerinin
kendi arasında serbest ticareti yoğunlaştırmaları ile ilgili), piyasa payı genişlemesi ile yeni
tasarımların geliştirilmesi arasında pozitif korelasyonlar saptanmıştır.
Romer yaratıcı fikirler iktisadını büyüme teorisine eklemleyerek teknolojik ilerlemeyi
içselleştirmiştir. Bu değişim bir yandan neo-klasik iktisadın temel varsayımlarında değişimlere
neden olurken diğer yandan neo-klasik büyüme teorisinin bazı yönlerine de hiç dokunmamıştır.
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Teknolojiyi büyüme modelinde ilk defa içselleştirdiği için Romer, içsel büyüme modellerinin
yaratıcısı olarak kabul edilir. Fakat Romer’in ilk modellemesine katkılar da olmuştur.
Modelde işgücü neo-klasik modelden farklı olarak çıktı üreten emek (LY) ve araştırma
yapan emek (LA)olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Romer içsel büyüme modelinde üretim
fonksiyonu, 1d, standart Solow modelindeki üretim fonksiyonu ile aynı gibi görünse de
Romer’in modelinin arkasında yatan sır, denklemde geçen yaratıcı fikir stokunun (A) modele
başka eşitlikler ile içselleştirilmiş olmasıdır.

Romer modelinde şu varsayımlarda bulunmuştur:
• K ve Ly (çıktı üretiminde yer alan işgücü) değişkenlerine göre sabit getiri, A’ya göre
artan getiri hakimdir. Dolayısıyla da bu üç değişkeni içeren üretim fonksiyonunda, bilginin
doğası gereği rekabetçi olmamasından, ölçeğe göre artan getiri hakimdir.
• İşgücü sabit ve dışsal olarak n oranında artmaktadır.
• φ < 1 (Reel gerçekleşmelere daha uygun olduğu bulgusuyla Romer’in modeline Jones
tarafından eklenmiştir.)
• Dengeli büyüme çizgisi boyunca g = gy = gk = gA
• Dengeli büyüme çizgisi boyunca araştırmada görev alan işgücünün (LA) büyüme oranı
işgücü büyüme oranına (L) eşittir.
Model, Neo-klasik modelden farklı olarak gelişmiş ülkeleri bir bütün olarak almaktadır.
Dolayısıyla da yorumlar, özellikle de teknoloji ve nüfus farklılıkları yorumları, farklılıklar
göstermektedir.
Bu denklemlerde yaratıcı fikir artışı ( A& ), üretiminde istihdam olan emeğe ve bu
emeğin üretkenliğine (δ ) bağlıdır. δ ise yaratıcı fikir stokunun yeni yaratıcı fikir üretiminde
nasıl bir rol aldığını göstermektedir. Yaratıcı fikir stoku daha önce yaratılan ve kendinden
sonraki üretimi kolaylaştıran teknolojiler (CNC, GPS, vb.) sayesinde yeni yaratıcı fikir
üretimini kolaylaştırabileceği gibi, kolay fikirlerin tüketilmesinden dolayı yeni yaratıcı
fikirlerin zor bulunması gibi bir etki de yapabilir. Bu birbirine zıt iki etki sırasıyla ya φ > 0 ya
da φ < 0’a sebep olur. Eğer zıt etki aynı büyüklükte ise net etki sıfır olur, yani yeni yaratıcı
fikirler yaratıcı fikir stokundan bağımsız hale gelir.
Burada diğer bir etki de araştırmada yer alan emeğin yoğunluğu ile ilgilidir. LA’nın
yoğunluğu arttıkça, yeni yaratıcı fikir üretiminde katlanma olup olmadığı ise bu denkleme λ
değişkeninin eklenmesi ile açıklığa kavuşmaktadır:
Bu eşitlikler sonucunda Romer dengeli büyüme sürecinde kişi başına çıktı, kişi başına
sermaye ve yaratıcı fikir stokunun aynı oranda büyüyeceklerini (gy = gk =gA) ve sabit
olacaklarını varsaymaktadır. Bu durum, Romer’in modelinde teknolojinin uzun dönem
büyümesinin, araştırmacı sayısı ve yaratıcı fikir üretim fonksiyonunun parametreleri (λ ve Φ)
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tarafından belirleneceğini ifade etmektedir. Bu eşitlik çerçevesinde iki özel durum incelenmeye
değerdir.
1. λ = 1 ve φ = 0 durumunda, LA da sabit kabul edilirse A sabit kalacaktır. Zamanla
A’nın artmasından dolayı da gA düşecektir. Bu da zamanla büyümenin yavaşlayacağı ve sıfıra
yaklaşacağı anlamına gelmektedir. Bu yavaşlamanın önüne geçmenin yolu zamanla LA’nın
yani L’nin arttırılmasıdır. Dolayısıyla neo-klasik modelin aksine nüfus artışı ekonomik
büyümeyi teşvik etmektedir.
2. λ = 1 ve φ = 1 durumunda, gA, δ LA’ya eşit olacaktır. LA sabit bile kabul edilse
araştırmacının üretkenliği zamanla artacaktır.
Birinci durumda LA’yı sabit kabul etmek gerçeklerle pek örtüşmemektedir. LA’nın
zamanla arttığını veya politika değişiklikleri ile kasten arttırıldığını kabul edersek, bu değişimin
etkisinin kısa dönemde ortaya çıkacağını, uzun dönem büyüme etkisinin olmayacağını
söylemek mümkündür. Değişiklik sadece düzey etkisi yaratacak, uzun dönem büyüme oranı
sabit kalacaktır. Bu durumda aynı değişikliklerin devamlı tekrar edilmesinin uzun dönemde
büyümeyi devamlı olarak arttırıp arttırmayacağı sorusu akla gelmektedir. Fakat uzun dönemde
işgücünün belirli bir artışı ve işgücü içinde araştırma yapan işgücünün en fazla %100 gibi bir
sınırının olması, devamlı değişikliğin mümkün olmadığını göstermektedir. Öte yandan ikinci
durumdaki φ = 1 varsayımı gerçek hayata uymadığı için eleştirilere uğramıştır. Jones, gerçek
hayatta, φ ’nin 1’den küçük olacağını iddia etmektedir. Romer’in içsel büyüme modelinin uzun
dönemde nasıl etki yapacağını en iyi şu eşitlikten görmek mümkündür: Eşitliğe göre uzun
dönemde, araştırma yapan işgücündeki değişimler veya yeni yaratıcı fikirlerin artış hızı uzun
dönem büyümeyi etkilemektedir. Burada araştırma için çalışan işgücü ve toplam işgücünün
aynı oranda artmaları varsayımının önemi büyüktür.

Romer’in ara mallar, nihai mallar ve araştırma sektörlerini teoriye eklediğimiz zaman
ise model biraz farklılaşır. Bu tip bir modeli kurmak için şu varsayımlar yapmak modelin
kurulumunu ve yorumlanmasını kolaylaştıracaktır:
• Tasarruf veya yatırım oranı (s) ve bireyin becerilerini geliştirmek için harcadığı zaman
(u) sabit ve dışsaldır.
• İşgücü artış hızı (n) sabit ve dışsaldır.
• Dünyanın teknoloji olanakları artış hızı sabittir: A& A = g
• μ >0 ve 0<γ ≤1
Çalışanların kullanabilecekleri sermaye malı miktarı çalışanların beceri düzeyleri ile
sınırlıdır.
Bir birimlik ham sermaye ile bir birimlik herhangi bir ara sermaye malı
üretilebilmektedir. Dolayısıyla üretimde kullanılan sermaye mallarının toplamı, ham sermaye
296

arzı toplamına eşittir. Modelin farklı yönü, beceri seviyesinin model içindeki tanımlanmasından
gelmektedir:
Eşitlikte beceri birikiminin üstel yapısı korunmuş, teknoloji olanakları eğrisi (A) ile
bireysel beceri düzeyinin (h) ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Eşitliğin bu yeniden düzenlenmiş
şekli, teknoloji eğrisine çok yakın ara malının kullanımını öğrenmenin zor olduğunu söyleyen
üstü kapalı varsayımı kanıtlamaktadır. Beceri düzeyi (h), dünyadaki teknoloji olanakları (A)ya
ne kadar yakınsa (A/h küçüleceğinden), beceri düzeyinin artış hızı ( h& /h) o kadar düşük
olacaktır. Bu varsayımlar ve eşitlikler ışığında durağan durum h’nin büyüme oranının sabit
olduğu noktada ortaya çıkar. Bu da ancak A/h oranının sabit olması ile mümkündür. Dolayısıyla
durağan durumda:
Bu eşitlik ışığında, yatırım oranı arttıkça ve nüfus artış hızı düştükçe, beceri birikimi
arttıkça ve teknolojik ilerleme oldukça büyüme ortaya çıkacaktır. Uzun dönemde bu
sayılanlardan sadece teknolojik ilerleme büyüme artışlarına sebep olacaktır. Bireyler beceri
birikimlerini arttırabilmek için, ya daha fazla zamanlarını teknolojiyi öğrenmeye harcamalılar
(u↑) ya da gelişmiş ülkelerden teknoloji transferinden (μ ↑) yararlanmalıdırlar. Model, teknoloji
transferlerine olanak tanıdığı ve bu transferlerin büyüme üzerinde olumlu etki yaptığını
göstermesi açısından DYY’nin teknoloji transferi yolu ile büyümeyi teşvik ettiğini açıklamada
çok faydalıdır. Genel olarak model, ülkelerin uzun dönemde eş büyüme oranlarına sahip
olacağını söylemesi dolayısıyla eleştirilmiştir. Uzun yıllardır farklı oranlarda büyüyen ülkelere
model, dengeli büyüme oranlarından farklı oranların ortaya çıktığı durumlar olarak tanımlanan
geçiş dinamikleri farklılıkları ile cevap vermektedir.

14.2. Romer’in Yatırımlar Yoluyla Teknolojinin Ve Bilgi Birikiminin
İçselleştirilmesine Dayalı Büyüme Modeli
Modellerin temel özelliği, uzun dönemli sürekli ekonomik büyümenin, yatırımlara ve
bu yolla bilginin tüm ekonomiye sağlayacağı pozitif dışsallıklara bağlanmasıdır. Bu anlamda
modeller daha çok Arrowgil bir yaklaşıma sahiptir. Bu nedenle, bu modellere göre, fiziksel
sermaye yatırımları teşvik edilerek, düzey etkisinin yanında büyüme etkisi de yaratılabilir.
Romer’in AR-GE başlığında ele aldığımız modelinden farklı olarak, bu modeli Arrowgil bir
yaklaşıma sahiptir. Yani ekonomik büyümenin arkasındaki asıl itici güç olan fiziksel sermaye
yatırımları ve bu yatırımlar yoluyla oluşan bilgi birikiminin, ekonominin ölçeğe göre artan
getiriyle çalışmasına ve ekonomik gelişmenin yalnızca düzey değil, aynı zamanda büyüme
etkisine sahip olmasına yol açmaktadır. AR-GE modelinde ise, başlı başına AR-GE sektörünün
modele sokulması yoluyla büyüme etkisinin pozitifliği sağlanmaktadır. Romer’in bu
modelinde, sermaye birikimi ve yatırımlar sınırsızca genişlemekte ve azalan getiri yerine artan
getiri çalışmaktadır. Ülkelerin kişi başına ulusal gelirlerinin de yakınsama sürecine gireceği
önermesi modelde yer almamaktadır. Bu sonuçlar, ülkelerin sahip oldukları teknolojik yapı ya
da tercih fonksiyonuna bağlı değildir. Modelin temel sonuçlarını belirleyen asıl varsayım,
ölçeğe göre getiridir. Model, bilgi birikiminin içsel olarak sağlandığı temel yaklaşımdan
hareketle, dengeli bir uzun dönem büyüme modeli olarak oluşturulmuştur. Bilgi, azalan
getiriyle çalışan AR-GE sektörünün bir ürünü olarak alınmaktadır. Bilgiye ilişkin yatırımlar da
dışsallıklara sahiptir. Bir firma tarafından yaratılan yeni bir bilginin diğer firmalarca
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kullanılması olanaklıdır ve bu, tüm ekonomi için bir dışsal pozitif fayda yaratır. Tüketim malları
üretiminde de ölçeğe göre artan getiri varsayılmıştır. Artan getirinin ve dışsallıkların
varsayılmış olmasına rağmen, model rekabetçi denge çözümünü sağlamaktadır. Bilgi üretim
sektöründe ölçeğe göre azalan getiri varsayımı, tüketim ve faydanın çok hızlı büyümesini
önlemek için konulmuştur.
Romer’in bu modeli Ramsey-Cass-Koopmans modeli ile Arrow’un modeli üzerine
kurulmuştur ve bilgiyi, artan getiriyle çalışan bir sermaye malı olarak kullanmaktadır. Tüketim
malı üretim fonksiyonu, bilgi girdisi dışındaki değişkenlerin sabit tutulduğu genel dışbükey
(convex) bir fonksiyondur. Uzawa’nın büyüme modelinde beşeri sermaye, Romer’in
modelindeki bilgi stokuna benzemektedir. Ancak Uzawa’nın modelinde ölçeğe göre sabit getiri
varsayılmıştır. Bu durumda sınırsız büyüme olanaklıdır. Asimptotik olarak, üretimle beşeri ve
fiziksel sermaye büyüme oranları aynı olmaktadır. Romer modelini, verilere dayalı bir ampirik
yaklaşımla geliştirmeye başlamaktadır. Bugünün gelişmiş ekonomilerini, 18. ve 19.
yüzyıllardan başlamak üzere büyüme oranları açısından incelemekte ve uzun dönemli büyüme
trendinin pozitif olduğunu saptamaktadır.

Modelin varsayımları şöyledir:
• Tüketiciler özdeştir.
• Konkav fayda fonksiyonu: (U(c1,c2))
• Kesik zamanlı (iki dönem)
• Tek sektörlü
• İkinci dönemdeki tüketim malları üretimi bilgi birikimine (k), fiziksel sermayeye,
işgücüne ve x vektörüyle gösterilen diğer girdiler bağlıdır.
• Yalnızca bilgi stoku artırılabilir. x vektörüyle belirtilen girdilerin arzı sabittir.
• Tüketim ile bilgi birikimi arasında bir ters ilişki vardır. Bilgi birikiminin yapılabilmesi
için, tüketimden vazgeçilmesi gereklidir. Vazgeçilen bir birim tüketim ile bir birim bilgi
üretilebilmektedir.
• Yeni üretilen bilgi, kısmen gizlilik içinde tutulabilmektedir ve lisanslama yoktur.
Ekonomide N sayıda firmanın sahip olduğu bilgi stoku: K i ki = N= Σ 1 .
• Üretim fonksiyonu, F(ki , K,xi ) , sabit K değerleri için, ki ve xi değişkenlerinin konkav
fonksiyonudur (Bu varsayım olmaksızın, rekabetçi bir ekonominin denge çözümü elde
edilemez).
• F, toplam bilgi stokunun (K) artan bir fonksiyonudur. Bu nedenle F, ölçeğe göre artan
getiriyle çalışmaktadır: F(ψki ,ψK,ψxi ) > F(ψki ,K,ψxi ) = ψF(ki ,K,xi ) . F, tüm ekonomi
açısından bigi stoku girdisine göre artan marjinal verimlilik gösterir. Yani sabit bir x’e karşılık,
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tüm ekonomi için k konvekstir. Bu ek varsayım Romer’in bu modelindeki üretim fonksiyonuyla
Arrow’un modelindeki üretim fonksiyonu arasındaki farkı ortaya koymaktadır.
• Her firma K’yi veri alarak kârını maksimum yapmaya çalışır.
• Hanehalkları birinci dönemde sahip olduğu donanımı (girdileri) firmalara kiralarlar ve
ikinci
dönemde, üretilen ürünleri satın alır.
• Dışsallıklar nedeniyle, tüm firmalar ortak AR-GE yatırımlarına giderek, daha çok
yarar oluşturmaya çalışmaktadır. Bu varsayımlar üzerine kurulu bir hipotetik ekonomide amaç,
çeşitli kısıtlar altında toplumsal fayda fonksiyonunu maksimize etmektir. Denge için,
ekonomide meydana getirilmiş olan toplam bilgi stoku düzeyinin, firmaların üretim kararını
verdikleri andaki bilgi stoku düzeyi ile tutarlı olması gereklidir. Bu nedenle fiyatlar, gölge
fiyatlardan hareketle oluşturulabilmektedir.
Zaman boylamının sürekli ve sınırsız varsayıma dönüştürülmesi, iki dönemli modelin
bir devamı niteliğindedir. Firmaların sahip olacağı toplam bilgi stoku, K(t) , t ≥ 0 çizgisine bağlı
olarak gelişecektir. Bu durumda fayda fonksiyonunu K(t) kısıtı altında maksimum yapacak
olan, planlama probleminin,P K ∞( ), çözümü gerçekleştirilecektir. Önceki modelde olduğu
gibi tüm ekonomik karar birimleri için fiyatlar, firmalar için de bilgi birikim çizgisi dışsaldır.
Ancak tüketimle yatırımlar arasındaki birebirlik ortadan kalkmaktadır. Tüketimden
vazgeçilerek AR-GE sektörüne yapılan I birim yatırımla, k düzeyinde bilgiye sahip bir firma
büyümeyi k = G(I , k) oranında harekete geçirir. G fonksiyonunun içbükey ve birinci
dereceden homojen olduğu varsayılmıştır. Bu nedenle sermaye birikimi şöyle yazılabilir: k / k
= g(I / k) . Burada Romer önemli bir varsayımı modele sokmaktadır. g, α sabiti ile yukarıdan
sınırlanmıştır. Bunun anlamı, AR-GE sektöründe yapılacak ek yatırımların (Dg), azalan
getiriyle çalışacağıdır. Buna karşın bilgi girdisi artan getiriyle çalışmaktadır ve diğer girdiler
sabit arza sahiptirler. Örneğin Arrow’un yaparak-öğrenme modelinde bilgi girdisi ile
fiziksel sermaye adeta bir bileşik mal (composite good) olarak üretim sürecine girmektedir. Bu
modelde de bu çerçevede düşünüldüğünde, bilgi dışındaki girdilerin arzları sabit olduğundan,
bir bütün olarak üretim fonksiyonu ölçeğe göre artan getiriyle çalışacaktır.
Bu toplumsal optimizasyon, hükümet müdahaleleri olmaksızın bir rekabetçi denge
ekonomisi olarak ortaya konulamamaktadır. K(t)’yi ve toplumsal marjinal ürünü rekabetçi
fiyatlar olarak veri alan bir firma, ekonomideki diğer firmaların da böyle bir davranışta olacağı
beklentisi olsa da, optimal de kalmamak için seçim yapacaktır.
Herhangi bir t anında rekabetçi denge ekonomisindeki tüketim düzeyi çok yüksek,
araştırma faaliyetleri düzeyi ise çok tüşüktür. Bu durumda bir hükümet müdahalesi,
ekonomideki malları tüketimden AR-GE’ye yönlendirerek, refahın daha iyi hale gelmesini
sağlayabilir. Dışsallıkların olduğu bir modelde, özel ekonomik karar birimleri için var olmayan
Pareto etkinliği, iktisat politikalarıyla düzeltilebilir. Örneğin, hükümet götürü vergi gelirlerini
kullanarak, toplumsal optimizasyonu gerçekleştirebilecek sübvansiyonları uygulayabilir.
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Vergiler ve sübvansiyonlar, vergi sonrası bigi girdisinin özel marjinal ürünü ile toplumsal
marjinal ürünü eşitleyecek şekilde seçilmelidir. Bu, k sahiplerinin, k ’nin ya da üretimin
sübvanse edilmesi; k dışındaki girdilerin de vergilendirilmesi yoluyla sağlanabilir. Sübvansiyon
ile desteklemede ödeme biçimi zamana bağlı olarak, firmanın sahip olduğu her birim bilgi
girdisi için, σ1(t) birim tüketim malı cinsinden yapılabilir. Eğer sübvansiyon, firmaların ihmal
ettiği dışsal etkilerdeki kaybı giderecek şekilde yapılırsa, özel ve toplumsal marjinal ürünler
eşitlenir: σ1 (t) = SD2 f (k∗(t), Sk∗(t)) . Rekabetçi bir ekonomide herhangi bir hükümet
müdahalesi olmazsa, bilginin toplumsal marjinal ürünü, özel marjinal ürünü aşacaktır.

Rolü

14.3. Barro Modeli: İçsel Büyüme Modelinde Kamu Harcamalarının

Bu modelde Barro (1990), toplumsal getiriyle özel getiri arasındaki farklılaşmayı ele
alan büyüme modelleri bağlamında, vergilerle finanse edilen kamu harcamalarının, üretim ve
fayda fonksiyonlarına yapacağı etkileri incelemektedir. Hanehalkının fayda fonksiyonu,
sınırsız zaman boyutuna sahiptir. Hanehalkı fiziksel sermaye, beşeri sermaye ya da menkul
değer sahibidir ve bütçe kısıtı, bu varlıkların zaman içindeki değişimini belirlemektedir. Burada
a, tüm varlıkların toplamını; r, bu varlıkların reel getirisini göstermektedir. Bütçe kısıtına bağlı
olarak faydanın maksimize edilebilmesi için birinci sıra koşul şöyle olacaktır: θ, zamanlararası
ikame esnekliğini göstermektedir. θ değeri ne kadar yüksek olursa, hanehalkının bugünkü
tüketimden vazgeçmesini (ya da tasarruf etmesini) sağlayabilecek faiz oranı da o ölçüde
yükselmelidir. Ekonominin üretim kısmı, içsel teknolojiye göre çalışmaktadır. Üreticler
açısından denge, gelir akımlarının net bugünkü değerini maksimize eden bir üretim düzeyidir.
Burada η, tüketim malları cinsinden sermayenin sabit maliyeti; i, yatırımı göstermektedir.
Birinci sıra optimizasyon koşuluna göre; Bu modelde toplumsal getiri ile özel getiri eş kabul
edilmiştir. Hanehalkları ve üreticiler için denge koşulları biraraya getirilerek, ekonomideki
birey başına dengeli tüketim büyüme oranı belirlenir: Hükümet tüm ekonomik karar birimlerine
karşılığı olmaksızın çeşitli hizmetleri (g miktarında) üreterek vermektedir. Bu hizmetlerin
bedava kullanımından kaynaklanan talep tıkanıklarının ve dışsallıkların olmadığı
varsayılmıştır. Bu durumda özel sektördeki firmaların üretimi k ve g birlikte dikkate
alındıklarında ölçeğe göre azalan değil, sabit ya da artan getirilidir. Kamusal mal ya da
hizmetlerin ücretsiz sağlandığı varsayımı altında özel sektördeki nihai mal üretim fonksiyonu
yeniden düzenlenirse; hükümet tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin kişi başına değeridir.
Kamu harcamaları, gelir üzerinden alınan düz oranlı vergilerle karşılanmaktadır ve hükümet
tarafından denk bütçe politikası yürütülmektedir. Kamu harcamalarını dikkate alan durumda,
nihai üretim sürecinde sermayenin marjinal verimliliği; özel sektör üretici firmaların sermaye
ve üretimlerindeki değişimler karşısında, kamu hizmetleri miktarında bir değişme
oluşmamaktadır. Vergileme de dikkate alındığında, bireylerin dinamik optimal tüketim tasarruf
davranışı şu biçime dönüşecektir. τ ve g/y sabit kaldıkça (yani g ve T, y ile aynı oranda
büyüdükçe), g/k, η ve tüketim değişim oranı da (γ) sabit kalacaktır. Buna göre vergilemenin ve
kamu harcamalarının yer aldığı modelle, hükümetin yer almadığı Ak tipi model arasında
sonuçları itibariyle bir farklılık yoktur. Tüketim c(0) gibi bir düzeyden başlayarak, γ oranında
büyür; kişi başına sermaye ve üretim de benzer şekilde k(0) ve y(0) düzeylerinden başlarlar ve
γ oranında büyürler. Yani ekonomi bir durağan durumdan diğerine hareket etmemekte, sürekli
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olarak γ oranında büyümenin olduğu durağan durum büyümeyi korumaktadır. Başlangıç
dönemindeki kişi başına tüketim harcamaları şöyle belirlenmektedir. Hükümetin
harcamalarının GSYİH’deki payı ve vergi oranının büyüklüğü, durağan durum büyüme oranı
üzerinde iki etki yaratır. τ’daki bir artış γ’yi azaltır, buna karşılık g/y’deki artış ∂y / ∂k ’yi artırır
ya da büyüme oranını yükseltir. Hükümetin ekonomi içindeki etkinliği göreli anlamda küçükse
ikincisi, büyükse birincisi baskın konumda olur. Bunu Cobb-Douglas fonksiyonunda
görebiliriz. Cobb-Douglas tipi fonksiyonda kamu harcamaları ile GSYİH arasındaki esneklik
(η), α’ya eşittir. Bu dikkate alınarak kamu harcamalarının GSYİH’deki payı değiştirildiğinde
durağan durum büyüme oranı üzerinde etki şöyle belirlenecektir; Bu dinamiğe göre g/y’deki
artışlar karşısında büyüme oranının artabilmesi için, g/k küçük bir değer almalıdır (bu nedenle
Φ′ > 1 olmaktadır). Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda, Φ′ = 1 ’dir. Bunu izleyerek, (g / y)Φ′
= α = η ve α = g / y = τ yazabiliriz. Bir başka ifadeyle, büyüme oranının maksimize edilebilmesi
için, kamu harcamalarının GSYİH’deki payı, kamusal hizmetlerin üretim girdisi olarak tam
rekabet piyasası varsayımı altında sunulduğu orana (sunulan kamusal hizmetler/GSYİH)
eşitlenmelidir. Şekil 1 hükümetin ekonomideki harcama-vergi toplama etkinlikleri ile büyüme
oranı arasındaki ilişkiyi görselleştirmektedir.

Şekil 1. Kamu Harcamaları, Vergileme ve Büyüme İlişkisi
Şekil 1’deki kesiksiz koyu eğri, Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna göre büyüme oranı
ile harcama ve vergi oranı (τ=g/y) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ekonominin belirli bir
verimlilik düzeyine kadar yapılan harcamalar (eş düzeyde vergiyle finanse edilmekte), büyüme
oranını artırmaktadır.
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Ekonominin belirli bir verimlilik düzeyine kadar yapılan harcamalar (eş düzeyde
vergiyle finanse edilmekte), büyüme oranını artırmaktadır. Üretim fonksiyonu Cobb-Douglas
biçiminde değilse, sonuçlar değişir. Maksimum büyüme oranını sağlayan koşullar, g ile k
arasındaki ikame esnekliği cinsinden tanımlanabilmektedir. Büyüme oranının maksimuma
ulaştığı noktada kamu hizmetlerinin marjinal ürünü (Φ′ ), ikame esnekliği değerinin birden
büyük ya da küçük olmasına göre birim değerin altında ya da üstünde olacaktır. Ekonominin
tasarruf oranı şöyle tanımlanmaktadır.

Şekil 2. Kamu Tüketim Hizmetleri Harcamaları ve Optimal Büyüme Oranı

Denk bütçe varsayımı altında kamu harcamaları ile tasarruf oranı arasındaki bu ilişki,
Şekil 52 ile görselleştirilmiştir. Kesiksiz eğri, bu ilşkiyi Cobb-Douglas biçimi bağlamında
tanımlamaktadır. g/y azalırken k/y de azaldığından, tasarruf oranının maksimum düzeyi,
büyüme oranına göre daha düşük kamu harcamaları düzeyinde gerçekleşmektedir. Yani
ekonominin üretim yapısı Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna uyuyorsa, τ = g / y < α
durumunda maksimum tasarruf oranına ulaşılmış olacaktır. Bu durumda hükümetin tasarruf
oranını ya da büyüme oranını maksimum kılmak için herhangi bir nedeni yoktur. Ekonomi
durağan durum dengesinde bulunduğundan, toplumsal faydayı daha çok ön planda tutan bir
hükümet programı açısından hanehalkının fayda düzeyini optimal hale getirmek daha uygun
bir politikadır. Durağan durumda sabit bir büyüme oranı (γ) süregeldiğinden, toplam fayda
yeniden şöyle yazılabilir.
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Dolayısıyla bu eşitlikler, toplumsal faydayı maksimize eden kamu harcamaları/GSYİH
oranını belirlemek için kullanılabilir. Eğer η sıfırla bir arasında herhangi bir sabitse, toplam
fayda sonlu olmak koşuluyla tüm σ>0 değerlerinde γ’nin faydaya etkisi pozitiftir. Bu anlamda
faydanın maksimize edilmesi ile büyüme oranının maksimize edilmesi aynı davranışı
belirlemektedir.
Dışsallıkların Varlığı ve İkinci En iyinin Belirlenmesi
Yeni içsel büyüme modellerinde dışsallıklar çeşitli nedenlerden kaynaklanacak şekilde
yer almaktadır. Dışsallıkların varlığı nedeniyle ekonomi Pareto optimal kaynak dağılımını
gerçekleştiremez ve büyüme oranı da pareto optimal değildir. Bu durumda hükümet GSYİH
içindeki payı sabit olarak korunan bir kamu harcama politikası uygular ve hanehalklarının
tüketim düzeyinin de GSYİH’nin bir sabit oranında kalmasını sağlamaya çalışır. Yani bir ikinci
eniyi arayışında olur. Bu şekilde oluşturulmaya çalışılan ikinci en iyi büyüme oranı şöyle
olmaktadır. Örneğin Romer, 1986’da yaparak-öğrenme bir pozitif dışsallık yaymaktadır.
Burada [1− (g / y)]Φ(g / k ) , sermayenin marjinal toplumsal getirisini tanımlamaktadır.
Kamu harcamaları oranındaki değişimin büyüme oranına etkisi, diferansiyel alınarak belirlenir.
Bu diferansiyelden şu sonuç çıkmaktadır: 0<η<1 olduğundan, üretim fonksiyonunun
hangi tipte olduğuna bakılmaksızın Φ'=1 koşulu maksimum büyüme oranını gerçekleştirir.
Yani ikinci eniyinin arandığı durumda, kamu harcamalarının maksimum etkinlikte çalışması
iktisat politikası koyanlar ve uygulayanlar tarafından sağlanmalıdır. Birinci en iyinin arandığı
sermayenin marjinal özel getirisi ( (1− τ)Φ(g / k )(1− η) ) ile sermayenin toplumsal getirisi
arasındaki tek fark, (1-η) terimidir. Bu nedenle tüm kamu harcamaları düzeylerinde γ < γ p ’dir.
Kamu harcamalarını finanse etmek için alınan gelir vergisi, tüketim ve tasarruf düzeylerini
düşürerek, büyüme oranının zayıflamasına yol açar. Şekil 1’de ikinci en iyinin arandığı
durumda kamu harcamalarının GSYİH’deki oranının değişimi ile büyüme oranı arasındaki ilişki
gösterilmiştir. γ ile γ p arasındaki tek fark (1-η) terimi olduğundan, γ ile g/y arasındaki grafiksel
davranış, γ p ’nin davranışlarıyla aynıdır. Bu nedenle her iki eğri de Φ'=1 ve g/y=α noktalarında
maksimum değerlerine ulaşmaktadır. Kamu harcamalarının finanse edilmesinde gelir vergisine
almaşık olarak götürü vergi uygulaması düşünülebilir (örneğin tüketim üzerinden alınan vergi).
Ancak bu durumda analizden işgücü arzı-boş zaman seçimi çıkarılmaktadır. Bir götürü vergi
uygulamasında sermayenin özel marjinal getirisi (1− τ)(∂y / ∂k ) değil, yalnızca (∂y / ∂k)
olacaktır. Bu durumda optimal büyüme oranı; Bu eşitliğe göre γ L , g/y’nin monotonik artan bir
fonksiyonudur. Çünkü kamu harcamalarının ulusal gelirdeki oranı yükseldikçe, sermayenin
marjinal verimliliği artmaktadır. Hükümet tarafından uygulanacak bir götürü vergi karşısında
hızlanan büyüme oranı, hanehalklarının tüketim ve tasarruf oranlarını artırıcı bir davranışa
girmelerini sağlar. Gelir vergisinin uygulandığı durumda büyüme hızı ile götürü vergilemenin
uygulandığı durumdaki büyüme hızları karşılaştırıldığında, optimal büyümenin yine kamu
harcamaları etkinliğiyle ilgili olduğu görülmektedir. Eğer kamu harcamaları maksimum
etkinlikteyse (yani Φ'=1), götürü vergi uygulamaları sonucunda da optimal büyüme oranı
gerçekleştirilebilecektir. Kamu harcamalarının ulusal gelir içinde aşırı bir orana ulaşması
nedeniyle oluşabilecek etkinlik kayıpları (Φ'<1), ekonomiye negatif dışsallık verecektir. Bu
durumda hanehalklarının daha çok tasarruf yapma isteğinde olabilmesi için, yeni teşviklere
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gerek duyulacaktır. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu dikkate alındığında g/y>α olması, götürü
vergi uygulamanın daha rasyonel bir politika olacağı ortaya çıkmaktadır. Şekil 1’de gelir vergisi
uygulaması altında denk bütçeden sapmanın, γ L > γ p sonucuna yol açtığı görülmektedir.
Benzer şekilde kamu harcamalarındaki etkinliğin çok yükseldiği durumlarda (g/y<α), bu
sonucun tersi bir sonuca ulaşılmaktadır. Gelir vergisi oranlarındaki değişimler, veri bir g/y
oranında büyüme oranı eğrilerinin yer değiştirmesine yol açar. Örneğin τ düşürülürse, γ’den,
γL’ye doğru geçilir (Şekil 1’de kesiksiz eğriden kesikli eğriye doğru). Buna göre ekonomide
tasarruf oranı ve büyüme oranı artar. Buna benzer şekilde, firmaların ürünleri üzerindeki patent
haklarının sağlanması, büyümeyi artırıcı etkiler yaratacaktır.
Hükümetler üretken hizmet harcamaları dışındaki harcamalarını da gelir vergisi ile
finanse ettiklerinde, büyümeyi maksimize eden üretken kamu harcamalarının ulusal gelirdeki
payı gerilemektedir. Kamu harcamalarının iki farklı nitelikte oluşu nedeniyle toplam faydanın
maksimize edilmesi iki tane birinci sıra koşulu gerektirmektedir. Bunlar τg=g/y ve τh=h/y’dir.
Bu koşullar Cobb-Douglas üretim fonksiyonuyla bütünleştirilirse, tek tip kamu harcamaları ile
ulaşılan sonuç elde edilir:
τg=g/y=α. Yani tüketim hizmetleri harcamaları optimal seçildikçe, birinci yaklaşımdaki
optimal büyüme oranını veren g/y oranı, bu yaklaşımda da sağlanmış olunacaktır. Buna göre
genel ölçüt, Φ'=1 ve g/y=α olmaktadır. α, kamusal hizmetlerin özel hizmetlere göre
verimliliğini göstermektedir. Bu ölçü coğrafik farklılıklar, tarımın ulusal gelirdeki payı,
kentleşme oranı gibi değişkenler nedeniyle ülkeden ülkeye göre değişir. g/y ile γ arasındaki
ilişkinin çok zayıf çıkmasının nedenini Barro, hükümetlerin g/y’nin γ üzerindeki marjinal
etkisinin sıfıra yakın olduğu bir çerçevede kamu harcamalarını sürdürmesine bağlamaktadır.
Tüketim harcamaları dikkate alındığında etki farkedilir şekilde değişmektedir

14.4. Endojen Büyüme Modeli ile İlgili Uygulamalı Kanıtlar
14.4.1. Şartlı Yakınlaşma
Endojen büyüme modeli, farklı tasarruf ve yatırım oranlarına sahip ülkeler arasında
büyüme oranlarında sürekli farklılık olabileceğini söylemektedir. Neo-klasik teori, bu
farklılıkların hasılanın büyüme oranını sadece bir (oldukça uzun) geçiş döneminde
etkileyebileceğini öngörmektedir.
Kesin olmayan sonuçlar, kanıtların Neo-klasik görüşe destek verme eğiliminde olduğu
şeklindedir. Sanayileşmiş ülkelerin gelir düzeylerinin, ICP (Uluslararası Karşılaştırma Projesi)
gelir ölçütü kullanıldığında hala en zengin ülke olan ABD’ye yakınlaştığı görülmektedir.
Bu konuda araştırma yapan bilim adamlarından Robert Barro, bir dizi makalesinde, daha
çok yatırım yapan ülkeler daha hızlı büyürken, daha büyük yatırımların büyüme üzerindeki
etkisinin geçici gibi göründüğünü, daha yüksek yatırım yapanların bir durağan duruma daha
yüksek büyüme oranıyla değil, kişi başına daha yüksek bir gelirle ulaşacaklarını göstermiştir.
Bu durum, Neo-klasik teorinin öngördüğü gibidir. Barro, bu sonuçtan şartlı yakınlaşma olarak
bahsetmektedir. Yani ülkeler yatırımın GSYİH içindeki payına şartlı olarak durağan duruma
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yakınlaşmaktadır. Düzeyler, aynı zamanda, GSYİH’deki kamu harcamaları ve beşerî
sermayeye yatırım oranı gibi diğer değişkenlere de bağlıdır.
Barro’nun bulguları, şartlı yakınlaşmanın yılda %2’lik bir hızla gerçekleştiğini ileri
sürmektedir. Örneğin Hindistan’ın gelir seviyesi, şimdi ABD’ninkinin %5’i ise, tasarruf oranı
gibi geliri etkileyen diğer değişkenlerin iki ülkede aynı olması şartıyla, 35 yıl içinde ABD
seviyesinin yaklaşık %10’una ulaşacaktır. Bu yakınlaşma, çok yavaştır; Hindistan’da şu an
hayatta olan kişiler sadece yakınlaşmanın “doğal” Neo-klasik gücüne dayanarak ABD’ni
yakalamayı bekleyemezler.

14.4.2. Fizikî Sermayeye Yatırım, Makine-Teçhizat Yatırımı ve Alt
Yapı Yatırımları
Geçici bir süre için bile olsa GSYİH’lerinin daha büyük bir oranını yatırıma ayıran
ülkeler daha hızlı büyürler. Yatırım-büyüme ilişkisinin iki açıdan daha yakından incelenmesi
gerekir. Birincisi Bradford De Long ve Lawrence Summers, özellikle de makineye yapılan
yatırım ile hızlı büyümenin bir arada olduğunu göstermişlerdir. Çalışmalarının sonucuna göre,
makineye yapılan yatırımın getiri oranı alışılmadık derecede yüksek olup yılda yaklaşık
%20’dir.
İkinci durum, devletin alt yapı yatırımlarının rolüdür. Devlet okullarına giden ya da
kamuya ait karayollarında seyahat eden herhangi bir kişinin söyleyebileceği gibi, devlet
yatırımları da ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Devlet sermayesinin verimliliği üzerine son
zamanlarda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, David Aschauer’in
orijinal katkısıdır. Aschauer burada, 1970’ler ve 1980’lerde devlet yatırımlarındaki azalmanın,
ABD büyüme oranının düşüşünde önemli payı bulunduğunu ileri sürmektedir.

14.4.3. Beşerî Sermaye
Bulgular, beşerî sermayenin, eğitim ve öğretime yapılan yatırımların büyüme hızını en
azından geçici bir süre için artırdığı görüşünü destekler niteliktedir. Ayrıca, beşerî sermayenin
Neo-klasik modele açıkça dahil edilmesi, olayın sadece bir kısmını açıklayabilmektedir.
Büyüme oranlarındaki uzun dönem farklarının açıklanmasında Endojen büyüme modellerinin
gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

14.4.4. Verimlilik Artışı
Endojen büyüme modeli ile ilgili araştırmalar, verimlilik artışının neden yavaşladığı ve
yeniden canlandırılması için ne yapılması gerektiği ile ilgili sorulara derli-toplu çözümler
getirmemiştir. Bununla birlikte, dolaylı olarak serbest piyasa politikalarının genellikle daha
hızlı verimlilik artışı getireceğini öngörmektedir: açık pazar politikasını uygulayan daha küçük
hükûmetlere sahip ülkeler, ithalatta kısıtlamaya gitmemekte ve dış ticaretin hızlı büyümesini
teşvik etmektedir.
Bu konudaki dikkat çekici bir bulgu, Alwyn Young’ın iki kent-devletini, Singapur ve
Hong-Kong’u karşılaştıran çalışmasında yer almaktadır. Her iki devlette, 1960’tan beri kişi
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başına büyüme oranı %6 civarındadır. Fakat Hong-Kong’da, yatırımın GSYİH’deki payı
dönem boyunca yaklaşık ortalama %20’dir. Singapur’da yatırımın GSYİH’deki payı %9’dan
1985’te yaklaşık %40’a çıkmıştır. Young, yatırım paylarındaki bu büyük farklılıklara karşılık
olmak üzere Hong-Kong’da verimlilik artışını son 20 yılda ortalama %3.5; Singapur’da ise sıfır
olarak bulmuştur. Acaba, bu önemli farklılığın sebebi nedir?
Young, Hong-Kong’da müdahaleci olmayan, serbest rekabetçi bir hükûmet bulunurken
Singapur’daki hükûmetin ekonomiyi sıkı kontrol ettiğine ve ekonomideki yatırımların dolaylı
olarak hükûmet tarafından yönetildiği gerçeğine dikkat çekmektedir. Ayrıca, Singapur
hükûmetinin, yeni teknolojileri getirmek için yabancı yatırımlara dayanarak kalkınmanın
gidişini hızlandırmaya çalıştığını, fakat yerli girişimci ve işçilerin bugünkü teknolojiyi
özümsemesini beklemeden hızla daha sofistike malların üretimine geçtiğini ileri sürmüştür.
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