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ÖNSÖZ
İktisat politikası dersi on dört bölümde işlenmektedir. Öncelikli olarak iktisat
politikasının konusu, tanımı, içeriği, siyaset ve kurumsal yapısı incelenmektedir. Daha sonra
ise iktisat politikasının amaçları ile araçları ve iktisat politikasının çeşitleri analiz edilmeye
çalışılmaktadır. İktisat politikasında politika seçimi ve uygulanması ayrıntılı olarak
incelenmektedir. İktisat politikasında gecikmeler ve daha sonra da iktisadi modeler
denklemler ile belirtilmeye çalışılmaktadır. Bu konulardan sonra ise tarih sıralamasına göre
klasik iktisat politikaları, neo-klasik iktisat politikaları, keynezyen iktisat politikaları,
monetarist iktisat politikaları, post-keynezyen iktisat politikaları, yeni klasik iktisat
politikaları, yeni keynezyen iktisat politikaları ve arz yanlı iktisat politikaları gibi teoriler
anlatılmaktadır. Teorilerden sonra ise harcama azaltıcı ve harcama kaydırıcı iktisat
politikaları, uluslararası politik iktisat, stratejik ve yeni iktisat politikaları incelenmektedir.
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1.İKTİSAT POLİTİKASI: KONUSU, TANIMI, İÇERİĞİ, POLİTİK
İKTİSAT, SİYASET VE KURUMSAL YAPI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikli olarak iktisat politikasının konusu, tanımı, iktisat teorisi ile
arasındaki bağlantı vurgulanacaktır. Sonra iktisat politikasının yürütüldüğü ortamın
belirlenmesi çerçevesinde siyaset-iktisat politikası ilişkileri ve kurumsal yapı ele alınacaktır.

2

Anahtar Kavramlar


İktisat Politikası



Devlet Müdahalesi



Merkez Bankası



Kamu Tercihi Görüşü



Partizan Teorisi
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1.1. İktisat Politikasının Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi
Belli iktisadi amaçlara ulaşmak için karar alınması ve bu kararların uygulanmasına
iktisat politikası denilmektedir. İktisat Politikası; bir ya da birden çok iktisadi amacın
optimal biçimde gerçekleştirilmesi için en uygun iktisadi aracın hangisi olduğunun
belirlenmesidir. Bu belirlemeyi yaparken iktisat politikası karar alıcıları;


Siyasi politika ile iktisat politikası uyumuna



Uygulanan iktisat politikasının kamu yararına olmasına bir başka ifade ile

toplumun iktisadi refahını dikkate almalıdırlar.
İktisat politikası; makro iktisat ile aynı iktisadi parametreler üzerinde çalışmakta
fakat iktisadi parametreler üzerindeki iktisadi sorunları açıklamada aralarında farklılıklar
bulunmaktadır.
İktisat politikası, iktisadi parametrelere nasıl müdahale edilebileceği, istenen yönde
nasıl değiştirilebileceği ve iktisadi parametreler değiştirilmek istendiğinde ne tür sınırlar ile
karşılaşılacağı sorunları ile ilgilenmektedir
Makro iktisat ise iktisadi parametrelerin nasıl oluştuğu iktisadi mekanizmanın nasıl
işlediği sorunları üzerinde çalışmakta ve bu sorunların meydana getirdiği sorulara cevap
aramaktadır. Makro iktisadın amaçları arasında iktisat politikalarını geliştirmek de
bulunmaktadır. Makro iktisat, iktisat politikası karar alıcılarına alternatif politikaları
değerlendirme imkânı sunmaktadır.

1.2. İktisat Politikası ve İktisat Teorisi İlişkisi
İktisat teorisi, iktisat biliminin temelini oluşturmaktadır. Bu neden ile iktisat
politikası ile ilgili olayların açıklanmasında iktisat teorisine ihtiyaç duyulmaktadır. İktisat
teorisi; iktisat politikasının amaçlarının belirlenmesinde ve bu amaçlara ulaşılması için
uygulanacak politikalara yön vermektedir. Bu yön verişte iktisat politikası araçlarının etkin
kullanılmasını sağlamaktadır.
İktisat teorisi; iktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri ve bunların iktisadi sonuçlarını
ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan veya çıkabilecek iktisadi problemlerin teşhisi ve bu
problemleri ortadan kaldırabilecek politikaların belirlenmesi ve uygulanmasın da temel
oluşturmaktadır.
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İktisat politikası, belirlediği amaçlara ulaşmak için kullandığı iktisadi değişkenleri
çeşitli iktisadi araçlar kullanarak politika oluşturmaktadır. İktisat politikası karar alıcıları bu
politikaları oluşturur iken iktisadi olayları iktisat teorisi ile sağlamaktadırlar.
Tarihsel süreçte iktisat teorisinin gelişmesi ile iktisat politikası karar alıcılarının daha
etkin ve güçlü politikalar geliştirdikleri ve uyguladıkları böylece iktisadi değişkenlerin ve
parametrelerin ekonomik birimler tarafından daha iyi algılandığı görülmektedir. Bu iyi
algılanmada istatistik ve ekonometrik teknik ve yöntemlerdeki gelişmelerin de çok büyük
olumlu etkisi bulunmaktadır. Analizlerin bu anlamda derinleşmesi mikro ve makro iktisat
politikalarının ayrılmasına neden olmuştur. Ekonomik birimler; politika ile kar-zarar ve
fayda ile ilgili davranış kararlarını bu çerçeve de uygulanan iktisat politikalarına göre
vermektedirler.
İktisat teorisi ve iktisat politikası arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için pozitif
iktisat ve normatif iktisat kavramlarını incelemek gerekmektedir.

1.2.1. Pozitif İktisat
İktisadi olayları referans alarak doğrulanması mümkün durumlar ile ilgilenen iktisat
bilimine (Parasız,1999:488) pozitif iktisat denilmektedir. Bir başka ifade ile iktisadi olayları
herhangi bir değer yargısı ifade etmeksizin objektif bir şekilde incelemektedir.
İktisat politikası karar alıcılarının davranışlarını özellik ile iktisat teorileri, hukuki
sınırlamalar, siyasi ilişkiler ve değişen ekonomik yapı içerisin de pozitif iktisat
incelemektedir.

1.2.2. Normatif İktisat
İktisadi olayların nedenin değil gelecekte ne olacağı sorusu ile ilgili kurallar koyan
iktisadi bir analizidir. Normatif olgu neyin kötü neyin iyi olduğunu halkın değer yargısını
yansıtır ve sıkı ekonomik rasyonellikten ziyade centilmenlik gibi ahlaki düşüncelere
dayanmaktadır (Parasız,1999:425). Normatif iktisat, iktisat politikası karar alıcılarının nasıl
davranmaları gerektiğini, politikaların uygulanması ile tavsiyeler gibi konular üzerin de
çalışmaktadır.

1.3. İktisat Politikası ve Politik İktisat
İktisat politikası ile politik iktisat günümüz de çokça karıştırılan kavramlardır. İktisat
politikası iktisat teorisi uzantısında salt akılcılık ışığında ekonomik sorunların nasıl
çözülebileceğini sorguladığı gibi uygulamada gözlenen kişi ve kurumların toplumsal
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etkinlik arayışı ile örtüşmeyen davranışları ile de ilgilenmektedir. Bu bağlamda iktisat
politikası bir üst başlıktır ve ekonomi ile ilişkili ilgili bütün konuları kapsamaktadır. Buna
karşın politik iktisat daha dar içerikli bir kavramdır (Paya,2013:18). Bir başka ifade ile
politik iktisat, üretim, tüketim, ticaret ve bunların kamu ile ilişkilerinin incelenmesidir.

1.4. İktisat Politikası İle Siyaset İlişkisi
İktisat politikaları; ekonomik birimlerden ve siyaset biliminden soyutlanmış bir
durumda belirlenmemektedir. İktisat politikalarının düzenlenmesi ile ilgili belli kurallar söz
konusudur. Bu çerçevede iktisadi ve siyasi aktörler tarafından eş anlı olarak
belirlenmektedir.
Her ikisi de sosyal bilim olan iktisat bilimi ve siyaset bilimi sırası ile; kıt kaynakların
optimal kullanımı ve siyasal kurum, yapı, süreç ve ilişkileri inceleyen bilim olarak
tanımlanmaktadır.
İktisat bilimi; mübadeleyi, fiyatı, piyasayı ve ekonomik birimleri incelemektir.
Siyaset bilimi ise iktidarı, maddi ve manevi gücü elde etmek isteyen grupları ve kurumları
incelemektedir. Bir başka ifade ile iktisat bilimi ve siyaset biliminin kesişmesinden iktisat
politikasının doğduğunu burada belirtebiliriz.
İktisat politikası yapısal özelliğinden dolayı uyguladığı politikalarda doğrudan
ekonomiye kamu müdahalesi yapmaktadır. Bu konu birçok aktör tarafından tartışılmaktadır.
Bu tartışmalar iktisadi sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
İktisadi sistem; ekonomideki piyasaların eş anlı olarak dengeyi kendi yöntemleri ile
sağlayabileceği düşünülen mekanizmalardır. İktisadi sistem çok boyutlu bir mekanizmayı
içermektedir. Bu mekanizmaların oluşturulmasında ilgili ülkenin hukuki alt yapısı temel
olarak belirleyici olmaktadır. İlgili ülkedeki yaşayan bireylerin gelenekleri, görenekleri ve
her türlü alışkanlıkları iktisadi kaynakların kullanım biçimini belirlemektedir. İktisadi rejim
ise belirli bir iktisadi sistem çerçevesinde insanların ekonomik faaliyetlerini yöneten hukuk
kuralları anlamına gelmektedir. Bir başka ifade ile iktisadi sistem ile iktisadi rejim
kavramlarını karıştırmamak gerekmektedir.
İktisadi sistemlerin temelini de ideolojiler oluşturmaktadır. İktisadi sistemler
kendilerine özgü ideolojileri dikkate alarak iktisat politikası uygulamaktadırlar. Bu
politikaları uygularlarken de yine kendilerine özgü iktisat politikası amaçları ve araçları
olmaktadır. Bu çerçevede sistemler iktisadi kurallarını oluşturmaktadırlar. Sistemlerin bu
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uygulamaları kendi uyguladıkları iktisat politikalarının tartışılmasına yol açmaktadır. Her
sistem kendi politikalarını savunmakta ve ancak bu şekilde piyasaların dengeye
gelebileceğini belirtmektedirler. İdeolojiler sistemlerin arzu edilen amaçlarıdır. İdeolijiler
önyargılıdırlar, belli varsayımlardan hareket etmektedirler ve bu varsayımlar gerçekleşir ise
de ideolojiler geçerli ve güvenilir olmaktadır.
O neden ile iktisat politikalarına bilimsel olarak yaklaşmak gerekmektedir. Bilimsel
yaklaşımlar; sürekli kendini yenileyerek önyargısız, zamana ve teknolojik gelişmeye
açıktırlar.
Siyaset ve İktisat bilimlerinin kesişmesinden doğduğunu belirttiğimiz iktisat
politikasında günümüzde politikacıların iktisat politikalarının belirlenmesinde çok yüksek
derecede etkileri bulunmaktadır. Bu çerçevedeki durumu anlatan literatürdeki teori kamu
tercihi teorisidir.

1.4.1. Kamu Tercihi Teorisi
Kamu tercihi politik süreçte alınan karar ve uygulamaları iktisat biliminin kullandığı
araç, metot ve varsayımlara dayalı olarak açıklayan bir disiplindir. Bir başka ifade ile kamu
tercihi, siyaset biliminin temel konularını iktisat biliminin araç ve teknik yardımı ile analiz
etmektedir.
Kamu tercihi teorisi kamu ekonomisinde karar alma mekanizmasının analizini
yaparken metodolojik bireyselcilik ilkesi, rasyonalite ilkesi ve politik mübadele ilkesi
varsayımlarından hareket etmektedir.
Metodolojik bireyselcilik ilkesi; toplumda bütün ekonomik ve sosyal kararlar birey
tercihlerine göre belirlenmektedir. Devleti oluşturan organların kararları temelde birey
tercihlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu tercihi teorisi, politikanın
ekonomik analizini yaparken bu ilkeden hareket ile kamu ekonomisinde alınan kararların
ekonominin özel kesiminde olduğu gibi tamamen birey tercihlerine dayalı olarak
gerçekleştiğini belirtmektedir.
Rasyonalite ilkesi kamu tercihi teorisine göre; bireylerin rasyonel ve tutarlı tercihlere
sahip olduğunu kabul etmektedir. Birey, kamu ekonomisinde karar alma sürecinde rasyonel
seçimler yapmaktadır. Bireyler rasyonel olmaları sonucu faydalarını da maksimize edecek
tercihlerde bulunurlar. Bir başka ifade ile kamu tercihi teorisi, kamu ekonomisinde temel
amacın kamu çıkarını veya toplumsal çıkarı maksimize etmek olduğu düşüncesini
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reddetmektedir. Tüketiciler fayda maksimizasyonu üreticiler de kar maksimizasyonu
amacındadırlar. Kamu ekonomisinde karar alma sürecinde seçmenler kendilerine en fazla
ekonomik hizmeti sunacak olan siyasal parti için oylamada bulunurken siyasal partiler de
kendilerine en çok oyu kazandıracak ve böylece yeniden seçilmeyi garanti edecek ekonomik
programı sunmaya özen gösterirler.
Bir başka ifade ile politik karar alma sürecinde seçmenler kamusal mallardan
sağlanacak faydaları, politikacılar da politik karlarını en üst seviyeye çıkarmayı
amaçlamaktadırlar. Bürokratlar ise bütçe maksimizasyonunu sağlayarak kurumlarının
hacmini genişleterek maaş ve diğer yan gelirlerini, prestijlerini ve siyasal iktidara bilgi
sunmadaki monopolcü konumlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Baskı ve çıkar grupları da
karar almada lobicilik yaparak kararların kendi lehlerine olacak şekilde çıkması için çaba
göstermektedirler.
Politik mübadele ilkesi kamu tercihi teorisine göre; siyasal karar alma
mekanizmasının politik süreçte rol alan aktörler arasındaki bir politik mübadele olduğu
görüşü hakim bulunmaktadır. Gerek piyasalarda ve gerek ise politikada bireylerin ekonomik
çıkarlarını pozitif değerdeki malların seçimi oluşturmaktadır. Politika da bireyler arasındaki
karmaşık bir mübadele yapısı ve bu yapı içerisinde etkin bir şekilde sağlayamadıkları bazı
özel

amaçlarını

kollektif

olarak

sağlamaya

çalışmaktadırlar

(http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/kamu-tercihi.htm).

1.5. İktisat Politikasının Kurumları
İktisat politikasının dört tane kurumu bulunmaktadır. Bunlar devlet, özel sektör, dış
piyasalar ve medyadır.

1.5.1. Devlet
Makro İktisat politikalarını hükümetler belirler, uygular ve ekonomiyi yönetmeye
çalışırlar. Hükümetler, iktisadi dalgalanmalara neden olan şokların olumsuz etkilerini en
düşük seviyeye düşürerek makro iktisadi istikrarı sağlama amacındadırlar. Bunun ile birlikte
hükümetler, makro iktisat politikalarını belirleme ve yürütme görevini kendi sorumlulukları
veya kontrolü altındaki iktisat politikası kurumları aracılığı ile yerine getirirler. Bu
kurumlara iktisat politikası karar alıcıları (politika otoriteleri) denilmektedir.
Çeşitli ülkelerde iktisat politikası karar alıcıları ile ilgili düzenlemeler genel olarak
iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi hem maliye hem de para politikası merkezi
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hükümetin kontrolündedir. Bu modelde çoğu zaman her iki politikadan da sorumlu iktisat
politikası karar alıcıları bulunmaktadır. İkinci düzenleme de maliye politikası merkezi
hükümetin, para politikası ise ayrı bir iktisat politikası karar alıcılarının kontrolündedir.
Bunun uygulamadaki anlamı hazinenin mali karar alıcı merkez bankasının da para ile ilgili
karar alıcı olmasıdır. Bazen bu otoriteler arasında uygun para ve maliye politikaları ve bunun
zamanlaması konusunda çatışmalar söz konusu olabilmektedir.

1.5.1.1. Merkez Bankası Ve Bağımsızlığı
Merkez bankası para politikasından sorumlu para otoritesidir. Para otoritesi olarak
merkez bankasının organizasyonu, işleyiş şekli ve hükümetle olan ilişkileri ülkeden ülkeye
farklılıklar arz etmektedir.
Statüleri ve özel isimleri her ülkede farklı olmakla beraber iki tür merkez
bankasından söz edilebilir.
Birinci grupta hükümet ile aralarındaki ilişkilerin son derece sıkı kurallara bağlı
olduğu bağımsız merkez bankaları yer almaktadır.
İkinci grupta ise bazı ülkelerde hükümet merkez bankası ilişkileri daha gevşek
kurallara bağlı bulunmaktadır ve hükümetlerin kaynaklarından kolayca faydalanabildikleri
bağımlı merkez bankaları söz konusudur. Böyle ülkelerde para otoritesi mali otoritenin
hakimiyeti altında bulunmaktadır.
Merkez bankalarının belirli bir kurumsal yapısı bulunmaktadır ve bu yapı birçok
ülkelerde değişmeden kalmaktadır. Bazı sanayileşmiş ülkeler ise merkez bankalarının
yapılarında önemli değişiklikler yapmışlardır. Hükümetler, makro iktisadi hedefleri ile
bağlantılı bir şekilde merkez bankalarının yetki ve sorumluluklarını değiştirmişlerdir. En
yaygın değişiklik merkez bankalarına para politikasının tek amacı olarak enflasyon
hedeflenmesi talimatının verilmesi olmuştur.
Para otoritesi olarak merkez bankasının bağımsızlığı konusu yoğun tartışmalara
neden olan bir olgu halini almıştır.
Paranın kontrolü, ekonominin denetlenmesi ve biçimlendirilmesi için ciddi bir
araçtır. Devletin, para sorumluluğunu yerine getirmede sınırlandırılmış bir güce sahip olması
ve bu gücün özgür bir toplumu güçlendirmesi üzerinde odaklanmaktadır.
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Literatürde, merkez bankaları için farklı bağımsızlık tanımları bulunmaktadır.
Merkez Bankası bağımsızlığı; amaç bağımsızlığı ve araç bağımsızlığı ayrımı yapılarak
tanımlanabilmektedir.
Amaç bağımsızlığı, merkez bankasının amaçlarını veya en azından belli bir amacın
hedef değerlerini belirlemede serbest olması anlamına gelmektedir. Amaç bağımsızlığı,
hükümetin para politikasının amaçları üzerinde dolaylı bir etkisinin bulunmamasını
gerektirmektedir.
Araç bağımsızlığı, merkez bankasının, para politikasının araçlarını kontrol
edebilmesi ve kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür bağımsızlık, merkez bankasının
faiz oranı ve döviz kuru gibi işlem hedeflerini serbest bir şekilde belirleyebilmesini
gerektirmektedir.
Bağımsızlığın alternatif bir tanımı, siyasi ve iktisadi bağımsızlık arasında bir ayrım
yapmaktadır.
Siyasi bağımsızlık merkez bankasının siyasetçilerden kaynaklanan hiçbir resmi veya
gayriresmi talimatla sınırlandırılmaksızın fiyat istikrarı amacını güdebilme yeteneğine işaret
etmektedir.
İktisadi bağımsızlık ise merkez bankasının işlem hedeflerinde değişmelere yol açan
bütün para politikası işlemlerini belirleme özgürlüğünün sınırsız olması anlamına
gelmektedir.
Bir başka bağımsızlık tanımı da personel bağımsızlığı ile ilgilidir. Bu tür bağımsızlık
merkez bankasının karar organının hükümetten gelen gayriresmi baskılar yanında resmi
emirlerine de direnme pozisyonunda olması anlamına gelmektedir. Merkez bankasına amaç
veya araç bağımsızlığı verilmiş olsa bile hükümet para politikası üzerinde bazı gayriresmi
baskılar kurmaya çalışabilir. Eğer bir merkez bankası yöneticisi herhangi bir anda keyfi
olarak görevden alınabiliyor ise o zaman hükümet önünde zayıf bir pozisyonda bulunuyor
anlamına gelmektedir. Yetkilerin bir kişide (mesela başkan) toplandığı bir merkez bankası
durumunda da banka üzerinde güçlü baskılar söz konusu olmaktadır. Bu durumda hükümetin
merkez bankasının başına partili birini getirmesi yeterli olabilecektir.
Merkez bankalarının bağımsızlık derecesi ülkeler arasında çok fazla farklılık
göstermektedir. Bazıları nerede ise tamamen bağımsız iken diğerleri ülkenin maliye
bakanlığının emri altında bulunmaktadır.
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Bir ülkede merkez bankası kağıt üzerinde bağımsız olabilir. Ancak merkez
bankasının bağımsızlığı banka yönetim kurulu üyelerinin atanma tarzları, atama dönemleri
ve süreleri, parlamento ve hükümet ile ilişkileri ve ilgili ülkede kanunlara ne derece
uyulduğu gibi başka faktörlere bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde yasal bağımsızlık enflasyon
oranının önemli bir belirleyicisi olmakla beraber gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranı
yasal bağımsızlıktan çok merkez bankası başkanının değişme sıklığı ile pozitif olarak ilişkili
bulunmaktadır. Bu neden ile yasal bağımsızlık gerçek bağımsızlığı her zaman garanti
edememektedir. Genel olarak merkez bankalarının günün hükümetlerinden fiili
bağımsızlıkları ülkenin siyasi partilerinin bunu kabul etmiş olmalarına ve halkın desteğine
bağlı bulunmaktadır.
Enflasyon oranı ile merkez bankasının bağımsızlığı arasında önemli bir ilişki
bulunmaktadır. Daha bağımsız merkez bankalarına sahip ülkeler daha düşük enflasyon
oranlarına sahiplerdir. Düşük enflasyon başarısı bu ülkelerden bazılarında merkez
bankalarının daha fazla bağımsızlık ile ödüllendirilmesine yol açmıştır.
Merkez bankalarının para politikasının formüle edilmesi ve uygulanmasında
bağımsız olmamaları, fiyat istikrarı amacına uygun politikaların uygulanmasını tehdit
etmekte ve bankaların daha çok hükümetlerin arzuladıkları politikaları uygulamaları
ihtimalini doğurmaktadır.
Birçok gelişmekte olan ülkede, doğrudan veya dolaylı olarak hükümet senetleri
merkez bankalarına satılarak parasal taban genişletilmek zorunda kalınmaktadır. Bu durum,
merkez bankalarının ve politikalarının mali otoriteye boyun eğmesine yol açmakta ve
bankanın para politikasının belirlenmesi konusundaki bağımsızlığı tehlikeye sokmaktadır.

1.5.1.2. Maliye Bakanlığı
Maliye politikasından sorumlu mali otoritedir. Birçok ülkede mali otorite
fonksiyonunu maliye bakanlığı veya hazine bu politikayı yerine getirmektedir.
Maliye Bakanlığı; Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere
mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde
optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı
ve hesap verilebilirliği sağlamaktadır. Maliye Bakanlığı ekonomide kamu için;


Gelir kaynaklarını bulmak,



Gelirlerini toplamak,
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Devlet bütçesini yapmak,



Harcamalar için gerekli bütçe ödeneklerini sağlamak,



Mali denetimi yapmak,



Mali konularda devlete danışmanlık yaparak iktisat politikası amaçlarına

ulaşmaya çalışmaktadır.

1.5.2. Özel Sektör
Üretici ve tüketici örgütlenmeleri iktisat politikalarının bir kurumu haline gelmiştir.
Çünkü bu tür örgütler ekonomide hızlı hareket kabiliyetine sahip bulunmaktadırlar.
Özellikle günümüzdeki iletişim teknolojisi desteği ile bu örgütlerin küçük hareketleri bile
ekonomide çok büyük etkilere neden olabilmektedir.
Bu örgütlerin; çıkarları doğrultusunda özellikle seçim dönemlerinde başka gruplar
ile geçici koalisyonlar oluşturma bağlamında daha becerikli oldukları görülmektedir.
Böylece seçim dönemlerinde birbirlerine arka çıkan küçük gruplar çoğunluğu oluşturan
ortalama seçmen kitlesi karşısında çıkarlarını daha güçlü savunabilmektedir.
Çoğunluk tercihini azınlığa dönüştüren böylece toplumsal refahı düşüren yani negatif
dışsallıklar yaratan bu yapılanmalar iktisat politikalarına yeni boyutlar getirirken politika
uygulama sürecinde piyasaları daha fazla gözetme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Piyasaların örgütlenerek iktisadi süreçler üzerinde ağırlıklı olarak devreye girmesi bir aktör
konumuna yükselmesi demokratik boyutu ile olumlu bir gelişmedir. Ancak ekonomik
yaşamda bazı sektörlerin çok daha fazla güçlü bir şekilde örgütlenip uygulanan politikaları
orantısız bir şekilde etkileyebildikleri de görülmektedir. Örneğin; günümüzde finans sektörü
eriştiği

güç

ile

ülke

gündemini

kendi

çıkarları

doğrultusunda

belirleyip

yönlendirebilmektedir. Bu durumda ekonomi ve siyaset, eşitler arasında bir rekabet
olmaktan çıkmaktadır.

1.5.3. Dış Kurumlar
İktisat politikası uygulamalarında küreselleşme süreci ile bağlantılı olarak dış
kurumların önemi sürekli olarak artmaktadır. Dış kurumlar, ulusal ekonomileri çeşitli
şekillerde etkilemektedirler. Dünya Bankası, IMF ve AB gibi kurumlar küresel piyasalar
içerisinde birçok ulusal ekonominin yapısal politikalarının belirlenmesinde etkili
olmaktadırlar.

12

1.5.4. Medya
İktisat politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinde medya çok etkilidir.
Medya, seçmenler ile politikalarını uygulamak için mücadele eden siyasal partiler arasında
bağlantı kurup kilit rol üstlenmektedir. Seçmenleri bilgilendirdiği veya yönlendirdiği gibi
partilere de seçmen tercihleri konusunda yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede medya bilgi
toplayıcı, bilgi işleyici ve bilgi yayıcı olarak günümüzde çok stratejik bir işleve sahip ve
ekonominin de önemli bir aktörü durumuna gelmiş bulunmaktadır.
İktisadi araştırmalar genellikle ileri düzeyde teknik olmaktadır. Bu nedenle kamuoyu
tarafından anlaşılması güç sorunlar olarak algılanmaktadır. Bu noktada medya devreye
girerek söz konusu seçeneklerin nasıl yorumlanması gerektiği noktasında kamuoyunu
bilgilendirmekte çoğu zamanda yönlendirmektedir. Medyanın kamuoyunu yönlendirici
etkisi günümüzde çok önemsenmektedir.
Medya genel anlamda bağımsız ve çıkar ilişkilerinden arınmış bir konumda adeta
kamu hizmeti icra edercesine bu işlevleri yerine getirmesi gereken bir aktör olması
gerekmektedir. Maalesef küreselleşmiş dünyada medyanın kamuoyunu nesnel bir şekilde
bilgilendirmekten ziyade sıkça çıkar çatışmalarına taraf olduğu gözlemlenmektedir.
Diğer taraftan ekonomik etkinliğin sağlanması bağlamında da çok önemli olan
demokratik rejimlerin önkoşulu bireylerin yeterli düzeyde ve temiz bilgi edinebilmeleridir.
Bunun için ülkelerde medya hukukunun bu ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu doğrultudaki düzenlemeler öncelikle yazılı ve görsel medya
yönetimlerinde bağımsızlığın olmasıdır. Bunun ötesinde medyayı oluşturan basın
mensuplarının mesleğin etik değerlerine uyulmasını sağlayacak bir kurumsal yapı
oluşturmaları sağlıklı işleyen demokrasiler için büyük önem taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisat politikasının konusu, tanımı, iktisat teorisi ile arasındaki bağlantı
vurgulanmıştır. İktisat politikasının yürütüldüğü ortamın belirlenmesi çerçevesinde siyasetiktisat politikası ilişkileri ve kurumsal yapı ele alınmıştır. Bu bağlamda kamu tercihi teorisi
analiz edilmiştir. Ayrıca iktisat politikasının kurumları da incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İktisat Politikası; bir ya da birden çok amacın optimal biçimde gerçekleştirilmesi
için en uygun aracın hangisi olduğunun belirlenmesidir. (D) (Y)
2) Merkez bankasının bağımsızlığını amaç bağımsızlığı, araç bağımsızlığı ve
personel bağımsızlığı olarak kategorilere ayırabiliriz. (D) (Y)
3) İktisat politikası ile siyaset ilişkisi açıklaması bakımından …………………….
teorisi ortaya çıkmıştır.
4) İktisat politikasının kurumları ……………………., …………………….,
……………………. ve …………………….
5) İktisat politikalarının analiz edilmesi, yorumlanması ve kamuoyunu yönlendirmesi
açısından medyanın kilit bir rolü vardır. (D) (Y)
6) İktisat politikasının gelişmesini etkileyen faktörler, ……………………. ,
……………………., …………………….dır.
7) ……………………. iktisadi olayları herhangi bir değer yargısı ifade etmeksizin
objektif bir şekilde incelemektedir. ……………………. ise olması ve/veya olmaması
gerekenler şeklinde değer yargıları içermektedir.
8) Merkez Bankasının amaç bağımsızlığı, hükümetin para politikasının amaçları
üzerinde dolaylı bir etkisinin bulunmamasını gerektirmektedir. (D) (Y)
9) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz?
a) Devlet bütçesini yapmak,
b) Mali denetim yapmak
c) Fiyat istikrarı sağlamak
d) Gelirlerini toplamak
10) Siyaset bilimi ise ………, maddi ve manevi gücü elde etmek istemek ……… ve
……….. incelemektedir.
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Cevaplar
1.1: D
1.2: D
1.3: kamu tercihi
1.4: devlet, özel sektör, dış kurumlar, medya
1.5: D
1.6: iktisat teorisinin gelişimi; iktisadi sistem tartışmaları; matematiksel iktisat ve
ekonometrinin gelişmesidir.
1.7: pozitif iktisat; normatif iktisat
1.8: D
1.9: C
1.10. iktidarı, grupları ve kurumları
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2. İKTİSAT POLİTİKASININ AMAÇLARI VE ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iktisat politikasının amaçları ve araçları incelenecektir. İktisat
politikasının amaçları ve araçları ayrıntılı olarak incelendikten sonra aralarındaki denge
analiz edilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İstihdam



Enflasyon



Büyüme ve Kalkınma



Dış Denge



Para ve Maliye Politikası

19

2. İKTİSAT POLİTİKASININ AMAÇLARI VE ARAÇLARI
İktisat politikası analizlerin de bazı kavram ve değişkenlerin tanımlanması ve
aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu kavramlardan en önemlileri
iktisat politikasının amaçları, araçları, hedefleri ve göstergeleridir.
İktisat politikası karar alıcıları her şeyden önce amaçlarını ve bunları elde etmek için
kullanılacak araçları belirleyip tanımlaması gerekmektedir.
İktisat politikasının beş amacı bulunmaktadır. Bunlar;


Tam istihdam



Fiyat istikrarı



İktisadi büyüme



Dış ticaret dengesi



Adil gelir dağılımıdır.

İktisat politikasının araçları ise;


Maliye politikası



Para politikası



Gelir politikası



Dış ticaret politikası



Fiyat politikasıdır.

İktisat politikasının amaçları ve araçları arasındaki ilişki genelde doğrudan
olmamaktadır. İktisat politikasını oluşturulur iken amaçlar ile araçlar arasında hedefler ve
göstergeler olarak isimlendirilen para arzı ve faiz oranı gibi ara değişkenler yer almaktadır.
Başka bir ifade ile amaçlar ile araçlar arasında bağlantı sağlayacak ara amaçlara ihtiyaç
bulunmaktadır.

Böyle

davranılması

bir

iktisat

politikası

stratejisi

olarak

değerlendirilmektedir. Böyle bir strateji uygulanmasının nedeni iktisat politikası karar
alıcılarının amaçlarını kesin bir şekilde tutturamamaları ve politikaların etkilerinin ne zaman
ortaya çıkacağını tam olarak tahmin edememeleridir.
Karar alıcılar, bir politika aracını seçtikten sonra işlerin iyi gidip gitmediğini görmek
için amaç değişkenleri hedef ve göstergeler yolu ile izlemektedirler. Bu değişkenlerden
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hedefler, otoritelerin doğrudan kontrol edemedikleri ve iktisadi refahı doğrudan etkilemeyen
fakat nihai amaçların önemli bir belirleyicisi olan değişkenlerdir.

2.1. İktisat Politikasının Amaçları
Burada iktisat politikasının temel amaçlarının anlamları, kapsamları ve önemleri
üzerinde durulmaktadır.

2.1.1. Tam İstihdam
Tam istihdam kavramı; bir ekonomide mevcut tüm üretim faktörlerinin tam olarak
kullanılması anlamına gelmektedir. Burada tam kullanımdan anlatılmak istenen aslında tüm
piyasalar da emek arz ve emek talebinin tam olarak dengeye gelmesidir.
Bir emek piyasasında toplam istihdam için de toplam işgücünün tamamının istihdam
edilmesi gibi bir durum olarak söz konusu değildir. Belirli ve makul bir istihdam düzeyin de
piyasanın tam istihdam seviyesine geldiği kabul edilmektedir. Çünkü tam istihdam
düzeyinde friksiyonel işsizlik, arızi işsizlik ve yapısal işsizlik gibi işsizlik çeşitleri
ekonomide var olabilir. Bu anlamda tam istihdam seviyesi ile uyumlu bir işsizlik oranına
doğal işsizlik oranı denilmektedir. Bu oran genel de % 0 ile % 3 arasın da olmasına rağmen
ekonomiden ekonomiye hatta piyasalardan piyasalara bu oran değişiklik göstermektedir.
İktisat politikası açısından önemli olan tam istihdam seviyesinin miktarı ve bu
miktarın izlediği seyirdir. Eğer bir ekonomi de eksik istihdam söz konusu ise gelir elde
edemeyen kesimin geliri düştüğü için harcamaları azalacaktır. Bu harcamaların azalması
demek ekonomide diğer ekonomik birimlerin de gelir kaybı olacağını ve bu zincirleme
reaksiyonun ekonominin küçülmesine kadar gidebileceğidir. Bu durumun aynı zaman da
ekonomik sonuçlarının yanın da olumsuz sosyal sonuçlarının da olabileceğidir.

2.1.2. Fiyat İstikrarı
İktisat politikasının en önemli amaçlarından biri olarak fiyat istikrarı fiyatlar genel
düzeyinde arzu edilemeyen ölçülerde dalgalanmaların olmaması demektir. İktisat
politikasının amacı istikrarlı bir fiyat düzeyini sürdürmektir. Bunun uygulamadaki anlamı
sıfır veya sıfıra yakın bir enflasyon oranıdır. Örneğin bu oran % 0 ile % 3 arası enflasyon
oranı ve bu orana uyumlu bir nominal faiz oranıdır.
Bu oranların da süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Çünkü ekonomideki bekleyişler,
bu oranların süreklilik arz etmesi sonucun da olumsuz bir şekilde etkilenmeyecek ve diğer
arzulanmayan etkiler ortaya çıkmayacaktır. Fiyatlar seviyesinin dalgalanması hatta bu
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dalgalanmanın sürekli olması bir ekonomi için istikrarsızlık göstergesidir. Fiyatlar
seviyesinin yüksek oranlarda dalgalanmasının ekonomiye bazı maliyetleri bulunmaktadır.
Bunlar;


Ekonomik birimlerin enflasyon kaynaklı yüksek faiz oranları nedeni ile ulusal

paradan üretken olmayan faaliyetlere geçiş yapmaları


Fiyat genel düzeyindeki beklenmeyen değişiklikler ekonomik birimler

arasında servet ve gelir dağılımında adaletsiz bölüşümlere neden olması

2.1.3. İktisadi Büyüme
İktisadi büyüme; bir ülkenin ekonomisinin nüfus, iş gücü, toprak ve diğer üretim
faktörlerin de gerçekleşen artışlara (Acar,2002:9) denilmektedir. İktisadi büyüme hem az
gelişmiş hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için çok önem arz etmektedir. İktisat
politikası açısından önemli olan büyümenin sürekliliğidir. Bir başka ifade ile sürdürülebilinir
iktisadi büyüme günümüz ekonomileri için artık bir vazgeçilmezidir. Ama iktisadi büyüme
oranlarında ulusal ekonomiler de dalgalı bir seyir gerçekleşiyor ise bu tip ekonomiler de
iktisadi istikrardan söz edilememektedir.
Nüfus artış oranı dikkate alındığın da iktisadi refah düzeyinin korunabilmesi için
ekonomide en az nüfus artış oranında bir iktisadi büyümenin (reel GSYİH artışının)
sağlanması gerekmektedir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeler ile aralarındaki iktisadi nicel
ve nitel farklılıkları ortadan kaldırabilmeleri için gelişmiş ülkelerin iktisadi büyüme
oranlarından çok daha yüksek büyüme oranları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

2.1.4. Dış Ticaret Dengesi
Dış ticaret dengesi döviz kuru istikrarı ile yakından ilişkilidir ve her ikisi de iktisat
politikasının uluslararası iktisadi ilişkiler düzeyindeki amaçları arasında bulunmaktadır.
Uluslararası ticaret ve yatırım iktisadi olarak faydalıdır. Ancak döviz kuru riski her ikisini
de cazip olmaktan çıkarabilir veya engelleyebilir. Diğer taraftan döviz kurları önemli bir
bilgi kaynağı olan fiyatları oluşturmaktadır. Döviz kurundaki değişmeler ekonominin
ürettiği etkin mal ve hizmet bileşimindeki değişmeyi gösterebilir. Örneğin, TL’nin değer
kazanması Türkiye’nin ihraç ürünleri üretimini azaltması ve ithal malları satın alımını
arttırması gerekeceği anlamına gelmektedir. Bu değişme çok sayıda iş yerinin kapanması ve
çok sayıda kişinin işsiz kalması ile sonuçlanabilir.
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Döviz kuru istikrarının gerekli olup olmadığı kurdaki dalgalanmalarının nedenine
bağlı bulunmaktadır. Döviz kurunun sadece değişkenliği değil düzeyi de önem arz
etmektedir. Eğer hali hazırdaki ticaret akımları tatmin edici değil ise para politikası reel
döviz kurunu etkilemek sureti ile bu akımları etkileyebilir. Örneğin, dış ticaret bilançosu
açık veriyor ise TL’nin değeri düşürülerek bu açık ortadan kaldırılabilir. Bazı iktisatçılar
ticaret açığının kötü olmadığı ve kurdaki değişmelerin bunu herhangi bir şekilde
etkilemeyeceğini iddia etmektedirler.

2.1.5. Adil Gelir Dağılımı
Gelir dağılımı, milli gelirin dağılımı anlamına gelmektedir. Milli gelirin tüketici
birimler arasındaki dağılımını iki şekilde değiştirmek mümkündür: Bunlar;


Milli gelirin tüketici birimleri arasındaki dağılımını belirleyen asli faktörleri

değiştirmek


Milli geliri kamu gelirleri ve harcamaları yolu ile yeniden dağıtmak.

Birinci durumda gelir dağılımını belirleyen asli nedenler yani servet ve eğitim
imkanlarının dağılımı ve faktör fiyatları değiştirilerek gelir dağılımında etkiler meydana
getirilmeye çalışılmaktadır.
İkinci durumda ise gelir dağılımını belirleyen asli nedenlere doğrudan bir müdahale
söz konusu bulunmamaktadır. Örneğin, devletin en önemli gelir kaynaklarından biri olan
vergiler belirli grupların gelirlerini azaltmaktadır. Buna karşın toplanan bu vergilerle devlet
kamu hizmetlerinin finansmanını ve belirli bir kesime sosyal transfer yapılmasını mümkün
kılmaktadır. Böylece her gelir grubunun ödediği vergi ile yararlandığı kamu hizmetleri veya
transfer ödemeleri aynı olmadığı için vergiler ve harcama kalemleri ile milli gelir yeniden
dağılıma tabi tutulmuş olmaktadır.
Gelir dağılımının düzenlenmesine yönelik iktisat politikalarını başta hükümet olmak
üzere politika karar birimleri belirlemektedir. Hükümetlerin uyguladıkları hemen her
politika gelir dağılımını etkilemekle birlikte bu etkinin hangi yönde olacağını belirleyecek
olan hükümetlerin tercihleri olmaktadır. Hükümetler çeşitli yasal düzenlemeler ile ücretleri,
fiyatları ve servetin dağılımını etkileyerek birincil gelir dağılımını değiştirebilirler. Örneğin,
sendikal özgürlükler konusunda yasal düzenlemeler yapılarak ve asgari ücret kişinin
yaşamını sürdürebileceği düzeylere çekilerek, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına
müdahale

ederek

servetin

daha

adil

olmasını

sağlayacak

yasal

düzenlemeler
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gerçekleştirilerek servetin az sayıda kişide toplanmasını engelleyerek veya direkt olarak
servetin dağılımını değiştirerek gelir dağılımının daha adil olması sağlanabilinir. Bunların
hiçbirini uygulamamak ve mevcut ilişkilerin sürmesini sağlamak veya bunlara zıt
uygulamalara başvurmak da gelir dağılımı politikası olmakla beraber az sayıda kişinin
gelirini arttıracağı için gelir dağılımını daha da bozabilecektir.
Ayrıca hükümetler maliye politikası aracılığı ile gelirin yeniden dağılımını da
sağlayabilirler. Örneğin, vergi politikası açısında düşünülür ise toplam vergiler içinde
dolaylı vergilerin ağırlığının artması, ücretli kesimlerden alınan vergilerin yüksek oranlı
olması ve asgari ücretlerin büyük ölçüde vergilendirilmesi sabit ücretliler aleyhine sonuçlar
yaratarak gelir dağılımının daha da kötüleşmesini sağlayacaktır. Bunun tersine yüksek gelir
gruplarının daha çok vergilendirilmesini sağlayan, yaygın ve zorunlu ihtiyaçlara cevap veren
malları düşük, lüks tüketim mallarını yüksek oranlarda vergilendirecek bir politika ise gelir
dağılımının düzelmesini sağlayabilecektir. Ayrıca kamu harcamalarından eğitim, sağlık,
barınma, sosyal güvenlik ve tarım harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının
azalması da gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da derinleştirebilmektedir. Başlangıçta
bilinçli bir tercihin sonucu olmakla birlikte, belirli bir düzeyden sonra bu harcamaların
azaltılması faiz ödemelerinin payının fazlalaşmasına bağlanabilmektedir. Faiz ödemelerinin
artışı hem doğrudan gelir dağılımını bozmakta hem de bir bütçe kısıtı oluşturması nedeni ile
gelir dağılımını daha adil hale getirebilecek harcamaların artmasını engellemekte hatta bu
harcamaların azalmasına neden olmaktadır.
Gelir dağılımının düzenlenmesine yönelik iktisat politikalarını belirleyen diğer bir
faktör ise tarafların örgütlenme düzeyleridir. Ekonomik güç ilişkileri ekonomideki her çeşit
kaynak dağılımını (kamu ve özel kesim arasında, kamu kesimi içinde alt kalemler
açısından...) etkilemektedir. Örneğin, işverenler etkin bir şekilde örgütlenirken sendikaların
örgütlenmesinde etkinlik sağlanamıyor ise gelir dağılımını işverenler lehine değiştirecek
politikaların uygulanabilme olasılığı artacaktır. Eğer yüksek gelir grubunda olmayanlar gelir
dağılımını düzeltici araçların uygulanabilmesi için bir baskı oluşturacak düzeyde
örgütlenememişler ise gelir dağılımının daha da kötüye gitmesinin önüne geçilemeyecektir.
Çünkü örgütlenemeyen kesimler politik karar sürecine yeterince etkide bulunamayacaklar
ve böylece uygulanacak politikaların belirli gruplara hizmet etmesi engellenemeyecektir.
Sonuç olarak hükümetler fırsat eşitliğini ve yeniden dağılımı sağlayarak gelir
dağılımını daha adil bir hale getirebilirler. Ancak uygulanan her politikanın gelir dağılımı
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sorununun çözümü açısından olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenemez. Bu etkinin yönünü
belirleyecek olan hükümetlerin tercihleri ve ekonomik güç ilişkileri olacaktır.

2.1.6. Farklı Amaçlar Arasındaki İlişkiler
İktisat politikasının bazı amaçları arasında paralellik ve tamamlayıcılık ilişkileri
bulunmaktadır. Örneğin; faiz oranı ile finansal piyasa istikrarı, tam istihdam ile hızlı büyüme
amaçları, dış ticaret dengesi ile fiyat istikrarı arasında belirli derecelerde uyumluluk söz
konusu olması gerekmektedir.
Ekonomik

konjonktürde

her

zaman

durum

yukarıda

açıklandığı

gibi

gerçekleşmemektedir. Örneğin; kısa dönemde, fiyat istikrarı amacı ile faiz oranı istikrarı ve
yüksek istihdam amacı arasında bir çatışma vardır. Ekonomi genişleyip işsizlik azaldığında
hem enflasyon hem de faiz oranları yükselmeye başlar. Eğer merkez bankası faiz oranını
düşürmeye çalışır ise enflasyon kendini daha fazla hissettirmeye başlar. Buna karşılık
merkez bankası enflasyonu önlemek için faiz oranını yükseltir ise bu durumda da kısa
dönemde işsizlik yükselmeye başlar. Görüldüğü üzere politika otoritelerinin yapmak
zorunda oldukları tercihler bazen çok zorluklar içermektedir.
Amaçlar arasında ikame (çatışma) veya tamamlayıcılık ilişkilerinin bulunup
bulunmadığı çok önem arz etmektedir. Bu sorularla ilgili olarak bazı ihtimaller üzerinde
durabiliriz. Örneğin; istihdamı artırmak istediğimizi varsayalım. Bu genişletici para veya
maliye politikasını gerektirir. Ancak böyle bir politika fiyat düzeyinin yükselmesine yol
açabilir. Enflasyonu düşürmek için sıkı para ve maliye politikası uygulanması gerekir.
Ancak bu politika faiz oranını yükselterek finansal sistemde ciddi sıkıntılara yol açabilir.
Ulusal para biriminin değerini düşürmek sureti ile dış ticaret bilançosunu iyileştirilmek
istediğimizi varsayalım. Bunun için uygulanması gerekli olan örneğin genişletici para
politikası yüksek enflasyona yol açabilir. Bu da sırası ile dış ticaret bilançosunun
kötüleşmesini ve fiyat istikrarının bozulmasını hızlandırabilir.
Bu örnekler politika alternatiflerinin çeşitli amaçlar arasında tercih zorluklarını
göstermektedir. Bir amaç için uygun bir politika aracı bir başka amaç için uygun
olmayabilmektedir. Politika otoriteleri, farklı amaçların nispi önemleri konusunda karar
vermek durumundadırlar. Örneğin; işsizlik oranını düşürmek için ne kadar enflasyona
katlanılacağı kararlaştırılmalıdır. Benzer şekilde belirli bir büyüme oranı gerçekleştirmek
için hangi oranda fiyat düzeyi artışına razı olunabileceğine karar verilmesi gerekmektedir.
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Politika otoritelerinin işlerinin zor olmasının bir diğer nedeni de politika amaçlarının
birden fazla olmasına karşılık, politika araçlarının sınırlı sayıda olmasıdır. Örneğin; para
politikası durumunda, parasal genişleme oranı arttırılabilir veya azaltıla bilinir. Ayrıca para
politikasının ne kadar gevşetilip ne kadar sıkıştırılacağı da kararlaştırıla bilinir. Kısacası şu
veya bu ölçüde gevşek veya sıkı para politikası uygulana bilinir. Aynı şey maliye politikası
araçları için de geçerlidir. Belli ölçülerde sıkı veya gevşek maliye politikası uygulana bilinir.
Sınırlı sayıda araçla çok sayıda amaca nasıl ulaşılabileceği ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin öncelikli iktisat politikası amacı iktisadi büyüme
oluşturmaktadır. İktisadi büyüme ile birlikte iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek
istemektedirler. İktisadi kalkınma, bir yandan üretim ve gelir artışını sağlamayı diğer yandan
da ekonominin içinde bulunduğu yapısal özellikleri değiştirmektedir. Gelişmiş ülkeler ise
iktisat politikası amacı olarak sadece iktisadi büyümeyi amaç edinmişlerdir. Çünkü zaten
iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmişlerdir.

2.2. İktisat Politikasının Araçları
İktisat politikasının; maliye politikası, para politikası, dış ticaret politikası, gelir
politikası ve fiyat politikası araçları bulunmaktadır.

2.2.1. Para Politikası
Para politikasının genel araçları;


Açık piyasa işlemleri



Zorunlu karşılık oranı



Reeskont oranı



Selektif krediler



Kredi taban ve tavanlarıdır.

2.2.2. Maliye Politikası
Maliye politikasının araçları ise;


Kamu harcamaları



Vergi oranları



Transfer ödemeleri
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Borçlanma



Otomatik istikrar sağlayıcılar



Bütçe açıkları / fazlalarıdır.

2.2.3. Gelirler Politikası
Ekonomik değişkenlerde ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında, tam istihdamı
gerçekleştirme, nispi fiyat istikrarı içinde ekonomik istikrarı sağlama ve uygun bir ödemeler
dengesine ulaşma zorunluluğu nedeni ile hükümetler geleneksel iktisat politikalarını terk
ederek tamamlayıcı nitelikte olan gelirler politikasını uygulamaya başlamışlardır.
Gelirler politikası ile bütün gelirler ile ilgili gelişmelere daha onların doğuşu
esnasında doğrudan etki etmeyi deneyen hükümetlerin politikaları anlaşılmaktadır. Buna
paralel olarak gelirler politikasını gelirleri doğrudan etkileyen politikalar şeklinde de
tanımlamak mümkündür. Dolayısı ile gelirler politikası yalnızca ücret ve maaş gelirlerini
değil kar, faiz, rant gibi diğer tüm üretim faktörlerinin gelirlerini doğrudan etkileyen
politikaları da kapsamaktadır. Ancak gelirler politikasının en çok görülen şekli ücret ve fiyat
kontrolleridir. Bu nedenle gelirler politikasını ücretler ve fiyatlar üzerinde doğrudan
müdahaleler yolu ile kontroller kuran politikalar şeklinde de tanımlamak yanlış
olmayacaktır.
Gelirler politikasının başlıca amaçları ekonomik niteliktedir. Gelirler politikası, milli
ücret politikası ile uygulanmak sureti ile ücret ve fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu istikrarın sağlanması için ise; ücret ve fiyatların piyasa koşullarına bırakılmadan kontrol
edilmesini öngörmektedir.
Gelirler politikası, tam istihdamın sürdürüldüğü şartlar altında, ücret ve kar gelirlerini
arttırma çabalarının enflasyonun kaynağı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu neden ile
gelirler politikası; ücret artışlarını, kapitalist sistemin istikrar ve büyüme koşullarına tabi
kılmayı ve kapitalist üreticilerin konjonktürü şiddetlendirici fiyat ve yatırım stratejilerini
mümkün olduğu ölçüde sınırlandırmayı ve bunun için kurumsal bir kontrol mekanizması
kurmayı amaçlamaktadır.
Gelirler politikası, iktisadi amaçların yanı sıra sosyal bazı amaçlara da sahip
bulunmaktadır. Özellikle gönüllü gelirler politikasının uygulandığı ülkelerde, emek-sermaye
işbirliğinin ve sosyal barışın sağlanması gelirler politikasının başlıca amaçları arasında
bulunmaktadır. Sosyal taraflar, milli gelirler politikası vasıtası ile belirlenen ekonomik
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hedeflere ulaşmak amacı ile karşılıklı fedakarlıklar da bulunarak işbirliği içine
girmektedirler. Böylece sosyal diyalog yolu ile çalışma barışı ve sosyal barış sağlanmaktadır.
Gelirler politikasının ekonomik amaçlarının gerçekleştirilebilmesi de toplumda taraflar arası
işbirliğinin sağlanmasına ve kişisel çıkarlarla toplumsal çıkarlar arasında bir uyumun
sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. Başka bir ifade ile gelirler politikası birbirleri ile çatışan
hedefleri optimal ölçüde gerçekleştirmeyi hedef alarak taraflar arasında ve taraflarla devlet
arasında sıkı ve gönüllü bir işbirliğini şart koşmaktadır.
Gelirler politikasının iki türü bulunmaktadır. Bunlar;


Kanuni gelirler politikası



Gönüllü gelirler politikasıdır.

Kanuni gelirler politikası, devletin emredici müdahalelerini kapsamakta çeşitli
yasaklamalar ve cezalandırmalar getirmektedir. Bu şekildeki devlet müdahaleleri ile
uygulanan politikaların kapsamına göre tüm faktör gelirlerinin özellikle ücret ve fiyat
artışlarının kontrolü yapılarak piyasa güçleri etkilenmektedir. Kanuni gelirler politikası,
kendi içinde çeşitli araçlara ayrılmaktadır. Bunlar; sendika gücünün sınırlandırılması, fiyat
ve ücretlerin dondurulması ve vergilendirmedir.
Sendika gücünün sınırlandırılması; sendikaların varlığını bir veri olarak almakta ve
sendikaların pazarlık gücünün olumsuz etkilerini hafifletmeye çalışmaktadır. Çünkü
sendikaların ücret pazarlığının sonucunda ücretler, piyasa ücret seviyesinin üzerinde
belirlenebilmektedir. Bu nedenle devlet sendika gücünü, çeşitli yasal düzenlemeler vasıtası
ile sınırlandırarak, kollektif ücret düzeyini piyasa ücret düzeyine indirerek, enflasyonu
önlemeye çalışmaktadır. Ancak bu uygulama demokratik sistemi olumsuz yönde
etkilemektedir.
Fiyat ve ücretlerin dondurulması; enflasyonist baskılar ile hükümetler kısa süreli
ücret ve fiyat dondurmaları ya da kısa ve uzun süreli ücret ve fiyat denetimleri gibi zorlayıcı
yöntemleri kullanabilmektedir. Fiyatların dondurulması durumunda firmalar, ürünlerin
ebatlarını ve kalitelerini düşürerek bu yükü hafifletebilmekte ve bunun maliyetini tüketiciye
yansıtabilmektedir. Bunun yanı sıra fiyatların yapay bir şekilde sınırlandırılması ile
enflasyonist beklentiler artmakta ve piyasa işleyişi bozularak toplam arz seviyesi
düşmektedir. Ayrıca ücret artışlarının hükümet tarafından belirlenmesi sonucunda,
firmaların uygun ücret düzeyini belirleme sorumlulukları azalmakta işçilerin yaptıkları işle
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aldıkları ücret arasındaki her türlü bağ koparılmakta ve ücret pazarlığı süreci
politikleşmektedir.
Vergilendirme; devlet dolaysız vergiler yolu ile ücret ve karlar üzerinde kontrol
sağlayabildiği gibi belirlenen gelirler politikasına uymayıp yüksek ücret veren firmaların
karları üzerine ek bir vergi koyarak cezalandırma yoluna da gidebilmektedir. Vergiye dayalı
gelirler politikası ücret ve fiyat kontrollerinde olduğu gibi ücret ve fiyatlar üzerindeki piyasa
güçlerini elimine etmemekte ve devlet, ücret-fiyat tespitine doğrudan değil dolaylı bir
şekilde müdahale etmektedir. Ancak vergiye dayalı gelirler politikası uygulaması sonucu
istihdam düzeyi düşer iken ücretler ve fiyatlar artmaya devam etmektedir.
Gönüllü gelirler politikası da devletin herhangi bir müdahalede bulunmadan veya
sınırlı bir müdahalede bulunduğu politikalardır. Yapılan müdahaleler ise sosyal taraflar
arasında işbirliği sağlama amacı güden ve doğrudan doğruya etkileme amacı gütmeyen
dolaylı birtakım müdahalelerden oluşmaktadır. Dolayısı ile gönüllü gelirler politikasında,
devletin emredici müdahalelerinin yerini sosyal diyalog almakta ve izlenecek politikalar
üçlü anlaşmalar veya üçlü konseyler aracılığı ile belirlenmektedir. Sosyal diyalog yolu ile
belirlenen gönüllü gelirler politikasında genellikle ücret-fiyat göstergeleri esas alınmaktadır.
Ücret göstergeleri ile tüm sektörlerdeki ücret artışlarının milli verimlilik artışına bağlanması
öngörülür iken fiyat göstergeleri ile fiyatların birim işgücü maliyetlerine göre tespit edilmesi
öngörülmektedir. Böylece ücret ve fiyat artışları verimlilik artışlarına bağlanarak
enflasyonun kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Gönüllü gelirler politikasının başarıya
ulaşabilmesi için tüm sosyal taraflar çeşitli fedakarlıklarda bulunmalı ve izlenecek
politikalar konusunda karşılıklı konsensüs sağlanarak, belirlenen hedeflere ulaşmak amacı
ile işbirliği ve dayanışma içine girilmelidir. Başka bir ifade ile gönüllü gelirler politikasının
başarısı yüksek derecede sosyal sorumluluğa ve bilince sahip işçi ve işveren taraflarının
varlığına bağlı bulunmaktadır.

2.2.4. Dış Ticaret Politikası
Dış ticaret politikası (veya uluslararası ticaret politikası); bir ülkenin doğrudan
doğruya bir ticaretin sınırlandırılması, engellenmesi; yapılış, uygulanış biçimlerinin
belirlenmesine yönelik sistematik olarak almış olduğu yöntem ve kararları oluşturmaktadır.
Küreselleşen dünyada tüm ülkelerin iktisat politikalarını etkilemektedir.
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Dış ticaret politikaları, uluslararası iktisadi akımı etkilemekte ve uluslararası iktisat
politikaları içinde yer almaktadır.
Dış ticaret politikasının amaçları ise;


Dış ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi



Dış rekabetten korunma



İktisadi kalkınma



Piyasa aksaklıklarının giderilmesi



Ekonominin liberalleştirilmesi



İç ekonomik istikrarın sağlanması



Hazineye gelir sağlamak



Dış piyasalarda monopol gücünden yararlanma



Sosyal ve siyasal nedenler



Dış politik amaçlardır.

Dış ticaret politikası, serbest dış ticaret politikası ve koruyucu dış ticaret politikası
olmak üzere iki çeşide ayrılmaktadır. Dış ticareti kısıtlayıcı bir hükümet politikası
tüketicilerin ithal mallarına daha yüksek bir fiyat ödemelerine sebep olur iken liberal bir dış
ticaret politikası uluslararası ihtisaslaşmasının sağlamış olduğu avantajlardan daha fazla
yararlanılmasını mümkün kılmaktadır.
Dış ticaret politikasının araçları ise;


Gümrük tarifeleri: Devletin, belirli amaçları elde etmek için dış ticarete

müdahale etmeden en çok kullandığı araçlardan en başta geleni gümrük tarifeleridir.
Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilerdir. Tarifelerin ekonomi
üzerindeki etkileri fiyat mekanizmasının işleyişine dayanmaktadır.


Tarife dışı araçlar: Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol

açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemleridir.
Bunlar; miktar kısıtlamaları (devletin ithalatı doğrudan doğruya belirli miktar ile
sınırlandırmasına dayanan uygulamaları kapsamaktadır. Bunlar; ithalat kotaları,
yasaklamalar ve döviz kontrolü gibi önlemlerdir. Fiyat mekanizmasını kaldırıp yerine
hükümet yetkililerinin kararlarını geçirdikleri için kaynak dağılımı açısından oldukça
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sakıncalı sonuçlar doğurabilirler), tarife benzeri faktörler (bunlar da gümrük tarifeleri gibi
ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin karlılığını artıran yani fiyat mekanizması yolu ile
serbest ticarete müdahale niteliğinde olan önlemlerdir), görünmez engeller (bu önlemler
devletin, halk sağlığı veya kamu güvenliği gibi nedenler ile çıkartmış olduğu idari, teknik
düzenleme veya standartları kapsamaktadır. Her ne kadar konuluş amaçları farklı olsa da
dış ticareti sınırlandırdığı ölçüde bir tür dış ticaret engeli niteliği taşımaktadırlar.
Günümüzde bu tür engellerin sayısında hızlı bir artış ortaya çıkmaktadır) ve gönüllü ihracat
kısıtlamaları (bunlar ithalatçı ülkenin piyasasını bozduğu gerekçesi ile üretici ülkelerin mal
ihracını sınırlandırmaya yönelik bir tür kotalardır. İthalat kotalarından farkları ithalatçı ve
ihracatçı ülkeler arasında anlaşmaya dayanması ve karşı tarafın ihracatı üzerine konulmuş
olmalarıdır. Bunlara aynı zamanda ihracat kotaları da denilmektedir).


İhracatın özendirilmesi: Dış ticaret politikası araçları her zaman ithalatın

sınırlandırılmasına yönelik olmamaktadır. Amaç bazen ihracatın ya da genel olarak döviz
kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi olabilmektedir.


Bağlı ticaret: Bazen döviz tasarrufu sağlamak, serbest dövizle satılamayan

düşük kaliteli yerli üretimin ihracını gerçekleştirebilmek, yabancı sermaye yolu ile büyük
sanayi tesisleri kurmak gibi nedenler ile bağlı ticarete başvurulabilmektedir. Bu tür ticaret
çoğunlukla ülkeler arası anlaşmalara dayanmakta ve taraflardan birisi devlet kuruluşu
niteliğinde olmaktadır. Eskiden sadece takas ve kliringden oluşan bağlı ticaret günümüzde,
karşı satın alım, geri satın alım, dengeleme gibi değişik yöntemleri de kapsayacak biçimde
genişletilmiştir.

2.2.5. Fiyat Politikası
İktisat politikası karar alıcılarının fiyatları istenilen seviyede tutmak için
uyguladıkları politikalara fiyat politikası adı verilmektedir. Fiyat politikasının amacı fiyat
istikrarı olmaktadır.
Fiyatlar genel düzeyinin yıllık ortalama artışı, enflasyon oranını vermektedir.
Enflasyon oranının %1 ile %2 arasında olduğu bir ekonomide fiyat istikrarının olduğunu
kabul edilmektedir. Enflasyonun bu oranlar üzerine çıkması paranın servet biriktirme
işlevinin bozulmasına neden olabilmektedir. Özellikle paradan kaçış olgusu, tasarruf oranını
ve geliri yeniden dağıtıcı etkisini genellikle olumsuz yönde etkilemektedir. Bir başka ifade
ile enflasyon sabit gelirlilerin aleyhinde bir durum yaratmaktadır. Bunun yanında serbest
piyasa sisteminin işlerliğinin sürdürülebilmesi için fiyat mekanizmasının, enflasyonun
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bozucu etkilerinden korunması gerekmektedir. Aksi durumda iktisadi kaynakların etkili ve
verimli dağıtılması söz konusu olamayacaktır.
İktisadi büyümenin sağlanması için yeni ve üretken yatırımlara ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu yöntem ile büyümeye kaynak sağlanır iken yatırımların gelir ve talep
arttırıcı etkilerinin daha erken bir şekilde piyasaya yansıması, fiyat artışlarının artmasına yol
açacaktır. Fiyat istikrarını sağlamak için hiç yatırım yapılmamalı anlamına gelmemelidir.
Özellikle enflasyonist ortamlarda üretime dönüşü daha kısa zaman alan yatırımlara hız
verilmesi yatırım artışlarının talep arttırıcı etkilerinden başka politikalar ile frenlenmesine
çalışılmasına dikkat çekilmektedir. Bütün bu tercihleri iktisat politikası karar alıcıları
verebileceklerdir.

2.3. İktisat Politikasında Amaç - Araç Dengesi
İktisat politikasında amaç ile araçlar arasındaki dengenin kurulması gerekmektedir.
Bu dengenin kurulabilmesi için de aşağıdaki şartların sırası ile gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu şartlar,


Aracın neden olacağı maddi ve manevi maliyet ile amaca ulaşıldıktan sonra

elde edilecek maddi - manevi yararın (faydanın) karşılaştırılması


Araçların uygulanacağı ortamın; iktisadi, hukuki, sosyal, siyasal ve kültürel

(dini yapı dahil) yapısını incelemek ve kullanılması düşünülen araçların bu yapıya ne ölçüde
uygun olduğunu araştırmak


Bir aracın kullanılmasından doğan bireysel fayda ve maliyet ile toplumsal

fayda ve maliyetlerin karşılaştırılması gerekmektedir.

2.4. İktisat Politikasında Etkinlik
İktisat politikasında başarılı bir sonuç alınabilmesi için amaçlar ile araçlar arasında
tutarlılığın sağlanması gerekmektedir. Amaçlar arasında çelişki var ise amaçlar belirlenir
iken bu dikkate alınmalıdır. İktisat politikasının amaçlarının, hedeflerinin ve bunları
gerçekleştirmek için kullanılacak araçların açık olarak belirtilmesi ve uygulamada
kararlılığın sağlanması gerekir. İlk iki koşulun gerçekleşmesi için iktisat politikasının
sağlam verilere ve kurumsal temellere dayanması üçüncü koşul ise uygulamada etkinlik ile
ilgilidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisat politikasının amaçları ve araçları incelenmiştir. İktisat
politikasının; tam istihdam, fiyat istikrarı, iktisadi büyüme, dış ticaret dengesi ve adil gelir
dağılımı amaçları analiz edilmiştir. İktisat politikasının; para politikası, maliye politikası,
gelirler politikası, dış ticaret politikası ve fiyat politikası araçları analiz edilmiştir. İktisat
politikasında amaç - araç dengesi kurularak iktisat politikasında etkinlik konusu işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1-İktisat

politikasının

amaçları

…………………….,

…………………….,

……………………., ……………………. ve …………………….dır.
2-İktisat

politikasının

araçları

…………………….,

…………………….,

……………………., ……………………. ve …………………….dır.
3-İktisat politikasının amaçları arasında her hangi bir ilişki olmadığından uyumluluk
aranmaz. (D) (Y)
4-İktisat politikasında amaç - araç dengesini sağlayan şartlardan biri aracın
kullanılmasından doğan bireysel fayda ve maliyet ile toplumsal fayda ve maliyetlerin
karşılaştırılmasıdır. (D) (Y)
5-İktisat politikalarının etkin olması için amaçları ve araçları arasında her hangi bir
çelişki olmaması gerekmektedir. (D) (Y)
6-Otoriteler, bir politika aracını seçtikten sonra işlerin iyi gidip gitmediğini görmek
için amaç değişkenleri hedef ve göstergeler yolu ile izlemektedirler. (D) (Y)
7-Dış ticaret politikasının amaçlarından bazıları, dış rekabetten korunma, dış
ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi, iktisadi kalkınma ve kur dengesini sağlamaktır. (D)
(Y)
8-Milli gelirin tüketici birimleri arasındaki dağılımını ……………………. ve
……………………. yolları ile değiştirmek mümkündür.
9-Döviz kurundaki yükselme ……………………. ürünleri üretimini arttırırken,
döviz kurundaki düşme ……………………. malları satın alımını arttırır.
10-Aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla Para Politikası, Maliye Politikası ve Dış
Ticaret Politikası araçlarını sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
a)

Transfer ödemeleri; kamu harcamaları; gümrük tarifesi

b)

Reeskont oranları; borçlanma; döviz kontrolü

c)

Döviz kontrolü; vergi oranları; ithalat kotaları

d)

Api; kamu harcamaları; transfer ödemeleri
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Cevaplar
2.1: Tam istihdam, Fiyat istikrarı, İktisadi büyüme, Dış ticaret dengesi, Adil gelir
dağılımıdır.
2.2: Maliye politikası, Para politikası, Gelir politikası, Dış ticaret politikası, Fiyat
politikasıdır.
2.3:Y
2.4: D
2.5: D
2.6: D
2.7: Y
2.8: asli faktörleri değiştirmek; kamu gelirleri ve harcamaları yolu ile yeniden
dağıtmak.
2.9: ihracat; ithalat
2.10: b
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3. İKTİSAT POLİTİKASININ ÇEŞİTLERİ, POLİTİKA SEÇİMİ,
UYGULANMASI, GECİKMELER VE MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iktisat politikasının çeşitleri, iktisat politikasının seçimi ve uygulama
aşamaları, iktisat politikasında gecikmeler ve iktisat politikası modelleri ele alınacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İç ve Dış Gecikmeler



Modelleme



Kantitatif Politika



Kalitatif Politika



İktisadi Denklemler
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3.1. İktisat Politikasının Çeşitleri
İktisat politikası bir stratejik olgu değil, dinamik bir süreçtir. İktisat politikasının iki
tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar kantitatif (nicel) iktisat politikası ve kalitatif (nitel) iktisat
politikasıdır.

3.1.1. Kantitatif İktisat Politikası
Kantitatif araçların değiştirilmesi ile meydana gelen politikalardır. Ekonominin
mevcut yapısını ve temellerini değiştirmeyen, ekonomide zaten var olan birtakım araçların
miktarını arttırmak veya azaltmaktan ibaret bir politikadır (Örneğin: Gelir vergisi oranlarını
değiştirmek, faiz oranlarını yükseltmek gibi).

3.1.2. Kalitatif İktisat Politikası
Ekonominin yapısını değiştirmeyi amaçlayan bir politikadır.

3.2. İktisat Politikasının Seçimi Ve Uygulama Aşamaları
İktisat politikası karar alıcılarının uygulayacakları iktisat politikasını seçmeden ve
uygulamadan önce yerine getirmeleri getiren şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine
getirmelerinden sonra uygulanacak iktisat politikasının başarısından söz edilebilecektir. Bir
iktisat politikasının seçimi aşamaları;


Mevcut ekonomik durumun analizi



Belirlenen amaç ile ekonominin kendi haline bırakıldığında uzun dönemde

durumun ne olacağının belirlenmesi


Amaç-araç dengesinin kurulması



Amaç-araç dengesini gerçekleştiren politika seçimi



Seçilen politikanın uygulanmasıdır.

Başarılı bir iktisat politikası uygulamanın şartları ise;


Politika amacı açık ve kesin bir şekilde belirlenmeli



Araçların basit olmalı



Politikanın uygulanması mevcut kurumsal ve bürokratik yapı içinde

gerçekleştirilebilmesi
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Uygulama sorumluluğunun hangi kurum ve kişilerde olduğu açıklıkla

belirlenmeli


Kararı verenler, uygulamanın kapsayacağı kişilerin değer yargılarına, sosyo-

politik tercihlerine mümkün olduğunca saygılı ve hassas davranmalıdırlar.

3.3. İktisat Politikasında Gecikmeler
İktisat politikasındaki en önemli sorunlardan bir tanesini de gecikmeler
oluşturmaktadır. Ekonomide oluşan sorunlara müdahale etme ve tedbir almak belli bir
zamanın geçmesine neden olmaktadır. O nedenle iktisat politikası karar alıcıları özellikle
kısa dönemde uygulanacak politikalarda birçok güçlük ile karşılaşmaktadır.
İktisat politikasında gecikmeler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;


İç gecikmeler



Dış gecikmelerdir.

3.3.1. İç Gecikmeler
İktisat politika uygulamasını gerektiren iktisadi problemin ortaya çıkışından bir
politika düzenlenmesine kadar geçen süreyi içermektedir. İç gecikmeler üçe ayrılmaktadır.
Bunlar;


Teşhis gecikmesi



Karar gecikmesi



Uygulama gecikmesidir.

Teşhis gecikmesi, bir iktisadi problemin meydana geldiği zaman diliminden iktisat
politikası karar alıcılarının müdahale gerektiğinin farkına vardığı zaman dilimini
kapsamaktadır.
Karar gecikmesi, iktisat politikası gerekliliğinin anlaşılması ile iktisat politikası
kararının alınması arasında geçen zaman dilimini kapsamaktadır.
Uygulama gecikmesi ise iktisat politikası kararının alınması ile uygulanması arasında
geçen zaman dilimini kapsamaktadır.

3.3.2. Dış Gecikmeler
Hedef alınan toplum ya da ekonomik davranışın geç meydana gelmesidir.
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3.4. İktisat Politikası Modelleri
Hangi kapsam içinde olursa olsun model oluşturmanın temel amacı karmaşık bir
olayın algılanabilir boyutlara indirgenmesidir. Model kullanımına Mısır, Babil ve Yunan
medeniyetlerinde bile rastlamak mümkündür. Ancak bu modellerin temel özelliği fiziki
olmalarıdır. İktisat biliminin model oluşturmadan sağladığı yarar bu tür fiziki modellerden
daha çok kavramsal ya da teorik modellerden kaynaklanmış ve bu ancak 20. yüzyılın
başlarında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte model sözcüğü bilimde yaygın bir kullanıma
sahip değildir ve dolayısı ile model sözcüğü ile ne anlatılmak istendiğinin belirlenmesi en
azından kolay görünmemektedir.
Gerçek hayattaki olaylar son derece karmaşık ve çok boyutludur. Dolayısı ile
olayların bazı özelliklerini belirleyen niteliklere sahip daha küçük boyutlu ve daha az
karmaşık modellere gereksinim duyulmaktadır.
Algılama açısından fiziksel model kavramı göreli olarak daha basittir. Teorik
modeller bu açıdan daha yüksek bir düzeyde zorluk içermektedirler. Daha önce de
belirtildiği gibi teoriler direkt olarak gözlenmesi mümkün olmayan kavramları
içermektedirler. Dolayısı ile temel sorun teorinin gözlenemeyen olayları nasıl
açıklayabileceği ve hatta gerçekleşmemiş olaylar hakkında nasıl öngörüde bulunabileceğinin
okuyucuya anlatılmasıdır. Bu teorinin direkt olarak gözlenen olaylar ile ve/veya deney
sonuçları ile nasıl ilişkilendirilebileceği sorusunu zımmi olarak içermektedir. Bu açıdan
teoriye işlevsellik kazandırmak sıkça kullanılan bir terim olmaktadır.
Yukarıda anlatılmak istenilen olayları basit arz talep modeli kullanarak
açıklayabiliriz. Bu modelin temel amacı talep ya da arz ya da her ikisinin fonksiyonlarındaki
değişmelerin fiyat üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Çözümlemenin temelini değer teorisi
oluşturmaktadır. Bu teori çerçevesi içerisinde fayda kayıtsızlık eğrileri ve rasyonellik gibi
terimler talep ilişkisinin tanımlanmasında kullanılan temel teorik kavramlardır. Benzer bir
şekilde arz teorisi; karını maksimize eden girişimcilerden bazıları sabit, diğerleri değişken
olan üretim faktörleri (normal kar gibi), teorik kavramların yanında azalan verimler gibi
yasaları da zımmi olarak içermektedir. Ek olarak teori çerçevesi içinde arz ve talep ilişkileri
piyasa ve rekabet gibi kavramlar kullanılarak bir araya getirilmektedir. Sonuç olarak arz
talep analizinin değer teorisinin belirli bir uygulaması olduğu söylenebilmektedir. Bu
durumda bu modelin fiziksel modellerden hangi açıdan farklı olduğu sorgulanabilir. Farkın
hali hazırdaki durumda teorinin modellenmesinden kaynaklandığı ileri sürüle bilinir.
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Piyasada az sayıda firmanın rekabet ettiği oligopol modeli aynı teorinin farklı bir şekilde
modellenmesini ifade etmektedir. Oligopol modeli için kullanılan kavram hipotez ve
yasaların kaynağı yine değer teorisi olmaktadır. Ancak bunların arz talep modelinde
kullanılanların aynısı olmayacağı açıktır. Kullanılan kavramlar, hipotezler ve yasalar
teorinin belirli bir olayda nasıl ilişkilendirilebileceğini göstermektedir.
Yukarıda verilen örneklerden de açıkça görülebileceği üzere teorik kavramları
içermeleri sonucu teorilerin direkt olarak test edilmeleri olanaksızdır. Bununla birlikte
teoriler model ya da modeller aracılığı ile dolaylı olarak teste tabi tutulabilirler. Modellerden
elde edilen öngörüler teori için bir test niteliği taşımaktadır. Örnek olarak daha önce ele
alınan arz talep modeli arz sabit iken talep fonksiyonundaki bir artışın kısa dönemde fiyat
ve miktarın artmasına neden olabileceği öngörüsünde bulunabilmektedir. Bu öngörünün
gerçekleşmesi teoriyi destekleyen bir kanıt olarak algılanacaktır. Bu tür bir bulgu piyasa,
rekabet, fayda karın maksimize eden girişimci ve denge gibi teorik kavramların geçerliliğini
güçlendirmektedir.
Matematik bilimin lisanıdır ve bunun bir sonucu olarak da özellikle temel bilimlerde
modeller matematiksel olarak tanımlanmaktadır. Matematik, bilim adamlarına ilişkileri
kesin olarak tanımlayabilme olanağını sağlamakta ve yüksek düzeyde bir genelliğe sahip
bulunmaktadır. Temel bilimlerdeki gelişme pür matematikteki gelişmeler ile birlikte
gerçekleşmiştir. Temel bilimlerden elde edilen deneyimler bilim dalları geliştikçe matematik
kullanımının arttığını göstermektedir. İktisat biliminde de böyle olmuştur. Teorileri dolaylı
olarak test etmek isteyen bir iktisatçı matematiksel forma sahip işlevsel modeller kurmak
zorundadır.
Modelin nasıl tanımlandığından çok daha farklı bir bağlamda ele alınması gereken
bir diğer konu da modelin hangi soruları yanıtlamak için oluşturulduğudur.
Modeller ekonomide “Hangi koşullar altında bir kişinin durumunun kötüleştirmeden
diğerinin durumunu iyileştirmek mümkün değildir?” gibi tamamen teorik bir soruyu
yanıtlamak için oluşturulabilir. Bu tür modeller belirli bir iktisadi amaçlar kümesinin nasıl
elde edileceğini belirlemek için oluşturulan modellerden tamamen farklılık arz etmektedir.
İktisat teorileri kullanılarak bu amaçların elde edilebilmesi için etkilenmesi gereken temel
değişkenlerin neler olduğunu belirlemeye yönelik bir model tanımlanabilir. Bunun ile
birlikte bir iktisadi modelin asıl amacı iktisadi sistemin ya da alt sistemin nasıl çalıştığını
belirlemek olabilir. Bu tür modellerde örnek olarak bölgesel taşıma sistemi, ekonominin
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finansman sektörü gibi konular ele alınabilir. Ekonominin nasıl çalıştığının belirlenmesinde
fiziki sistemlerin kullanılması da mümkündür. Ancak bunun çok yararlı ve aydınlatıcı bir
yaklaşım olduğu söylenemez. Sonuç olarak kavramsal modellerin anlatımında çoğunlukla
matematiksel denklemler kullanılır. Bu aşamada bir diğer olayı vurgulamakta yarar vardır.
İktisadi teoriler daima deterministik olarak algılanır ve oluşturulur. Yani modellerin
herhangi bir şekilde tesadüfi olarak nitelendirilebilecek bir hataya sahip olmadıkları
varsayılmaktadır. Bu şekilde devam edilmesinin temel nedeni bu aşamada problemin
yalnızca mantıksal yapısı ile ilgilenilmesidir. Buna karşılık iktisadi modelin teorinin test
edilmesi amacı güdülerek oluşturulması durumunda stokastik özelliklere sahip bir modelin
tanımlanması gerekecektir. Modele istatistik teorisini uygulanmasını sağlayan bir tesadüfi
değişken katılacaktır.
Sonuç olarak iktisadi politikası modeli; gerçek bir iktisadi olayın basitleştirilmiş bir
örneği olup seçilen iktisadi değişkenler arasında belli iktisadi varsayımlara dayanan ilişkileri
yansıtan denklemler olarak tanımlanabilmektedir.
İktisadi teoriler daima kesin belirli olarak algılanır ve oluşturulurlar. Yani modellerin
her hangi bir şekilde tesadüfi olarak nitelendirilebilecek bir hataya sahip olmadıkları
varsayılmaktadır. Farklı iktisadi koşullar altında farklı değerler alan olgulara da iktisadi
değişken adı verilmektedir.
İktisat politikasının amaçları ve hedefleri bağımlı değişken, araçları ise bağımsız
değişkendir.
C= a+c*Yd
Yd= Y-T
Y= C+I+G
a: Gelirden bağımsız tüketim
C: Toplam tüketim harcamaları
c: Marjinal tüketim harcamaları
Yd: Kullanılabilir gelir
Y: Milli gelir
T: Gelirden bağımsız vergiler
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I: Otonom yatırım harcamaları
G: Kamu harcamaları
İktisadi olayları çok sayıda değişken belirler. Bunlardan bir kısmı değiştirilmesi
mümkün olmadığı için iktisat politikası aracı olarak kullanılamaz. Bazılarının değiştirilmesi
mümkündür fakat ülkede uygulanan siyasi düzen buna izin vermemektedir. Sonuç olarak,
iktisadi değişkenler kontrol edilebilme veya değiştirilebilme açısından üç gruba ayrılır ve
iktisat politikasının araç ve amaçlarını üçüncü gruba girenler oluşturmaktadır.

3.4.1. Denklemler ve Parametreler
Tek bir denklem ele alındığında çözümleme açısından bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. Buna karşılık birden daha fazla
denklemden oluşan eşanlı bir sistemde ise içsel ve dışsal değişkenler arasında bir etkileşimin
söz konusu olabileceğine dikkat edilmelidir. Her iki durumda da ayrım işleminin
gerçekleştirilmesinin nedeni problem açısından önemli olduğu düşünülen değişkenler
arasındaki neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesidir.
y= f(x)
y= a+bx
şeklindeki iki denklemin her ikisi de y’nin (bağımlı değişken) x’e (bağımsız değişken)
bağımlı olduğunu göstermektedir. İlk denklemde y ile x arasındaki ilişkinin nasıl olduğu
kesin bir şekilde belirtilmemiştir. Buna karşılık ikinci denklemde ilişkinin nasıl olduğu kesin
olarak bellidir. y ve x doğrusal bir şekilde birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmalarda bu
tür bir ilişki kalıbını kullanan bir iktisatçı zımmi olarak y ile x arasındaki ilişkinin doğrusal
olduğunu belirten hipotezi kabul etmiş olmaktadır. Matematik derslerinden hatırlanabileceği
gibi tüm doğrusal denklemeler biri kesit katsayısı (a) ve diğeri de eğim (b) olmak üzere iki
parametreye sahip bulunmaktadır. a ve b değerleri birer sabittir ve sahip olduğu değerler
ilişkinin belirli x ve y değerleri için geçerli olmasına neden olmaktadır. a ve b değerlerinin
belirlenmesi ile birlikte matematiksel açıdan ilişki hakkında bilinmeyen herhangi bir şey
kalmamaktadır. Bunun ile birlikte dikkat edilir ise doğrusallık varsayımı matematikten
kaynaklanan bir sonuç değildir. Araştırmacının inancı ya da hipotezi x ile y arasındaki
ilişkinin ikinci dereceden olabileceği şeklinde olması durumunda ilişki y=a+bx+cx 2 şeklinde
belirlenecek ve bu ilişkiyi tanımlayabilmek için üç tane (a, b ve c) parametreye ihtiyaç
duyulacaktır. Belirli bir ilişkiyi tanımlamak için gerekli parametre sayısı bir denklemden
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diğerine değişebilmektedir.

y=10+0.80x

şeklindeki denklemin x ile y arasındaki ilişkiyi tanımladığını varsayalım. Bu denklem
kullanılarak x=100 ve x=50 değerlerinin karşıtı olan y değerlerinin sırası ile 90 ve 50 olduğu
söylenebilinir. Parametre değerlerinin belirlenmesi y=a+bx şeklinde tanımlanan genel
doğrusal kalıbı belirginleşmiştir. y=f(x), y=a+bx ve y=a+bx+cx2 önermelerinden her biri bir
denklemdir. Denklemlerin kullanılmasında akılda tutulması gereken en önemli nokta her
denklemin belli x ve y değerleri için geçerli olacağıdır. y=100 ve x=40 değerleri için
y=10+0.8x denkleminin geçerli olduğu söylenemez. Başka bir ifade ile anlatım ile denklem
yalnızca belirli y ve x değerleri için geçerlilik kazanır. İktisadi değerler arasındaki ilişkiler
matematiksel olarak kolayca ifade edilebilirler ancak bunun gerçekleştirilmesi ile birlikte
matematiksel kurallara uyulması gerektiği akıldan çıkartılmamalıdır.
Fiyat ile miktar arasındaki ilişkinin;
p=10-0.8q
şeklinde belirlendiğini varsayalım. Burada a=10 ve b=-0.8 değerlerini almaktadır. Dikkat
edilir ise denklem ile ifade edilen çok daha fazla bilgi bulunmaktadır. İlk olarak denklem
miktardaki değişmelerin fiyat değişimlerinin bir nedeni olduğunu belirtmektedir. Gerçekte
tekel konumuna sahip bir firmanın karşı karşıya kalabileceği bir piyasa ilişkisi ele alınmış
olabilir. Bunun geçerli olması durumunda denklemde bulunan miktar değişkeni tekelin
piyasaya arz etmek istediği mal miktarına atıf yapacaktır. Hali hazırdaki şekil ile denklemde
fiyat bağımlı ve miktar bağımsız bir değişkendir. Bu denklemin yeniden düzenlenerek;
q=125-1.25p
şeklinde yazılması mümkündür. Bu durumda iktisadi açıdan tam tersi bir neden sonuç ilişkisi
geçerlidir. Dönüştürüm sonucunda denklemin yapısı değişmemiştir. Görüldüğü üzere fiyatın
mı miktarı yoksa miktarın fiyatı etkilediğine bağlı olarak parametre değerlerinde bir değişme
söz konusudur. Bu durumda fiyatın bağımsız ve miktarın bağımlı değişken olarak ele
alınması sonucu bağımlı değişken talep edilen miktara atıf yapacaktır. Bu durumda da tekel
durumundaki bir firmanın söz konusu olduğunun varsayılması durumunda ilgili firma miktar
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yerine fiyatı belirleyecektir. Firmaca belirlenen fiyat düzeyinde ne kadar mal talep edileceği
talep fonksiyonu kullanılarak saptanabilecektir. Alternatif olarak bu fonksiyonun tam
rekabet ortamında geçerli olan bir fiyat talep ilişkisini belirlediği de düşünülebilir. Tam
rekabet koşulları altında fiyat bağımsız ve talep (arz) edilen miktar bağımlı değişkendir.
Tekel için ise her iki durumda söz konusu olabilir.
Bu noktada anlaşılması gereken en önemli konu neden-sonuç ilişkisinin iktisat
teorisince belirlendiğidir. Bu açıdan matematiğin herhangi bir rol yüklendiği söylenemez.
İktisadi analizde önem taşıyan ilk aşamalardan bir tanesi bağımlı ve bağımsız değişkenlerin
belirlenmesidir. Çoğu iktisadi analizlerde iktisat teorisi hangi değişkenlerin bağımlı ve hangi
değişkenlerin bağımsız olarak ele alınması konusunda kesin bir yol gösterebilir. Bununla
birlikte yeni ya da göreceli olarak yeni bir problem için aynı şeyi söylemek mümkün
olmayabilir. Böyle durumlarda problemin içeriği hakkında bilgi ya da önsezi önemli olabilir.
Ancak bu durumda bile iktisat teorisi yol gösterici bir rol oynayacaktır.
Miktar belirleyici bir tekelin karşı karşıya kaldığı piyasa ilişkisinin;
p=10-0.8qs
olduğunu varsayalım. Burada parametre değerleri a=10 ve b=-0.8’dir. Tekelin piyasada hiç
bir şey satamaması durumunda fiyatın on birimden daha yüksek olduğu sonucu çıkartılabilir.
Dolayısı ile bu değer qs azaldıkça fiyatın yaklaşacağı limit olarak tanımlanabilir. Fiyat hiçbir
zaman negatif bir değer almamaktadır. Dolayısı ile a parametresinin her zaman pozitif
olması gerektiği açık bir şekilde görülebilir. Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu ve
dolayısı ile arz ve talep fonksiyonlarının tanımlanabildiği bir ortamda parametrelerle ilgili
bir küme kısıt oluşturulabilir. Piyasa modelinin;
qd =a+bp
qs =c+dp
qd =qs=q
şeklinde tanımlanması durumunda, modele ait çözüm değerleri;
p.(b-d)=(c-a) ve q.(b-d)=(bc-cd)
olacaktır. Normal arz ve talep eğrileri için b<0 ve d>0 dır. Dolayısı ile denge fiyat düzeyinin
pozitif olmasının istenmesi durumunda a>c eşitsizliğinin sağlanması gerekecektir. Benzer
bir şekilde denge miktarının pozitif olması durumunda ise ad>bc eşitsizliğinin sağlanması
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gerekmektedir. Pozitif bir denge miktarı için neden kesit kat sayısı oranının eğim oranından
daha büyük olması da gerekmektedir. Vurgulanmak istenen nokta fonksiyonların
matematiksel olarak ifade edilmesine rağmen son sözün iktisat teorisince söylenecek
olmasıdır. Yani fonksiyonların hangi koşullar altında geçerli olacağı iktisat teorisince
belirlenir. Hali hazırdaki örnek kapsamı içinde çözüm değerlerinin iktisadi anlamda kabul
edilebilir olması için pozitif kadranda yer alması zorunludur. Bu ise kendi içinde parametre
değerlerinin belirli değerlere kısıtlanmasını gerektirmektedir.
Bu noktada parametreler ile sabitler arasında nasıl bir farkın bulunduğu sorulabilir.
Parametreler birer sabittir. Bu durumda tüm sabitlerin birer parametre olarak ele
alınabileceği düşünülebilir. Ancak bu doğru değildir. Parametreler sabitlerin bir alt
kümesidir. Özel bir isim taşımalarının nedeni incelenen probleme ait alt yapıyı belirlemeleri
ve değişkenleri birbirleri ile nasıl bir ilişkide olduklarını kesin olarak göstermeleridir. Örnek
olarak doğrusal talep fonksiyonundaki parametreler fiyat ile talep arasındaki ilişkiyi
çevreleyen piyasa koşullarını tanımlamaktadır:
qd=a+b(p-E)

b<0

qs=c+dp

d>0
qd=qs=q

şeklindeki model ele alındığında a, b, c ve d yapısal parametre olarak isimlendirilmektedir.
Bunun nedeni bu parametrelerin qd, qs ve p değişkenlerinin birbirleri ile nasıl bir ilişkide
olduklarını kesin olarak göstermeleridir. Modelde E, birim başına vergiyi göstermektedir.
Bu durumda E’nin dışsal bir değişken mi yoksa bir sabit mi olduğu sorulabilinir. Bu soruyu
yanıtlayabilmek için belirli bir zaman aralığının ya da gözlem sürecinin tanımlanması
gereklidir. E değerinin gözlem süreci boyunca sabit kalması durumunda E tanım gereği bir
sabit olacak ve dolayısı ile modele ait bir parametre olarak nitelendirilecektir. E’nin bir sabit
olduğunun kabul edilmesi durumunda yukarıda verilen talep fonksiyonu;
qd=(a-bE)+bp
şeklinde yazılabilinir. Yani fonksiyona ait kesit kat sayısı (a-bE) değerine eşit olacaktır.
Diğer taraftan hükümetin ilgilenilen gözlem süreci boyunca E değerini değiştirmesi de
mümkündür. Böyle bir durumda E’nin bir dışsal değişken olarak ele alınması gerekecektir.
Bunun nedeni E değerinin bir gözlem aralığından diğerine değişmesi ve E’nin hangi düzeyde
olacağının hükümetçe belirlenmesidir.
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Her model bir küme sabite sahip bulunmaktadır. Sabitler olmadan değişkenlerin
birbirleri ile ilişkilendirilmesi olanaksızdır. Değişkenlerin birbiri ile ilişkilendirilmesinde
kullanılan sabitler, parametre olarak isimlendirilirler. Her modelin sahip olduğu parametre
kümesi o modelin yapısını tanımlamaktadır. Parametre sözcüğüne yapısal sıfatının
eklenmesinin nedeni de bu olmaktadır.
Bu aşamada belirli bir noktaya dikkat edilmesin de yarar bulunmaktadır. Fiziksel
bilimlerde çoğu durumlarda fiziksel sabitlerden söz edilmektedir. Yukarıda verilen tanım
dikkate alındığında bu sabitlerin birer parametre olarak nitelendirilmesi mümkündür. Yani
değerleri değişmez ve fiziksel yapının özelliklerini ve dolayısı ile fiziksel yapıyı tanımlarlar.
Bununla birlikte fiziksel sabitlerin bir diğer anlamda değişken olarak nitelendirilmesi de
mümkündür. Bu tür sabitlerin sahip oldukları değerler örnek olarak bir atmosferik durumdan
diğerine ya da bir konumdan diğerine değişebilir. Buna karşılık algılayabildiğimiz evren
çerçevesi içinde farklı bir değere sahip olamayan ve evrensel sabitler olarak adlandırılan bir
küme sabit daha bulunmaktadır. Parametrelerin incelenen yapıyı tanımlamaları ve ele alınan
her bir problem çerçevesi içinde sabit bir değere sahip olmaları iktisatçıların fiziksel
bilimlerden kendi alanlarına aktardıkları bir prensiptir. Fizik ya da iktisattaki parametreler
gerçek dünya ile yakın bir ilişkiye sahip bulunmaktadırlar.

3.4.2. İktisadi İlişkilerde Denklem Çeşitleri
İktisadi değişkenler arasında ilişkilerin belirlenmesinde yalnızca uyulması gereken
matematiksel kuralların dikkate alınması yeterli değildir. Aynı derecede önemli olan bir
diğer konu da oluşturulan denklemin hangi olayı tanımladığı ile ilgilidir. Denklemlerin
teorik model oluşturmada önemli bir rol yüklenmeleri sonucu iktisatçılar;


Davranışsal



Kurumsal



Teknik

olarak adlandırılan üç denklem çeşidi tanımlamışlardır. Her denklem türünün model
oluşturmada yüklendiği rol farklıdır. Bunun bir sonucu olarak aşağıda her denklem türü ayrı
ayrı ele alınmaktadır.

3.4.2.1. Davranışsal Denklemler
Davranışlar ile ilgili hipotezler iktisat biliminin temelini oluşturmaktadır. Bu tür
hipotezleri sözel olarak ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte kullanımlarının daha
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ekonomik ve anlaşılmalarının daha kolay olması sonucu çoğu durumlarda hipotezlerin
denklemler aracılığı ile tanımlanması tercih edilmektedir.
Talep fonksiyonu mal fiyatı azaldıkça (arttıkça) tüketicilerin daha fazla (az) mal
tüketmeyi planlayacakları hipotezini yansıtmaktadır. Bu davranış şekli daha öz olarak;
qd=f(p)
şeklindeki bir denklem kullanılarak ifade edilebilinir. Aynı bağlamda kullanılabilecek bir
diğer örnek de makro iktisattaki tüketim fonksiyonudur. Hipotez tüketimin harcanabilir
gelirin bir fonksiyonu olduğunu ifade etmektedir. Aynı hipotezi
C=a+b(Y-T)
şeklinde ifade etmek de mümkündür. Dikkat edilir ise son ifade şekli ile ilgili olarak iki ayrı
hipotezden söz edilebilinir. Bunlardan birincisi tüketimin harcanabilir gelir ile ilişkili olduğu
ve diğeri de bu ilişkinin doğrusal bir kalıba uygun bir şekilde gerçekleştiğidir. Bu aşamada
davranışsal ilişkilerin tanımlanmasında matematiksel kalıpları kullanılır iken kullanılan
kalıbın nasıl bir şekle sahip olacağı ve parametreler üzerinde hangi kısıtlamaların konulması
gerektiğini belirleyen en önemli etmenin iktisat teorisi olduğunu tekrar vurgulamakta yarar
bulunmaktadır. Örnek olarak;
C=a+b(Y-T)
şeklindeki tüketim fonksiyonunda iktisat teorisi;


Tüketimin gelirin artan bir fonksiyonu olduğunu, b>0,



Tüketim fonksiyonu eğiminin (yani marjinal tüketim eğiliminin) 0 ile 1

arasında bir değer alması gerektiğini 0<b<1


Kesit katsayısının negatif bir değer alamayacağını açıklamaktadır.

a parametresi üzerindeki bu kısıt bir bakışta düşünülebileceğinden çok daha büyük bir önem
arz etmektedir. a değerinin kesin olarak sıfırdan büyük bir değer almasının mümkün
olabileceğinin kabul edilmesi aynı zamanda tüketimin güncel gelirden daha büyük
olabileceğinin kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. Bu tüketicilerin harcamalarını güncel
gelir yanında tasarruflarını da kullanarak finanse ettikleri kısa dönem bir olguya atıf yapar.
Aynı varsayımın diğer bir iması da ortalama tüketim eğiliminin marjinal tüketim eğiliminden
daha büyük olduğudur. Uzun dönemde gelir düzeyi ne olursa olsun tüketimin harcanabilir
gelirden daha büyük olması olanaksızdır. Dolayısı ile uzun dönem tüketim analizinde kesit
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katsayısının sıfıra eşit olduğu varsayılacaktır.
Her davranış şeklinin matematiksel olarak ifade edilmesi aynı kolaylıkta olmayabilir.
Bu açıdan bir ülkenin t zamanındaki sermaye stoku beklenen üretim düzeyine bağlıdır
şeklindeki davranışsal tanımlama ele alınabilir. Gelecekteki beklenen üretim düzeyinin ne
olduğu bilinmemektedir. Dolayısı ile ek bir hipoteze gereksinim duyulur. Hali hazırdaki
örnek için beklenen üretim düzeyinin yakın geçmişteki üretim düzeylerine göreceli olarak
daha büyük ağırlıklar verilerek geçmiş üretim düzeylerinin kullanımı ile belirlenebileceği
düşünebilir.

3.4.2.2. Kurumsal Denklemler
Ekonomik sistemin nasıl çalıştığını incelemeyi amaçlayan çözümlemelerde dikkate
alınması gereken bir diğer ilişki türü de kurumsal ilişkilerdir. Bu tür ilişkilerin dikkate
alınmaması inceleme sonucunda elde edilebilecek öngörülen güvenirliğini önemli ölçüde
azaltmaktadır. Örnek olarak bankacılık ile ilgili bir çalışmada mevduat kanuni karşılık
oranına önemli bir rol yüklenebilir. Bu oranın değeri kurumsal olarak belirlenir. Kurumsal
koşulların denklem şeklinde iade edilmesinde göze çarpan en önemli özellik çoğunlukla
eşitsizlik şeklinde tanımlanmalarıdır.
Vergi oranları kurumsal olarak belirlenen diğer bir iktisadi ilişkidir. Vergilendirme
konusunda oluşturulacak modellerde gelir ve katma değer vergisi çeşitlerine alt
vergilendirme oranlarının dikkate alınması gereklidir. Bu noktada davranışsal denklemlerin
kurumsal elemanlara sahip olabileceğine dikkat edilmelidir. Örnek olarak gelir vergisinin;
T=tY
şeklinde tanımlanabileceğini varsayalım. Burada t marjinal vergi oranını belirlemektedir. Bu
durumda bir önceki alt kısımda ele alınan tüketim fonksiyonu;
C=a+b(1-t)Y
şeklinde yazılabilir. Elde edilen bu denklem davranışsal ve kurumsal ilişkilerin bileşimidir.
Çoğu sınıflandırmalar gibi burada açıklanmaya çalışılan sınıflandırmanın da kesin
sınırlara sahip olduğu söylenememektedir. İktisat teorisine göre para talebi kısmen de olsa
gelirin mübadele için ayrılan kısmınca belirlenmektedir. Yani mübadele için para talebi kY
olarak tanımlanabilir. Bunun ile birlikte kurumsal olarak belirlenen ödeme koşulları
mübadele için talep edilen nakit miktarını etkileyen önemli bir faktör olmaktadır. Dolayısı
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ile kurumsal ilişkilerin değişime uğramadığı bir ortamda mübadele talebindeki değişimlerin
büyük bir oranda yukarıda belirtilen davranıştan kaynaklanabileceği söylenebilmektedir.

3.4.2.3. Teknik Denklemler
İktisatta geniş bir kullanım alanına sahip denklemlerden bir tanesi de teknik
denklemlerdir.
X= f (L,K)
şeklindeki

tanımlanan

üretim

fonksiyonudur.

Burada

fiziksel

üretim

miktarını

belirlemektedir. L ve K sırası ile iş gücü ve sermaye girdilerini tanımlamak için
kullanılmıştır. Toplumun davranışları ile ilgili olmayan bu denklem elbette ki davranışsal
olarak nitelendirilemez. Üretim fonksiyonu, davranışsal ilişkilerin tam aksine fiziksel
girdiler ile fiziksel çıktı arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Yani üretim fonksiyonu
teknolojinin belirleyici bir rol yüklendiği ortamda girdiler ile orantılı olarak elde edilebilecek
maksimum çıktıyı belirleyen bir denklemdir. Bu denklem kullanılarak üretime ait diğer
teknik ilişkiler tanımlanabilir. Örnek olarak sermaye K o gibi belirli bir düzeyde tutularak
üretim fonksiyonundan;


İş gücünün toplam ürün eğrisi



İş gücü ortalama verimliliği



İş gücü marjinal verimliliği

olarak isimlendirilen üç değişik teknik ilişki türetilebilir. Elbette ki üretim fonksiyonlarında
daha farklı ilişkilerde türetilebilinir. Faktör fiyatları verildiğinde üretim fonksiyonu
kullanımı ile maliyet fonksiyonları tanımlanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisat politikasının kantitatif iktisat politikası ve kalitatif iktisat
politikası çeşitleri incelenmiştir. İktisat politikasının seçimi ve uygulama aşamaları önemleri
belirtilerek işlenmiştir. İktisat politikasında gecikmeler, iç ve dış gecikmeler olarak analiz
edilmiştir. Daha sonra iktisat politikası modelleri ele alınmıştır. İktisadi modellerinin daha
ayrıntılı anlaşılabilmesi için iktisadi denklemler ve parametreler ayrıntılı olarak analiz
edilerek denklem çeşitleri verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-İktisat politikasının çeşitleri ……………………. ve …………………….dir.
2-İktisat politikasının seçimi aşamaları arasında yer almaz?
a)

Mevcut ekonomik durumun analizi

b)

Amaç-araç dengesinin kurulması

c)

Araçların basit olması

d)

Seçilen politikanın uygulanmasıdır.

3-İktisat politikasının uygulama aşamaları arasında yer almaz?
a)

Politika amacının açık ve kesin bir şekilde belirlenmesi

b)

Politikanın uygulanmasının mevcut kurumsal ve bürokratik yapı içinde

gerçekleştirilebilmesi
Uygulama sorumluluğunun hangi kurum ve kişilerde olduğu açıklıkla

c)
belirlenmeli

Amaç-araç dengesini gerçekleştiren politika seçimi

d)

4-İktisat politikasında gecikmeler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. (D) (Y)
5- Denklemlerin teorik model oluşturmada önemli bir rol yüklenmeleri sonucu
iktisatçılar; ……………………. , ……………………. ve ……………………. üç denklem
çeşidi tanımlamışlardır.
6-İktisat politikasının amaçları ve hedefleri ……………………. değişken, araçları
ise ……………………..değişkendir.
7-

İç

gecikmeler

…………………….,

…………………….

ve

…………………….dir.
8-Gelir

vergisi

oranlarını

değiştirmek

kantitatif

iktisat

politikası

olarak

sınıflandırılırken, verginin yapısını değiştirmek kalitatif iktisat politikası olarak
sınıflandırılır. (D) (Y)
9-İktisat politikasının başarılı olması için politika seçimi amaç-araç dengesi göz
edilerek yapılması ve kullanılan araçların ise basitlikten uzak olması gerekmektedir. (D) (Y)
10-Aşağıdakilerden hangisi kurumsal denkliğe örnektir?
53

a) Tüketim fonksiyonu (C=a + cY)
b) Talep denklemi (Q=a-bP)
c) Gelir vergisi oranı (T=tY)
d) Üretim fonksiyonu (X= f (L,K))

Cevaplar
3.1: kalitatif ve kantitaftir
3.2: c
3.3: d
3.4: D
3.5: davranışsal; kurumsal; teknik
3.6:bağımlı; bağımsız
3.7: teşhis; karar ve uygulama gecikmesidir
3.8: D
3.9: Y
3.10: c
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4. KLASİK İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Klasik Teorinin işleyişi, klasik üretim fonksiyonu, emek piyasası, mal
piyasası, para piyasası ve kamu sektörü, klasik makro model ile klasik teoride yatırım,
büyüme ve enflasyon konuları işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar



Piyasa Ekonomisi



Miktar Teorisi



Emek Piyasası



Tam İstihdam



Görünmez El
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4.1. Klasik Teoriye Giriş
Klasik teori, A.Smith’in ‘Milletlerin Refahı’ adlı kitabının basıldığı 1776 yılından
J.S. Mill’in öldüğü 1873 yılları arasında yaklaşık bir yüzyıl boyunca egemenliğini
sürdürmüştür. Etkinliği 20.yy başlarına kadar hissettirmiştir. Klasik teorinin önemli
iktisatçıları A. Simth, D. Ricardo, T.R. Malthus, J.B. Say, N.W. Senior ve J.S. Mill’dir.
Klasikler teorilerini kurarken; iktisadi liberalizmin akılcı, soyutlayıcı, tümden gelimci
yöntemini izlemişlerdir (Kazgan,1993:63) Klasik teori liberal doktrin üzerine kurulmuş ve
piyasa ekonomisi kurallarını savunan bir teori olmuştur. Savaşlar, doğal afetler gibi
gelişmeler Klasik teorinin iktisadi sistemini aksatmıştır. Ancak bu gibi aksaklıklar klasik
teorinin savunduğu piyasa mekanizmasının kendi kendini ayarlaması ile giderilebilmektedir.
Bu kendi kendini ayarlama; serbest piyasada oluşan fiyat mekanizması ile olmaktadır. Yani
piyasa ekonomisinde bireyler istedikleri ekonomik kararları (bütçeleri çerçevesinde)
özgürce belirlemekte; piyasalar ise bu kararları, toplumsal refahı maksimize edecek şekilde
koordine etmektedirler. Toplamsal refahın maksimize edilmesi üretim faktörlerinin tümü ile
istihdam edileceği ayrıca bu üretim faktörlerinin en etkin şekilde kullanılacağı tezlerini
içermektedir (Paya,1998:177)

4.1.1. Klasik Teorinin İşleyişi
Klasik teorinin üç temel varsayımı bulunmaktadır. Bunlar;


Piyasada tam rekabet koşulları geçerlidir.



Ücret, faiz oranı ve mal ve hizmet fiyatları esnektir.



Her arz, kendi talebi yaratır.

Klasiklere göre bu üç varsayımın geçerli olduğu bir ekonomi daima tam istihdamda
bulunacak ve dolayısı ile fiyatlar genel seviyesinde ne yükselme ne de alçalma yönünde
önemli dalgalanmalar meydana gelecektir. Çünkü yukarıdaki varsayımlar ekonomide aynen
gerçekleşiyor ise ekonomi ‘otomatik’ şekilde yani kendiliğinden hem tam istihdamı hem de
fiyat dalgalanmalarını olanaksız kılan ‘milli gelir denge’ seviyesine ulaşacaktır
(Savaş,1981:74). Klasik teoride makro modelin temel değişkenleri ise üretim, emek hacmi,
tasarruf, yatırım, fiyatlar genel düzeyi, reel ve nominal ücretlerdir.
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4.1.1.1. Üretim Fonksiyonu
Klasik teoride toplam üretim, makro üretim fonksiyonuna göre belirlenmektedir.
Ekonomideki firmalara ait üretim fonksiyonu çıktıları toplamı bize makro toplam üretimi
vermektedir. Klasik teoride üretim fonksiyonu;
y=f( L,K,D,T)
gibidir (y reel milli geliri, K sermaye stokunu, T teknolojiyi, D doğal kaynakları, L istihdam
düzeyini göstermektedir). Bu fonksiyonda kısa dönemde sermaye stoku, doğal kaynaklar ve
teknoloji sabittir ve veridirler. Bu durumda kısa dönem üretim fonksiyonu;
y=f(L)
olmaktadır. Fonksiyonda y, tam istihdam düzeyinde reel çıktıyı vermektedir.

y

Grafik.1

y1
y=f(L)

L
0
L1

Çünkü Klasik teoride eksik istihdam söz konusu değildir. Yani üretim düzeyi emek
miktarına bağlı bulunmaktadır. Üretim düzeyi ile emek miktarı arasındaki bu doğrusal ilişki,
azalan verimler kanunu ile önce artan daha sonra da azalan bir yön çizdiği için üretim
fonksiyonu, grafik-1’deki gibi olmaktadır Emek miktarı belli bir düzeye ulaştıktan sonra
emeğin marjinal getirisi azalmaya başlayacak ve üretim artışı yavaşlayacaktır. Yani sermaye
stoku, doğal kaynaklar ve teknoloji sabit olduğuna göre artan emek girdisi karşısında çıktı
azalan oranda artacaktır. Yani emeğin marjinal fiziki ürünü (MPL) azalacaktır
(Eren,2001:39).
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4.1.1.2. Emek Piyasası
Klasik teoride, emek piyasasının yapısı ve işleyişi ekonominin tüm kesimlerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Başka bir ifade ile emek piyasası diğer piyasalardaki denge
değerleri üzerinde önemli ölçüde etkendir.

Emek piyasası kendi içinde de etkin bir şekilde işlemektedir. Bütün firmalar ve
çalışanlar optimizasyon ilkelerine uymaktadırlar. Piyasada bulunan herkes piyasadaki
geçerli denge fiyatları hakkında tam bir bilgi sahibidirler. Parasal ücretlerin esnekliğini
engelleyen hiçbir faktör bulunmamakta; piyasalar, arz ve talebi dengelemektedirler. Bu
çerçevede, gayri iradi işsizlik (istem dışı işsizlik) söz konusu değildir. İşsizlik, bir tercih
olarak kabul edilip ekonomik sorun olarak ele alınmamaktadır (Paya,1998:181). Bir başka
ifade ile fiyatların ve ücretlerin esnek olması ekonomide daima tam istihdamı sağlamaktadır.
Klasik teoride emek talebi (LD), reel ücretin (W/P) azalan bir fonksiyondur. Emek
talebi fonksiyonu;
LD =f(W/P) f10
(f1, ait olduğu fonksiyonun birinci türevini göstermektedir. Birinci türev sıfırdan büyük ise
fonksiyon sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkan bir eğri, sıfırdan küçük ise de sol yukarıdan
sağ aşağıya doğru inen bir eğri şeklini almaktadır) dir. Emek talebi ile reel ücret arasında
negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Reel ücret yükseldiğinde emek talebi düşmekte, reel
ücret azaldığında emek talebi yükselmektedir.
Emek arzı (Ls) ise, reel ücretin artan bir fonksiyonudur. Emek arzı fonksiyonu;
Ls =f(W/P)

f1 0

dir. Emek arzı ile reel ücret arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani reel ücret
ne kadar yüksekse kişiler o derecede çalışmaya isteklidirler. Reel ücret yükseldiğinde emek
arzı da yükselmektedir.
Emek arzı ile reel ücretlerin aynı yönlü fonksiyon olması Say Kanunu ile
açıklanmaktadır. Üretim; ihtiyaçların karşılanması için yapılacağından emeğin ne kadar arz
edileceği emek sahiplerinin ihtiyaçlarına bağlı bulunmaktadır. Dolayısı ile emek sahibinin
ne kadar emek arz edeceği çalışmanın marjinal zahmeti ile ücretin sağlayacağı marjinal
fayda arasındaki dengeye bağlı bulunmaktadır. Eğer emek sahibi çalışmamanın sağlayacağı
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yararı ücret gelirinden elde edeceği yarardan fazla bulursa çalışmaz. Bu durumda ortaya
çıkan işsizlik ise iradi işsizliktir. Bu nedenle reel ücret arttıkça kişinin emek arzını arttırması
rasyonel bir davranış olacaktır (Savaş,1984:13).
Emek piyasasında emek arzı ile emek talebinin birbirine eşit olduğu noktada denge
sağlanmaktadır. Yani;
LD =LS
ise; istihdam dengesi, reel ücret ve toplam üretim miktarı belirlenmektedir. Grafik-2’deki A
noktası, emek arzı ile emek talebinin birbirine eşit olduğu kararlı dengedir. Bu denge
herhangi bir etki ile bozulur ise yine kendiliğinden eski denge halini almaktadır. Örneğin,
reel ücret herhangi bir nedenle yükselirse (Reel ücretin yükselmesi için, fiyatlar genel düzeyi
sabitken parasal ücretler artmalı veya parasal ücretler sabitken fiyatlar genel düzeyi
azalmalıdır) emek arzı, emek talebinden büyük olacak ve bir arz fazlası oluşacaktır.
(W/P)
Grafik - 2
B

Ls

E

(W/P)1
A
(W/P)0
F
(W/P)2

H
LD
L

0

L2

L0

L1

A noktasıDenge noktası
BE arasıArz fazlası
FH arasıTalep fazlası

Yani (W/P)0 seviyesinden (W/P)1 seviyesine yükselen reel ücret miktarında çalışmak
isteyen emek arzı, aynı ücrette talep edilen emekten fazla olacaktır ((W/P)1 seviyesinde arz
edilen emek miktarı L1, talep edilen emek miktarı da L2’dir). Bu durumda emek arzı kendi
içinde rekabete girecek ve parasal ücretleri düşürecektir. Parasal ücretlerin düşmesi de
(fiyatlar genel düzeyinin sabit varsayıldığında) reel ücretin düşmesine neden olacak ve
ekonomide yeniden eski reel ücret seviyesine dönülecektir.
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Reel ücretin herhangi bir nedenle düşmesi durumunda ise yine aynı mekanizma
işleyecektir. Yalnız bu durumda emek talebi, emek arzından büyük olacak ((W/P)2
seviyesinde arz edilen emek miktarı L2, talep edilen emek miktarı da L1’dir) ve bir talep
fazlası oluşacaktır. Yani reel ücret miktarı (W/P)0 seviyesinden (W/P)2 seviyesine düşer ise
meydana gelen talep fazlası sonucu emek talebi kendi içinde rekabete girecek; bu da parasal
ücretleri yükselterek (fiyatlar genel düzeyi sabit sayıldığı için) reel ücretin yükselip tekrar
(W/P)0 seviyesine gelmesine neden olacaktır.

4.1.1.3. Mal Piyasası
Klasik teoride daha önce de bahsedildiği gibi ekonomi daima tam istihdamdadır. Tam
istihdam seviyesinde maksimum mal ve hizmet üretilebilecektir. Yani grafik-1’deki (Y1, L1)
seviyesi maksimum mal ve hizmet üretimi sınırı olup bir başka ifade ile tam istihdam milli
gelir seviyesidir.
Mal piyasasında toplam arzı üretim fonksiyonu, toplam talebi ise say kanunu
belirlemektedir. Yani ‘her arz kendi talebini yaratacak’ ve ekonomide daima tam istihdam
milli gelir seviyesine eşit toplam talep bulunacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli
nokta tüketicilerin yapmayı arzu ettikleri tasarruf miktarının say kanunun işleyişini nasıl
etkileyeceğidir. Klasik teoride bu nokta; üreticiler; tüketiciler tarafından yapılacak tasarruf
miktarı kadar yatırım harcaması yapmayı planlayıp bankalar aracılığı ile tasarruf edilen bu
miktarı bankalardan borçlanırlar ise tüketiciler tarafından tasarruf edilen miktarın üreticilere
geri döneceği ifade edilmektedir.
Klasik teoride ekonomide tam istihdam seviyesinde yatırım-tasarruf eşitliği faiz
oranının esnekliğine bağlı bulunmaktadır. Bireyler, gelirlerinin tasarruf (S) edecekleri
kısmını faiz oranına (i) göre belirlemektedirler. Yani tasarruflar faiz oranının artan bir
fonksiyonudur. Tasarruf fonksiyonu;
S=f(i)

f1 0

dır. Faiz oranı ne kadar yüksek olursa bireylerin tasarrufu da o ölçüde artacaktır. Bireyler,
atıl paralarını ellerinde tutmayarak tahvillere yatırırlar ve faiz geliri elde ederler.
Üreticilerin yatırım (I) miktarı da faiz oranına bağlı bulunmaktadır. Faiz oranı ne
kadar düşük olursa üreticilerin yatırım miktarı o derecede fazla olmaktadır. Yani yatırımlar,
faiz oranının azalan bir fonksiyonudur. Yatırımlar ile faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Yatırım fonksiyonu;
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I=f(i) f1 0
dir. Grafik-3’de klasik teoride tasarruf, yatırım ve faiz oranı arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Denge faiz oranına (i0), tasarruf ve yatırım birbirine eşit (I0=S0) olmaktadır. Eğer faiz oranı
r0’nın üstünde (i1) veya altında (i2) oluşuyor ise aynı emek piyasasındaki mekanizma gibi
tasarruf fazlası veya yatırım fazlası meydana gelecektir. Böylece faiz oranı esnekliği ile
tekrar tasarruf-yatırım eşitliği sağlanacaktır.

i

Grafik. 3
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BE arasıTasarruf fazlası
FH arasıYatırım fazlası

4.1.1.4. Para Piyasası
Klasik teoride para, bireylerin tüketim ve tasarruf amaçlı tutukları bir araçtır. Para,
sadece değişim aracı olduğu için talep edilmekte ve atıl bekletilmesi söz konusu
olmamaktadır. Klasik teoride para talebi fonksiyonu;
MD=f(y,i) f1y

f1i

dır. Yani para talebi, gelir seviyesi (y) ile doğru yönlü faiz oranı ile ters yönlü ilişki içinde
bulunmaktadır. Bireylerin gelir seviyeleri arttıkça tüketim ihtiyaçları için para talebi
artacaktır. Faiz oranı yükseldikçe bireylerin tasarruf arzuları artacak ve ellerinde tuttukları
nakit para miktarı azalacaktır.
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Klasik teoride para arzı ise piyasa dışında devlet tarafından belirlenen bağımsız
değişken durumundadır.

4.1.1.5. Kamu Sektörü
Klasik teoride kamu, ekonomiye müdahale edememektedir. Kamunun görevi özel
kesimin yapamayacağı yani toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim, savunma, yol, köprü, sağlık,
baraj vb. gibi kamusal mal ve hizmetleri sağlayan otonom yatırımları yapmaktır. Kamu bu
hizmetleri yapabilmek için özel kesimi vergilendirmektedir. Yalnız bu vergilendirme aynen
tasarruf da olduğu gibi say kanunu işleyişini etkileyecek midir? Bu etkiyi önlemek için kamu
topladığı vergi gelirleri ile tekrar harcama yaparak toplam talebin toplam arza yeniden
eşitlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca klasik teoride devlet bütçesi mümkün olduğu kadar
küçük ve denk olmalıdır.

4.1.2. Klasik Makro Model
Klasik teoride genel denge; emek, mal, tahvil ve para piyasalarının birlikte ele
alınması ile gerçekleşmektedir. Piyasalarda ortaya çıkan denklemlerin birleştirilmesi ile
klasik makro model oluşmaktadır.
Üç piyasa dengede ise yani emek, tahvil ve para piyasaları; mal piyasası dengede
olmaktadır (Grafik 4).
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Grafik-4’de A kısmında emek piyasasında, emek arz ve emek talebinin denge reel
ücret (W/P)0 seviyesinde (L0) denge istihdam seviyesini oluşturmaktadır. Şeklin-C kısmında
ise üretim fonksiyonu bulunmaktadır. (L0) istihdam seviyesinde üretim hacmi veya reel milli
gelir seviyesi (y0) olacaktır. Çünkü denge üretim seviyesi ile emek talebi arasında bağlantı
vardır ve kısa dönem için sermaye stoku ve üretim tekniği veridir. Para piyasası grafiğin D
kısmında yer almaktadır. Reel milli gelir seviyesinde; sabit para arz miktarında, para dengesi
oluşmaktadır. Grafiğin E kısmında D kısmındaki denge karşısına denk gelen genel fiyat
düzeyi meydana gelmektedir. Grafiğin F kısmında emek piyasasında reel ücreti belirleyecek
parasal ücret belirlenmektedir. Grafiğin B kısmında ise yatırım ve tasarruf dengesi
görülmektedir. Yalnız klasik teoride yatırım ve tasarruf dengesi reel gelir seviyesinden
tamamen bağımsız olmaktadır. Yani yatırım veya tasarruf fonksiyonundaki kaymalar reel
gelir seviyesini etkilememektedir. Sadece reel gelirin yatırım ve tüketim olarak paylaşımını
değiştirmektedir (Hiç,1989:213). Emek ve mal piyasalarında L, (W/P), y, S, C, I ve i gibi
tüm reel değişkenler belirlenmektedir. Para piyasasında ise sadece P ve W belirlenir. Reel
sektör parasal sektörü etkilediği halde para değişkenlerindeki değişmeler reel sektörü
etkileyememektedir.
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Klasik Makro Model
ÜRETİM FONKSİYONU

1) y=f (L)
2) LD=f (W/P)

f 1 

Emek Talebi

3) LS=f (W/P)

f1  

Emek Arzı
EMEK PİYASASI

4) LD=LS
5) S=f (i)

f1  

Tasarruf Fonksiyonu

6) I=f (i)

f1  

Yatırım Fonksiyonu
MAL PİYASASI

7) S=I
8) BD=f (i)

f1  

9) BS=f (i)

f1  
TAHVİL PİYASASI

10) BD=BS+BG
11) Q= f (k, K)
12) MD=(1/v).P.Q

Miktar Teorisi

13) MS=M-1+MS
PARA PİYASASI

14) MD=MS
15) P.Q=W.LD+R
16) P.C=W.LS+R-Sp-Tp
Sp=(W.LS+R-Tp)-P.C


Kullanılabilir Gelir
CARİ İŞLEMLER

17) P.G=Tp-SG
SG=TP-P.G
18) BS=P.I

Yatırım Harcamaları

19) SP=BD+MD
20) -SG=MS+BG
21)P.Q=P.I+P.C+P.G

y

: Gelir seviyesi

L

: Emek

LD

: Emek talebi

LS

: Emek arzı

Kamu Tasarruf Açığı
MALİ ÖZDEŞLİKLER

(W/P) : Reel ücret
W

: Parasal ücret

P

: Genel fiyat seviyesi

S

: Tasarruf

I

: Yatırım

i

: Faiz oranı
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BD

: Bireylerin tahvil talebi

BS

: Firmaların tahvil arzı

BG

: Kamunun tahvil arzı

Q

: Toplam mal ve hizmet miktarı

k

: Kısa dönem sabit sermaye stoku

K

: Firmaların mal ve hizmet arzı

MD : Para talebi
MS

: Para arzı

1/v

: Paranın tedavül hızı

M-1 : Bir dönem önceki para arzı
MS : Dönem içindeki para arzı
R

: Kâr

C

: Tüketim

SP

: Bireylerin tasarrufu

TP

: Kamunun bireylerden aldığı vergi

SG

: Kamu tasarrufu

G

: Kamu harcamaları

Yukarıdaki denklemlerden say kanununu türettiğimizde (Kirmanoğlu,1994);

PQ=PC+PI+PG

PQ-(PC+PI+PG)=0

Arz fazlasını sıfıra eşitleriz;

(W.LD+R)-(W.LS+R-SP-TP)+BS+(TP-SG)=0

(W. LD+R)-(W.LS+R-BD+MD-TP)+BS+TP-(MS+BG) =0
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W.LD -W.LS +BD +MD -BS -MS -BG =0

W.(LD-LS)+BD-(BS+BG)+MD-MS=0
0

0

0

Emek Piyasası Tahvil Piyasası Para Piyasası

Görüldüğü üzere Klasik teoride bütün piyasalar dengeye gelmektedir.

4.1.3. Klasik İktisat Politikaları
4.1.3.1. Yatırım Politikası
Klasik teoride toprak sahiplerinin geliri rant, işçilerin geliri ücret, kapitalistlerin geliri
de kârdır. Yatırımlar da kâr oranının bir fonksiyonudur. Kârı elde eden de kapitalistler
olduğuna göre yatırımı da yalnız kapitalistler yapmaktadırlar. Toplumun diğer bölümünü
oluşturan toprak sahipleri ve işçiler ise yatırım yapmazlar ya da yatırım yapacak gelirleri
bulunmamaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi klasik teoride yatırım-tasarruf eşitliği söz
konusudur. Bu da bize yatırımların kaynağının tasarruflar olduğunu göstermektedir.
Adam Smith’e göre sermaye birikimi, yatırımları besleyen net gelire bağlı
bulunmaktadır. Sermaye birikiminin kaynağı ise kapitalistlerin geliridir. Sermaye birikimi
arttıkça tasarruflar artmakta ve dolaylı olarak da yatırım hacmi yükselmektedir. Yani Adam
Smith’e göre gelirin, tasarruf veya tüketim için kullanılması fazla önemli değildir. Çünkü
tasarruflar, yatırım olarak yeniden gelir akımına dönecektir. Uzun dönemde ise Smith, kâr
oranının emek talebi ile emek arzı arasındaki rekabet sonucu düşeceğini ve yatırımların
azalacağını bunun sonucunda ekonominin genel bir durgunluğa düşeceğini varsaymaktadır.
Ricardo’ya göre tasarruflar, ekonomideki toplam işçilerin cari tüketimlerinden geriye
kalan net gelirleri tarafından belirlenmektedir. Tasarruflar dolayısı ile yatırımlar kâr oranı
ile doğru orantılıdır. Ricardo da aynı Adam Smith gibi yatırımların azalacağını ve
ekonominin genel bir durgunluğa düşeceğini söylemektedir. Yalnız bu olayın nedenini
Smith’den farklı olarak belirtmektedir. Ricardo’ya göre gıda maddelerinin sanayi ürünleri
ile değişim değerinin yükselmesi ve uzun dönemde yatırımların kârlı alanlardan daha az kârlı
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alanlara kayması sonucu kâr oranları düşecektir. Kâr oranlarının da düşmesi yatırım hacmini
azaltacaktır.
Malthus ise tasarruf ile atıl parayı birbirinden ayrı tutarak tasarrufun öneminden
bahsetmiş ancak aşırı tasarrufun da genel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini
söylemiştir. Ona göre yatırım yapmak için tasarruf gerekli olmaktadır (Savaş,1999:354).
Ama aşırı tasarruf da üretim hacmini düşürmektedir. Aşırı tasarruf aşırı yatırım demektir.
Aşırı yatırım sonucu da üretilecek çıktılara aşırı tasarruf nedeni ile talep olmayacaktır. Bu
nedenle gelirin tüketim ile tasarruf arasında dengeli olarak paylaştırılması gerekmektedir.
Klasik teoride iktisatçıların asıl sorunu ekonomideki fazlanın oluşumu ve toplumun
değişik sınıfları arasındaki dağılımıdır. Yani lüks tüketim ya da yatırım olarak kullanımıdır.
Ekonomideki bu fazlayı klasik teorideki iktisatçılar uzun dönemde sermaye stokunu ve
dolayısı ile ulusal refahı arttırdığı için yatırım amaçlı kullanmayı tercih etmektedirler
(Felderer-Homburg,1999:12).

4.1.3.2. Büyüme Politikası
Klasik teoride büyüme, tasarruflara dolaylı olarak da yatırımlara bağlı
bulunmaktadır. Tasarruflar faiz oranı aracılığı ile yatırımlara dönüştürülmektedir. Klasik
teoriye göre yüksek tasarruflar, yüksek yatırımlara öncülük ederler ve yüksek yatırımlar da
yüksek büyümeye dönüşmektedir. Buradaki varsayım, yüksek tasarrufların iktisadi
büyümeye öncelik tanıması ve yine yüksek tasarrufların iktisadi büyüme ile sonuçlanmasıdır
(Dipendra,1999:79-86). Klasik teoride tasarruf seviyesinin düşmesi yatırım seviyesini
düşürmekte, yatırım-tasarruf eşitliğinin daha düşük bir seviyede gerçekleşmesine neden
olmakta ve bunun sonucu da iktisadi büyüme oranı düşük seviyede gerçekleşmektedir.
Klasik teoride büyüme üzerinde; tasarruf, faiz oranı ve yatırımın yanında nüfus
miktarı ve nüfus artış hızı da etkide bulunmaktadır. Bir ekonomide nüfus miktarının yüksek
olması kişi başına düşen geliri düşüreceğinden tasarruf miktarını azaltacaktır. Tasarruf
miktarının azalması da büyüme oranını düşürecektir.

Klasik teoride kişi başına düşen gelir kadar kâr da önemli rol oynamaktadır. Çünkü
kâr oranı arttıkça tasarruf seviyesi yükselecek ve dolayısı ile de yatırımlar artış gösterecektir.
Kâr oranı arttıkça sermaye birikimi artacak bu artışın sonucunda da emek piyasasında ücret
seviyesinin yükselmesine neden olacaktır. Emek piyasasında ücretlerin devamlı bir şekilde
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artması sonucunda belli bir noktadan sonda kâr oranı sıfır seviyesine düşecek ve sermaye
birikimi artışı duracaktır. Bu noktadan itibaren emek piyasasında ücretler genel seviyesi
düşmeye başlayacak ve kâr oranları tekrar artış göstererek sermaye birikimi artışını tekrar
arttırmaya başlayacaktır. İkinci defa artan sermaye birikimi artışı üretim fonksiyonunu daha
yüksek bir seviyede gerçekleştirecektir.

4.1.3.3. Enflasyon Politikası
Klasik teoride para piyasasındaki değişkenlerde meydana gelen değişmeler reel
sektörü etkilememektedir. Örneğin, para arzında meydana gelen artışlar veya azalışlar
sadece fiyatlar genel düzeyini etkilemektedir. Yani ekonominin diğer dengeleri
değişmemektedir. Daima toplam talep, toplam arza eşittir. Talep ya da arz fazlası meydana
geldiği durumlarda ise çok kısa bir sürede otomatik olarak (fiyatların ve ücretlerin esneklik
etkisi ile) tekrar bu eşitlik sağlanabilmektedir. Bu durumda klasik teoride enflasyonun tek
nedeni para arzındaki artışlar olmaktadır. Para arzındaki artışların sadece fiyatlar genel
düzeyini etkilemesi miktar teorisi ile açıklanmaktadır.
Klasik teoride miktar teorisi üç temel varsayıma dayanmaktadır. Bunlar;


Para, sadece mübadele yani işlem amaçlı talep edilmektedir,



Para miktarındaki değişmeler üretim ve istihdam düzeyini etkilemez,



Para, ekonomideki nispi fiyatları etkilemez.

Miktar teorisi paranın miktarı ile değeri arasındaki ilişkiyi belirtmektedir. Yani
fiyatlar genel düzeyi ile para arzı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Irwing Fisher
(Fisher neo-klasik teori iktisatçısı olmasına rağmen bu çalışmada klasik teorinin 20.yy
başlarına kadar etkinliğini sürdürmesi nedeni ile Fisher, miktar teorisini değişim denklemi
ile ilk 1897’de ortaya koymasından ve ‘Paranın Satın alma Gücü’ eserinde 1911 yılında
denkleme son halini vermesinden dolayı klasik teoride incelenmiştir) bu ilişkiyi para arzına
ağırlık veren değişim denklemi ile açıklamaktadır. Değişim denklemi;
M=(1/v).P.Q
Veya
M.V=P.Q
dur. Burada (M.V) toplam talep veya toplam satın alma gücünü, (P.Q) toplam arzı veya
toplam üretimin parasal değerini göstermektedir. Denklemin her iki tarafı klasik teoride
70

daima eşit olmak zorundadır. Yukarıdaki denklemde paranın tedavül hızı ve üretim sabittir.
Bu durumda para arzında meydana gelecek herhangi bir artış fiyatlar genel düzeyini
yükseltecek ve enflasyon meydana gelecektir.
Klasik teoride enflasyon sadece para arzındaki artışlardan kaynaklandığı için
uygulanacak sıkı bir para politikası enflasyonu durdurmaya yetecektir. Bu amaçla önerilen
araçlar da klasik para politikası araçlarıdır. Bu araçlar; reeskont oranları, rezerv oranları ve
açık piyasa işlemleridir. Bu araçlar kullanılırken ekonomideki reel değişkenlere ve piyasa
mekanizmasına müdahale söz konusu mümkün olmamaktadır.
Enflasyonla mücadelede bu araçlardan birincisi olan reeskont oranları yükseltilerek
bankaların merkez bankasından sağladıkları ek rezervler azaltılabilecektir. Bunun sonucu
piyasa faiz oranları yükselecek dolayısı ile yatırımların azalması söz konusu olacaktır. İkinci
araç olan rezerv oranları arttırılarak bankaların kaydi para yaratması daraltılmakta buna bağlı
olarak da para arzı dolaylı azaltılmış olmaktadır. Üçüncü araç açık piyasa işlemleri ile para
otoriteleri piyasaya tahvil ve bono satarak piyasadan para çekeceklerdir. Bu üç aracın
kullanımı ile para otoriteleri para arzını azaltabileceği için klasik teoriye göre fiyatlar genel
düzeyi düşecek ve değişim denklemi eşitliği daha düşük bir seviyede tekrar gerçekleşecektir
(Eken,1994:13). Kısaca para arzındaki bir artış; fiyatlar genel düzeyini, para talebini ve
parasal ücretleri arttırmasına rağmen emek hacmi, reel ücret ve gelir seviyesini
değiştirmemektedir.
MS P, MD, W, L, (W/P), y
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisadın temeli sayılan klasik teorisi işlenmiştir. Klasik üretim
fonksiyonu, emek piyasası, mal piyasası, para piyasası ve kamu sektörü, klasik makro model
ile klasik teoride yatırım, büyüme ve enflasyon konuları işlenerek ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Klasik teorinin temel varsayımları ……………………., ……………………. ve
…………………….dır.
2-Klasik teoride toplam arzı üretim fonksiyonu, toplam talebi ise say kanunu
belirlemektedir. (D) (Y)
3-Klasik teoride para değişkenleri reel değişkenleri etkileyememektedir. (D) (Y)
4-Klasik

teoride

büyümeyi

…………………….

ve

…………………….

belirlemektedir.
5-Klasik teoride enflasyonun temel nedeni …………………….dır.
6-Klasik teoriye göre devlet piyasaya müdahalelerde bulunarak milli geliri
……………………. Çünkü ekonomi …………………….dır.
7-Klasik teoride ekonomide tam istihdam seviyesinde yatırım-tasarruf eşitliği
…………………….

bağlı

bulunmaktadır.

Üreticilerin

yatırım

miktarı

da

……………………. bağlıdır.
8-Klasik teoride büyüme üzerinde; tasarruf, faiz oranı ve yatırımın yanında nüfus
miktarı ve nüfus artış hızı da etkide bulunmaktadır. (D) (Y)
9-Enflasyonla mücadele araçlarından olan rezerv oranları arttırılarak bankaların
kaydi para yaratması daraltılmakta buna bağlı olarak da para arzı dolaylı azaltılmış
olmaktadır. (D) (Y)
10-Aşağıdakilerden hangisi miktar teorisinin varsayımlarından değildir?
a)Para, sadece mübadele amaçlı talep edilmektedir.
b)Para miktarındaki değişmeler üretim ve istihdam düzeyini etkilemez
c) Para hem mübadele hem de spekülasyon amaçlı talep edilmektedir.
d)Para, ekonomideki nispi fiyatları etkilemez.
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Cevaplar
4.1: Piyasada tam rekabet koşullarının geçerli olması; Ücret, faiz oranı ve mal ve
hizmet fiyatlarının esnek olması; Her arzın kendi talebini yaratması
4.2: D
4.3: D
4.4: tasarruf; yatırım
4.5: para arzının arttırılması
4.6: değiştiremez; tam istihdamdadır
4.7: faiz esnekliğine; faiz oranına
4.8: D
4.9: D
4.10: c
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5. NEO-KLASİK İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde neo-klasik teorinin işleyişi, neo-klasik okullar (Avusturya okulu, Lozan
okulu, Cambridge okulu ve İsveç okulu), neo-klasik teoride yatırım, büyüme ve enflasyon
konuları işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Fayda



Marjinal Fayda



Doğal Faiz Haddi



Para Talebi



Cambridge Denklemi
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5.1. Neo-Klasik Teoriye Giriş
Neo-klasik teori, 1870’lerden 1929’lardaki dünya ekonomik krizine kadar yaklaşık
yarım yüzyıl geçerliliğini sürdüren bir teoridir. Neo-klasik teori bireyler üzerine
kurulmuştur. Neo-klasik teori, bireylerin davranışlarını kıt kaynaklar arasında alternatif
kullanımları olanlar şeklinde tanımlamaktadır.
Bireyler; aldıkları ekonomik kararlara göre yani tüketim ile ilgili karar aldıklarında
tüketici, üretim ile ilgili karar aldıklarında da üretici durumundadırlar. Birey tüketici olduğu
zaman fayda maksimizasyonu; üretici olduğu zaman da kâr maksimizasyonu yapmaktadır.
Tüketici faydasını maksimize ederken tüketim malları arasında bu faydayı paylaştırarak
seçimini yapmakta üretici de tüketicinin bu seçimine göre üretimini gerçekleştirmektedir.
Yani tüketici kararları; üreticinin, üretim kararlarını doğrudan etkilemektedir. Bir başka
ifade ile talebi belirleyen faktör ‘fayda’ olmaktadır.
Tüketimin birincil, üretimin ikincil bir faktör olduğu neo-klasik teoride üretim
maliyeti

kavramı

yerini,

alternatif

maliyet

ve

fırsat

maliyetine

bırakmaktadır

(Akyüz,1977:94). Bir başka ifade ile üretilen malların fiyatları belirlenirken, alternatif
maliyet ile fırsat maliyetleri göz önüne alınarak tüketicilere yansıtılmaktadır. Ayrıca Neoklasik teori, piyasalar da dengenin sağlanabilmesi için mutlaka kamu ekonomisine gerek
olduğunu savunmaktadır.

5.1.1. Neo-Klasik Okullar
Neo-klasik teori homojen karakterli bir teori değildir. Neo-klasik teoriyi oluşturan
iktisatçılar arasında kişisel ve doktrin olarak görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Ama bu kişisel
ve doktrin olarak görüş ayrılıkları arasında belli bir sürekliliğin var olduğu söylenebilir. Neoklasik teorideki iktisatçılar dört okul etrafında toplanabilir. Bunlar;
-Avusturya okulu
-Lozan okulu
-Cambridge okulu
-İsveç okulu’dur.

5.1.1.1. Avusturya Okulu
Avusturya okuluna marjinalistler de denmektedir. Bu okulun genel görüşleri içinde
en belirgin olanı talebe önem vermeleridir. Tüketicinin davranışları malın değerinin
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açıklanmasında önemli bir faktör olmaktadır. Malın değerinin olabilmesi için öncelikle
faydasının daha sonra da talebinin olması gerekmektedir. Burada belirtilen fayda, bir malın
son biriminin faydası yani ‘marjinal fayda’ dır. Malların değeri, malların faydalarına bağlı
subjektif bir unsurdur. Bir birim malın toplam faydası;
x1+x2+x3+.......+xn
dir. Malın toplam değeri ise;
n.xn
dir. Bir malın miktarı arttıkça marjinal faydası azalmakta ve malın değeri düşmekte fakat
toplam faydası artmaktadır. Bir malın miktarı azaldıkça marjinal faydası ve malın değeri
artmakta ama toplam faydası azalmaktadır.
Avusturya okulunun en önemli iktisatçısı K. Menger’dir. Diğer önemli iktisatçıları
ise F.V. Wieser, E.V. Böhm-Bawerk, J. Schumpeter, L.V. Mises ve F.V. Hayek’dir.
Menger; ihtiyaç tatmini, fayda ve değer kavramlarını öncelikle incelemiştir. Ona göre
malların değeri bireylerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre değişmektedir. Zaman, psikoloji,
ihtiyacın şiddeti, gelenekler, gelir seviyesi, kültür seviyesi ve malın miktarı değer üzerinde
önemli etkiye sahip bulunmaktadır. Değer, tüketicinin fayda derecesine bakarak bir mala
verdiği önemi göstermektedir.
Menger malları iki türde incelemiştir. Bunlar tüketim malları ve üretim mallarıdır.
İki türde incelemesinin nedeni ise tüketim ve üretim mallarının değerlerini birbirleri ile
karşılaştırarak, marjinal fayda ile değeri açıklamaktır.

5.1.1.2. Lozan Okulu
Lozan okulunun iki tane önemli iktisatçısı bulunmaktadır. Bunlar Leon Walras ve
Vilfredo Pareto’dur. Her iki iktisatçı da genel denge analizi üzerinde çalışmışlardır. Walras,
Lozan ekolünün kurucusu olarak tanınmaktadır. İktisadi olayların birbirine bağlı olduğunu
söyleyen Warlas, teorik iktisadın gelişmesine de önemli katkılarda bulunmuştur. Matematiği
iktisat bilimine ilk uygulayan kişi durumundadır.
Walras’a göre fayda, mal miktarının azalan bir fonksiyonudur. Yani mal miktarı
artarken fayda azalmakta, mal miktarı azalırken de fayda artmaktadır. Walras değeri, iki
faktöre bağlamaktadır. Birincisi nadirlik kavramı ikincisi ise faydadır. Bir mal, nadir ve
faydalı olduğu taktir de servetin bir unsuru olmaktadır.
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Walras piyasayı iki türde incelemiştir. Bunlar üretim faktörleri piyasası ve tüketim
malları piyasasıdır. Bu iki piyasa arasında girişimci, bir denge kurmaktadır. Yani üretim
faktörleri piyasasında alıcı, tüketim malları piyasasında satıcı durumundaki girişimci, üretim
miktarını ve üretimin yönünü belirlemektedir. Girişimci tüketim aracılığı ile tasarrufları ve
sermaye birikimini etkilemektedir. Tüketim arttığında tasarruflar ve sermaye birikimi
azalmakta veya tüketim azaldığında tasarruflar ve sermaye birikimi artmaktadır. Ayrıca
Walras’a göre para talebi mallara olan dolaylı bir taleptir. Yani bireyler cari işlemleri için
para talep etmektedirler.
Pareto ise; tercihleri, objektif temellere dayandırarak incelemiş ve faydanın
ölçülemeyeceğini belirtmiştir. Fayda yerine ofelimite (bir bireyin; arzuladığı malı ilk defa
elde etmesi veya sahip olduğu malın miktarına yeni ilaveler yapması ile sağlayacağı tatmin
duygusu, fayda derecesi) kavramını kullanmıştır. Ona göre iki malın faydası birbirine eşit
ise o iki mal birbirine eşittir ve tüketici aynı tatmin derecesinde kalabilmek için iki maldan
birinin miktarını değiştirmeyecektir.

5.1.1.3. Cambridge Okulu
Cambridge okulu sayesinde neo-klasik teori, bulunduğu zamanın en üst seviyesine
çıkmıştır. Bu okulun en önemli iktisatçıları Alfred Marshall, Arthur C.Pigou ve John Bates
Clark’tır.
Marshall, klasik teori ile Avusturya ekolü arasında bir sentez kurmuştur. Fayda ve
maliyeti bir arada ele almıştır. Fayda talep tarafında subjektif, maliyet ise arz tarafında
objektif bir unsurdur. Fiyatı; fayda ile maliyet birlikte belirlemektedir. Marshall, kısmi denge
analizi yapmıştır ve analizlerine dönem kavramını getirmiştir. Ona göre dönem, kısa ve uzun
dönemdir. Fiyat; kısa dönemde talep değişmelerinden, uzun dönemde ise arz
değişmelerinden etkilenmektedir. Marshall, talebe çok önem vermekte ve buna bağlı olarak
ilk defa talep elastikiyetinden bahsetmektedir. Aynı zamanda, zaman faktörüne de dikkat
çekmektedir.
Pigou ise servet ile refah kavramlarını birbirinden ayırmıştır. Ona göre refah, fayda
derecesinin maksimum noktaya ulaşmasıdır. Yani bireylerin refahı, milli gelire ve milli
gelirin dağılım biçimine bağlı olmaktadır. Bu nedenle verimli üretim ve adil gelir dağılımı
üzerinde durmuş ve bunları yerine getirebilmek için iktisadi müdahale ve sosyal politika gibi
araçlara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.
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Clark’a göre ise, üretim faktörlerinin fiyatı veya geliri, her birinin marjinal
verimliliğine bağlı bulunmaktadır. Marjinal verimlilik, milli gelirin dağılımında önemli bir
faktör haline gelmektedir. Marjinal faydanın da sadece kullanılan mal miktarındaki sayısal
artış olmadığını aynı zamanda artan malın kalitesinin de önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Ona göre mal ve hizmetler tek bir faydadan oluşmamaktadır.

5.1.1.4. İsveç Okulu
İsveç ekolünün kurucusu Knut Wicksell’dir. Bu ekolün diğer önemli iktisatçıları
Cassel (para teorisine katkılarda bulunmuştur), Gustav Myrdal (ilk kez planlanan-exante ve
gerçekleşen-expost yatırım ayırımını yapan iktisatçıdır), Bertil Ohlin’dir (mukayeseli
üstünlük teoremini genelleştirmiş ve dış ticaret yolu ile faktör fiyatlarının eşitleneceğini
savunmuştur) (Alkin,1984:490).
Wicksell, para ile üretim arasındaki ilişkileri açıklamıştır. Ona göre, para arzının
artması piyasa faiz oranını düşürerek yatırımların artmasını sağlamakta ve bununla birlikte
üretim hacminde değişme meydana getirmektedir. Üretim hacminin değişmesi ile toplam
talep de değişmekte ve bu yolla genel fiyat seviyesi de etkilenmektedir. Wicksell iki faiz
tipinden bahsetmektedir. Bunlar doğal faiz oranı (cari faiz oranı) ile piyasa faiz oranıdır.
Doğal faiz oranı, tasarrufları ve yatırımları eşit kılan faizdir. Tasarruflar, doğal faiz oranının
bir fonksiyonudur. Piyasa faiz oranı ise para arz ve talebine göre belirlenmektedir. Yani
piyasa faiz oranının sınırı, kullanılan paranın fiyatıdır ve doğal faiz oranını dengeye
ulaştırmaktadır (Barda,1989:54). Wicksell, doğal faiz oranı ile piyasa faiz oranı arasındaki
farkların konjonktür dalgalanmalarına neden olacağını savunmuştur (Alkin,1984:490).
Ekonomik dengenin bir kere bozuldu mu bir daha tekrar eski haline gelmesinin imkansız
olduğunu söylemektedir. Ayrıca bazı konularda devlet müdahalesine taraftar olan Wicksell,
kamusal hizmetlerin toplam maliyet esasına göre değil marjinal maliyet ilkesine göre
fiyatlandırılması gerektiğini öne sürmektedir (Savaş,1999:711). Wicksell, para ile üretim
ayırımından uzaklaşmak istemiş olmasına rağmen klasik teorinin etkisi altında kalmıştır.

5.1.2. Neo-Klasik İktisat Politikası
5.1.2.1. Yatırım Politikası
Neo-klasik teoride yatırım, reel olarak ele alınmaktadır. Bireyler, doğal faiz oranını
dikkate alarak gelirlerini tasarruf ve tüketim olarak ikiye ayırmaktadırlar. Bireyler tasarruf
miktarı kadar tüketimlerini geleceğe ertelemişlerdir. Bireylerin tasarruf yapmaktaki
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amaçları, reel faiz geliri ile uzun dönemde daha çok tüketim yapmaktır. Buradaki doğal faiz
oranı, cari tüketim ile gelecek dönem tüketimini eşitlemektedir. Neo-klasik teoride
tasarruflar doğal faiz oranının artan fonksiyonudur. Doğal faiz oranı arttıkça tasarruf miktarı
da artmaktadır. Tasarruf fonksiyonu;
S=f(i)

f10

dir. Neo-klasik teoride, tasarrufların oluşması ile yatırımlar ortaya çıkmaktadır. Yatırımlar
ise faiz oranının azalan fonksiyonudur. Yatırım fonksiyonu;
I=f(i) f10
dir. Faiz oranı arttıkça yatırımlar azalmakta, faiz oranı azaldıkça yatırımlar artmaktadır.
Tasarruflar ile yatırımlar doğal faiz oranı seviyesinde dengeye gelmektedirler. Böylece neoklasik teoride toplam tasarruflar toplam yatırımlara eşitlenmektedir.
Girişimciler, yatırımlardan elde ettikleri gelir ile tasarruf sahiplerine faiz borçlarını
ödemektedirler. Azalan marjinal verimler kanunu gereği yatırımlar arttıkça verimlilik
düşeceği için girişimciler yeni yatırımlar yapmak için daha düşük doğal faiz oranından
borçlanabileceklerdir. Bu durum faiz oranı düştükçe yatırım hacminin artmasına yol
açmaktadır.
Ekonomi, neo-klasik teoride tam istihdam dengesinde devamlı bir gelişme
gösterebilmektedir. Bu gelişme için sermaye birikiminin sağlanması şartı bulunmaktadır.
Sermaye birikimi sağlanırken herhangi bir yatırım-tasarruf eşitsizliği söz konusu
olmamaktadır. Yalnız sermaye birikimi için yatırımların artması gerekmekte ve bu durumda
da neo-klasik teoriye göre doğal faiz oranının düşmesi gerekmektedir. Doğal faiz oranındaki
bu düşüş neo-klasik teoriye göre çok az miktarda olacaktır (bu faiz oranının düşüşünün az
olmasının nedeni nüfus ve teknik bilgi seviyesinin veri kabul edilip para arzının sabit
varsayıldığı durum için geçerlidir). Çünkü yatırım seviyesi ne olursa olsun ekonomide
mevcut bulunan toplam sermaye stokuna kıyasla çok küçüktür ve yatırım fonksiyonunun
faiz esnekliği de yüksek kabul edilmektedir ki A. Marshall faiz oranı sıfıra düşse dahi bir
miktar tasarruf yapılacağına inanmaktadır (Hiç,1988:62).
Neo-klasik teorinin Cambridge ekolünün temsilcilerinden olan A.C.Pigou ise
tasarrufların, faiz oranı ile halkın elinde bulundurduğu nakit rezervlerin bir fonksiyonu
olduğunu belirtmektedir. Tasarrufları yalnız faiz oranına bağlamamaktadır. Bunu açıklarken
de fiyatlar genel seviyesinin düşmesi ile halkın elinde bulundurduğu nakit rezerv
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seviyelerinin reel değerlerinin artacağını da ifade etmektedir. Bu durumda bireylerin satın
alma güçleri, ellerinde daha az nakit rezerv tutarak aynı satın alma gücüne sahip
olabildiklerinden tüketim harcamaları artacak ve nakit tasarruf miktarı azalmış olacaktır.
Tasarruf miktarının azalması ile yatırım-tasarruf eşitliği başka bir noktada sağlanabilecektir.
Yalnız Pigou’nun bu varsayımı diğer iktisatçılar tarafından pek önemsenmemiştir.
İsveç ekolü temsilcilerinden olan Wicksell ise tasarruf ve yatırım arasındaki denge
faiz oranının oluşamayacağını anlatmaktadır. Çünkü bankalar, değişik piyasa şartlarına
şiddetli bir biçimde tepki göstermekte yatırım-tasarruf denge düzeyinin nerede
gerçekleşeceğini bilememektedirler. Ayrıca bankalar faiz oranını belirleyen rekabetten çok
örf ve adetlere güven duymaktadırlar (Orhan,1995:14). Bu nedenler ile Wicksell daha
önceki bölümlerde bahsedildiği gibi iki tip faiz kavramından söz etmektedir.
Wicksell’e göre yatırım, doğal faiz oranının bir fonksiyonudur ve yatırım-tasarruf
eşitliği doğal faiz oranın da gerçekleşmektedir. Piyasa faiz oranı, doğal faiz oranının altına
düştüğü zaman yatırımlar artacak, fiyatlar genel seviyesi yükselecek ve kârlar artacaktır.
Ama uzun dönemde yeni girişimcilerin ortaya çıkması kârları azaltıp yatırım hacmini
düşürerek durgunluğa neden olacaktır. Wicksell, yatırım yapacak girişimcilerin yatırıma
harcayacağı sermayenin getirisi olan kârın doğal faiz oranından büyük olması durumunda
yatırıma gideceklerini belirtmektedir.

5.1.2.2. Büyüme Politikası
Neo-klasik teoride büyüme ile ilgili gelişmeler 1956’lı yıllarda M. Solow, T.W.
Swan ve J.E. Meade tarafından gerçekleştirilmiştir. Neo-klasik iktisatçılar, geliştirdikleri
teorilerle ekonominin devamlı olarak büyüyeceğini ve bu büyümenin istikrarlı bir büyüme
olacağını yani denge durumundan ayrılmalar olsa bile ekonominin kendiliğinden tekrar eski
büyüme hızına döneceğini kanıtlamaya çalışmışlardır (Savaş,1999:852). Bu çalışmalarında
piyasaların tam rekabet şartları altında tam istihdam dengesinde olduğunu varsaymışlardır.
Neo-klasik büyüme modelleri sermaye birikimine ve verimliliğe dayanmaktadır. Bu
noktadan hareketle üretimde emek birimi başına girdiyi ve çıktıyı göz önüne almaktadırlar.
Bu şekilde kişi başına sermaye birikiminin artması aynı zamanda kişi başına reel geliri de
arttırmaktadır ki bu gelişme büyüme hızına yansımaktadır.
Neo-klasik büyüme modellerinde aynı zamanda faktörler arası ikâme olabileceği
belirtilmektedir. Bir başka ifade ile sermaye ile emek arasında değişim söz konusu
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olabilmektedir ve birbirlerinin yerine kullanılabilmeleri mümkün kılınmaktadır. Bu değişim
neo-klasik büyüme modellerinde nüfus artış hızına verilen önemi göstermektedir. Fakat
nüfus

artış

hızı

modellerinde

teknolojik

gelişme

ile

ancak

büyümeye

katkı

sağlanabilmektedir. Bir başka ifade ile neo-klasik büyüme modellerinde nüfus artış hızı ile
teknolojik gelişme, büyüme hızını arttırmaktadır. Fakat bu modellere göre büyüme hızının
artması hem nüfus artış hızını hem de teknolojik gelişmeyi etkilememektedir.

5.1.2.3. Enflasyon Politikası
Neo-klasik teoride enflasyon, paranın miktar teorisi ile açıklanmıştır. Buna göre;
genel

fiyat

seviyesi,

para

stok

seviyesi

tarafından

belirlenmektedir

(Andrej-

Marko,1997:381-394). Neo-klasik teoride miktar teorisine yeni bir şekil veren cambridge
ekolü, cambridge denklemi ile miktar teorisini açıklamaktadır.
Cambridge denkleminde para talebine daha çok önem verilmektedir. Paranın, para
olarak değeri söz konusudur. Cambridge denklemi;
Ms=k.P.Q
dir. Buradaki ‘k’, fisher denklemindeki paranın tedavül hızının tersidir. Yani para stokunun
toplam gelire bölümüdür ve k’nın büyüklüğü bireylerin alışkanlıklarına ve davranışlarına
bağlı olmaktadır. Denklemin sol tarafı para arzını (Ms), sağ tarafı da nominal para talebini
(k.P.Q) göstermektedir. Denklem;
P=Ms/k.Q
olarak da ifade edilmektedir. Burada (k.Q) reel para talebini ifade etmektedir. Reel para
talebi sabitken para arzı artarsa fiyatlar genel seviyesi de aynı yön ve ölçüde artmaktadır.
Yani bu denklemde reel para talebi sabit varsayılmaktadır. Para arzındaki bir artış üretimi
arttırmamakta doğrudan harcamaları etkilemekte ve fiyatlar genel seviyesini yükselterek
enflasyona neden olmaktadır.
Wicksell’e göre ekonominin toplam üretkenliğinden para arzına paralel bir artış
olması durumu hariç para arzındaki herhangi bir artış mutlak olarak enflasyona neden
olmaktadır. Para arzındaki artış sadece bankaların işletmelere ya da hükümete ödünç vermesi
yolu ile değil merkez bankasının açık piyasa işlemleri ile tahvil alımları durumunda bile
enflasyona neden olmaktadır (Orhan,1995:29-30). Wicksell aynı zamanda para arzındaki
bir artışın piyasa faiz oranını düşüreceğini ve piyasa faiz oranının doğal faiz oranı
seviyesinin altına inmesi durumunda da enflasyonun meydana geleceğini belirtmektedir.
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Yani piyasa faiz oranı, doğal faiz oranı seviyesinin altına indiği zaman tasarruflar azalmakta,
tüketim artmakta, girişimcilerin kâr oranları yükselmekte ve yatırımların uyarılması ile
fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde neo-klasik teori işlenmiştir. Özellikle neo-klasik teorinin dört akımını
ifade eden neo-klasik okullar; Avusturya okulu, Lozan okulu, Cambridge okulu ve İsveç
okulu ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Daha sonrada neo-klasik teorinin yatırım, büyüme ve
enflasyon konuları ile ilgili görüşleri verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Wicksell’e göre iki tip faiz bulunmaktadır. Bunlar ……………………. ve
…………………….
2-Neo-klasiklere göre yatırım yapacak girişimcilerin yatırıma harcayacağı
sermayenin getirisi olan kârın doğal faiz oranından büyük olması durumunda yatırıma
gidilmektedir. (D) (Y)
3-Neo-klasik büyüme modelleri ……………………. ve …………………….
faktörlerine dayanmaktadır.
4-Neo-klasik teoriye göre enflasyon ……………………. ile açıklanmaktadır.
5- Wicksell’e göre para arzındaki herhangi bir artış mutlak olarak her zaman
enflasyona neden olmaktadır. (D) (Y)
6-Neo-klasik teoriye göre talebi belirleyen faktör …………………….dır ve buna
bağlı olarak neo-klasik teorinin temelini ……………………. ve …………………….
oluşturmaktadır.
7-Bir malın miktarı arttıkça marjinal faydası ……………………. ve malın değeri
……………………. fakat toplam faydası …………………….
8-Walras’a göre bireyler cari işlemleri için para talep etmektedirler. (D) (Y)
9-Neo-klasik teoride tasarruflar doğal faiz oranının azalan fonksiyonu, yatırımlar ise
faiz oranının artan fonksiyonu olup tasarruflar ile yatırımlar doğal faiz oranı seviyesinde
dengeye gelmektedirler. (D) (Y)
10-Fiyatın kısa dönemde talep değişmelerinden, uzun dönemde ise arz
değişmelerinden etkilendiğini belirten ve ilk defa talep elastikiyetinden bahseden iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pareto
b) Pigou
c) Marshall
d)Walras
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Cevaplar
5.1: doğal faiz oranı (cari faiz oranı); piyasa faiz oranıdır
5.2: D
5.3: sermaye birikimi; verimlilik
5.4: paranın miktar teorisi
5.5: Y
5.6: fayda; rasyonalite ve maksimum fayda
5.7: düşer; düşer; artar.
5.8: D
5.9: Y
5.10: c
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6. KEYNEZYEN İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde keynezyen teorinin işleyişi, emek piyasası, mal piyasası, para piyasası,
keynezyen makro model ile keynezyen teoride yatırım, büyüme ve enflasyon konuları
işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Eksik İstihdam



Toplam Talep



Beklentiler



Likidite Tuzağı



Spekülasyon Motifi
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6.1. Keynezyen Teoriye Giriş
Keynezyen teori, J. Maynard Keynes’in (1883-1946) kurduğu ve 20.yy’a damgasını
vuran bir teoridir. J. Maynard Keynes’in kendi adı ile anılan keynezyen teorinin dönüm
noktası hiç şüphesiz 1929 dünya ekonomik krizi olmaktadır. 1936 yılında Keynes, ekonomik
teori ve politika sorunlarının çözümü için ‘Genel Teori’ eserini yayınlamıştır (HigginsWrigt,1998:82-90). 1929 dünya ekonomik krizinin sona ermesinden sonra bu eserin
yayınlanmasına rağmen genel teori eseri, konjonktür dalgalanmalarının reçetesi olarak
görülmüştür. Keynes tarafından 1936 yılında sunulan analizlerin çoğu istihdamın genel
teorisi, faiz ve para ile ilgili olmuştur (William,1993:255-278). Keynes’in ‘Genel Teori’
eseri dört ana maddede özetlenebilmektedir. Bunlar;
-Para miktarının faiz oranını,
-Faiz oranının yatırımları,
-Yatırımların gelirleri,
-Gelirlerin de istihdamı belirlediği (Özgüven,1984:217) görülmektedir.
Genel teori eserinde Keynes, ekonominin talep yönüne önem vermekte ve arzın talep
tarafından kontrol edildiğini belirtmektedir. Keynes’in iktisadi analizi; işsizlik, durgunluk
ve enflasyona neden olan toplam yurtiçi üretimin satın alma miktarındaki dalgalanmalar
üzerinde yoğunlaşmaktadır (Hyman,1997:598). Keynes’in temel amacı yaşadığı dönemin
güncel ekonomik sorunlarına çözüm önerileri getirmektir. Keynes bu amaçla iktisat
politikalarının halka dönük olmasını sağlamıştır. Bireyleri değil, toplumu incelemiş ve
değerlendirmiştir. Teorileri ile devletlerin iktisat politikalarına yön vermiştir.

6.1.1. Keynezyen Teorinin İşleyişi
Keynezyen teoride piyasalar arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır.
Piyasalar arasındaki bu etkileşim ile makro değişkenlerin keynezyen teoride işlevleri
artmaktadır. Keynezyen teoride, klasik ve neo-klasik teoride olduğu gibi ekonomi tam
istihdam denge seviyesinde olmayıp eksik istihdam söz konusudur. Bunun nedeni nominal
GSMH’daki her değişmeye tam olarak cevap verecek kadar fiyatların esnek olmamasıdır.
Bu nedenle mal ve hizmetler için harcamaların yetersizliği yani toplam talepteki yetersizlik
ekonomide eksik istihdam dengesini meydana getirmektedir. Keynezyen teoride eksik
istihdamı ortadan kaldırabilmek için toplam talep arttırılmalıdır.
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Toplam talep; özel tüketim, özel yatırım, devlet harcamaları ve net ihracattan toplam
arz ise; üretim fonksiyonu ve emek piyasasından oluşmaktadır. Toplam talebi toplam arza
eşitleyebilmek için ise para ve maliye politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Keynezyen teoride, piyasalar arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Bu
nedenle keynezyen teoride emek, mal ve para piyasaları ayrı ayrı incelenecek ve daha sonra
bir bütün olarak ele alınacaktır.

6.1.1.1. Emek Piyasası
Kısa vade de sermaye miktarı sabit olduğundan üretim istihdam düzeyine bağlıdır:
Y=f(L)
Azalan verimler kanunu gereğince yalnız emek girdisini (L) arttırarak üretimi (Y)
arttırmak istediğimizde emeğin marjinal verimliliğinin düştüğü görülmektedir. Bu neden ile
daha fazla emek talebi reel ücretlerin düşmesi ile ancak olanak dahiline girmektedir
(Unay,1999:359). Emek talebi ise reel ücretin azalan bir fonksiyonudur. Emek talebi
fonksiyonu;
LD=f(W/P) f1 <0
dır. Keynezyen teoride girişimci emek talebini emeğin marjinal verimine göre kâr
maksimizasyon amaçlı yapmaktadır.
Keynezyen teoride emek arzı ise iki şekilde meydana gelmektedir.


Parasal ücretlerin azalma yönünde esnek olmaması (para aldatmacası),



Emek arzının reel ücrete bağlı olması.

Emek arzının bu iki şekli keynezyen teoride birbirinin alternatifi olarak
görülmektedir. Parasal ücretlerin azalma yönünde esnek olmaması keynezyen teoride emek
arzının parasal ücretlere bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda emek arzı parasal
ücretlerin artan bir fonksiyonu olmaktadır. Emek arzı fonksiyonu;
LS=f(W) f1>0
dır. Emek arzı sahipleri, emek piyasasında LS=f(W) fonksiyonu geçerli ise para
aldatmacasına düşmüşlerdir. Yani emek arzı sahipleri, parasal ücretlerin azaltılmasına tepki
gösterirken fiyatlar genel düzeyinin artmasına tepki göstermediklerinden emek piyasasında
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reel ücretlerin seviyesi düşmüş olmaktadır. Bu durumda emek piyasasında istek dışı işsizlik
ortaya çıkmaktadır.

(W/P)

Grafik. 5
Ls0 = f(W)
Z

Ls1= f(W)

A

(W/P)0
B
(W/P)1

LD

0

LD, LS
L1

L0

Grafik-5’de görüldüğü gibi (W/P)0 reel ücret seviyesinde emek arzı (0L0)’dır ve yatay
bir durumdadır. Tam istihdam noktasına gelindikten sonra (L0) bu ücret düzeyinde emek arzı
duracak ve parasal ücretlerin artması ile tekrar emek arzı yükselecektir. (A) noktasından
sonra emek arz doğrusu (LS0) bir büküm halini alacaktır. (Z) noktası ise, emek arz ve
talebinin kesiştiği istihdam düzeyinin belirlendiği denge noktasıdır. Bu denge noktası (L1)
seviyesindeki eksik istihdam denge noktası olmaktadır. Çünkü (L0-L1) farkı kadar bireyler
(W/P)0 reel ücret seviyesinde çalışmak istemekte ama iş bulamamaktadır. Yani (L0-L1) istek
dışı işsizliktir. Eğer emek talebi eğrisi, emek arzı eğrisini (A) noktasında kesmiş olsaydı tam
istihdam dengesi söz konusu olacaktı. Tam istihdam dengesinin tekrar kurulabilmesi için
keynezyen teoride toplam talebin arttırılması gerekmektedir. Toplam talep arttırıldığı zaman
fiyatlar genel seviyesi yükselmekte ve reel ücretler (W/P)1 seviyesine düşmektedir. Bu
durumda emek arzı eğrisi de (W/P)1 seviyesine alçalmakta ve yeni denge (B) noktasında
oluşmaktadır. (B) noktasındaki yeni denge tam istihdam dengesidir. Keynes, genel teori
eserinde tam istihdam dengesinin özel bir durum olduğunu belirtmektedir (Arestis-DunnSawyer,1999:527-550). Emek arzının reel ücrete bağlı olması ise aşağıdaki fonksiyonla
ifade edilmektedir.
LS=f(W/P)

f1>0

Yani emek arzı, reel ücretin artan bir fonksiyonudur. Emek piyasasında LS=f(W/P)
fonksiyonu geçerli ise parasal ücretler keynezyen teoriye göre esnektir. Emek arzı sahipleri
parasal ücretleri belirlerken reel ücreti arttırmak veya aynen korumayı amaçlarlar ise parasal
ücret artışları fiyatlar genel düzeyi artışlarını belli bir gecikme ile izleyecektir. Fakat
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keynezyen teori, bu durumda emek piyasasında tam istihdam denge noktasına
ulaşılamayacağı söylenmektedir.
Grafik-6’da y0 milli gelir düzeyinde toplam talebin toplam arza eşit olduğu A paneli,
(L1–L0) farkı kadar istek dışı işsizliğin olduğu B paneli görülmektedir. Şeklin B panelinde,
emek arzı emek talebinden büyük olduğu için fiyatlar genel düzeyi sabitken parasal ücretler
düşecek, bu düşüş reel ücreti dolayısı ile üretimin marjinal maliyetini azaltacağı için emek
talebi artacak ve emek piyasası tam istihdam dengesine ulaşacaktır. Ekonominin tam
istihdam seviyesine gelmesi ile üretim artacak ve toplam arz da milli gelir seviyesini y0’dan
y1’e yükseltecektir.
Keynezyen teori üretimde meydana gelen bu artışın sadece bir kısmının
tüketileceğini belirtmektedir. Yani parasal ücretlerin düşmesi ile istihdamın artması ve buna
bağlı olarak toplam arz artışı, toplam talepte aynı oranda bir artışla karşılanamayacağını
Grafik-6’daki

A

panelindeki

mal

piyasasındaki

dengenin

sürekli

bir

biçimde

kurulamayacağını söylemektedir. Milli gelir seviyesi y0’dan y1’e çıktığı zaman, marjinal
tüketim eğilimi birden küçük olduğu için üretimde meydana gelen artışın sadece bir kısmı
tüketilecek, bir kısmı da (şekildeki AB kadar) stok artışına dönüşecektir (Savaş,1984:47). Bu
stok artışı ve ekonomideki dalgalanmalardan dolayı üreticiler üretimi kısma yoluna
gideceklerdir (Atkinson-Olesan,1998:1019-1031). Üretimin azalması ile istihdam seviyesi
de azalacak ve milli gelir seviyesi y1’den y0’a, istihdam seviyesi de L1’den L0’a tekrar
gerileyecektir.
Sonuç olarak; keynezyen teoride emek piyasasında emek arzının reel ücretin artan
bir fonksiyonu olması veya parasal ücretlerin esnek olması mal piyasası da göz önüne
alındığında istihdamın ancak geçici sürelerle artabileceğini istihdamın bu artış esnasında yol
açtığı üretim artışı toplam talep tarafından karşılanmıyor ise; stok artışına fiyatlar genel
seviyesinin, üretimin ve istihdamın düşmesine neden olacaktır.
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Grafik.6
C,I

(A)

A

C,I

B
45°

(W/P)

Y
y0

(W/P)0

y1

(B)

LS=f(W/P)

(W/P)1
LD=f(W/P)
0

LD, LS
L0

L1

6.1.1.2. Mal Piyasası
Keynezyen teoride tüketim, milli gelirin artan bir fonksiyonudur:
C=f(Y) f1>0
Ancak tüketimdeki artış oranı, milli gelir düzeyindeki artış oranından az olmaktadır.
Milli gelir düzeyindeki artış ile tüketimdeki artış oranı arasında belli bir süre bulunmakta bir
başka bir ifade ile bireyler, gelirleri arttığında tüketimlerini hemen arttırmamakta belli bir
süre bekledikten sonra tüketimlerini arttırmaktadırlar. Keynezyen teoride tüketim
fonksiyonunu;
C=C0+cY
olarak da yazabiliriz. Burada (C0) otonom tüketim harcamalarını, (c) ise marjinal tüketim
eğilimi göstermektedir. Keynes, otonom tüketim harcamalarını, gelirden bağımsız tüketim
harcamaları olarak tanımlamaktadır. Marjinal tüketim eğilimi ise (0<c<1) arasındadır. Milli
gelir seviyesi arttıkça ortalama tüketim eğilimi azalacaktır. Uzun dönemde marjinal tüketim
eğilimi sabit kalırken milli gelir seviyesi yanında servet de tüketimi etkileyecektir.

Gelirin tüketimden geriye kalan kısmı tasarrufları oluşturmaktadır. Bir başka ifade
ile tasarruflar, milli gelirin artan bir fonksiyonudur ve;
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S=f(Y) f1>0
olarak sembolize edilmektedir. Keynezyen teoride tasarruf fonksiyonu;
S=-S0+sY
olarak da ifade edilmektedir. Buradaki (-S0) otonom tüketim harcamalarının tasarruf
fonksiyonundaki aldığı konumdur. (s) ise, marjinal tasarruf eğilimini göstermekte aynı
zamanda (1-c) olup marjinal gelirin tüketilmeyen kısmını belirtmektedir.
Keynezyen teoride yatırım fonksiyonu ise;
I=f(i) f1<0
dir. Yani yatırımlar, faiz oranının azalan bir fonksiyonudurlar. Keynes, faiz oranı ile yatırım
talebi arasında ters orantı olduğunu belirtmekte (Rotheim,1998:355-389) ve faiz oranının
mal piyasasında tasarruflar ve yatırımlar tarafından belirlenmediğini söylemektedir. Bir
başka ifade ile faiz oranı, yatırım kararı alınmadan önce belirlenmektedir.

Keynezyen teoride yatırım kararında üç faktör rol oynamaktadır. Bunlar;


Faiz oranı,



Sermayenin marjinal etkinliği,



Beklentilerdir.

Keynezyen teoride mal piyasasındaki (toplam arz = toplam talep) denge koşulu;
Y=C(Y)+I(i) c´ >0

I´<0

veya;
S(Y)=I(i) S´>0

I´>0

olacaktır. Birinci denklem toplam arzın toplam talebe eşit olduğunu ikinci denklem
ise milli gelir seviyesi denge koşulunun tasarruf-yatırım eşitliğinden meydana geleceğini
göstermektedir. Yani faiz oranı seviyesi düştükçe önce yatırımlar daha sonra da milli gelir
seviyesi artmaktadır. Milli gelir seviyesinin artması ile keynezyen teoride sermaye birikimi
özel kesim tarafından yönlendirilmekte harcamalar ‘yatırım’ adı altında yapılmakta ve bu
yatırım harcamalarının kaynağını da tasarruflar oluşturmaktadır (Palley,1998:93-111).
Keynes, klasik teorinin say yasasının bir sonucu olarak, tasarruf yapma eğilimindeki bir
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artışın yatırım yapma eğilimindeki bir artışa eşdeğer olacağını belirtmektedir. Bunun
gerçekleşmesi ile tüketim talebindeki azalma yatırım talebindeki bir artışa eşit olacak ve bu
da tam istihdam arzında bir artışa neden olacaktır (Eckalbar,1997:123-135). Burada dikkat
edilmesi gereken nokta keynezyen teoride faiz oranının mal piyasasında değil para
piyasasında belirlendiğidir.

6.1.1.3. Para Piyasası
Keynezyen teoride para piyasasında para talebi üç faktöre bağlı bulunmaktadır:


İşlem motifi,



İhtiyat motifi,



Spekülasyon motifi.

İşlem motifi, bireylerin günlük harcamaları için talep ettikleri para miktarıdır. İhtiyat
motifi ise, bireylerin ihtiyat amacı ile atıl fon olarak talep ettikleri para miktarıdır. İşlem ve
ihtiyat motifleri ile milli gelir düzeyi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Milli gelir
düzeyi arttıkça bireylerin işlem ve ihtiyat amaçlı para talepleri yükselmektedir. Fonksiyon
olarak gösterildiğinde;
MD=f1(Y)

f1>0

elde edilmektedir. Spekülasyon motifi ise bireylerin fırsatlardan yararlanmak amacı ile
ellerinde hazır olarak bulundurmak için talep ettikleri para miktarıdır. Spekülasyon
motifinde; para, bir aktif değer olarak ele alınmakta başka mali araçların alınıp satılması için
kullanılmakta, işlem (Ertuğrul,1992:99) ve ihtiyat amaçlı kullanılmamaktadır. Spekülasyon
amaçlı para talebi, faiz oranına bağlıdır. Fonksiyon olarak;
MD=f2(i) f2<0
gibi ifade edilmektedir. Yani faiz oranı yükseldiğinde spekülasyon amaçlı para talebi
azalmakta faiz oranı azaldığında spekülasyon amaçlı para talebi artmaktadır. Bir başka ifade
ile işlem amaçlı para talebi milli gelir düzeyine spekülasyon amaçlı para talebi faiz oranına
bağlı olduğundan keynezyen teoride yukarıdaki iki fonksiyonun toplamı para talebi
fonksiyonunu oluşturmaktadır. Fonksiyon;
MD=f1(Y)+f2(i) f1> 0 f2<0
olmaktadır. Keynezyen teoride para talebini, milli gelir düzeyi ve faiz oranı belirlemektedir.
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Keynezyen teoride para arzı ise dışsal bir değişken olup devlet ve bankacılık sistemi
tarafından belirlenmektedir. Keynezyen teoride para arzı daima para talebine eşittir. Para
arzı piyasalardan kaynaklanan baskılar sonucu genişlemektedir. Yalnız keynezyen teoride
para arzının genişlemesi için ekonomide bir atıl kapasitenin olması gerekmektedir. Para
arzının genişlemesi ile ekonomide faiz oranı düşmektedir. Bunun nedeni ise keynezyen
teoride faizin parasal bir olay olmasıdır. Para arzının genişlemesi ile ekonomide oluşan ek
para miktarı tahvil piyasasına yönelecektir. Çünkü para arzı ile finansal aktifler arasında
kuvvetli bir ikame ilişkisi bulunmaktadır. Ekonomide oluşan ek para miktarının tahvil
piyasasına yönelmesi ile tahvil fiyatları artacak ve buna bağlı olarak faiz oranı düşecektir.
Artan tahvil fiyatları firmaları yeni tahvil ihracına teşvik edecek ve buradan elde edilen gelir
de faiz oranının düşmesi de eklenerek yatırıma yönelecektir. Yatırımların artması gelirleri
daha da arttırarak tüketim harcamalarını yükseltecek ve toplam talep miktarının artmasını
sağlayacaktır. Keynezyen teoride bu durumda toplam talep, işlem motifi para talebi nedeni
ile arttığı için ve spekülasyon motifi ile de faiz oranı düştüğü için toplam para talebi artacak
ve daha yüksek bir miktarda para arzı ve para talebi eşitliği sağlanacaktır. Kısacası para
arzındaki bir artış faiz oranını düşürmekte yatırım harcamalarını artırmakta ve gelir düzeyi
üzerinde çok yönlü arttırıcı etkiye neden olmaktadır.
Keynezyen teoride para arzı artışı belli bir seviyeden sonra faiz oranını düşüremiyor
ise ve para arzı artışı atıl birikimlere gidiyor ise likidite tuzağından bahsedilmektedir.
Keynes’e göre, normal faiz düzeyinin yukarısında ve aşağısında hareket eden faizlerin
düşebileceği bir en alt nokta bulunmaktadır. Tahvil ihraç etmek için düşük de olsa bir faiz
ödemek gerekecektir. Çünkü kimse faiz getirmeyen tahvili satın almak istemeyecektir.
Faizin, düşebileceği bu en alt noktaya inmesi ile birlikte Keynes’e göre ekonomi likidite
tuzağına girmektedir. Böyle ortamlarda girişimcilerin kâr beklentileri çok düşük olmaktadır.
Dolayısı ile en düşük faizlerle borçlanma eğilimi içindedirler (Paya,1997:136). Likidite
tuzağı durumunda faiz oranı, para arzındaki değişimlerden etkilenmemekte ve para politikası
etkinliğini yitirmektedir.

6.1.2. Keynezyen Makro Model
Keynezyen teoride genel denge; emek, mal ve para piyasalarının birlikte ele alınması
ile gerçekleşmektedir. Keynezyen makro modeli aşağıdaki denklemler yardımı ile
açıklayabiliriz.
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Buradaki makro iktisadi değişkenlerin açıklaması da aşağıdaki gibidir:
C0 : Otonom tüketim harcamaları
c : Marjinal tüketim eğilimi
-S0: Otonom tüketim harcamalarının tasarruf fonksiyonundaki aldığı durum
s : Marjinal tasarruf eğilimi
I0 : Otonom yatırımlar
Ii : Yatırımların faize bağlı kısmı

Keynezyen Makro Model
ÜRETİM FONKSİYONU

1) Y=f (L)
2) LD=f (W/P)

f1<0

3) LS=f (W)*

f1>0

LS=f (W/P)**

f1>0

Emek Talebi

Emek Arzı
EMEK PİYASASI

4) LD = LS
5) C= C0+cY

Tüketim Fonksiyonu

6) S=-S0+Sy

Tasarruf Fonksiyonu

7) I=I0-Ir.i

Yatırım Fonksiyonu

8) Q= C+I+G
9) MD=f1(Y)+f2(i)

Mal ve Hizmetler
f1>0

f2<0

MAL PİYASASI

Para Talebi
Para Arzı

10) MS = MS

PARA PİYASASI

11) MD = MS
12) W.LD+R+P.I=P.Q+BS

Firmalar

13)P.C+P.TP+MD+BD=W.LS+R

Bireyler

14) P.G=P.TP+MS+BG

MALİ ÖZDEŞLİKLER

Kamu

*Eksik istihdam dengesinde emek arzı
**Tam istihdam dengesinde emek arzı

Yukarıdaki mali özdeşliklerdeki üç denklemi toplayarak yazıldığında;

W.LD+R+P.I+P.C+P.TP+MD+BD+P.G=P.Q+BS+W.LS+R+P.TP+MS+BG
P.Q-(P.C+P.I+P.G)=W(LD -LS)+(MD -MS)+BD -(BS +BG)
0

0

0

0

dengeye ulaşılmaktadır. Grafik-7’de ise keynezyen teorinin işleyişi incelenmektedir.
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Grafik - 7
(A)
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(W/P)0
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L1
H

L0
L2

LS
(C)

(B)
L

Grafik 7’de A kısmında para ve mal piyasaları, B kısmında üretim fonksiyonu, C
kısmında ise emek piyasası incelenmektedir. A kısmında D noktasında (i1) ile (Y1) düzeyinde
para ve mal piyasalarında denge sağlanmıştır. (Y1) düzeyi aynı zamanda fiili milli gelir
düzeyidir. B kısmında üretim fonksiyonunun yardımı ile (Y1) fiili milli gelir düzeyinde C
kısmındaki emek piyasasında oluşan denge düzeyi belirlenebilmektedir. (i1) ile (Y1)
düzeyindeki ekonomide emek piyasasında meydana gelen denge noktası (L1) seviyesidir.
(L1) seviyesi fiili istihdam düzeyi olup aynı zamanda ekonomideki eksik istihdam dengesini
göstermektedir. Tam istihdam dengesine ulaşabilmek için ya para arzı artıp faiz oranı
düşmeli yani MSMD doğrusunu, MSMD1 durumundan (IS doğrusu sabitken) sağa kaydırıp
MSMD2 doğrusu şeklini almasına neden olmasına neden olacak olaylar olmalı ya da yatırım
ve tasarruf artışı sağlanıp IS1 doğrusunun (MSMD1 doğrusu sabitken) IS2 şeklini alacak
şekilde yukarı kayması gerekmektedir (Savaş,1984:62-63). Bu olaylar sonucunda milli gelir
seviyesi (Y2) düzeyine çıkarak üretim fonksiyonu yardımı ile emek piyasasında (L0) tam
istihdam seviyesinde denge sağlanmaktadır. Bir başka ifade ile (L1) seviyesindeki eksik
istihdam dengesi ve (L1-L2) arasındaki istek dışı işsizlik yani emek arzı fazlalığı, ücretlerde
ve fiyatlar genel düzeyindeki düşüşlerin reel para arzını arttırarak faiz oranlarının azalmasına
ve buna bağlı olarak yatırımların yükselmesine ve ekonominin tam istihdam seviyesine
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ulaşmasına neden olmaktadır. Ekonominin tam istihdam dengesine ulaşabilmesi için gerekli
şart yatırımların artmasıdır. Çünkü keynezyen teoride ancak yatırım artışları reel
parametreleri etkileyebilmektedir. Eğer ekonomide yatırımlar faiz oranına karşı esnek
değilse veya likidite tuzağı mevcutsa keynezyen teoride yatırım artışı beklenememekte ve
ekonominin tam istihdam dengesine ulaşması söz konusu olamamaktadır.

6.1.3. Keynezyen İktisat Politikası
6.1.3.1. Yatırım Politikası
Keynezyen teoride yatırım önemli bir ekonomik büyüklüktür. Keynezyen makro
ekonomik dengede yatırım kilit değişkendir. Yatırımların azalma veya artması ile milli gelir
ve ona da bağlı olarak tüketim harcamalarının seviyesi belirlenmektedir. Bir başka ifade ile
toplam talepteki her değişime karşılık (yatırım harcamalarının etkisi ile) milli gelir ve
tasarruf seviyesinde de bir değişim meydana gelmektedir (Steele,1998:485-509). Ekonomik
değişkenler üzerinde çok etkin olan yatırımlara keynezyen teoride karar verilirken üç etken
dikkate alınmaktadır.


Faiz oranı,



Sermayenin marjinal etkinliği,



Beklentilerdir.

Keynezyen teoride bu üç etken, yatırımı belirleyen unsurlardır. Bu etkenler
sermayenin marjinal etkinliğini arttırarak veya azaltarak yatırım üzerinde etkili
olmaktadırlar. Keynes’e göre ekonomide yapılacak yatırım miktarını sermayenin marjinal
etkinliği (r) ile faiz oranı (i) arasındaki fark belirleyecektir. Eğer (r>i) olursa yatırım
yapılacak ve zaman içinde yatırım miktarı arttıkça (r) azalacağı için sonunda (r=i) durumuna
ulaşılacak ve yatırım yapma isteği kalmayacaktır (Savaş,1999:764). Yani yatırım kararları
sermayenin gelecekteki beklenen getirisine bağlı olmaktadır (Felderer-Homburg,1999:73).
Girişimciler için keynezyen teoride yatırım malının bugünkü getirisi değil gelecekte
sağlayacağı beklenen getirisi önemlidir. Keynes’e göre girişimcilerin geleceği tahmin etme
becerileri oldukça sınırlı olmaktadır. Çünkü onların geleceğe ait beklentileri konusunda
kendi tahminleri kadar sermaye piyasası ile ilgilenen kişilerin tahminleri de etkilidir. Keynes
sermaye piyasası ile yatırım kararları arasındaki bu ilişkiyi kapitalist sistemin en istenmeyen
tarafı olarak nitelendirmektedir (Savaş,1999:764).
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6.1.3.2. Büyüme Politikası
Keynezyen teoride büyüme, statik analiz (zaman faktörünü dikkate almadan makro
değişkenlerdeki hareketlerin etkilerini çözümlemeye çalışan analiz) çerçevesinde
yorumlanmaktadır. Keynezyen teoride ekonominin durgunluk halinin sona ermesi
ekonominin büyümesine, ekonominin büyümeye başlaması da toplam talep ve yatırımlara
bağlı bulunmaktadır.
Keynezyen teoride ekonominin durgunluk halinden kurtulabilmesi için toplam
talebin genişletilmesi gerekmektedir. Genişleyen toplam talep hem ekonomideki stokları
eritecek hem de yeni yatırımlara gidilmesini sağlayacaktır. Yeni yatırımların yapılması
ekonomide reel büyüme sağlayacaktır. Aynı zamanda eksik istihdam dengesinden ekonomi
tam istihdam dengesine doğru yönelecektir.
Keynezyen teoride büyüme için uyarılmış yatırımlar kadar otonom yatırımlar da çok
önem arz etmektedir. Otonom yatırımlardaki bir artış ekonomide bir çarpan etkisi yaratarak
hem toplam talebi hem de uyarılmış yatırımları arttıracaktır. Bu artış ekonomide büyümeyi
sağlayacaktır. Yalnız bu çarpan etkisi her zaman genişleme yönünde değil bazı durumlarda
da ekonominin daralmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede keynezyen teoride çarpanı,
otonom yatırımlardaki bir değişikliğin reel milli gelirde meydana getireceği artışlar veya
azalışlar şeklinde tanımlayabiliriz. Keynezyen teoride çarpanın katsayısının (k) işleyişi ise
aşağıdaki gibidir:
Y=I+C
Y=I+C (Gelir, yatırım ve tüketimdeki değişimler)
(C=c.Y ise reel GSYİH ile marjinal tüketim eğilimi tarafından belirlenmektedir)
Y=I+c.Y
I=Y-c.Y
I=Y.(1-c)
Y=(1/1-c). I (k = (1/ 1-c))
Y=k.I
k=Y/I
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Aynı zamanda marjinal tüketim eğilimi (c) ile marjinal tasarruf eğiliminin (s) toplamı
daima bire eşittir;

C/Y = c
S/Y = s
c+s = 1
s = 1-c  Y = 1/s.I

dir. Çarpan mekanizmasının etkin bir şekilde işleyebilmesi için;


Emeğini arz etmeye hazır emek arzı fazlası bulunması,



Toplam arzın esnek olması,



Ekonominin durgun olması gerekmektedir.

6.1.3.3. Enflasyon Politikası
Keynes, farklı özellikleri olan iki çeşit enflasyon olduğunu belirtmektedir. Bunlardan
birincisi kâr enflasyonu yani talep enflasyonu olup ekonomideki fazla talebin neden olduğu
fiyatlar genel düzeyindeki yükselişlerdir. İkincisi ise işçi sendikalarının baskısı sonucu ücret
ve fiyatlardaki otonom artışlardır ki bu da maliyet enflasyonudur (Humphret,1993:201).
Keynezyen teoriye göre fazla toplam talep (talep enflasyonu) esas olarak
‘enflasyonist açık’tır (Tobin,1993:45-66). Bir başka ifade ile ekonominin genel dengesinin
tam istihdam dengesine ulaştıktan sonra toplam talebin toplam arzı aşmasıdır. Yani
enflasyonun başlangıç noktası tam istihdam dengesi olmaktadır. Keynezyen teoride
enflasyonun nedeni para miktarındaki bir artıştan çok harcama eğilimindeki artışlara
bağlanmaktadır (Orhan,1995:25). Grafik-8’de tam istihdam dengesinin sağlanmış olduğu
(i1) faiz oranı ile (Y1) milli gelir düzeylerinde (IS1) ve (MSMD1) eğrileri (E) noktasında
kesişmektedir. Tüketim malları talebi, yatırımların veya tasarrufların azalması sonucu artar
ise (IS1) eğrisi sağa doğru kayarak (IS2) halini almaktadır. (IS2) eğrisi (MSMD1) eğrisini (E1)
noktasında ve (Y2) milli gelir seviyesinde kesmektedir. Bu durumda reel milli gelir düzeyi
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yükselmeye başlayacaktır. Fiyatlar genel düzeyindeki bu yükselme tedavüldeki para
miktarının reel değerini düşürecektir. Bir başka ifade ile (MSMD) eğrisi sola doğru
kayacaktır. Ekonomide talep fazlalığının devam ettiği sürece (MSMD) eğrisi (MSMD2) halini
alacak ve (IS2) eğrisini (E2) noktasında kesecektir. Bu durumda tam istihdam gelir düzeyi
tekrar (Y1) seviyesine düşecek fakat yeni faiz oranı (i2) olacaktır. Bu durumda milli gelir
düzeyinin (Y1) seviyesine tekrar gerilemesine rağmen fiyatlar genel düzeyi yükselmiştir.
Ekonomide fiyatların yükselmesi ile daha çok para miktarına ihtiyaç duyulacaktır. Para
miktarı, başlangıçtaki para miktarının aynısı olacağına göre ihtiyaç duyulan para miktarı
spekülatif depolardan aktif depolara fon aktarılması ile sağlanabilecektir. Bu durumda faiz
oranı (i1) seviyesinden (i2) seviyesine yükseltecek paranın atıl olarak tutulmayıp tahvillere
yatırılmasını teşvik edecektir. Bir başka ifade ile spekülatif depolardaki para, ekonomideki
toplam para miktarında herhangi bir artış olmadan toplam talebin toplam arzı aşması ile
fiyatlar genel düzeyini yükseltmektedir (Lecaillon,1987:188-189).
Keynezyen teoride maliyet enflasyonunun nedeni ise işçi sendikalarının baskısı
sonucu nominal ücretlerin arttırılmasıdır. Fiyatlar genel düzeyi sabit iken nominal ücretlerin
arttırılması reel ücretleri de arttırmaktadır. Reel ücretlerin artması işverenlerin emek talebini
azaltmakta ve milli gelir seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. Milli gelir seviyesinin
düşmesi ile mal ve para piyasasında fiyatlar genel düzeyi (sabit iken) artışa geçecek ve reel
ücret seviyeleri de azalacaktır. Reel ücret seviyesinin azalması ile işçi sendikaları para
aldatmacasına düşmezlerse tekrar nominal ücretlerin arttırılması için talepte bulunacaklar ve
bu kısır döngü enflasyon oranını daha da arttırarak devam edecektir.
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Grafik 8
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modern iktisadın temelleri atılan keynezyen teori işlenmiştir. Teoride
eş-anlı olan piyasalar önce ayrı ayrı işlenmiş daha sonra da bir bütün olarak ele alınmıştır.
Keynezyen makro model oluşturularak piyasaların eş-anlı nasıl dengeye geldikleri analiz
edilmeye çalışılmıştır. Son olarak da keynezyen teorinin; yatırım, büyüme ve enflasyon
konuları hakkındaki görüşleri belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Keynes’in Genel Teori eseri dört ana madde ile özetlenebilir. Bunlar,
……………………., ……………………., ……………………. ve ……………………..
2- Keynezyen teoride toplam talep; özel tüketim, özel yatırım, devlet harcamaları ve
net ihracattan toplam arz ise; üretim fonksiyonu ve emek piyasasından oluşmaktadır (D) (Y)
3-Keynezyen teoride emek arzı iki şekilde meydana gelmektedir. Bunlar
……………………. ve ……………………..dır.
4-

Keynezyen

teoride

yatırımı

belirleyen

faktörler

…………………….,

……………………. ve ……………………..dır.
5- Keynezyen teoride nominal GSMH’daki her değişmeye tam olarak cevap verecek
kadar fiyatların esnek olmaması eksik istihdam dengesine yol açmaktadır. (D) (Y)
6-Keynezyen teoride tüketim ve tasarruflar ……………………. artan bir
fonksiyonudur.
7-……………………. durumunda faiz oranı, para arzındaki değişimlerden
etkilenmemekte ve para politikası etkinliğini yitirmektedir
8-Keynezyen teoride de klasik ve neo-klasik teoride olduğu gibi fiyatlar esnektir. (D)
(Y)
9-Keynezyen teoride para piyasasında para talebi işlem motifi, ihtiyati motifi ve
spekülasyon motifi faktörlerine bağlı bulunmaktadır ve milli gelir ile faiz oranı tarafından
belirlenmektedir. (D) (Y)
10-Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen ekonomi için geçerli değildir?
a) Eksik istihdam vardır
b) Talep yanlı bir ekonomidir
c) Ücretler arz ve talep değişikliklerine çok yavaş cevap verir.
d)Nominal değişkenler reel değişkenleri etkilemez.
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Cevaplar
6.1: -Para miktarının faiz oranını belirlemesi, Faiz oranının yatırımları belirlemesi,,
Yatırımların gelirleri belirlemesi,, Gelirlerin de istihdamı belirlemesi
6.2: D
6.3: parasal ücretlerin azalma yönünde esnek olmaması (para aldatmacası); emek
arzının reel ücrete bağlı olması.
6.4: Faiz oranı, sermayenin marjinal etkinliği, beklentilerdir.
6.5: D
6.6: milli gelirin
6.7: likidite tuzağı
6.8: Y
6.9: D
6.10: d
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7. MONETARİST İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde monetarist teorinin işleyişi, emek piyasası, mal piyasası, para piyasası
ile monetarist teoride yatırım, büyüme ve enflasyon konuları işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Sürekli Gelir



Doğal İşsizlik Düzeyi



Phillips Eğrisi



Para Politikası



Dışlama Etkisi
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7.1. Monetarist Teoriye Giriş
Monetarist teori, yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan önemli bir iktisadi
düşünce akımıdır. İlk olarak 1968 yılında Karl Brunner tarafından bu düşünce akımına
‘Monetarizm’ veya ‘Paracılık’ adı verilmiştir. Monetarist teorinin kurucusu sayılan M.
Friedman ve bu düşünceye sahip diğer iktisatçılar Chicago ekolünün temsilcileridir.
Monetarist teori, 1960’lı yıllardan itibaren A.B.D.’de 1970’li yıllardan sonra
Avrupa’da etkili olmuştur. Özellikle 1960-1970’li yıllarda A.B.D.’de Chicago ekolünü
temsil eden iktisatçılar, keynezyen teoriyi şiddetle eleştirmişler ve yerine monetarist teoriyi
önermişlerdir. Friedman önderliğindeki bu iktisatçılar, iktisat politikası uygulamalarında
para politikasının etkinliğini savunmaktadırlar. Monetarist teoride, ekonomideki tek önemli
politika değişkeninin para miktarının olduğu toplam talep politikalarının asıl etkisinin
ekonominin reel kesimleri üzerinde değil fiyatlar ve ücretler üzerin de etkili olduğu
(Arın,1988:25) belirtilmektedir. 1970’li yılların önemli iktisadi sorunları olan işsizlik ve
enflasyonu geliştirdikleri yeni miktar teorisi ile açıklamaktadırlar.

7.1.1. Monetarist Teorinin İşleyişi
Monetarist teoride ekonominin genel dengesini belirleyen temel değişken para
arzıdır. Para arzında meydana gelen değişmeler; toplam talebi, üretimi, istihdamı ve fiyatlar
genel seviyesini etkilemektedir.
Monetarist teoride fiyatlar ve ücretler esnektir. Ekonomide doğal bir işsizlik oranı
mevcuttur.
Genel ekonomi içinde özel sektör istikrarlı bir yapıya sahip bulunmaktadır.
Ekonomideki istikrarsızlığın nedeni maliye politikası ve ayrıcalıklı olarak uygulanan para
politikaları ile devletin ekonomiye müdahalesidir. Bu nedenle monetaristler devletin
ekonomideki yerinin küçülmesi taraftarıdırlar. Onlara göre ekonomi kendi haline
bırakıldığında istikrarsızlığa gitmemektedir. Monetaristler bütçe açıklarına ve devletin
borçlanmasına karşı olup devletin; ekonominin durgunluk dönemlerinde vergi indirimine
gitmesini genişleme dönemlerinde de kamu harcamalarını kısıtlamalı görüşünü
benimsemektedirler.
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7.1.1.1. Emek Piyasası
Monetarist teoride emek talebi reel ücretin azalan bir fonksiyonudur:

LD=f(W/P)

f1<0

Emek arzı ise beklenen reel ücretin artan bir fonksiyonudur:

LS=f(W/PB) f1>0

Bir başka ifade ile (W) cari ücret oranı emek arzı tarafından beklenen (PB) fiyatlar
genel seviyesine bölünmektedir. Grafik-9’da emek arzı ve emek talep eğrileri ile reel ücret
düzeyi (W0/P0) olduğu denge noktası (D) görülmektedir. (D) noktası monetarist teoriye göre
tam istihdam dengesidir. Bu dengede piyasada geçerli olan reel ücret düzeyinde çalışmayı
kabul etmeyen bireyler ise isteğe bağlı işsiz durumundadırlar ve bu da ‘doğal’ kabul
edilmektedir. Eğer ekonomide toplam talepte bir artış olur ise fiyatlar genel seviyesi
yükselecek reel ücret seviyesi (W1/P1) ise düşecektir. Oluşan artı talebi karşılayabilmek için
üretim artışı gerekmektedir. Reel ücret seviyesindeki azalış ile emek talebi daha fazla emek
arzı talep (L1) edecektir. Emek talebi genel fiyatlar seviyesinin artış oranından daha az bir
oranda artış yaparak nominal ücretleri arttıracaktır. Bu arada (L1-L0) kadar geçici bir emek
talebi fazlası oluşacaktır. Emek arzı para aldatmacasına düşerek çalışmaya başlayacak ve
istihdam arttığı için işsizlik oranı düşecektir. Yani denge noktası (E) noktası olacaktır. Emek
arzı sahipleri ise beklenen reel ücretin yükseleceğini düşünecekler ve daha çok
çalışacaklarından emek arzlarını (F) noktasına kaydıracaklardır. Emek arzı para
aldatmacasına düştüğünü anlayınca reel ücretlerin artmasını talep edecek ve reel ücretlerin
artması ile emek talebi de düşme eğilimine girecektir. Monetarist teoride emek piyasasında
yeni denge ilk hali olan (D) noktasında tekrar oluşacaktır. Bir başka ifade ile işsizlik oranı
‘doğal’ oranına geri dönecektir.
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Grafik. 9
W/P

LS
F

(W1/P0)
(W0/P0)

D
E

(W1/P1)
0

LD
L0

L1

L

Monetaristler; ücretlerin, fiyatların, istihdam ve işsizlik seviyelerinin emek arz ve
talebi tarafından eş-anlı olarak belirlendiğini ileri sürmektedirler. Onlara göre yalnızca kısa
dönemde ve enflasyonun işçiler tarafından tahmin edilemediği (beklenmediği) durumlarda
düşük işsizlik oranı ile yüksek enflasyon oranı arasında bir değiş-tokuşun söz konusu
olabileceğini ve kısa dönem Phillips eğrisinden söz edilebileceğini belirtmektedirler. Uzun
dönemde ise enflasyon işçiler tarafından tam olarak tahmin edileceğinden işsizlik ‘doğal’
oranına veya denge oranına geri dönecektir. Bu oran, her türlü sabit ücret veya fiyat
enflasyon oranı ile tutarlı olabilecektir. Çünkü uzun dönem Phillips eğrisi monetaristlere
göre ‘doğal’ işsizlik oranından yatay eksene çizilen dik bir doğru ile gösterilebilecektir.
Dolayısı ile para politikası uzun dönemde işsizlik oranını (ve reel üretim düzeyini)
etkilemeyecektir

(Cuthbertsson,1987:123-124).

Friedman, 1967

yılında American

Economic Association’da doğal oran teorisini tanıtmış ve gerçekte hiçbir şeyin doğal
olmadığını belirterek işsizlik için ilk defa ‘doğal oran’ terimini kullanmış ve piyasanın
denge seviyesini belirleyen iktisadi değişkenlerin insanlar tarafından politika yapılmak için
kullanıldığını belirtmiştir (Pollin,1998:12-16).

7.1.1.2. Mal Piyasası
Monetarist teoride; tüketim harcamaları, sürekli gelirin (geçmiş ve gelecek dönemlere
ilişkin gelir beklentilerinin ortalamasıdır) bir fonksiyonudur. Monetarist teoride tüketim
fonksiyonundaki tüketim harcamaları, dayanıksız mallara yönelik harcamalardır. Bu
şekildeki tüketim fonksiyonu;
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C=C0+cY

olmaktadır. Burada (C0) otonom tüketim harcamalarını, (cY) ise reel gelire bağlı tüketim
harcamalarını göstermektedir.

Monetarist teoride tüketicilerin dayanıklı tüketim mallarına yaptıkları harcamalar,
reel yatırım sayılmaktadır. Monetaristlerde toplam yatırımlar, faiz oranının bir
fonksiyonudur:

I=I0–I1i

Burada (I0) otonom yatırımları, (I1i) yatırımların faize bağlı olan kısmını
göstermektedir.

Monetarist teoride mal piyasasında kamu harcamaları otonom (G0) olarak
belirlenmektedir. Eğer toplam talep (TD) ise;

TD=C+I+G

olmaktadır. Mal piyasasında toplam talep gelire eşit ise;

Y=C0+cY+I0–I1i+G0

eşitliğini meydana gelmektedir. Otonom harcamaları (E) ile gösterirsek;

Y=E+cY–I1i
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denklemine ulaşılmaktadır. Bu denklemden Y’yi;

Y=(E-I1i).

1
1 c

olarak hesaplayabiliriz. Burada 1/(1-c) çarpanı ifade etmektedir. Çarpanı (F) ile gösterirsek
mal piyasasında denge (Y) gelir düzeyi;

Y=F.(E-I1i)

Olmaktadır (Ertuğrul,1992:279-280). Monetarist teoride bu dengenin sağlanabilmesi için
para piyasasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü toplam talebi, toplam üretimi, istihdamı,
fiyatlar genel seviyesini, tüketim ve yatırım harcamalarını para arzındaki değişimler
doğrudan etkilemektedir.

7.1.1.3. Para Piyasası
Monetarist teoride; para aktif bir değer olup aynı zamanda bireylere fayda
sağlamaktadır. Bireyler, parayı mübadele aracı olarak kullanmaktadırlar. Monetarist teoride
paranın faydası olduğu gibi bir maliyeti de bulunmaktadır. Parayı nakit tutmanın, çeşitli
aktiflerin faiz getirilerinden vazgeçme ve enflasyon etkisi ile paranın reel değerini
kaybetmesi gibi maliyetleri bulunmaktadır.
Monetarist teoride para talebi iki faktöre bağlı bulunmaktadır;


Toplam servet



Çeşitli servet biçimlerinin getirdiği getiri oranları (Savaş,1984:122)

Buradaki servet, sürekli geliri temsil etmektedir. Servet de ikiye ayrılmaktadır;


Beşeri servet,



Beşeri olmayan servet.

Beşeri servet, faktör gelirleridir. Likit olmadığı için beşeri serveti her zaman gelire
dönüştürmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle toplam servet içinde beşeri servetin payı
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ne kadar büyük ise para talebi de o kadar büyük olmaktadır (Savaş,1984:123). Beşeri
olmayan servet ise; para, tahvil, hisse senedi ve fiziki mallardır. Buna göre monetarist teoride
reel para talebi fonksiyonu;


 
MS
K
 f  M P , B P , S P , E,
, u , Q
KH  
P


olmaktadır. Burada (Mp) paranın getiri oranını, (Bp) tahvilin getiri oranını, (Sp) hisse
senedinin getiri oranını, (E) fiyatlarda beklenen değişim oranını, (K/KH) beşeri olmayan
servetin beşeri servete oranını, (Q) sürekli geliri, (u) ise diğer değişkenleri göstermektedir.
Fonksiyondaki küçük parantezi (k) ile gösterdiğimizde ise fonksiyon;
MS
 f k , Q 
P

veya;
MS=k.P.Q
halini almaktadır. (MS=MD) eşitliğinden ve k’nın (1/v) olmasından dolayı denklemi;
MD=(1/v).P.Q
olarak yazabiliriz. Bu denklem de klasik teorideki miktar teorisi denklemidir. Yalnız bu yeni
miktar teorisi denklemi eski miktar teorisi denklemi ile aynı olmasına rağmen iki noktada
eskisinden ayrılmaktadır.


Paranın dolanım hızı (v) sabit kabul edilmekte,



(Q) sürekli geliri ifade etmektedir.

Monetarist teoride para arzı otonom olarak belirlenen dışsal bir değişken olarak kabul
edilmektedir. Monetaristlere göre para arzı, fiilen tedavüldeki para miktarı ve vadesiz
mevduat ile çeşitli amaçlarla tutulan ve ödemelerde işlem aracı olarak serbestçe
kullanılmayan ticari bankalardaki vadeli mevduatlardan oluşmaktadır (Türkbal,2000:371).
Bir başka ifade ile monetarist teoride M2 para arzı kullanılmaktadır.
Monetarist teori para arzının, ekonominin motoru olduğunu özellikle nakdi talebin
para arzına bağlı bulunduğunu iddia etmektedir (Kılıçbay,1991:130). Monetaristler, para
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arzındaki dalgalanmaların toplam talep ve toplam gelirde dalgalanmalar meydana
getireceğini belirtmektedirler (Snowdon-Vane,1995:48-66). Para arzı artışlarının yavaş
yavaş azaltılmasını, sert ve ani ayarlamalardan kaçınılması gerektiğini söylemektedirler
(Uludağ-Arıcan-Oksay,1999:93). Monetarist teoride para arzının arttırılmasının ekonomik
etkileri şu şekilde olmaktadır;


Para arzı artınca finansal aktiflere olan talep artmakta ve fiyatlar genel

seviyesi yükselmekte, getiri oranları düşmektedir.


Para arzının artışı ile reel aktiflere olan talep de artacak ve bunların fiyatları

da yükselecektir. Bunları üreten firmaların ise kârları yükselerek, yatırım talepleri artacaktır.


Para arzındaki artış nedeni ile faiz oranındaki düşme, yatırım talebinin

artmasına neden olacaktır.


Para arzı artışı sonucu milli gelir seviyesi ile fiyatlar genel düzeyinin

yükselmesi para talebini de arttırmaktadır. (MS=MD) eşitliği daha yüksek bir milli gelir
seviyesinde gerçekleşecektir (Şahin,1997:434). Bir başka ifade ile milli gelirin artması için
para arzı miktarının artması gerekmektedir. Yalnız bu artış kısa dönem için geçerli olup uzun
dönemde para arzı artışı sadece fiyatlar genel seviyesini etkilemektedir.

7.1.2. Monetarist İktisat Politikası
7.1.2.1. Yatırım Politikası
Monetarist teoride yatırımlar, faiz oranının azalan fonksiyonu olup iki kısımdan
oluşmaktadır.


Otonom yatırımlar,



Faiz oranına bağlı yatırımlar.

Otonom yatırımları, devlet gerçekleştirmekte ve kamu harcamaları ile finanse
etmektedir. Monetarist teoride ise kamu harcamalarının nasıl finanse edildiği önem arz
etmektedir. Eğer kamu harcamaları bütçe açığı ile finanse ediliyor ise ekonomide toplam
gelir değişmeyecektir. Bir başka ifade ile kamu harcamalarındaki artışın, kişi ve firmalardan
borçlanma yolu ile sağlanması halinde piyasada ödünç verilebilir fonlara talep artmış
olacağından faiz oranı artacaktır. Artan faiz oranı, özel yatırım harcamalarının azalmasına
neden olacaktır ki bu olguya ‘dışlama etkisi’ denilmektedir (Dinler,2000:457). Bu şekilde
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finanse edilen kamu harcamalarındaki artış, özel yatırım harcamalarına azalma yönünde etki
yapmakta (Tavlas,1998:211-223) aynı zamanda toplam yatırım miktarını değiştirmeyip
yalnızca yatırımların kendi içindeki dağılımının, faiz oranına bağlı özel yatırımlardan
otonom yatırımlar lehine aktarımını sağlamaktadır.
Monetarist teoriye göre; kamu harcamaları, para arzının açık piyasa işlemleri ile
arttırılarak finanse edilmesi gerekmektedir. Para arzındaki artış, faiz oranının düşmesine
yatırımların artmasına neden olmaktadır. Bu şekilde toplam talep ve dolayısı ile milli gelir
seviyesi artacaktır.
Friedman’a göre yatırımcıların ekonominin deflasyon halini arzuladıklarını ve bunun
da kısa dönemde nominal faiz oranını sıfıra doğru çektiğini belirtmektedir (BernankeRotemberg,1997:263). Faiz oranındaki bu düşme eğilimi de yatırım talebinin artmasına
neden olmaktadır.
Monetarist teoride tasarruf kaynaklarından olan sosyal güvenlik gibi fonlara önem
verilmektedir. Çünkü bu gibi fonlar toplam tasarrufları ve yatırımları arttırmaktadır.
Bunların

sonucu

üretim

seviyesi

ve

verimlilik

artışları

gözlemlenebilmektedir

(Taylor,1998:3-12).

7.1.2.2. Büyüme Politikası
Monetarist teoride para arzındaki artış oranı ile ekonomik büyüme oranı arasında
tutarlı bir ilişki söz konusudur. Para arzındaki artış oranı, büyüme hızına paralel artış
gösterdiği sürece o ekonomide fiyat istikrarı sağlanmış olabilecektir. Bu istikrarı iktisat
politikası karar alıcıları gerçekleştirebileceklerdir.
Para arzı miktarındaki artış oranı aynı zamanlı büyüme oranına etkide
bulunamamaktadır. Para arzındaki artış, ortalama altı ile dokuz ay arasında büyüme hızına
etkide bulunabilmektedir. Eğer para arzı arttırılmadan reel büyüme gerçekleşmiş ise iktisat
politikası karar alıcıları deflasyonu önleme amaçlı para arzı miktarını arttırmaları
gerekecektir. Bunun tersi durum da ise eğer para arzı artışı gecikmeli dahi olsa büyümeyi
gerçekleştirememiş ise enflasyonist ortam meydana gelecektir. Bir başka ifade ile para arzı
artışı monetarist teoride kısa dönemde büyümeye yol açmış ise de uzun dönemde mutlaka
enflasyona neden olacaktır.
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7.1.2.3. Enflasyon Politikası
Monetarist teori enflasyonun talep artışına ve talep artışının da para ile ilgili
faktörlere bağlı bulunduğunu kabul etmektedir (Kılıçbay,1991:47). Bir başka ifade ile
enflasyonun tek nedeni para arzındaki artışlar olmaktadır. Para arzındaki artışlar toplam
talebi arttırmakta toplam talepteki artışa da toplam arz gereken üretim seviyesi ile cevap
veremez ise fiyatlar genel seviyesi yükselmektedir.
Monetarist teoride para arzı devletin kontrolünde dışsal bir değişkendir. Devlet para
arzını arttırması gereken oranlarda arttırdığı zaman enflasyon ortamı mevcut olamayacaktır.
Devlet para arzı değişkenini genellikle kamu harcamalarını finanse etmek için
kullanmaktadır. Friedman’a göre kamu harcamalarının enflasyonist olup olmayacağının bu
harcamaların hangi araçlar kullanılarak finanse edildiğine bağlı bulunduğunu belirtmektedir.
Kamu harcamaları para basılarak veya banka parası üretilerek finanse edildiği durumlarda
sonucun kaçınılmaz bir biçimde enflasyon olacağını belirten Friedman, finansmanın
vergilerle veya borçlanılarak gerçekleştirildiği zaman sonucun vergi mükelleflerin
ellerindeki gelirlerin devlet tarafından harcanması biçiminde olacağını ifade etmektedir
(Orhan,1995:21). Devlet üretim artış oranından daha fazla oranda para arzı artışı
gerçekleştirmez ise enflasyon oluşmayacaktır.
Monetarist teoriye göre; ekonomideki para arzı artışı, kısa dönemde üretimin ve
dolayısı ile reel milli gelirin artmasına neden olmasına karşın uzun dönemde mutlaka
enflasyona neden olmaktadır (Dinler,2000:456). Friedman’da uzun dönemde enflasyon
trendinin devam edeceğini belirtmektedir (Brimelow,1998:266-268). Bu nedenle monetarist
teoride enflasyonla ilgili geleceğe yönelik beklentiler önem kazanmaktadır. Özellikle
girişimciler, para arzının artması ile fiyatlar genel düzeyini ve yatırım harcamalarını
arttırmak isteyecekler bir taraftan da emek arzının yüksek ücret taleplerine karşı
çıkmayacaklardır. Burada beklenen enflasyon oranı önem kazanmakta olup ve
monetaristlere göre de beklenen enflasyon oranı, nominal faiz oranı eksi reel faiz oranı ile
belirlenebilmektedir. Monetaristler reel faiz oranının düşük ve oldukça istikrarlı olduğunu
ileri sürmektedirler. Eğer nominal faiz oranı yüksekse bu durum gelecekte enflasyonun
artacağı yönündeki bekleyişleri yansıtmaktadır (Parasız,1998:354). Bir başka ifade ile uzun
dönemde toplam talebi belirleyen tek faktör kısa dönemde de olduğu gibi para arzındaki
artışlardır. Bunun nedeni ise para arzı artışının doğrudan reel değişkenleri etkilemesidir.

121

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde para politikasının ön plana çıkaran monetarist teori işlenmiştir. Teori
işlenir iken ilk önce; emek piyasası, mal piyasası ve daha sonra da teorinin odak noktası olan
para piyasası ele alınmıştır. En son olarak da monetarist teorinin; yatırım, büyüme ve
enflasyon konuları ile ilgili görüşleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Monetarist teorideki temel iktisadi değişken ………………….dır.
2- Monetaristler; ücretlerin, fiyatların, istihdam ve işsizlik seviyelerinin emek arz ve
talebi tarafından eş-anlı olarak belirlendiğini ileri sürmektedirler. (D) (Y)
3- Monetarist teoride para talebi ……………………. ve …………………….
bağlıdır.
4- Monetarist teoriye göre; yatırımların artırılabilmesi için kamu harcamalarının para
arzı açık piyasa işlemleri ile arttırılarak finanse edilmesi gerekmektedir. (D) (Y)
5-Monetarist teoride kamu harcamaları para basılarak veya banka parası üretilerek
finanse edildiği durumlarda mutlaka enflasyona sebep olur. (D) (Y)
6-Para

arzında

meydana

gelen

değişmeler;

…………………….,

……………………. , ……………………. ve ……………………. etkilemektedir.
7-Kısa dönemde işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye
……………………. denir.
8-Ekonomideki istikrarsızlığın nedeni maliye politikası ve ayrıcalıklı olarak
uygulanan para politikaları ile devletin ekonomiye müdahalesidir. (D) (Y)
9-Monetarist teoride tüketim harcamaları sadece cari gelirin bir fonksiyonudur. (D)
(Y)
10-Monetarist teoride para arzının arttırılmasının ekonomik etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Para arzındaki artış faiz oranını düşürür ve yatırım talebinin artmasına neden olur.
b) Para arzı artışı fiyatlar genel seviyesi yükseltmektedir.
c) Para arzı artışı kısa dönemde istihdamı etkilemez.
d) Para arzı artışı para talebinde artışa yol açmaktadır.
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Cevaplar
7.1: para arzı
7.2: D
7.3: toplam servet; çeşitli servet biçimlerinin getirdiği getiri oranları
7.4:D
7.5: D
7.6: toplam talebi; üretimi; istihdamı ve fiyatlar genel seviyesini
7.7: Phillips Eğrisi
7.8: D
7.9: Y
7.10: c
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8. POST-KEYNEZYEN İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde post-keynezyen teorinin işleyişi ile post-keynezyen teoride yatırım,
büyüme ve enflasyon konuları işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Beklentiler



Harrod-Domar Büyüme Modeli



Esnek ve Sabit Fiyatlı Piyasalar



Fiyat Esnekliği



Gelirler Politikası
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8.1. Post-Keynezyen Teoriye Giriş
Keynes sonrası bir teori olup, bu teoriye ‘Neo-keynezyen teori’ de denilmektedir.
Post-keynezyen teori İngiliz ve Amerikan kökenli olmak üzere iki ayrı doğrultuda
gelişmiştir. Birinci grupta J.Robinson, N.Kaldor, R.Harrod, P.Sraffa gibi iktisatçılar, ikinci
grupta ise P.Davidson, H.Mintsky, S.Weintraub gibi düşünürler yer almaktadır
(Seyidoğlu,1999:487).
Keynez’in genel teorisinin temel unsurlarından uzaklaştığını iddia eden postkeynezyen iktisatçılar ekonomide niçin piyasanın iyi işlemediği konusunda çeşitli görüşler
ortaya atmışlar ve ekonomik büyüme ile gelir dağılımı konuları ile ilgilenmişlerdir
(Özbilen,1999:163). Onlara göre ekonomik büyüme ve gelir dağılımını yatırımlar
belirlemektedir.
Post-keynezyen teori ekonomik yapının sürekli bir değişimin içinde olduğunu
belirtmekte ve bu değişimin sonucu geçmiş bilinmekte gelecek ise tahmin edilmektedir.
Geleceğin belirsizliği nedeni ile ekonomik birimler hata yapabileceklerini kabul
etmektedirler. İktisadi kararlar bir zaman sürecini kapsamaktadır ve geleceğe ait
beklentilerden etkilenmektedirler (Şahin,1997:580). Bir başka ifade ile Post-keynezyen
teoride ‘zaman’ ekonomide önemli bir kavramı oluşturmaktadır.

8.1.1. Post-Keynezyen Teorinin İşleyişi
Post-keynezyen teori ekonomi için oligopol piyasalarının önemli olduğunu belirterek
piyasaları ikiye ayırmaktadır.


Esnek fiyatlı piyasalar (tam rekabet piyasası),



Sabit fiyatlı piyasalar (oligopol piyasası).

Esnek fiyatlı piyasalar, arz ve talep ilişkilerine göre fiyatın serbestçe belirlendiği
piyasalardır. Sabit fiyatlı piyasalar ise fiyatların normal üretim maliyetlerine kâr marjı
eklenerek elde edildiği piyasalardır.
Post-keynezyen teoride fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler, firmaların yatırım
planlarına bağlı bulunmaktadır. Yatırımı belirleyen faktörlerde dolaylı olarak fiyatlar genel
düzeyini belirlemektedir. Milli gelirin ne kadarının tasarruf ne kadarının yatırıma
ayrılacağını firmalar ve özellikle oligopolcu firmaların politikaları etkilemektedir. Çünkü
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oligopolcü firmaların ağırlıklı büyüklüğü nihai olarak kârların büyüklüğünü, yatırımların
miktarını ve enflasyonun değerini belirlemektedir (Özbilen,1999:164).
Post-keynezyen teori de para ise nominal ve reel değişkenleri hem kısa ve hem de
uzun dönemde etkilemektedir. Onlara göre bireylerin niçin para talep ettiği önem arz
etmektedir. Para arzının dışsal bir değişken olduğu post-keynezyen teoride, para talebi
fonksiyonu para arzını belirlemekte genel ekonomi içinde talep edilen para miktarını da
merkez bankası piyasaya arz etmektedir. Para arzını, merkez bankası düzenli olarak kontrol
etmesine rağmen piyasanın baskıları sonucu yetkilerini tam olarak kullanamamaktadır. Bu
şekilde post-keynezyen teoride para arzı, bir iktisadi değişkenden çok ekonomik bir sonuç
olmaktadır. Bir başka ifade ile post-keynezyen teoride para arzının sebep-sonuç ilişkisinde
çift yönlü olarak belirlenebildiği söylenebilmektedir.
Post-keynezyen teoride ekonomi eksik istihdamda dengeye ulaşabilmekte ve fiyatlar
ile ücretler sadece yukarı doğru esneklik göstermektedir. Post-keynezyenler de reel ücret;
yatırım oranı ile milli gelirin, ücret ve kâr gelirleri arasındaki paylaşımını belirlendiği kabul
edilmektedir (Savaş,1999:943). İşçi ücretleri ekonomik istikrar açısından önem arz etmekte
olup bu nedenle ekonomik ve politik kurumların ücretler üzerinde bir kontrol mekanizması
kurmaları gerekmektedir. Ücretler üzerindeki bu kontrolün işlevi emek arzı ile emek talebi
arasında eşitlik ilkesini uygulamak olmalıdır. Post-keynezyen teoride işsizliğin çözümü için
toplam talep arttırılmalıdır. Toplam talebin artması için de ilk önce yatırımların ve daha
sonra da üretim seviyesinin artması gerekmektedir. Bu şekilde istihdam hacmi de genişlemiş
olacaktır.

8.1.2. Post-Keynezyen İktisat Politikası
8.1.2.1. Yatırım Politikası
Post-keynezyen teoride yatırım, genel ekonomi dengesi üzerinde etkili olabilen bir
iktisadi değişkendir. Konjonktürel dalgalanmaları ve ekonominin büyüme hızını belirleyen
yatırımlar post-keynezcilere göre gelir yaratıcı ve kapasite arttırıcı etkilere sahip
bulunmaktadır. Ekonomideki amaç, daima yüksek oranda bir yatırım artış hızı olmalıdır. Bu
sayede toplam talep artışı sağlanabilmekte ve ekonominin büyüme hızı yükselmektedir.
Post-keynezyen teoride sermaye akışı, karlılıktan çok toplam talepteki büyümeyi
göstermekte ve büyüme hızı düşük sektörlerden büyüme hızı yüksek sektörlere doğru
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olmaktadır. Sektörlerdeki beklenen büyüme akışı veya ihtiyacı aynı zamanda yatırım
seviyesini belirlemektedir (Tsaliki-Tsoulfidis,1998:187-205).
Post-keynezyen teoride yatırım kararı, sermayenin marjinal etkinliğine bağlı
bulunmaktadır. Yatırımların finansmanı ise iç finansman yöntemi ile gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Çünkü bireyler tasarruflarının büyük bir kısmını emlak piyasasına
yöneltmektedirler. Bunun nedeni de ekonomide faiz oranının düşük tutulması gerekliliğidir.
Eğer faiz oranı yükselir ise ekonomi duraklama dönemine girmekte ve işsizlik gibi sorunlar
meydana gelebilmektedir. Tasarrufların emlak piyasasına yönelmesi ile firmalar
yatırımlarının finansmanı için kâr oranlarını arttırarak kendilerine fon sağlamaktadırlar.
Post-keynezyen teoride Jan Kreyel’in savunduğu iç finansmanın önemli olmasının nedeni,
firmalara yatırım planlarını gerçekleştirme olanağının sağlanmasıdır. Eğer firmalar sermaye
piyasasına girmeye zorlanırlar ise iç finansman seviyesi sadece borçlanma miktarını
etkilememektedir. Borçlanma miktarı, faiz seviyesini de etkilemektedir (GroenewegenVanpardion,1991:217-222). Firmaların yeni yatırımlar için bekledikleri kâr oranları, faiz
oranındaki dalgalanmalara bağlı bulunmaktadır. Faiz oranının düşmesi kâr beklentilerine
göre kredi talebini arttırmakta veya azaltmaktadır.

8.1.2.2. Büyüme Politikası
Post-keynezyen teoride büyüme ile ilgili görüşler Harrod-Domar modeli ile
anılmaktadır. R. Harrod ve E. Domar birbirlerinden bağımsız olarak dinamik analiz
çerçevesinde büyüme modeli geliştirmişlerdir. Analizlerinde uyarılmış yatırımları
kullanmışlar ve büyüme modellerine yatırımların kapasite arttırıcı etkisini dahil etmişlerdir.
Harrod-Domar büyüme modeli marjinal tasarruf eğilimi ile sermayenin
verimliliğinin tersi olan sermaye-hasıla oranı kavramlarına dayanmaktadır. Modelde
büyüme hızı ile sermaye-hasıla oranı arasında negatif, marjinal tasarruf oranı arasında da
pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkilerin dengeli olarak işleyebilmesi için yatırımtasarruf eşitliği şartı bulunmaktadır.
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Modele göre büyüme hızı milli gelirdeki artışlarla ölçülmektedir. Büyüme hızına
(GR);
GR=Y/Y
formülünden ulaşılabilmektedir. Modelin amacı, işsizlik ve enflasyon gibi iktisadi sorunlara
yol açmadan iktisadi büyümeyi gerçekleştirmektir. Harrod-Domar büyüme modeli gelişmiş
ekonomiler için geliştirilmiş bir büyüme modelidir.

8.1.2.3. Enflasyon Politikası
Post-keynezyen teoride sürekli bir enflasyonun devamlı para arzı genişlemesi ile
gerçekleştiğine inanılmaktadır. Ancak toplam talebi etkileyen beklenmedik bir tüketim,
yatırım, kamu harcaması veya ihracat kalemindeki gelişme sonucunda da kısa süreli
enflasyon durumlarının ortaya çıkabileceğini öngörmüşlerdir. Bu tür fiyat artışlarının para
arzı

ile

takviye

edilmemesi

halinde

kendiliğinden

duracağını

savunmuşlardır

(Keyder,2000:291).
Post-keynezyen teoride; ücret oranlarının yönlendirilmesi, emek arzı ile emek talebi
arasındaki rekabet veya sınıf farklılığı enflasyona neden olabilmekte ve bu sonuç da toplam
tasarrufları ve yatırım seviyelerini etkileyebilmektedir (Hanmer-Akram-Haroon,1998:415434). Onlara göre ücret oranlarının belirlenmesinden sonra genel fiyat seviyesi
belirlenebilmektedir.
Post-keynezci iktisatçılar geleneksel para ve maliye politikalarının stagflasyona
çözüm getireceğine inanmamaktadırlar. Bu tür politikalar stagflasyonu önlemek bir yana
uzun dönemde ekonomik büyümeyi yavaşlatmaktadır. Stagflasyon politikaları işsizliği
azaltmak ve büyüme hızını yavaşlatmak eğilimi taşımak da fakat bu da sosyal ve politik
çatışmalara neden olmaktadır. Çünkü mevcut üretim üzerinde yoğunlaşan fakat
gerçekleşmeyen bu tür politikalar talep yaratarak maliyet enflasyonuna yol açmaktadır. Bu
nedenlerden dolayı geleneksel para ve maliye politikaları tek başlarına stagflasyonu
önlemede yetersiz olmaktadır. Bu politikalar mutlaka gelirler politikası ile desteklenmelidir
(Şahin,1997:580). Post-keynezyen teoride enflasyonun gelir dağılımını bozarak toplam
nüfus içinde çok düşük bir oranda bulunan kesimlere gelir transferine yol açtığını
belirtmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İngiliz ve Amerikan kökenli olmak üzere iki ayrı doğrultuda gelişen
post-keynezyen teori işlenmiştir. Oligopol piyasaların önemi belirten bu teori, piyasaları
esnek ve sabit fiyatlı piyasalar olarak iki şekilde analiz etmiştir. Post-keynezyen teori;
Harrod-Domar büyüme modeli üzerinde yoğunlaşmış ve bu konuda görüşler belirtmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Post-Keynezyen

teoriye

göre

piyasalar

…………………….

ve

……………………. olarak ikiye ayrılmaktadır.
2- Post-Keynezyen teoriye göre para nominal ve reel değişkenleri hem kısa ve hem
de uzun dönemde etkilemektedir. (D) (Y)
3- Post-Keynezyencilere görek yatırımlar konjonktürel dalgalanmaları ve
ekonominin büyüme hızını belirlebelirler gelir yaratıcı ve kapasite arttırıcı etkilere sahiptir.
(D) (Y)
4- Post-Keynezyen teoriye göre iç finansman yöntemi sayesinde firmalar yatırım
planlarını gerçekleştirme olanağı bulur. (D) (Y)
5- Post-Keynezyen teoriye göre Harrod-Domar büyüme modeli …………………….
kavramına dayanmaktadır.
6-Post-keynezlere göre ekonomik büyüme ve gelir dağılımını …………………….
belirlemektedir.
7-Post-keynezyen teoride işsizliğin çözümü için ……………………. arttırılmalıdır.
8-Milli gelirin ne kadarının tasarruf ne kadarının yatırıma ayrılacağını firmalar,
özellikle de oligopolcü firmaların politikaları etkilemektedir. (D) (Y)
9-Fiyatlar ile ücretler hem aşağı hem de yukarı doğru esneklik göstermektedirler. (D)
(Y)
10-Post-keynezyen teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Belirsizlik ve zaman sorununu ele alınarak rasyonel beklentiler reddedilmiştir.
b) Stagflasyonu önlemek için geleneksel para ve maliye politikaları yeterlidir.
c)Para, nominal ve reel değişkenleri hem kısa ve hem de uzun dönemde etkiler.
d) Yatırım kararı, sermayenin marjinal etkinliğine bağlı bulunmaktadır.
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Cevaplar
8.1: esnek fiyatlı; sabit fiyatlı
8.2: D
8.3: D
8.4: D
8.5: sermaye-hasıla oranı
8.6: yatırımlar
8.7: toplam talep
8.8: D
8.9: Y
8.10: b
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9.YENİ KLASİK İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yeni klasik teorinin işleyişi, emek piyasaları, mal piyasaları, para
piyasaları, yeni klasik teoride yatırım, büyüme ve enflasyon ile reel konjonktür teorisi
konuları işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Rasyonel Beklentiler



Eksik Bilgi



Reel Konjonktür Teorisi



İçsel Büyüme Modelleri



Sürpriz Politikalar
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9.1. Yeni Klasik Teoriye Giriş
Yeni klasik teori, 1970’li yıllarda izlenen keynezyen iktisat politikalarına karşı bir
tepki olarak doğmuştur. R. Lucas, T. Sargent, N. Wallace, B. Barro gibi iktisatçılar yeni
klasik teorinin önde gelen iktisatçılarıdır. Yeni klasik iktisatçılar, F. Muth’un 1961 yılındaki
çalışmasından yola çıkarak rasyonel beklentiler modelini ortaya atmışlardır. Yeni klasik
teori ve rasyonel beklentiler modeli çoğu zaman birlikte kullanılmalarına karşın yeni teorinin
öncülerinden Sargent’e göre rasyonel beklentilere inanmak yeni klasik iktisatçı olmak için
yeterli olmamaktadır (Öçal-Çolak-Togay-Eser,1997:709). Çünkü yeni klasik teorinin
görüşleri rasyonel beklentiler modelinden daha geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Rasyonel
beklentiler modeline göre; ekonomik hayatta bireyler, en iyi bilgiye sahip olarak karar
vermektedirler. Bu modele göre bireyler gelecek hakkında yeterli bilgiye sahip
bulunmaktadırlar

ve

buna

göre

karar

verdiklerinden

herhangi

bir

hata

ile

karşılaşmamaktadırlar. Herhangi bir hata oluşsa bile geçici nitelikte olmaktadır. Bir başka
ifade ile yeni klasik teori rasyonel beklentiler modeli ile desteklenmektedir.

9.1.1. Yeni Klasik Teorinin İşleyişi
R. Lucas, yeni klasik teoriyi üç temel varsayıma dayandırmaktadır (Orhan,1995:206207).


Piyasalarda dengenin kurulması,



Eksik bilgi kaynağına sahip olma,



Rasyonel beklentiler.

Yeni klasik teoride tüm piyasalarda fiyatlar esnektir. Piyasalardaki işlemler, arz ve
talebin eşitlendiği bir denge fiyatı üzerinden yapılmakta yani yeni klasiklere göre piyasalar
sürekli temizlenmektedir. Yeni klasik teoride üreticiler, kendi ürettikleri malların fiyatları
konusunda tam bilgiye sahip olmalarına karşın ekonomideki genel fiyat seviyesindeki
değişimleri kendi ürettikleri malların fiyatlarındaki değişimle karıştırmaktadırlar. Yeni
klasik teoride ekonomik karar birimleri, rasyonel beklentiler hipotezi altında ekonomide
beklenmeyen bir değişme olmadıkça fiyat düzeyini ortalama olarak doğru tahmin
etmektedirler (Ünsal,2000:212).
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9.1.1.1. Emek Piyasası
Yeni klasik teoride emek piyasasında denge istihdam seviyesini reel ücrete bağlı
olarak toplam arz fonksiyonu belirlemekte ve ücretler de tam esneklik özelliğine sahip
bulunmaktadır.
Yeni klasik teoride; emek talebi reel ücretin azalan bir fonksiyonu, emek arzı ise
beklenen reel ücretin artan bir fonksiyonudur. Emek arzı için geçmişteki fiyatların önemi
bulunmamaktadır. Onlar için önemli olan cari fiyatlar genel düzeyi ile beklenen fiyatlar
genel düzeydir. Yeni klasik teoride emek piyasasında tam istihdam denge düzeyinin
gerçekleşmesi için cari fiyatlar genel düzeyi ile beklenen fiyatlar genel düzeyinin birbirine
eşit olması gerekmektedir. Eğer cari fiyatlar genel düzeyi beklenen fiyatlar genel düzeyinden
büyük ise emek piyasasında aşırı istihdam gerçekleşmektedir. Cari fiyatlar genel düzeyi
beklenen fiyatlar genel düzeyinden küçük ise emek piyasasında eksik istihdam söz konusu
olmaktadır. Eksik istihdam dengesinde ise reel ücretler artmaktadır.
Yeni klasik teoride emek arzı, ekonomideki dalgalanmaları çok iyi analiz
edebilmekte ve optimizasyon ilkelerini başarı ile uygulamaktadır. Emek piyasasındaki
nominal ücret artışlarının kaynağını doğru tahmin edebilen emek arzı bu artışın enflasyon
kaynaklı mı veya gerçekten bir reel ücret artışı mı sorularına doğru cevap vererek kendini
daha sonra emek piyasasına arz etmektedir. Bir başka ifade ile ekonomideki her tür birim
reel değişkenler üzerindeki değişimleri doğru olarak gözlemleyebilmektedir.

9.1.1.2. Mal Piyasası
Yeni klasik teori, toplam talepteki dalgalanmayı tahmin edilemeyen sürpriz fiyat
değişiklikleri ile açıklayan bir teoridir. Lucas tarafından öngörülen bu sürpriz fiyat görüşü
monetaristler sonrası bir adımdır (Snowdon-Vane,1995:48-66). Lucas’a göre; bir malın arzı,
nispi fiyatındaki artışla birlikte genişlemektedir. Yeni klasik teoride toplam arz, Lucas
toplam arz fonksiyonu ile gösterilmektedir:
TS=0+1Pt –Pte
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Burada (TS) toplam arzı, (0) doğal üretim düzeyini, (1) pozitif sabit katsayıyı, (Pt)
fiyatlar genel düzeyini, (Pte) ise beklenen fiyatlar genel düzeyini göstermektedir. Toplam
talep fonksiyonu ise;
TD=TEt+0mt -Pt
gibidir. Burada (TD) toplam talebi, (TEt) toplam harcamaları, (mt) tüketicilerin tuttukları
nominal para miktarını, (0) ise sabit katsayı göstermektedir.
Yeni klasik teoriye göre; toplam arz, toplam talebe eşit olmalıdır (TS=TD). Tahmin
edilemeyen sürpriz fiyat değişiklikleri ise bu dengeyi bozmaktadır. Toplam talepte
beklenmeyen bir artış, fiyatlar genel düzeyini beklenen fiyatlar genel düzeyinin üzerine
çıkarmaktadır. Bu durumda üretim seviyesi de tam istihdam seviyesini aşar duruma
gelmektedir. Toplam talepteki bu artışın üretim seviyesini ve fiyatlar genel düzeyini hangi
ölçüde etkileyeceği beklentilere göre ayarlanmış arz eğrisinin eğimine bağlı bulunmaktadır.
Arz eğrisi ne kadar dik ise fiyatlar genel düzeyindeki artış o kadar fazla olacak üretim
seviyesindeki artış ise sınırlı düzeyde kalacaktır. Buna karşılık beklentilere göre ayarlanmış
arz eğrisi ne kadar yatay ise toplam talepteki beklenmeyen artışın üretim üzerindeki etkisi o
kadar fazla olacak fiyatlar genel düzeyindeki etkisi ise o derece düşük kalacaktır
(Orhan,1995:206). Eğer toplam talepte beklenen bir değişme olmuş ise yeni klasiklere göre
toplam talepteki bu değişme genel ekonomi içinde sadece parasal değişkenleri etkileyecek
reel değişkenler üzerinde ise herhangi bir değişkenliğe neden olmayacaktır. Bir başka ifade
ile yeni klasik teoride üretim seviyesi ile fiyatlar genel düzeyi arasında sıkı bir ilişki
kurulmaktadır.

9.1.1.3. Para Piyasası
Yeni klasik teoride, para piyasası mal piyasasına göre ekonomik dengede ikincil
önem taşıyan bir piyasa durumundadır. Yeni klasikler para miktarındaki değişimlerden çok
bu değişimlerin nedenini araştırmaktadırlar.
Yeni klasik teoride önemli olan para piyasasındaki değişimlerin öngörülüp
öngörülmediğidir. Para politikasının kısa ve uzun dönem etkileri arasında ayırım yapılması
yanlıştır. Doğru ayırım, öngörülen ve öngörülmeyen önlemler arasında olmaktadır.
Öngörülen parasal önlemlerin tümü etkisizken, öngörülmeyen her parasal önlemler ise reel
etkiler üretmektedir (Felderer-Homburg,1999.185).

140

Yeni klasik teori, miktar teorisini özel bir durum olarak görmektedir. Sadece üretim
sürecinden kopuk yani herhangi bir karşılığı olmayan parasal genişleme halinde parasal artış
ile fiyatlar genel düzeyindeki yükseliş arasında oransal bir ilişki olduğunu belirtmektedirler
(Paya,1998:352).

9.1.2. Yeni Klasik İktisat Politikası
9.1.2.1. Yatırım Politikası
Yeni klasik teoride cari yatırımlarla tüketim davranışları paraya olan taleple ilgili
olup bu tür davranışlar ekonomik ortamı oluşturmaktadır. Fakat bu tür davranış biçimleri
yeni klasik teoriye göre rejim politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır
(Demartino,1993:143-148). İktisat politikası kararları gereği veya özel sektörün aldığı
iktisadi bir kararla beklenmedik bir şekilde yatırım harcamaları artabilmektedir. Bu artış,
toplam talepte beklenmedik bir yükseliş sağlayacaktır. Bu beklenmedik ekonomik değişme
reel değişkenleri arz eğrisinin eğimine göre etkileyebilecektir. Bu beklenmedik yatırım
sonrası gelirdeki sürekli değişiklik parasal genişlemeye bağlı olarak reel faiz oranını
düşüreceğine yükseltecektir.
Yeni klasik teoride yatırım ve büyümenin devamlı olabilmesi için istikrar önemli bir
etken (Dornbusch,1990:143-148) durumundadır. Çünkü iktisadi birimler yatırım gibi
iktisadi kararlarını nominal ve parasal değişkenlere değil reel değişkenlere dayandırmakta
bir başka ifade ile iktisadi birimler rasyonel beklentiler içinde iktisadi kararlarını
almaktadırlar.
Yeni klasik teoride enflasyon beklentileri düşeceği yönünde ise tasarruf artma
eğilimine girecek ve yatırımlarda yükselişler gözlemlenebilecektir.

9.1.2.2. Büyüme Politikası
Yeni klasik teoride büyüme, içsel büyüme modeli ile açıklanmaktadır. P. Romer, R.
Barro ve R. Lucas, içsel büyüme modelinin önde gelen iktisatçılarıdır.
Romer, içsel büyüme modeli ile ilgili görüşlerinde beşeri sermayeyi esas almaktadır.
Romer’e göre beşeri sermaye ile oluşan toplam sermaye birikimi önem arz etmektedir.
Çünkü beşeri sermaye azalan verimler yasasına uymamaktadır. Beşeri sermayenin artışı
Romer’e göre reel büyümeyi sağlamaktadır.
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Barro ise altyapı gibi otonom yatırımlar çerçevesinde büyüme modelini
açıklamaktadır. Barro’ya göre kamu harcamaları, vergi gelirleri ile finanse edilmesi
gerekmektedir. Elde edilen gelirler kamu tarafından özel sektörün yatırımlarına teşvik
amaçlı otonom yatırımlar şeklinde harcanarak özel sektörün verimliliğini arttırmaya
çalışmaktadır. Kamunun otonom yatırımları, özel sektör için dışsal bir üretim faktörü
olmaktadır.
Lucas’a göre ise beşeri sermaye birikimi iktisadi büyümeyi oluşturan en önemli
faktörü oluşturmaktadır. Çünkü beşeri sermayeyi arttırıcı yapılan yatırımlar üretimde verimi
arttırmaktadır. Bir başka ifade ile (Romer’ın değindiği gibi) Lucas’a göre beşeri sermaye
azalan verimler yasasına uymamaktadır. Gelişen ülkelerde beşeri sermaye birikimi yüksek
olmaktadır. Lucas’a göre gelişmiş ülkelerde beşeri sermaye ve fiziki sermayenin birlikte
üretimin verimini yükseltmesi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle aradaki farkın
açılmasına neden olmaktadır.

9.1.2.3. Enflasyon Politikası
Yeni klasik teoride iki tür enflasyon oranından bahsedilmektedir. Bunlar;


Cari enflasyon oranı,



Beklenen enflasyon oranı

Bu iki enflasyon oranı arasında fark yok ise yeni klasik teoride enflasyon, reel
sonuçlar doğurmamaktadır. Eğer bu iki oran arasında fark var ise bu durum toplum açısından
sürpriz bir şok olacak ve ekonomide reel sonuçlar meydana gelebilecektir. Örneğin;
enflasyondaki beklenmedik bir düşüş ekonominin durgunluğa düşmesine neden olacak ve
reel ücretler artarak üretim seviyesinin azalmasına yol açabilecektir. Enflasyondaki beklenen
bir artış oranı ise örneğin para arzındaki beklenen bir artış fiyatlar genel düzeyini yükseltecek
buna karşılık üreticiler kendilerini enflasyondan korumak amacı ile ürettikleri malların
fiyatlarını arttıracaklardır. Sonuç olarak işsizlik azalmayarak üretim seviyesi aynı kalacak
sadece fiyatlar genel seviyesi yükselmiş olacaktır. Bir başka ifade ile beklenen bir para arzı
artışı reel değişkenleri etkilemeyecektir. Yani ekonomik birimler rasyonel davranarak kendi
çıkarlarını maksimize edip iktisat politikalarının yeni klasik teoride etkin olmadığını
kanıtlamaktadırlar.
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Yeni klasik teoride, para ve maliye politikaları etkinliği bulunmamaktadır. İstikrarı
sağlamayı

amaçlayan

iktisat

politikalarına

reel

etkileri

olmadığından

ihtiyaç

duyulmamaktadır.

9.1.3. Reel Konjonktür Teorisi
Reel konjonktür teorisi; 1980 yılından sonra geçerli olan ve temelleri R. Lucas
tarafından atılan C. Plasser, E. Prescott, F. Kyland ve J. Long tarafından geliştirilip ortaya
konan bir teoridir. Reel konjonktür teorisine göre ekonominin istikrarsızlığının nedeni reel
şoklardır ve bu şoklar ekonomiyi daraltıcı ve genişletici olmak üzere iki ayrı şekilde
etkilemektedir. Reel şokların nedeni ise teknolojik gelişmelerden dolayı verimlilikteki
değişiklikler ve yeryüzündeki doğal (iklim, doğal afetler vb.) değişimler olmaktadır.
Teknolojik gelişim emek piyasasında ilk önce geçici bir verimlilik düşüşüne neden
olmaktadır. Reel konjonktürcülere göre yeni klasikleri izleyerek rasyonel beklentiler
hipotezini kabul ettiklerinden dolayı (Parasız,1997:318) firmalar gelecekteki kârlarının ve
emeğinin verimliliğinin düşeceği beklentisine girmektedirler. Bu durumda firmaların
yatırım ve emek talep seviyeleri düşmektedir. Daha sonra ise teknolojik gelişim yeni iş
alanları yaratacak ve verimlilikte önemli artışlar gözlemlenebilecektir.
Reel konjonktür teorisinde nominal iktisadi değişkenler reel iktisadi değişkenleri
etkileyememektedir. Örneğin; para, reel konjonktür teorisinde yansızdır. Ekonomi genel
dengesi içinde istihdam ve reel üretimi yalnızca reel arz yanlı faktörler etkileyebilmektedir.
Reel konjonktür teorisinde, istikrar politikaları uygulanmamaktadır. Devletin
ekonomiye müdahalesi ekonomiye önemli zararlar verebilmektedir. Analiz yapılması
gereken faktör ekonomik istikrarı sağlayan ve bozan teknolojik gelişme üzerinde olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeni klasik teorinin işleyişi, emek piyasaları, mal piyasaları, para
piyasaları, yeni klasik teoride yatırım, büyüme ve enflasyon ile reel konjonktür teorisi
konuları işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Yeni

klasik

teorinin dayandığı

temel

varsayımlar

…………………….,

……………………. ve …………………….dir.
2-. Yeni klasik teoride emek piyasasında tam istihdam denge düzeyinin
gerçekleşmesi için cari fiyatlar genel düzeyi ile beklenen fiyatlar genel düzeyi arasında fark
olmaması gerekmektedir. (D) (Y)
3-Yeni klasik teoride toplam arz toplam talebe eşit olmak zorundadır. (D) (Y)
4-Yeni klasik teoride büyüme ……….…………….. ile açıklanmaktadır.
5-Yeni klasik teoride ……………………. ve ……………………. olmak üzere iki
tür enflasyon oranı vardır. Ayrıca enflasyondaki beklenmedik bir düşüş ekonomide
……………………. sebep olacaktır.
6-Toplam talepteki dalgalanma ancak ……………………. ile gerçekleşir.
7-Romer ve Lucas’a göre ……………………. iktisadi büyümenin altında yatan
temel faktördür.
8-Rasyonel beklentiler modeline göre bireyler gelecek hakkında yeterli bilgiye sahip
bulunmaktadırlar

ve

buna

göre

karar

verdiklerinden

herhangi

bir

hata

ile

karşılaşmamaktadırlar. (D) (Y)
9-Toplam talepte beklenen bir değişme yeni klasiklere göre genel ekonomi içinde
sadece parasal değişkenleri etkileyecektir. (D) (Y)
10-Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik görüşe göre yanlıştır?
a) Ekonomik birimler rasyonel beklentilere sahiptir ve sistematik hata yapmazlar.
b)Sürpriz politikalar da ekonomik birimler rasyonel olduğu için ekonomide her hangi
bir etki yaratmaz.
c) Fiyat ve ücretler esnektir ve tam rekabet koşulları geçerlidir.
d) Para yansızdır.
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Cevaplar
9.1: piyasalarda dengenin kurulması; eksik bilgi kaynağına sahip olma; rasyonel
beklentiler
9.2: D
9.3: D
9.4: içsel büyüme modelleri
9.5: cari enflasyon oranı; beklenen enflasyon oranı; durgunluğa
9.6: sürpriz fiyat değişiklikleri
9.7: beşeri sermaye
9.8: D
9.9: D
9.10: b
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10. YENİ KEYNEZYEN İKTİSAT POLİTİKALARI

147

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yeni keynezyen teorinin işleyişi, emek piyasaları, mal piyasaları, para
piyasaları, yeni keynezyen teoride yatırım, büyüme ve enflasyon konuları işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Rasyonel Beklentiler



Hysteresis Hipotezi



Mönü Maliyetleri



Ücret ve Fiyat Yapışkanlığı
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10.1. Yeni Keynezyen Teoriye Giriş
Yeni keynezyen teori 1980’li yıllardan sonra yeni klasik teorinin büyük bir ilgi ile
karşılanması sonucu bu teoriye tepki olarak yeniden keynezci görüşleri hayata geçirmek
amacı ile oluşturulmuştur. 1982 yılında keynezyen teoriye ‘yeni’ kelimesini ekleyen M.
Parkın’dir (Parasız,1997:318). Yeni kelimesinin eklenmesinin nedeni yeni keynezyen
teorinin Keynes’in ele aldığı bazı konuları yeniden ele alması ve hiç değinmediği konuları
da ele alarak açıklamasıdır. Bu teorinin önde gelen iktisatçıları G. Mankıw, A. Blınder, J.
Yelen, O. Blanchard, R. Gordon, L. Klein, J. Hicks, J. Meade ve J. Tobin’dir. Keynezyen
Ekonominin Bugünü Sempozyumu’nda D. Romer, J. Tobin, R. King, B. Greenwald ve J.
Stinglitz 1980 sonrası makro ekonomik literatürde keynezyen görüşün yeniden dirildiğini ve
ekonomiye değişik bir bakış açısı getirdiğini belirtmektedirler (Snowdon-Vane,1997:452).
Yeni keynezyenler, yeni klasik teorinin sadece rasyonel beklentiler modelini kabul
etmekte ancak diğer konulardaki görüşlerini eleştirmektedirler. Piyasaların işleyişi ile ilgili
bu eleştiriler özellikle fiyat ve ücretlerin aşağıya doğru yapışkanlığı çerçevesinde
bulunmaktadır.

10.1.1. Yeni Keynezyen Teorinin İşleyişi
Yeni keynezyen teoride piyasalar kendiliğinden dengeye gelememekte yani arz-talep
dengesi otomatik olarak gerçekleşmemektedir. Piyasalardaki ekonomik denge bir kere
bozuldu mu bir daha geriye dönüş çok zor olmaktadır (Hysteresis Hipotezi; bir ekonomide,
geçici olarak meydana gelen şokların ekonominin dengesini bozması ve belli bir zaman
geçtikten sonra şokun sona ermesi ile ekonominin eski dengesine geri dönememesi).
Yeni keynezyen teoride; toplam talep, gelir ve istihdam seviyesini belirlemektedir.
Ekonominin daralma dönemlerinde devlet genişletici iktisat politikaları ile toplam talep
üzerinde etkili olabilmektedir. Üretim ve istihdam seviyeleri piyasaların tam rekabet
koşulları altında çalışmamaları nedeni ile optimal seviyenin altında bulunmaktadırlar. Yeni
keynezciler, piyasa dengesizliklerinden yola çıkarak makro ekonomik olayları mikro
temellere dayandırarak çözüm politikaları türetmişlerdir.

10.1.1.1. Emek Piyasası
Yeni keynezyen teoride emek piyasasında ücretler aşağıya doğru yapışkandır. Yani
emek arzı fazlalığı veya toplam talebin daralması ile firmaların ücretleri düşürmesi sonucu
firmalar üretim maliyetlerinin düşmesini beklerken nitelikli işçilerin işi bırakması firmaların
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üretimini riske edecektir. Bunun sonucu firmalar düşük ücrete razı niteliksiz işçileri üretimde
verimliliğin düşmemesi için işe almayacaklar ve emek piyasasında ücretlerin belli bir
seviyeden aşağıya düşmesini önleyeceklerdir. Bir başka ifade ile firmalar ücretlerde
kesintiye gitmeden istihdamı sınırlamış olmaktadırlar.
Firmalar, ücretlerin aşağıya doğru yapışkanlığını; işçilerle işsizlik sigortası anlaşması
yaparak ve sendikaların baskısı sonucu emek arzı fazlası işçilerle istihdam edilen işçiler
arasında ücret rekabetini önleyici politikalar uygulayarak (istihdam edilen işçiler lehine)
gerçekleştirmektedir.
Yeni keynezyen teoride ücretlerin yapışkanlığı, emek piyasasında tam istihdam
dengesinin sağlanmasını engellemektedir. Emek piyasasındaki bu dengesizlik diğer
piyasaları da etkilemekte konjonktür dalgalanmaları meydana gelebilmektedir.
Yeni keynezyen teoride konjonktür dalgalanmalarının nedeni toplam talepteki
değişmelerdir. Toplam talepteki değişmeler de üretim ve istihdam seviyelerinde değişikliğe
neden olmakta ve bu da emek piyasasında dolaylı olarak istihdama yol açmaktadır.

10.1.1.2. Mal Piyasası
Yeni

keynezci

görüş,

fiyat

esnekliği

üzerinde

durmaktadır

(Greewald-

Stiglitz,1993:23-45). Yeni keynezciler mal piyasalarında fiyat katılıklarını açıklayan çeşitli
teoriler geliştirmişlerdir. Bu teoriler eksik rekabet koşullarından hareket etmekte firmaların
aslında kendi çıkarlarına uygun düşse de fiyatları neden değiştirmediklerini açıklamaya
çalışmaktadır (Paya,1998:358). Bir başka ifade ile yeni keynezyen teoride mal piyasasında
fiyatlar aşağıya doğru yapışkan olmaktadır.
Yeni keynezyen teoride fiyatların aşağıya doğru yapışkan olmasına örnek olarak
mönü maliyetleri yaklaşımı verilmektedir. Mönü maliyetleri, fiyat değiştirmenin yol açtığı
maliyetleri tanımlamaktadır. Bu teori bu tip küçük maliyetlerin eksik rekabet ortamında çok
büyük olumsuzluklara neden olabileceğini bu nedenle firmaların fiyat değiştirmektense
fiyatları sabit tuttuklarını öne sürmektedir (Paya,1998:358).

10.1.1.3. Para Piyasası
Yeni keynezyen teoride para piyasasında para arzı ile para talebi dengesini faiz oranı
ile fiyatlar genel düzeyi belirlemektedir. Aşırı para talebi veya para arzı talepleri faiz oranı
sayesinde anında ayarlanabilmektedir.
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Yeni keynezyen teoride para arzı ile nominal milli gelir seviyesi arasında karşılıklı
(çift yönlü) bir ilişkinin olduğu savunulmaktadır. Para arzındaki değişmeler nominal milli
gelirde dalgalanmalara neden olacağı gibi nominal milli gelirdeki dalgalanmalar da para
arzında dalgalanmalara neden olabilmektedir (Şahin,1997:578). Yeni keynezyen teoride
para arzı ile faiz oranı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle bireylerin
para talebinin faiz esnekliği düşük olduğu bir ortamda para arzı artışı faiz oranında önemli
düşüşlere yol açabilecektir.
Yeni keynezyen teoride para arzındaki dalgalanmalar toplam talep üzerinde etkili
olabilmektedir. Özellikle fiyatların yapışkanlığı nedeni ile para arzındaki bir genişleme aynı
fiyatta daha fazla mal ve hizmet satışına neden olabilmekte veya tersi durumda ise para
arzının daralması ile aynı fiyattan daha az mal satışına neden olmaktadır.
Yeni keynezyen teoride, para politikası her kesimi farklı derecelerde etkilemektedir.
Para politikası özellikle toplam talebi etkilemekte ve toplam talepteki dalgalanmaların da
etkisi reel üretim ve istihdam üzerinde olmaktadır. Yeni keynezlere göre uzun dönemde para
politikası faiz oranını yükseltmekte ve iktisadi büyümeyi yavaşlatmaktadır.

10.1.2. Yeni Keynezyen İktisat Politikası
10.1.2.1. Yatırım Politikası
Yeni keynezyen teori post-keynezyen teoriye göre yatırım kavramı açısından daha
dar bir faaliyet alanı içermektedir (Fazzari-Variato,1996:359-369). Yeni keynezcilere göre
yatırım ile faiz oranı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmakta ve her türlü yatırım araçları
arasında ikame imkanı mevcut olabilmektedir.
Yeni keynezyen teoriye göre yatırımların finansman kaynakları bakımından dış
kaynaklar iç kaynaklardan daha az maliyetli olarak sağlanabilmektedir. Dış kaynaklı
finansman kaynaklarının ucuz maliyetli olmasına rağmen firmalarca istenildiği an istenilen
faiz oranında bu kaynakların sağlanması bazı durumlarda mümkün olmamaktadır. Bunun
nedeni kredi maliyetinin karşılıklı maddi teminatla doğru orantılı olması ve firmaların borç
ve öz sermaye oranları ile doğrudan ilgili olmasındandır (Crotty,1996:333-358).
Yeni keynezyen teori iktisatçılarından olan J. Tobin bir yatırım teorisi (Q teorisi)
geliştirmiştir. Bu teori sermayenin piyasa değerinin yenilenme maliyetine oranını ifade
etmektedir. Q değişkeni, bir firmanın sermaye piyasası değerinin (CMV), firmanın
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sermayesinin yenilenme maliyeti (CRC) tarafından bölünmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Formül olarak;
Q=CMV/CRC
ifade edilmektedir. Q değişkeninin rolü bir firmanın sermaye piyasası değeri ile arzulanan
sermayesi (DC*) arasındaki açığı ölçmeye yardım etmektedir. Eğer Q>1 ise DC*>CMV olur
ve bu sonuç firmanın yatırıma yönelmesi gerektiğini göstermektedir. Bu durumda firmanın
borsadaki her pay senedinin fiyatı sermayenin fiziksel maliyetinden daha büyük olacaktır.
Firma yeni pay senedi çıkarmalı ve bu şekilde eline geçen para ile de fiziksel yatırıma
yönelmelidir. Eğer Q<1 ise DC*<K olursa bu sonuç firmanın yatırım harcamalarına
yönelmemesi gerektiğini göstermektedir (Parasız,1997:110-111).

10.1.2.2. Büyüme Politikası
Yeni keynezyen teoride; Hicks ve Mankiw büyüme ile ilgili çalışmalarda
bulunmuşlardır. Her ikisinin de büyüme ile ilgili çalışmaları Solow’un büyüme modeli
üzerinde olmuş, bu modeli yorumlamışlar ve geliştirmeye çalışmışlardır.
Hicks’e göre; bir ekonomide sermaye arzının artması emek arzının fiyatının
artmasına neden olmakta ve bunun sonucunda reel sektörde emek talebini azaltıcı teknoloji
ağırlıklı sermaye kullanımı arttırmaktadır. Teknolojinin kullanımının artması aynı zamanda
reel ücret oranını düşürmektedir. Reel ücret oranının düşmesi faktör ikamesi yaratmakta ve
ekonomideki teknolojik gelişmenin net etkisini göstermektedir (sermaye emek oranının
sabit varsayımı altında). Ekonomideki teknolojik gelişmenin net etkisi, büyümeyi
gerçekleştirmektedir.
Mankiw ise; Solow modeline beşeri sermayeyi dahil edip modeli genişletmiştir. Bir
başka ifade ile fiziki sermayenin büyümeye olan etkisini beşeri sermayenin de
sağlayabileceğini veya her iki sermayenin birlikte kullanılması gerektiğini belirtmektedir.

10.1.2.3. Enflasyon Politikası
Yeni keynezyen teoride enflasyon, hem parasal hem de reel etkenler sonucu meydana
gelmektedir.
Yeni keynezyen teoride sürekli enflasyonun nedeni sürekli para arzı genişlemesidir.
Tüketim, yatırım veya kamu harcamalarındaki artış ve beklenmedik bir talep şoku kısa
dönemli enflasyona neden olabilmektedir. Fakat para arzı istikrarlı tutulur ise bu tür talep
şoklarının harekete geçirdiği enflasyon kendiliğinden yavaşlamaktadır. Enflasyonun sürmesi
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para arzı artışı ile körüklenmesine bağlı bulunmaktadır (Şahin,1997:578). Bir başka ifade ile
ekonomideki aşırı likidite yönündeki bir eğilim toplam yatırım miktarının toplam tasarruf
miktarını aşmasına ve bununda sürekli enflasyonla sonuçlanmasına neden olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1980’li yıllardan sonra yeni klasik teorinin büyük bir ilgi ile
karşılanması sonucu bu teoriye tepki olarak yeniden keynezci görüşleri hayata geçirmek
amacı ile oluşturulan yeni keynezyen teori işlenmiştir. Yeni keynezyen teorinin işleyişi,
emek piyasaları, mal piyasaları ve para piyasaları analiz edilmiştir. En son da yeni keynezyen
teorinin yatırım, büyüme ve enflasyon konuları ile ilgili görüşleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Hysteresis hipotezine göre geçici olarak meydana gelen şoklar ekonominin
dengesini bozar fakat şokun sona ermesi ile ekonomi eski dengesine geri dönmektedir. (D)
(Y)
2-Ücretlerin

aşağıya

doğru

yapışkanlığı

…………………….

ve

……………………. ile gerçekleşmektedir.
3-Mönü maliyetleri yaklaşımına göre küçük maliyetlerin eksik rekabet ortamında
çok büyük olumsuzluklara neden olabileceği bu nedenle firmaların fiyat değiştirmektense
fiyatları sabit tuttukları öne sürülmektedir. (D) (Y)
4- Yeni keynezyen teoride para piyasasında para arzı ile para talebi dengesini
…………………… ile …………………… belirlemektedir
5-Q Teorisine göre Q<1 ise DC*<K olursa bu sonuç firmanın yatırım harcamalarına
yönelmemesi gerektiğini göstermektedir. (D) (Y)
6-Yeni keynezyen teoride sürekli enflasyonun nedeni ……………………. dir.
7-Yeni

keynezlere

göre

uzun

dönemde

para

politikası

faiz

oranını

……………………. ve iktisadi büyümeyi …………………….
8-Yeni keynezciler, piyasa dengesizliklerinden yola çıkarak makro ekonomik
olayları mikro temellere dayandırarak çözüm politikaları türetmişlerdir. (D) (Y)
9-Yeni keynezyen teoriye göre yatırımların finansman kaynakları bakımından dış
kaynaklar iç kaynaklardan daha az maliyetli olarak sağlanabilmektedir. (D) (Y)
10-Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynezyen okulun varsayımları arasında yer
almaz?
a)

Piyasalar her zaman temizlenir.

b)

Rasyonel beklentiler geçerlidir.

c)

Ücret ve fiyatların yapışkan olması

d)

Para arzı ile nominal milli gelir seviyesi arasında karşılıklı bir ilişki vardır.
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Cevaplar
10.1: Y
10.2: işsizlik sigortası ve sendika baskısı
10.3: D
10.4: faiz oranı; fiyatlar genel düzeyi
10.5: D
10.6: sürekli para arzı genişlemesi
10.7: yükseltir; yavaşlatır
10.8: D
10.9:D
10.10:a
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11. ARZ YANLI İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde arz yanlı teorinin işleyişi ile arz yanlı teoride yatırım, büyüme ve
enflasyon konuları işlenecektir.

159

Anahtar Kavramlar


Laffer Eğrisi



Vergi İndirimleri



Vergi Teşvikleri



Denk Bütçe



Sıkı Para Politikası
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11.1. Arz Yanlı İktisada Giriş
1970’li yıllarda keynezyen teoriye tepki olarak doğan teorilerin birisi de arz yanlı
iktisattır. Arz yanlı iktisat, keynezyen teorinin toplam talebe ağırlık veren politikalarına karşı
çıkmaktadır. Arz yanlı iktisat ekonominin arz yönüne ağırlık veren politikalar izlemekte ve
bu politikaları vergi politikaları ile gerçekleştirmektedir. Arz yanlı iktisadın önde gelen
iktisatçıları M. Feldstein, M. Boskin, A. Laffer, G. Gilder, J. Wannishi, P.C. Roberts ve N.
Ture’dir.
Arz yanlı iktisadın ekonomik görüşlerinin 1980 yılında A.B.D. Başkanı R. Reagan’ın
seçim propagandasının ve başkanlığa başlamasından sonra da iktisat politikalarının temelini
oluşturması (Merry,1995:2969-2972) ve daha sonra da İngiltere Başkanı M. Thatcher’ın
uyguladığı iktisat politikası olması nedeni ile 1980’li yıllarda arz yanlı iktisadın çok gerçekçi
politikalar ürettiğinin (Frum,1995:46-48) örneklerini oluşturmaktadır. Özellikle arz yanlı
iktisadın en önemli başarısı vergilendirme yükündeki değişikliktir (Hage-Black,1994:50).
Bir başka ifade ile arz yanlı iktisat vergi oranlarının önemli ölçüde aşağıya çekilmesini
savunmakta ve bu sayede iktisadi büyüme ve verimlilik artışını hedeflemektedir.

11.1.1. Arz Yanlı İktisadın İşleyişi
Arz yanlı iktisat vergi indirimleri yolu ile ekonominin dengesizliklerini kaynak
dağılımından

başlayarak

gelir

dağılımına

doğru

optimal

olarak

değiştirmeyi

amaçlamaktadır. Arz yanlı iktisat ekonomide canlılığın sağlanabilmesi için ağırlıklı olarak
üretimin arttırılması üzerinde durmaktadır.
Arz yanlı iktisada göre; vergi indirimleri ve vergi teşvikleri ile ekonomide tasarruf,
yatırım, üretim ve emek arzı seviyeleri arttırılabilmektedir. Aynı zamanda kamu harcamaları
sınırlandırılmaktadır. Eğer kamu harcamaları sınırlandırılmaz ise bütçe açıkları meydana
gelmekte ve izlenen iktisat politikası amacına ulaşamamaktadır. Kamu harcamaları artışı
aynı zamanda özel sektörü dışlama etkisi de yaratmaktadır.
Vergi indirimi ve vergi teşvikleri sermaye arzını da etkilemektedir. Arz yanlı
politikalar; özellikle kendi imkânları ile sermayeleşmek isteyenlere imkânlar yaratmakta
(Kane,1997:16-19) ekonomideki atıl kapasite ve atıl tasarruflar, özel sektörün yatırım için
özendirilmesi ile ekonomiye kazandırılmaktadır.
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Düşük vergi oranlarından kaynaklanan toplam arz artışı genel fiyatlar seviyesine göre
daha az elastik olan toplam talepten daha büyük olmalıdır (Findlay,1995:211-218). Toplam
arzdaki artış oranı toplam talepteki artış oranından büyük ise uygulanan vergi politikası
amacına ulaşmış olmaktadır. Arz yanlı iktisatçılara göre yüksek oranlı vergiler uygulanıyor
ise üretim iktisadi büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olacaktır (EngenSkinner,1996:617-643). Bu durumda uygulanacak mali politikalarla yüksek vergi oranları
düşürülmelidir. Vergi oranlarının düşürülmesi ile toplam arz seviyesi yükselerek iktisadi
büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Bir başka ifade ile arz yanlı iktisatta mali
politikalar, toplam arzın ve iktisadi büyümenin belirlenmesinde önemli role sahip
olmaktadır. Ekonominin genel dengesi keynezyen teoride olduğu gibi talep yönlü
politikalarla değil arz yönlü politikalarla düzenlenmiş olmaktadır.
Arz yanlı iktisatçılar, devletin ekonomiye müdahalesine karşı bulunmaktadırlar.
Onlara göre; özel sektör, istikrarlı iktisadi büyümeyi sağlayabilmektedir. Devlet sadece para
stokundaki değişmeler ile sadece nominal talebi etkileyebilmekte mevcut üretim
kaynaklarının miktar ve verimliliğini değiştirememektedir. Ancak devlet iktisat politikası
amaçlarına uygun piyasaların düzenli olarak çalışabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına
yardımcı olabilmektedir.
Arz yanlı iktisat, uyguladığı vergi politikasının amacına ulaşması için sıkı para
politikası da uygulamaktadır. Onlara göre para arzı devamlı kontrol altında tutulmalı ve para
arzındaki artışlarda istikrarlı olmak zorundadır. Arz yanlı iktisatta toplam arz artışının
toplam talep artışından büyük olması için para otoritesi toplam arz üzerinde dört alternatif
stratejik politika üretmektedir. Bu stratejik politikalar; genel fiyat seviyesini, gerçek toplam
iç üretimi, nominal para arzını ve nominal toplam iç üretimi istikrarlı bir çizgiye getirmeyi
amaçlayan politikalardır (Kyer-Maggs,1995:364-373).
Arz yanlı iktisatta; A. Laffer, vergi oranları ile vergi gelirleri arasında bir ilişkinin
var olduğunu belirtmiş ve ‘laffer eğrisi’ olarak adlandırılan bu kavram arz yanlı iktisatta
genel ilke haline gelmiştir (Walsh,1994:222-224). Laffer eğrisine göre hiç vergi gelirleri
sağlanamayan iki ekstrem vergi oranı bulunmaktadır. Bunlar sıfır vergi oranı ile %100 vergi
oranlarıdır. Sıfır vergi oranında bireyler hiç vergi ödememektedirler. Vergi oranı %100
olduğunda ise bireylerin üretim yapıp gelir elde etme arzuları tükenmiş olacağından yine hiç
vergi ödemeyeceklerdir. Bu iki ekstrem arasında önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir
vergi oranı, vergi gelirlerini en yüksek düzeye çıkarmaktadır (Savaş,2000:249). Bu
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yaklaşım, iki ayrı noktada (bu noktaların bir tanesi düşük vergi oranı, bir tanesi de yüksek
vergi oranıdır) iki ayrı vergi oranının aynı vergi gelirini sağlayacağını söylemektedir.
A. Laffer’ın bu hipotezi ilk olarak 14. yüzyılda filozof İbni Haldun tarafından
açıklanmıştır. İbni Haldun 1371’de ünlü Mukaddime adlı eserinde ‘Devletin oluşumunun
başlangıcında vergiler, küçük matrahlar karşılığında yüksek vergi geliri sağlamaktadır.
Devletin genişlemesi ile birlikte vergiler büyük matrahlara karşılık düşük vergi geliri
sağlayacaktır. Vergi oranları düşük olduğunda bu vergi mükelleflerinin çalışma ve bir şeyler
yapma arzularını geliştirmektedir. Düşük vergiler vergi mükelleflerini tatmin edeceği için
girişimcilik artarak büyüyecektir. Yani girişimciliğin artarak büyümesi ile birlikte
mükelleflere vergi borcunu ödeyebilmesi için ödeyeceği miktar genişleyecektir’ demiştir.
Sonuç olarak bireysel matrahların toplamı ile vergi geliri artmış olacaktır. Kısacası Laffer
ve arz yönlü iktisatçıların teorilerine yüzyıllar önce İbni Haldun değinmiştir.

11.1.2. Arz Yanlı İktisat Politikası
11.1.2.1. Yatırım Politikası
Arz yanlı iktisatta vergi oranlarının düşürülmesi ile yatırımlar artmaktadır.
Girişimciler vergi indirimi ile yeni yatırımlara yönelecekler ve bu şekilde üretimi ve
istihdam seviyesini arttırıp fiyatlar genel seviyesinin düşmesini sağlayacaklardır. Aynı
zamanda üretim artışı nedeni ile vergi gelirlerinde de artışlar sağlanabilecektir
(Dinler,2000:283). Vergi oranlarının düşürülmesi bireylerin tasarruf arzusunu arttıracak ve
tasarruftaki bu artış faiz oranının düşmesine ve yatırımların artmasına neden olacaktır
(Savaş,2000:251).
Birçok arz yanlı iktisatçı yatırım elastikiyetine önem vermekte ve genel ekonomi
içinde yatırım seviyelerinin düşük olmasının yeni iş fırsatlarını yaratamayacağını yatırım
seviyelerinin yüksek olmasının ise toplamda ekonomik başarıya öncülük ederek yeni büyük
iş fırsatları yaratacağını belirtmektedirler (Umoren,1994:112-118). Verimlilik için yapılacak
yenileme yatırımlarında yatırımın dağılımının nasıl olacağının çok önemli olduğunu da
söylemektedirler (Hausman,1996:343-352). Arz yanlı iktisatçılar, istikrarlı bir iktisadi
büyümenin vergi oranları indirimi ile özel sektör yatırımlarının artışı sonucu
sağlanabileceğini savunmaktadırlar.
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11.1.2.2. Büyüme Politikası
Arz yanlı iktisatta iktisadi büyüme, vergi oranı indirimi ile sağlanmaya
çalışılmaktadır. Vergi oranlarının yüksekliği arz yanlı iktisatta negatif iktisadi büyümeye yol
açmaktadır. Bu nedenle düşük vergi oranları ile toplam arz genişletilmeye çalışılmakta ve
toplam arz, iktisadi büyümenin kaynağını oluşturmaktadır.
Vergi indirimleri aynı zamanda kamu harcamalarını kısıtladığından ekonomide özel
sektörü dışlama etkisi oluşmayacak ve özel sektör kaynaklı istikrarlı bir iktisadi büyüme
sağlanabilecektir. Bir başka ifade ile vergi oranı indirimi ile özel sektör toplam arzın
genişlemesinde itici bir rol oynamış olacaklardır.

11.1.2.3. Enflasyon Politikası
Arz yanlı iktisatçılar enflasyon sorununa üretim ve arz yönünden yaklaşmaktadırlar
(Kılıçbay,1991:132).

Enflasyonu

talebin

çekmesi

veya

maliyetin

itmesi

olarak

tanımlamışlardır. Talebin çektiği enflasyon, toplam talepteki artışların ekonominin
potansiyelinden daha hızlı artması maliyetin ittiği enflasyon ise maliyetlerdeki artışların
toplam

arzda

meydana

getirdiği

azalmalar

olarak

açıklamaktadırlar

(Mcguire-

Willman,1999:52-77). Arz yanlı iktisatta, toplam arz artışı toplam talep artışından daima
büyük olmak zorundadır. Toplam talep artışının toplam arz artışından büyük olması
enflasyona neden olmakta ayrıca toplam arz artışının toplam talep artışından büyük olduğu
durumlarda da arz yanlı iktisatta enflasyon meydana gelebilmektedir. Arz yanlı iktisatçılara
göre enflasyonun temel nedeni reel üretim artışına oranla aşırı artan para arzı artışı
olmaktadır. Arz yanlı iktisatta enflasyonu önleyebilmek için;


Bütçe denkliği prensibini,



Vergi oranlarının indirimini,



Vergi teşvik politikalarını,



Sıkı para politikasını

uygulamak gerekmektedir. Özellikle sıkı para politikası iktisadi durgunluk yaratacak kadar
değil sadece enflasyon oranını düşürecek etkide uygulanmalıdır (Weidenbaum,1997:19).
Arz yanlı iktisatçılar para arzının çok fazla pompalanmadığı sürece enflasyonun
düşebileceğini iddia etmektedirler (Henderson,1998:64-66).
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Vergi oranlarının indirimi ile vergi teşvik politikaları; vergi yükünü azaltarak
üretimi, tasarrufları, istihdamı ve sermaye birikimini arttırmaktadır. Üretimin artması, arz
yetersizliğini ortadan kaldırmakta ve fiyatlar genel seviyesini düşürmektedir. Aynı zamanda
artan üretim, ihracatı da arttırmakta ve milli paranın diğer ülke paraları karşısında değer
kazanmasını sağlamaktadır. Tasarrufların artması faiz oranını düşürmekte ve vergi indirimi
ile faiz oranının düşmesi de yatırım seviyesini yükseltmektedir. Arz yanlı iktisadı uygulayan
ekonomilerde

enflasyon

ve

faiz

oranı

düşerken

üretimin

yıldan

yıla

arttığı

gözlemlenmektedir (Roberts,1998:18). Emek piyasasında ise vergi oranlarının indirimi
genel ücret seviyesinin hiçbir zaman artış eğilimine girmemesine neden olabilecektir.
Ücretlerin artmaması da üreticilerin maliyetlerinin artmamasına ve dolaylı olarak da
fiyatların sabit kalması sonucunu doğuracaktır.
Arz yanlı iktisatta; enflasyonu önlemek için toplam arzı arttırıcı önlemler, toplam
talebi azaltıcı önlemlerden daha etkili olmaktadır.
Arz yanlı iktisatçılar, enflasyonsuz bir iktisadi büyümeyi amaçlamaktadırlar. Onlara
göre hızlı bir iktisadi büyüme, düşük bir enflasyonla aynı anda olabilmektedir. Arz yanlı
iktisat da vergi indirimi ile kamu harcamalarında daralma meydana gelmekte ve likidite
fazlası para piyasasından çekilmektedir. Bu durumda vergi sonrası gelirde, emek arzında,
tasarruf ve yatırımlarda artışlar meydana gelmektedir. Bu da üretimin, reel gelirin, talebin
artışı ile sonuçlanarak bir başka ifade ile istikrarlı bir büyüme gerçekleştirerek sosyal refah
artışı meydana getirmektedir.

165

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde keynezyen teoriye tepki olarak doğan teorilerin biri olan arz yanlı teori
işlenmiştir. Arz yanlı iktisadın ekonomik görüşlerinin 1980 yılında A.B.D. Başkanı
R.Reagan’ın seçim propagandasının ve başkanlığa başlamasından sonra da iktisat
politikalarının temelini oluşturması ve daha sonra da İngiltere Başkanı M. Thatcher’ın
uyguladığı iktisat politikası olması nedeni ile bu teori ün kazanmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Arz yanlı iktisat politikasının öncelikli iktisadi amacı …………………….dir.
2- Kamu harcamalarınının piyasada ödünç verilebilir fon talebini arttırıp faiz oranını
arttırarak özel yatırım harcamalarının azalmasına neden olmasına …………………….
denilmektedir
3-Arz yanlı iktisat da para politikası uygulanırken para arzının …………………….
ile paralel olarak arttırılması gerekmektedir.
4- Laffer eğrisine göre hiç vergi gelirleri sağlanamayan iki ekstrem vergi oranı
bulunmaktadır. Bunlar sıfır vergi oranı ile %100 vergi oranlarıdır. (D) (Y)
5-

Arz

yanlı

iktisat

da

enflasyonu

önlemek

için

…………………….,

……………………., ……………………., ve ……………………. uygulamak gerekir.
6-Arz yanlı iktisat ekonominin arz yönüne ağırlık veren politikalar izlemekte ve bu
politikaları ……………………. ile gerçekleştirmektedir.
7-Vergi oranlarının yüksekliği arz yanlı iktisatta ……………………. yol
açmaktadır.
8-Arz yanlı iktisada göre; vergi indirimleri ve vergi teşvikleri ile ekonomide tasarruf,
yatırım, üretim ve emek arzı seviyeleri arttırılabilmektedir. (D) (Y)
9-Arz yanlı iktisatçılar enflasyonu talebin çekmesi veya maliyetin itmesi olarak
tanımlamışlardır. (D) (Y)
10-Arz yanlı iktisatçılara göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Vergi teşvik politikaları uygulanmalıdır.
b) Enflasyonun sebebi para arzının reel üretimden daha hızlı artmasıdır.
c) Vergi indirimleri fiyatlar genel düzeyinde artışa sebep olmaktadır.
d) Ekonomik canlılık için başlıca üretim artmalıdır.
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Cevaplar
11.1: ekonomik dengesizlikleri gidermek
11.2: dışlama etkisi’
11.3: ekonomideki büyüme hızına
11.4: D
11.5: bütçe denkliği prensibini, vergi oranlarının indirimini, vergi teşvik
politikalarını, sıkı para politikasını
11.6: vergi politikaları
11.7: negatif iktisadi büyüme
11.8: D
11.9: D
11.10: c
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12. HARCAMA AZALTICI VE HARCAMA KAYDIRICI İKTİSAT
POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde harcama azaltıcı ve harcama kaydırıcı politikalar ele alınacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Devalüasyon



Ödemeler Dengesi



Ticaret Kontrolleri



Para ve Maliye Politikası



Twist Politikası
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12.1. Harcama Azaltıcı ve Harcama Kaydırıcı Politikaları
12.1.1. Harcama Azaltıcı Politikalar
Toplam talebi ve harcamaları azaltarak ödemeler bilançosu dengesizliğini düzeltmek
amacı ile kullanılan harcama azaltıcı politikalar bir yandan harcamalar üzerinde etkili olur
iken diğer yandan toplam üretimi etkilemektedirler. Öyle ki dışa dönük harcamaları azaltıcı
yanı ile ithalatı azaltarak ödemeler dengesini olumlu yönde etkiler iken iç harcamaları
azaltıcı yanı ile bir katsayı ile büyütülmüş olarak üretim hacmini daraltmakta ve ihraç
edilebilir ürün hacmini olumsuz yönde etkilemektedir. Eğer birinci etki ikinciden büyük ise
ve marjinal harcama eğilimi birden küçük olduğu sürece harcama azaltıcı politikaların
ödemeler bilançosu üzerindeki net etkisi olumlu veya pozitif olmaktadır.
Harcama-azaltıcı politikaların iç denge ve dış denge üzerindeki etkileri de farklı
yöndedir. Para ve maliye politikaları iç dengeyi aynı yönde etkiler iken kısıtlayıcı para
politikası dış dengeyi olumlu genişletici para politikası olumsuz etkilemektedir. Para arzını
daraltan politikalar likiditeyi dolayısı ile harcamaları azaltarak faiz oranlarını yükseltmek
sureti ile yatırımları ve ithalatı azaltarak dengesizliğin uzun süre kalıcı olmasında etkin
olurlar. Sermaye hareketlerinin ödemeler bilançosu içinde önemli bir yer tuttuğu ve iç
ekonomik faaliyet seviyesini etkilediği gelişmiş ülkelerde para ve maliye politikaları
arasında uygun bir bileşim eş-anlı iç ve dış dengeye ulaşmayı mümkün kılmaktadırlar.
Büyük sermaye piyasalarına sahip olan ülkeler arasındaki kısa dönem sermaye
hareketleri uzun dönem sermaye hareketlerinden çok daha önemlidir. Bu ülkeler de son
yıllarda yeni bir politika geliştirilmiştir. Bu politika kısa dönem faiz oranlarını uzun dönem
faiz oranlarından ayıran ve kısa dönem faiz oranları yolu ile fon hareketleri yaratarak
ödemeler bilançosu dengesi sağlamaya çalışan uzun dönem faiz oranları yolu ile de sermaye
birikimi, istihdam ve üretim seviyelerini istenen noktada tutmaya imkan veren twist (esnek
işleyen faiz sistemi) politikasıdır.
Bu politikalar gelişmiş ülkeler için geçerlilik kazanırlar. Gelişmiş ülkeler uluslararası
sermaye hareketlerini etkileyerek ödemeler dengesizliklerini giderebilirler. Bu mekanizma
ile ortaya çıkan sermaye hareketleri devamlı değildir. Yani dengeye uyan portföy bileşimi o
denge bozulmadıkça değişmemektedir.
En uygun şartlarda dahi para ve maliye politikaları kombinezonları ve twist politikası
ancak kısa dönemde iç ve dış dengeyi sağlayabilir. Başka bir ifade ile para ve maliye
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politikalar dengesizliğin geçici olduğu hallerde etkili olabilir. Ancak bu politikaların başarı
şansı oldukça zayıf olmaktadır. Uluslararası fonlarını çekmek için yüksek faiz-kısa vade ve
düşük faiz-uzun vade tedbirleri dahi başarılı olmamıştır. 1950’lerde İngiltere’nin ödemeler
bilançosu açığını gidermek için uyguladığı yüksek faiz oranı politikası ve bu politikanın
istihdam üzerindeki daraltıcı sonuçlarını genişletici maliye politikası kullanarak giderme
çabaları tam istihdam hedefi açısından başarılı olmakla birlikte aynı dönemde büyüme
hızının çok düşük gerçekleşmesine yol açmıştır. Çünkü faiz oranlarını hızla yükselten
daraltıcı politikayı genişletici maliye politikası telafi edememiştir.

12.1.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar
Harcama-kaydırıcı politikalar iç talebin yönünü içerde üretilen mallar ile ithalat
arasında değiştirmeye yönelik araçlardır. Harcama-kaydırıcı politikalar harcama-azaltıcı
politikalardan daha kolay uygulanırlar. Çünkü harcama-azaltıcı politikaların ödemeler
bilançosu üzerindeki etkileri dolaylıdır ve iç ekonomi üzerindeki etkilerine bağlı olarak
ödemeler bilançosuna yansımaktadırlar. Harcama-kaydırıcı politikaların ödemeler bilançosu
üzerindeki etkileri ise doğrudandır. Bu politikaların ekonomiye maliyeti harcama-değiştirici
politikaların kullanılmasından daha azdır. Bununla birlikte kaydırıcı politikaları
uygulamanın idari güçlükleri olduğu şüphesizdir.
Harcama-kaydırıcı politikalar, kullanılan aracın genel veya selektif olmasına göre
ikiye ayrılmaktadırlar: Bunlar;


Devalüasyon (deflasyonun neden olduğu fiyat düşüşleri de bu grup içindedir)



Ticaret kontrolleri (ithalat kısıtlamaları, gümrük tarifeleri ve ihracat

teşviklerini kapsar)
Başlangıçtaki kambiyo kurunun ülke aleyhine bozulması demek olan devalüasyon
ithal malların fiyatlarını arttıracağından harcamaların iç üretime yönelmesini sağlamaktadır.
Ödemeler bilançosu fazlası halinde ise harcamaları ithal mallarına kaydırmak için milli
paranın değerini arttırıcı yönde kambiyo kurunu düzeltmek yani revalüasyona başvurmak
gerekecektir.
Devalüasyon bir yandan ithalatı ikame eden mallara olan talebi arttırırken diğer
yandan kaynakları ihraç malları üretimine yönelterek iç piyasaya dönük arzı azaltır. Böylece
devalüasyonun iç denge üzerinde etkisi olduğu gibi toplam talebin dağılımındaki değişme
ödemeler bilançosuna yansımaktadır.
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Ticaret kontrolleri arasında yer alan ithalat ve sermaye çıkışını sınırlayıcı tedbirler
ve ihracatı teşvik edici primler ödemeler bilançosunu doğrudan etkilemektedir.

12.1.2.1. Harcama Kaydırıcı Politika Olarak Devalüasyon
Devalüasyon ekonominin bütünü üzerinde etkili bir harcama-kaydırıcı politikadır.
Kambiyo kuru değeri devalüasyon yapan ülke aleyhine bozulduğundan milli para ile ithal
malların fiyatları artmakta yabancı para ile ihraç malları fiyatları ucuzlamaktadır. Böylece
devalüasyonun ödemeler bilançosu üzerindeki etkisi çift yönlü olmaktadır. Bir yandan
ithalatı daraltır iken diğer yandan ihracatı arttırıcı etkisi bulunmaktadır. İthal kısıtlamaları
ve tarifeler ise sadece ithalat üzerinde etkilidirler. Ancak analitik kolaylık sağlamak amacı
ile ihracat değeri veri alındığında devalüasyonla ithal kısıtlamaları arasındaki ayırım bu
bakımdan geçerliliğini kaybetmektedir. Dış denge açısından çözüm veri ihracat seviyesi ile
karşılanabilecek ithalatı sağlamakta toplanmaktadır.
Devalüasyonun ödemeler bilançosu dengesizliğini gidermeyeceği, şu iki neden ileri
sürülerek iddia edilmekle birlikte W.M. Corden kullandığı varsayımlar ile her iki nedeni de
ortadan kaldırmaktadır.


Devalüasyonun yabancı para cinsinden ihracat değerinin ithalat değerindeki

azalma kadar arttıramayacağı düşünülebilir. Ancak ihracat değerinin sabit varsayılması ile
bu ihtimal giderilmemektedir.


Devalüasyonun ülkede üretilen mallara olan talebi artırması sonucunda iç

fiyatların yükselmesi ve bir süre sonra ithalatın yeniden artması mümkün olabilir. Ancak iç
harcamalarda meydana gelmesi beklenen fazla talebin tasarruf edileceği varsayımı
yapıldığında bu ihtimal de söz konusu olmaktan çıkacaktır.
Fazla talebin tasarruf edileceği varsayımının kabul edilmesi halinde reel
harcamalardaki düşüş otomatik olarak ayrıca herhangi bir harcama azaltıcı politikaya gerek
kalmadan sağlanmaktadır. Başka bir ifade ile bu durumda devalüasyon iç ve dış dengeyi
sağlamaya yeterli olmaktadır. Bu varsayım gerçeklerden bir hayli uzak olduğundan iç ve dış
dengenin sağlanması için devalüasyon mutlaka harcama azaltıcı bir politika ile birlikte
uygulanmalıdır.
Devalüasyonun reel harcamaları azaltması yapılan parasal varsayımlara bağlı
bulunmaktadır. Öncelikle devalüasyondan sonra para arzını sabit tutulması halinde daha az
ithal malı alınacağından reel harcama azalmış olacaktır. Eğer ihracat değeri ithalattan fazla
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ise reel harcamalardaki bu azalma telafi edilebilir. Bu nedenle ancak ithalatın ihracattan
büyük olması halinde ve para arzı sabit tutulmak şartı ile devalüasyon reel harcamayı
azalmakta cari harcamalar ise eski seviyesini korumaktadır. Para arzının veya para tedavül
hızının arttırılması halinde nominal harcamaların yükselmesi ile birlikte reel harcamalar
seviyesini düşürülmesi mümkün olmayacaktır.
Ödemeler bilançosu dengesizliğini düzeltici bir politika aracı olarak döviz kuru
değişmelerinden hem sabit hem de değişken kur sitemlerinde yararlanılır. Sabit kur
sisteminde kurlar politika otoriteleri kararları ile değişirken, değişken kur sisteminde kurlar
arz ve talep durumuna bağlı olarak kendiliğinden değişmektedir. Devalüasyon ve
revalüasyon terimleri, birinci türden değişmeler için; paranın değer kazanması ve paranın
değer kaybetmesi terimleri, ikinci türden değişmeler için kullanılmaktadır. Genellikle
karşılaşılan durum kambiyo kurlarının zaman zaman değiştirilmesi ve iki değişme arasındaki
süre içinde sabit tutulmasıdır.

12.1.2.2. Harcama Kaydırıcı Politika Olarak Ticaret Kontrolleri
Ödemeler bilançosu dengesizliklerini düzeltmede yararlanılan araçların gerek fiyat
etkileri ve gerek ise gelir-etkileri serbest piyasa mekanizmasının işlemesi şartına bağlı
bulunmaktadır. Gerçek hayatta devletler serbest mekanizmaya az veya çok müdahale
etmektedirler. Bu müdahalenin dış ticaret alanındaki uygulaması ticaret kontrollerine
başvurularak yapılmaktadır. Uygulanan her aracın serbest mekanizmayı saptırıcı etkisi
farklıdır. Gümrük tarifeleri çok fazla saptırıcı etkiye sahip olmamakla birlikte ithalat
sınırlamaları hem ortalama ve hem de marjinal ithalat eğilimini değiştirirler. Başka bir ifade
ile hem ithalatın mutlak seviyesi ve hem de ithalat gelir oranı değişikliğe uğramaktadır. Bazı
ithal mallarının yasaklanması ithalatı azaltır iken gelirdeki değişmeler ithal edilen malların
miktarında değişmelere yol açamayacağından marjinal ithalat eğilimi azalmaktadır.
Ticaret kontrollerinin uygulanması ile toplam harcamalar ithal mallarından yerli
mallara kaydırılmak sureti ile ödemeler bilançosu dengesi sağlanmaya çalışılır. İktisat
politikası yapımcıları gelir ve fiyat değişmeleri ile ödemeler bilançosunu düzeltmenin uzun
zamana ihtiyaç gösterdiği durumlarda bu zaman süresinde döviz rezervlerindeki erimeyi de
önlemek için doğrudan kontrolleri tercih etmektedirler.
Harcama kaydırıcı iki politika aracı olarak devalüasyon ile ticaret kontrolleri
arasındaki tercih iktisadi refah açısından değişik sonuçlar yaratmaktadır. Ödemeler
bilançosu açığı karşısında kontrollerin uygulanması ödemeler bilançosunun denk olması
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halinde alınacak kontrol tedbirlerinden daha az karşı tedbir riskine maruzdur. Başka bir ifade
ile ülkenin ödemeler dengesinin açık vermesi halinde diğer ülkeler aynı tedbirleri almakta
çok aceleci olmayabilirler. Ticaret kontrolleri, ihracata destekleyici ve ithalatı engelleyici
şekilde kullanılır ise harcama kaydırıcı olmanın yanında harcama değiştirici etkisi de
olacaktır. Özellikle ithalat sınırlamaları harcama kaydırıcı etkilerine ek olarak harcama kısıcı
etkilere de sahip bulunmaktadır. Çoğu zaman ekonominin yapısal özellikleri veya devletin
sıkı kontrol tedbirleri ile ithal mallarının yurt içinde üretilen mallarla ikamesi mümkün
olmayabilir. Bu durumda ithal mallarına yapılamayan harcamalar tasarruf edilmiş
sayılabilir. Ekonominin tam istihdam dengesinde olduğu bir durumda bu etki önem
kazanmaktadır. Ticaret kontrolleri şu iki özelliği dolayısı ile iktisadi refahı etkilemektedir;


Düşük gelir gruplarının yerli malları tüketimini artırma, yüksek gelir

gruplarının ithal malları tüketimini azaltma yolu ile gelir dağılımını düzeltme


Ülkenin dış piyasalardaki monopol ve monopson gücünden yararlanma

imkanları sağlayarak dış ticaretten doğan kazançları artırma, özelliğine sahiptir.
Ticaret kontrollerinin ilk özelliğinin geçerliliği oldukça şüphelidir. Çünkü gelir
dağılımının değiştirme aracı olarak ticaret kontrollerinin etkinliği çok tartışmalıdır. İkinci
özelliği ise ülkenin dış piyasalardaki gücü ve diğer ülkelerin karşı tedbirlere gitmemesi
oranında geçerlidir. Bu durum dış ticaret politikasındaki optimum tarife ölçüsü ile ilgilidir.
Ödemeler bilançosu politikasının uygulanması yürürlükteki kontrol tedbirlerinin optimum
seviyeye olan oranına bağlı bulunmaktadır. Eğer ödemeler bilançosu açığını gidermek üzere
harcama-kaydırıcı politikalara ihtiyaç duyuluyor ve yürürlükteki ticaret kısıtlamaları da
optimum seviyenin altında bulunuyor ise bu optimuma ulaşıncaya kadar kısıtlamalar
devalüasyona tercih edilir ve mevcut kısıtlamalar optimum seviyeyi aştığında devalüasyon
tercih edilecektir anlamına gelmektedir. Kısıtlamanın tercih edilir olup olmadığı ödemeler
bilançosunun durumu ile ilgili olmayıp yürürlükteki kısıtlamaların optimum ölçüsüne varılıp
varılmaması ile ilgili bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde harcama azaltıcı ve harcama kaydırıcı iktisat politikaları işlenmiştir.
Harcama azaltıcı ve harcama kaydırıcı politikalar ele alınır iken azaltıcı politikalar ile
kaydırıcı politikalar olarak ele alınmış ve burada devalüasyon ile ticaret kontrolleri analiz
edilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Harcama azaltıcı politikalar ……………………., ……………………. ve
…………………….politikalardır.
2-Harcama

kaydırıcı

politikalar

başlıca

…………………….

ve

…………………….dır.
3- Ulusal paranın dış satın alma gücünün düşürülmesine revalüasyon denmektedir.
(D) (Y)
4-İthalat kısıtlamaları, gümrük tarifeleri ve ihracat teşvikleri ödemeler bilançosunu
doğrudan etkilemektedir. (D) (Y)
5-Harcama azaltıcı politikalarla sermaye hareketlerini değiştirerek ödemeler
bilançosu dengesizlikleri giderilebilirken ve kaydırıcı politikalar uygulandığında ise
doğrudan müdahele şansı ile ödemeler bilançosu dengesizlikleri giderilebilir. (D) (Y)
6-Para ve maliye politikaları iç dengeyi aynı yönde etkiler iken kısıtlayıcı para
politikası dış dengeyi olumlu genişletici para politikası olumsuz etkilemektedir. (D) (Y)
7-Para ve maliye politikaları kombinezonları ve twist politikası hem kısa dönemde
hem de uzun dönemde iç ve dış dengeyi sağlayabilir. (D) (Y)
8-Devalüasyonun bir yandan ithalatı ……………………. iken diğer yandan
……………………. arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
9-Ticaret kontrolleri, ihracata destekleyici ve ithalatı engelleyici şekilde kullanılır ise
harcama kaydırıcı olmanın yanında ……………………. etkisi de olacaktır.
10-Aşağıdakilerden hangisi harcama kaydırıcı politikalar arasında yer almaz?
a)ithalat kotaları
b)vergi indirimi
c)gümrük tarifeleri
d)revalüasyon
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Cevaplar
12.1: para; maliye; twist
12.2: devalüasyon; ticaret kontrolleri
12.3: Y
12.4: D
12.5: D
12.6: D
12.7: Y
12.8: Azaltır, arttırır
12.9: harcama değiştirici
12.10: b

179

13. ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikli olarak açık ekonomide milli gelir denge seviyesi, açık
ekonomide politika seçimi konuları ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sabit Döviz Kuru Rejimi



Esnek Döviz Kuru Rejimi



Gümrük Tarifeleri



Kotalar



Fiyat Beklentileri
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13.1. Politik Araç Olarak Döviz Kuru
Döviz kurunun üç tane önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlar;


Döviz kurunun etkin bir araç olması: Gerçekten de bir ülke ulusal parasının

yabancı paralar cinsinden değeri olarak tarif edilen döviz kurunun yükseltilip alçaltılması
(devalüasyon ve revalüasyon) bir ülke ekonomisinin ithalât, ihracat, fiyatlar genel seviyesi,
üretim, tüketim, gelir dağılımı ve istihdam gibi çeşitli yönlerini hızla ve önemli ölçüde
etkileyecek güçtedir.


Uluslararası bir araç olması: Yani bir ülkede meydana getirilen döviz kuru

değişikliği sadece o ülke ekonomisini etkilemekle kalmaz o ülke ile ekonomik ilişkileri olan
diğer ülkeleri de etkiler. Döviz kurunu değiştiren ülkenin uluslararası ekonomik önemi ne
kadar büyük ise yapacağı döviz kuru ayarlamalarının diğer ekonomilerde meydana
getireceği etkiler de o kadar büyük olur. Döviz kurunu uluslararası bir araç haline getiren
diğer bir neden de bu aracın kullanılmasında belli oranlar dışında Uluslararası Para Fonu
(IMF) adı verilen kurumun da onayını almak ve hatta diğer ülkelerle önceden işbirliği
yapmak gereğinin mevcut olmasıdır.


Dövizin kullanılmasında duygusal etkenlerin ağır basması: Şartlar ne kadar

gerektirir ise gerektirsin bir hükümet kolayca milli paranın değerini düşürüp devalüasyon
yapamaz. Yapılacak her devalüasyonun milli prestiji sarsacağı düşünülür. Böyle bir
düşünceyi doğrulayan diğer bir duygusal etken daha vardır. Devalüe edilen paralara
uluslararası güven sarsılır ve uluslararası piyasalarda bu paraya karşı daha isteksiz
davranılmasına yol açar. Bu tür duygusal bir tutum, değeri resmen düşürülen paranın daha
da değer kaybetmesine neden olur.
Döviz kurunun bu üç özelliği bu aracın sık sık başvurulan bir politik araç olmasını
engellemiştir. Azgelişmiş ülkelerde dahi döviz kurlarının sık sık değiştirilmemesine özel
itina gösterilmiştir. Bilindiği gibi döviz kurlarının değiştirilmesi iki yönde olur. Ya döviz
kuru yükseltilir yani millî paranın yabancı paralara göre değeri düşürülür (devalüasyon) veya
döviz kuru alçaltılır yani milli paranın yabancı paralara göre değeri yükseltilir (revalüasyon).
Dünya üzerindeki bütün ülkeler mecbur kalmadıkça ne devalüasyon ve ne de revalüasyon
uygulamak istemektedirler.
Dünya ülkelerinde kağıt para rejimi geçerlidir. Yani milli paralar yurtiçinde altına
dönüştürülemez. Buna mukabil uluslararası ödemelerde altın hala en güvenilir ödeme aracı
durumundadır. Dolayısı ile döviz rezervleri yeteri kadar zengin olmayan ekonomilerde
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ulusal paranın altına dönüştürülmesi gerekmektedir. Dışsal altına dönüşüm (konvertibilite)
denen bu mekanizmanın işleyebilmesi için milli ekonomilerde altın ve döviz birikimi
gereklidir. Uluslararası yönden düşünüldüğünde bugünkü para düzenine altın kambiyo
(döviz) sistemi adı verilmesi bu nedenledir. Ülkeler arasında ithalât ihracat işlemleri milli
ekonomilerdeki altın ve döviz birikimi ile orantılı olmak zorundadır. Azgelişmiş ülkeler gibi
altın ve döviz birikimi yetersiz olan ülkeler bir taraftan değişik döviz kuru sistemleri
uygulamakta diğer taraftan da altın ve döviz işlemlerini sınırlayıcı tedbirler almaktadır.

13.1.1. Sabit Döviz Kuru Sisteminde Maliye ve Para Politikası
Sabit döviz kuru sistemi mevcut iken maliye politikasının iç ve dış dengede
etkinliğini belirlemek için kamunun milli gelir seviyesini ve dolayısı ile istihdam seviyesini
yükseltmek ve bunun için de kamu harcamalarını arttırmak istediğini varsayalım.
Kamu harcamalarının arttırılması ile ekonomide faiz oranı ve milli gelir seviyesi
birlikte yükselirler. Dış ekonomide ödemeler dengesi fazlası meydana gelir. Çünkü yüksek
faiz oranında ekonomiye yabancı ekonomilerden sermaye akımı meydana geldiği halde milli
gelir seviyesinde nispeten düşük bir milli gelir seviyesi olduğu için ihracata denk bir ithalat
yapılamamıştır. Dolayısı ile ödemeler dengesinde bir fazlalık oluşmakta ve ekonomiye net
döviz girişi olmaktadır. Net döviz girişi ise para arzının artmasına neden olmaktadır. Yani
iç denge ve dış denge yeniden ve birlikte sağlanmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gerekli nokta ulusal otoritelerin para arzını mutlak bir
biçimde kontrol edememeleridir. Toplam talepte meydana getirilen artış, para arzını
arttıracak bir mekanizmayı kendiliğinden işletmektedir. Bu çok önemli bir nokta olup sabit
döviz kuru ve esnek döviz kuru sistemlerinden hangisinin daha iyi olduğu ile ilgili
tartışmaların temelinde bu nokta yatmaktadır.
Sabit döviz kuru sistemi mevcut iken para politikasının iç ve dış dengede etkinliğini
belirmek için kamunun para arzını arttırmaya karar verdiğini varsayalım. Para arzı arttığı
için ödemeler dengesinde bir açık meydana gelecektir. Çünkü bir önceki duruma göre faiz
oranı daha düşük milli gelir seviyesi ise daha yüksektir. Bu durumda yurt dışından gelecek
sermaye akımının azalmasına hatta yurtdışına sermaye akımının başlamasına neden olur
iken milli gelir arttığı için ithalatın da artmasına neden olacaktır. Sonuçta ödemeler dengesi
açık verecek ve yurtdışına net döviz akımı meydana gelecektir. Yurtdışına döviz akımı ise
ulusal para arzını azaltacaktır. Bu durum para arzı eski seviyesine dönünceye kadar devam
edecek, iç ve dış dengenin birlikte sağlandığı bir dengeye kadar devam edecektir.
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Sabit döviz kuru sisteminde, Merkez Bankası ulusal para arzını tam bir kontrol
altında tutamaz. Ulusal para arzı döviz giriş ve çıkışlarının etkisi altında artar veya azalır.
Bu durumda maliye politikası kısmen etkili bir araç olduğu halde para politikasının etkinliği
hiç yoktur. Çünkü maliye politikası faiz oranlarının yükselmesine neden olmak sureti ile
yurtiçine döviz akışı sağlamakta ve bu yoldan dolayı olarak para arzının artmasına neden
olmaktadır. Her ne kadar para arzı artışı faiz oranlarını düşürücü bir etki yaratıp yurtiçine
döviz akışını olumsuz yönde etkiliyor ve maliye politikasının etkinliği azaltıyorsa da sonuçta
net etki pozitif olmaktadır. Para politikası ise faiz oranını düşürdüğü için yurtdışına fon
akımını arttırmakta öte yandan mili geliri arttırdığı için ihracatı aşan bir ithalata yol
açmaktadır. Yurt dışına fon akımı artınca para arzı Merkez Bankasının isteği ve iradesi
dışında azalmakta böylece para politikası etkisini kaybetmektedir.

13.1.2. Esnek Döviz Kurunda Maliye ve Para Politikası
Döviz kuru esnek olduğu zaman maliye ve para politikasının etkinliği nedir? Bu
soruya cevap verebilmek için önce sabit kur sistemi ile esnek kur sistemi arasındaki farkı iyi
anlamak gerekmektedir.
Sabit kur sisteminde Merkez Bankası, mevcut döviz kurunu önceden belirlenen
seviyede devam ettirebilmek için duruma göre ya ulusal para arzını arttırmak veya ulusal
parayı satın almak zorundadır. Günümüzün uluslararası sermaye hareketlerinde önemli bir
yeri olduğu için konuya A.B.D. doları ile Euro arasındaki ilişkiden örnek verebiliriz. Eğer
ABD'nin AB ile ticaretinde açık var ise bunun yanında sermaye hesabı az bir fazlalık veriyor
ise ABD, dolar ile Euro arasında belirlenen sabit döviz kurunu devam ettirebilmek için
AB’den dolar satın almak zorundadır. Esnek döviz kurunda ise böyle bir durum ortaya
çıktığında doların Euro cinsinden kıymeti düşer ve ABD’nin dolar satın almak için döviz ve
altın rezervlerini azaltması gerekmez. Bu örneğe dayanarak sabit ve esnek döviz kuru
arasındaki temel farkı şöylece belirleyebiliriz. Esnek döviz kurunda herhangi bir ulusal
paranın dış değeri yukarıda açıkladığımız gibi arz ve talep durumuna göre belirlenmektedir.
Sabit döviz kuru sisteminde ise ulusal paranın dış değerinde meydana gelen değişmeler
değer artışı veya değer azalışı Merkez Bankası tarafından döviz kuru yeniden belirlenmek
sureti ile dikkate alınmaktadır. Örneğin; ulusal paranın dış değeri düşmüş ve Merkez Bankası
ulusal parayı satın almak sureti ile önceden belirlenmiş döviz kurunu devam ettiremiyor ise
devalüasyon yaparak yani daha yüksek bir döviz kuru belirleyerek ulusal paranın dış
değerinde fiilen meydana gelmiş kaybını resmen doğrular. Ulusal paranın dış değerinde
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artma meydana gelir ve Merkez Bankasının para arzını arttırmak sureti ile bu değer artışını
durdurması mümkün olmaz ise bu sefer döviz kuru düşürülmek sureti ile ulusal paranın
değer artışı tescil edilmektedir. Bu işleme de revalüasyon adı verilmektedir.
Sabit ve esnek döviz kuru arasındaki bu önemli fark dolaylı olarak toplam talep,
ödemeler dengesi ve para arzı üzerinde de etkiler yapmaktadır.
Bu konunun açıklanmasını yine ABD yönünden yaparsak dolar sorunu diye
adlandırılan konu aslında esnek kur uygulamasının lehinde ve aleyhindeki görüşlerle çok
yakından ilgili olmaktadır.
Eğer dolar değerlenme (revalüasyon) nedeni ile pahalı hale gelmiş ise bunun
sonucunda ABD malları da yabancılar için pahalı olacaktır. Buna karşılık yabancı mallar
Amerikalılar için ucuzlamış hale gelecektir. Dolayısı ile diğer şartlar değişmemek kaydı ile
yabancılar Amerikan malları için az harcama yapar iken Amerikalılar yabancı mallarına olan
harcamalarını arttıracaklardır. Sonuçta Amerikan dış ticaret dengesi açığı verecektir. Bu
nedenle de dış dengenin sağlanabilmesi için milli gelir seviyesinin daha düşük olması
gerekecektir.
Eğer devlet harcamaları artar ise dış dengede bir fazlalık ortaya çıkacaktır. Ancak
yukarıda da belirttiğimiz gibi esnek kur sisteminde ödemeler dengesi açığı veya fazlası para
arzını etkilemez. Çünkü döviz kuru döviz rezervlerinde bir değişiklik gerektirmeyecek
şekilde alçalacak veya yükselecektir. Bu nedenle ulusal para arzında herhangi bir değişme
olmayacaktır. Fakat yukarıdaki açıklamalarımızın gösterdiği gibi eğer döviz kuru düşer yani
ulusal para değerlenir ise ihracat azalacak ithalat ise artacaktır. Öte yandan esnek döviz kuru
sisteminde de resmi döviz rezervlerindeki değişme sıfır olmalı yani ödemeler dengesinde
denklik sağlanmalıdır. Bu nedenle eğer ithalat artıyor ve ihracat azalıyor ise faiz oranı ve
milli gelir bileşimi resmi rezerv değişmesine ihtiyaç bırakmayacak yeni bir değere
ulaşmalıdır. Bu durumda faiz oranının eskiye göre her milli gelir seviyesinde daha yüksek
olması gerekir. Bu sonuç bize esnek döviz kuru politikasında maliye politikasının sınırlı bir
etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Para politikasının etkinliğini ve bu etkinliği belirleyen unsurları incelediğimizde ise
kamunun para arzını arttırdığını ve bu yolla faiz oranını düşürüp milli gelir seviyesini
yükselttiğini düşünelim. Ekonomide milli gelirin artması ithalatı arttıracaktır. İthalat artışı,
ulusal paranın yabancı ekonomilerdeki miktarının artmasına ve değerinin düşmesine neden
olacaktır. Dolayısı ile döviz kuru yükselecektir. Döviz kuru yükselince ulusal mallar
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yabancılara ucuz gelecek yabancı mallar ise söz konusu ülke vatandaşlarına pahalı
gelecektir. Sonuçta yükselen döviz kuru ihracatı arttıracak ithalatı azaltacaktır. İhracat artışı
nedeni ile her faiz oranında eskiye göre daha yüksek bir milli gelir seviyesinde resmi
rezervleri değiştirmeden korumak mümkün hale gelmiştir. Sonunda iç ve dış denge tekrar
sağlanmıştır.
Görülüyor ki esnek döviz kuru sisteminde para politikası ihracat ve ithalat üzerinde
yarattığı dolaylı etkiler nedeniyle etkinliğini arttırmakta ve çok etkin hale gelmektedir. Öte
yandan sabit döviz kuru sisteminde Merkez Bankasının ulusal para arzını kontrol etme
imkânı yok iken esnek döviz kuru sisteminde para arzı tamamen Merkez Bankası tarafından
belirlenmektedir.
Sonuç olarak esnek döviz kuru sisteminde incelediğimiz örnek milli geliri arttırma
hedefine yönelik olduğu için bu politikaları büyümeci politikalar olarak nitelemek gerekir.
Maliye politikası hem faiz oranını ve hem de milli geliri arttırarak ulusal paranın değerini
arttırmakta bu ise ihracatın azalmasına neden olduğu için politikanın etkinliğini kısmen yok
etmektedir. Buna karşılık büyümeci bir para politikası faiz oranını düşürüp milli gelir
seviyesini artırır ve ulusal paranın değer kaybetmesine neden olmaktadır. Ancak ulusal
paranın değer kaybetmesi ihracatın artmasına yol açtığı için milli gelirdeki artma eğilimini
devam ettirmektedir.

13.2. Fiyatlar Beklentiler Ve Açık Ekonomi
Sabit ve esnek döviz kuru rejimlerinde maliye ve para politikası ile ilgili yukarıdaki
açıklamalar fiyat değişmelerini ve beklentileri dikkate almamıştır. Öte yandan bu
açıklamalar sadece ulusal ekonomide ortaya çıkan sorunlar üzerinde durmuş dünyada
meydana gelen ekonomik olayların (durgunluk, enflasyon, çeşitli kur değişmeleri vb gibi)
ulusal ekonomide yaratacağı etkiler üzerinde durmamıştır. Bu nedenle burada özetle de olsa
değişik kur sistemlerinin daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olacak bazı konuları ele
almaya çalışacağız.
Önce ulusal fiyatlarda meydana gelecek değişmelerin etkisi üzerinde durur isek bir
an için ekonomide fiyatların düştüğünü düşündüğümüz de bunun üç etkisi olacaktır;



Ulusal mallar ucuzlayacak ve yabancı mallar pahalanacaktır. Bunun sonucu

olarak da ihracat artacak ithalat azalacaktır.
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Fiyatlar genel seviyesinin düşmesi reel para arzını arttıracaktır.



Ticaret dengesinde meydana gelen fazlalık yurtiçine döviz akımını

arttıracaktır. Aynı şekilde fiyatlar genel seviyesinde meydana gelecek bir yükselme bu
anlattıklarımızın tersi değişmelere yol açacaktır. Dolayısı ile yukarıda yapılan analizde fiyat
değişmelerinin etkilerini dikkate almak istediğimizde bu değişmeleri de dikkate almak
gerekecektir.
Yurtiçi fiyatların düşmesi hemen döviz kurunun değişmesine neden olmakta ve
ulusal paranın değeri artmaktadır. Öte yandan fiyatlar genel seviyesinin düşmesi reel para
arzını arttıracaktır. Ayrıca ulusal paranın değeri artınca ulusal mallar nispeten pahalı hale
geleceğinden ihracat azalacak yabancı mallar nispeten ucuz hale geleceğinden ithalat
artacaktır. Bu etkilerin de yukarıda esnek kur ile ilgili analizlerimiz de dikkate alınması
gerekmektedir.
Beklentiler yönünden de iki kur sistemi arasında bazı farklar olduğu öne
sürülmektedir. Bu görüşlere göre esnek döviz kuru ulusal ekonomiyi önceden tamamen
tahmini mümkün dış şoklardan koruyabilir. Çünkü her hangi bir dış şok sadece döviz kuruna
yansıyacağı için ulusal fiyat ve üretim seviyesini etkilemeyecektir. Bununla beraber önceden
tahmin edilemeyen veya yanlış tahmin edilen şoklar ekonomi üzerinde etkili olacaktır.
Sabit döviz kuru sisteminde ise döviz kurları ne yabancı ekonomilerde meydana
gelen değişmeleri yansıtacak ve ne de ulusal ekonomiyi dış şoklardan koruyabilecektir. Dış
şoklar ulusal ekonomiyi döviz akımı yolu ile etkileyecektir. Bu nedenle Merkez Bankası
döviz akımı ile ilgili enformasyona en fazla sahip olan kuruluş olarak dış şoklara karşı aktif
bir politika izlemelidir. Dolayısı ile Merkez Bankasının aktif bir politika izlemesinden yana
olanlar sabit kur sistemini Merkez Bankasının müdahalesini istemeyenler ise esnek kur
sistemini tercih etmektedirler.

13.3. Serbest Ticaret, Tarifeler ve Kotalar
Uluslararası serbest ticaretin bütün uluslara yararlı olacağı ve refah düzeyini
arttıracağı uluslararası makro iktisadın temel kurallarından bir tanesidir. Buna rağmen hiçbir
ülkede kelimenin tam anlamı ile serbest ticaret kurallarına uyulmamaktadır. Bunun nedeni
ülke içindeki çeşitli çıkar çevrelerinin sık sık bir baskı grubu halinde hükümetlerden dış
ticarete müdahale etmesini istemeleridir. Bu açıdan bakıldığında politik iktisadın en ilginç
inceleme konularından birini serbest ticarete getirilen kısıtlamalar ve bu kısıtlamanın
gerisinde yatan grupsal çıkarlar oluşturur. Bu bölümde önce serbest ticaret halinde ne gibi
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grupsal ve toplumsal yarar ve zararlarla karşılaşılacağını daha sonra da gümrük tarifelerinin
ve kotaların etkilerini inceleyeceğiz.
Serbest ticaret yapılması halinde ekonomide hangi kesimler karlı çıkacak ve hangi
kesimler kayba uğrayacaktır. Dış ticarete açılmanın birinci etkisi mal ve hizmet fiyatlarının
düşmesi ve talep miktarının artmasıdır. Bir başka ifade ile ithalât yurtiçi fiyat seviyesini
düşürür ve fiyat yüksek olduğu zaman mal ve hizmet alamayan yeni alıcılar piyasaya
girmektedirler. Ancak yeni ve eskiye oranla düşük olan bu fiyat seviyesinde yerli firmalar
üretimi azaltacak ve ulusal üretim düşecektir. Dolayısı ile artan talebi karşılamak için
ekonomi mal ve hizmet ithalatı yapacaktır.
Bu değişiklikler sonunda yerli üreticiler kâr kaybına uğrayacaklardır. Tüketiciler ise
yarar elde edeceklerdir. Artan mal ve hizmet talebi sahiplerinin eski fiyattan ödemeye
mecbur kalacakları fakat serbest ticaret sayesinde ödemekten kurtuldukları miktarı yani
tüketici rantı artacaktır. Bu iki zıt etki sonunda ulusal ekonominin net kazancı üreticilerin
kaybı ile tüketicilerin kazancı arasındaki net farka eşit olacaktır.
Bu etkinin yanında bir başka önemli etki daha vardır. Ekonomi dış ticarete açılınca
yerli üretim miktarı azalmıştır. Bu başta emek olmak üzere bir kısım üretim faktörünün atıl
kalması demektir. Atıl kalan bu faktörlerin bir başka alana aktarılması her zaman mümkün
olmayan bir durumdur. Bu nedenle serbest ticarete karşı çıkanların fazla olacağı
unutulmamalıdır.

13.4. Gümrük Tarifelerinin Etkisi
Serbest ticarete sık sık gümrük tarifeleri veya miktar kısıtlamaları (kotalar) ile
müdahale edilmektedir. Gümrük tarifeleri toplumun hangi kesimlerini ne yönde
etkilemektedir?
Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, yerli üretimin artmasına ve bu artışa bağlı olarak
da istihdam artışına yol açmaktadır. Çoğu defa serbest ticarete taraftar olanlar, nedense bu
toplumsal yarara fazla ilgi göstermezler. Gümrük tarifesinin net toplumsal etkisini
bulabilmek için gümrük tarifesinin neden olacağı yurtiçi üretim ve istihdam artışını da
dikkate almak gerekir.
Gümrük tarifeleri ve onların etkileri ile ilgili ilginç bir durum tüketicilerin ve
üreticilerin bu tarifeler karşısında takındığı tavır arasındaki farktır. Tüketiciler tarifelerden
olumsuz şekilde etkilendikleri halde tarifeler aleyhine bir tavır takınamazlar. Bunun nedeni
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tüketicilerin dağınık olması ve bu amaçla bir araya gelmeye çalışmanın fazla masraflı
olmasıdır. Bir başka neden tarifenin neden olacağı ek maliyetin çoğu defa tek bir tüketici
yönünden fazla önemli olmamasıdır. Üreticiler yönünden ise durum daha değişiktir. Belli
bir tarifeden etkilenen üreticiler olarak sayıca daha azdırlar ve çoğu defa organize olmuş
durumdadırlar. Bunun yanında bir tarife uygulanması nedeni ile doğacak ek kâr imkânları
çok büyük olabilecektir. Bu nedenle üreticiler etkin ve faal bir baskı grubu olarak
hükümetleri daima gümrük tarifeleri uygulamaya mevcut olanların miktarını arttırmaya
zorlamaktadırlar. Üreticiler çoğu defa bu gayretlerinde işçi kesiminin de desteğine sahip
bulunmaktadır. Çünkü işçiler bir taraftan ücretlerin diğer taraftan istihdam seviyesinin
gümrük tarifeleri uygulandığı taktirde daha kolay yükseltilebileceğini bilmektedirler. Bu
yararların tüketici olarak karşılaşacakları kayıptan daha fazla olacağım hesaplarlar.

13.5. Kotaların Etkisi
Dış ticarete getirilen sınırlamalardan biri de miktar sınırlamaları yani kotalaradır.
Kotalar hem ihracata ve hem ithalata uygulanabilir olduğu halde genellikle kota dendiği
zaman ithalât kotaları kastedilir. Herhangi bir malın ithalâtı belli bir miktar ile sınırlandığı
zaman ithalâta kota uygulandığından söz edilir. Günümüzde gelişmiş ülkelerin azgelişmiş
ülkelerden yaptıkları tekstil ithalâtına uyguladıkları kotalar, bu sınırlamanın en tipik
örneğidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uluslararası politik iktisat işlenmiştir. Öncelikli olarak açık ekonomide
milli gelir denge seviyesi daha sonra da açık ekonomide politika seçimi konuları ayrıntılı
olarak analiz edilmiştir. Açık ekonomide politika seçimi ise; sabit ve esnek döviz kuru
sisteminde maliye ve para politikalarının analizi, serbest ticaret, tarifeler ve kotalar olarak
işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Politik araç olarak döviz kurunun üç önemli özelliği …………………….,
……………………. ve …………………….
2- Açık ekonomide fiyat beklentilerinde değişiklikler sabit ve esnek döviz kur
sisteminde aynı etkiyi yaratmaktadır. (D) (Y)
3- Serbest ticaret yerli üretimin azalmasına yol açabilirken, gümrük tarifeleri ve
kotaların artması yerli üretimin artmasına neden olur. (D) (Y)
4- Gümrük tarifeleri hem tüketicileri hem de üreticileri olumsuz etkileyerek, iki
kesim de tarifeler aleyhine tavır takınırlar. (D) (Y)
5- Kotalar sadece ithalata koyulmaktadır. (D) (Y)
6-……………………. sisteminde Merkez Bankasının ulusal para arzını kontrol etme
imkânı yok iken ……………………. sisteminde para arzı tamamen Merkez Bankası
tarafından belirlenmektedir.
7-Yurtiçi fiyatların artması hemen döviz kurunun ……………………. neden
olmakta ve ulusal paranın değeri …………………….
8-Sabit döviz kuru sisteminde genişletici maliye politikası dış ekonomide ödemeler
dengesi fazlasının meydana gelmesine yol açar ve böylece ekonomiye net döviz girişi sağlar.
(D) (Y)
9-Esnek döviz kuru sistemi sayesinde ulusal ekonomi önceden tamamen tahmini
mümkün olan ve tahmini mümkün olmayan dış şoklardan korunabilir. (D) (Y)
10- Yerli üretim teşviki için aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanamaz?
a) Gümrü tarifeleri artırımı
b) İthalat kotaları
c) Esnek döviz kuru rejiminde sıkı para politikası
d)Esnek döviz kuru rejiminde genişletici para politikası
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Cevaplar
13.1: döviz kurunun etkin bir araç olması; uluslararası bir araç olması; dövizin
kullanılmasında duygusal etkenlerin ağır basması
13.2: Y
13.3: D
13.4: Y
13.5: Y
13.6: esnek kur; sabit kur
13.7: artmasına; azalır
13.8: D
13.9: Y
13.10: c
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14. STRATEJİK VE YENİ İKTİSAT POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde stratejik iktisat politikalarının tanımı ve özellikleri, stratejik iktisat
politikalarının gerekliliği ve yeni iktisat politikaları analiz edilmeye çalışılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Stratejik İktisat Politikası



Yeni İktisat Politikaları



Rekabet Politikaları



Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Politikaları



Bilgi Ekonomisi
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Giriş
Geleneksel iktisat politikalarında iktisadi amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlara
ulaşmak için alınacak tedbirler vardır. Bu tedbirler ile amaçlar arasındaki bağlantıyı kuran
ekonomik yapı ve mekanizmalar bulunmaktadır. İktisat politikasının hedefi bazen düzeltici,
bazen kısıtlayıcı, bazen teşvik edici olabilmektedir. Hedefler kısa vadeli veya uzun vadeli
niteliklere de sahip bulunabilmektedir. Bazen de daha geniş kapsamlı olup daha derinlere
inerek reform niteliğine sahip olabilmektedirler.

197

14.1. Stratejik İktisat Politikalarının Tanımı Ve Özellikleri
Stratejik iktisat politikalarının ve onun iki ana dalı olan stratejik sanayi politikası ile
stratejik dış ticaret politikası devlet ekonomi işbirliği açısından çok önemlidir. Stratejik
iktisat politikaları küresel bir kavram halini almıştır.
Stratejik iktisat politikasının özellikleri şunlardır:


Stratejik iktisat politikasının dayandığı teorik temel serbest piyasa modelinin

karşıtı, tersi değildir.


Stratejik iktisat politikası ne serbest piyasa modelini, ne de işleyişini ve bütün

sistemin önemini inkâr etmemektedir.


Stratejik iktisat modelinde serbest piyasa ve onun mekanizması bütünü ile

bulunmaktadır.


Aradaki fark; stratejik iktisat modelinin, serbest piyasa modelinin, gerçek

hayatta yerine gelmeyen varsayımlarının doğurduğu sonuçların yine iktisat kanunları
çerçevesinde düzeltilmesi hedefine sahip olmasıdır. Serbest piyasa modeli, ekonomide çok
sayıda üretici ve satıcı ile çok sayıda alıcının var olduğunu kabul etmektedir. Bunların hiçbiri
tek başına piyasa fiyatlarına etki edecek güce sahip bulunmamaktadır. Oysa dünyada gerek
iç ekonomide ve gerek uluslararası ekonomide tekeller (monopol), ikili tekeller (duopol) ve
çoklu tekeller (oligopollar) vardır. Bu firmalar birbirini takip ederler ve her biri
karşısındakilerin davranışına göre tutumunu değiştirmekte ve politikalarını yeniden
belirlemektedirler. Tek amaçları, ya tek başına ya da toplu olarak piyasadan büyük pay
alabilmektir. Sonunda genel fiyat düzeyi, tam rekabet piyasasında oluşması beklenen fiyatın
çok üstünde bir fiyat seviyesine yükselir. Stratejik iktisat politikası bunu oluşumu modern
enstrumanlar ile düzeltmeye çalışmaktadır.


Stratejik iktisat politikasının en önemli yönü tarafı, devleti ekonomik kararlar

prosedürünün dışında bırakmayıp devlete stratejilerin belirlenip uygulanmasında rol ve pay
vermesidir. Bir başka ifade ile devlete verilen bu rol klasik geleneksel devlet
müdahalesinden geleneksel iktisat politikalarında olduğundan tamamen farklılıklar arz
etmektedir.


Pür serbest piyasa modelinde devlet, ‘bırakınız yapalım’ kanunları

çerçevesinde pasif bir role sahip bulunmaktadır. Stratejik politikalarda devlet değişik bir
biçimde ve değişik bir işlevi yüklenerek aktif hale gelmektedir.
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Stratejik iktisat politikalarında devletin, siyasi otoritenin yeri ve rolü

geleneksel iktisat politikalarında olduğundan çok farklıdır ve bu özelliğin tekrarlanmasında
büyük yararlar bulunmaktadır. Stratejik politika çerçevesinde siyasi iktidar kendi ölçülerine
ve tercihlerine göre belirlediği hedeflere ulaşabilmek için tedbirler almamakta özel sektörün
yanında yer alarak ekonomik oyunda özel sektöre destek vermektedir. Burada iktisadın
kurallarına uymakta ve birlikte sonuca ulaşmak için aktif bir rol üstlenmektedir. Devlet aktif
rolünü, dış piyasalarda politik gücü ve diplomatik becerisi ile kullanarak vermektedir.
Sonuç olarak stratejik iktisat politikası, devlet ile ekonomi arasındaki ilişkilere başka
bir renk işbirliğine yepyeni boyutlar getirmiş ve ekonominin bütünü ile etkinliğini
artırmıştır. Stratejik iktisat politikaların yapımında ve uygulamasında özel sektörün de
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk; ticari hayattaki işbirliği anlayışı, uzlaşma ve
sözünde durabilme niteliği ve iş ahlakı prensiplerine uyma isteği olarak özetlenebilir.

14.1.1. Stratejik İktisat Politikalarının Gerekliliği
Bugün ülkelerin iç ekonomik sorunları ve uluslararası ekonomik ilişkiler, yirminci
yüzyılın başlarında olduğundan çok farklıdır. Dünya ülkeleri 21. yüzyılın kapılarında
bambaşka bir ekonomik düzene bambaşka ilişkilere bambaşka iktisat politikalarına
sahiptirler. Gerek ülkelerin iç iktisat politikalarının yapılıp yürütülmesinde gerek
uluslararası ekonomik ilişkilerin biçimlenmesinde bu çağdaş değişme ve gelişmeleri çok iyi
tanımak, onların önemini anlamak ve değişmelere adım uydurmak sadece bir gereklilik
değil, aynı zamanda bir zorunluluktur.
İngiltere serbest piyasa modeline sadakatle bağlı kalarak sanayileşmiş ve gelişmiştir.
Fakat ondan sonra gelenler tam serbest piyasa modelinden geçici bir süre uzaklaşarak
sanayileşmeyi başarabilmişlerdir. Sovyet Rusya’nın 1917 modeli, totaliter merkezi planlama
modelinin başarısızlığı, 1980’lerin sonunda ve 1990’larda dramatik olaylarla gözler önüne
serilmiştir. Öte yandan, koyu serbest piyasa yanlısı ülkeler bile 1929 ekonomik krizinden
aldıkları uyarılarla ekonomide siyasi güçlerin, yapacakları iktisat politikaları ile yer almaları
gereğini kabul etmek zorunda kalmışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında iç iktisat
politikalarında ve uluslararası ilişkilerde yeni bir çığır açılmıştır.

1950’lerden sonra serbest piyasa modeli çerçevesinde devletin etki alanının para
politikası ve maliye politikası gibi makro ekonomik tedbirlerle sınırlı kalmasını savunanların
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karşısında sağlam bir mantığa ve gerçekçiliğe dayalı başka tedbirlerin de gerekliliği üzerinde
durulmaya başlanmıştır. Bu politikalar, bir ekonominin yapısını, daha iyi işler biçime
sokmak için gerekli politikalardır. Adı mikro ekonomik politikadır. Bu tür politika
ekonomideki faaliyet kollarını sanayi dallarını bir bütün değil ayrı ayrı ele alır her birinin
farklı sorunlarını teşhis ve tedavi ederek serbest teşebbüs serbest rekabet modelinin daha
verimli çalışmasını sağlar. Mikro politikalar hazırlanması yapımı ve uygulanması ile
ülkelerin siyasi iktidarlarının sorunu ve sorumluluğudur.
Bütün bunların yanında, iktisat bilimini yakın tarihlere kadar teorik bir çerçeve içinde
ele aldığı çok önemli bazı konuların bir iktisat politikası paketi içinde ve ‘stratejik iktisat
politikaları’ kimliği ve adı ile uygulama alanına aktarılması bu alanda atılan cesur, cüretkâr
bir adım olmuştur. Çok basit bir tanımlama ve tarif ile stratejik iktisat politikaları, bir yanda
piyasa modelinin boşluklarını doldurmaya çalışan ve öteki yanda değişen dünya
ekonomisine ayak uydurma yollarını arayan çağdaş bir iktisat politikası türüdür. Stratejik
iktisat politikasının iki ana kaynağı vardır. Biri iktisat teorisinin uzun zamandan beri
üzerinde durduğu bazı önemli konular, ötekisi de İkinci Dünya Savaşı sonrasında değişen
koşullar ve bazı uygulamalardır.
Sanayi üretiminde kalitenin ve fiyatın önemi, kaliteli malların uygun fiyatla üretimi
ile sağlanacak iç ve dış rekabetin sağlam temellere oturtulması gereği kalite maliyet
koordinasyonu adı verilen bir üretim politikasını yaratmış ve Japonya bunu büyük bir başarı
ile gerçekleştirmiştir. Nasıl? Devletin desteği ile. Sanayide büyük ölçekli, büyük ve ileri
teknolojiye sahip dalların yüksek verimliliğinin ve teknolojisinin sadece bu sanayi dalı için
avantaj yaratmakla kalmayıp bütün ekonomiye sıçrayarak bir sıçrama ve yayılma tesirine
sahip olması siyasi iktidarları akılcı, pragmatik stratejiler uygulamaya yöneltmiştir.
Uluslararası ekonomik rekabetin aldığı yeni biçimler, stratejik politikalar çerçevesinde
alınan koruma tedbirleri bazı ülkeleri korumacılığa karşı korunma ve savunma hatta
misilleme yollarını aramaya zorlamıştır. Ancak bunlar bu tedbirler rastgele, duygusal
tedbirler olmayıp akılcılık, gerçekçilik sınırlarının dışına çıkmayan stratejik tedbirlerdir.
Modern ve teknik bir ifade ile bunlar ülkeler arasında oynanan bir tür ekonomik oyundur.
Amaç, kazanan taraf olabilmektir.
Çok kısa olarak, panaromik biçimde sunduğumuz bu gelişme ve değişmeler politik
güç ile ekonomi arasında bilgili, bilinçli, sistemli, istikrarlı, sağlam temellere dayalı hatta
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kurumsallaşmış diyebileceğimiz ilişkiler kurulmasını işbirliği modellerinin benimsenmesini
gerektirir.
Böylece kurulacak politik güç ve ekonomi işbirliği çağımızın günümüzün gözdesi
başarısı kabul edilmiş olan piyasa modeli ile çatışan çelişen özelliklerden ziyade piyasanın
yapıcı yaratıcı gücü verimliliği ve dinamizmi ile onu güçlendirecek bazı katkı maddelerinin
stratejik politikalarla modele içirilmesini sağlayacak bir özelliğe sahiptir.
Bütün bunlar, sunulan bu bilgiler çağımızda tam serbest sayılan piyasa modeli içinde
devletin aktif bir yere ve role sahip olmasını gerektiren gelişme değişmelerdir.
Serbest piyasa modeli güçlüdür, verimlidir, dinamizm yaratır. Fakat gücünün
yetmediği, elinin ulaşamadığı veya yapmak istemediği şeyler vardır. Bugün en büyük
firmalar en güçlü sanayi dalları bile ileri teknolojik gelişmeyi sağlayacak araştırmaları
yürütecek, finanse edecek güce sahip değildirler. Bu durumda ya devlet destek verecek veya
bu araştırmanın özel sektörce gerçekleştirilmesini sağlayacak şartları yaratacaktır. Her iki
yol da siyasi gücün, ekonominin içinde yer alıp aktif bir rol oynamasını gerektirir.
Bazı ekonomistlerin üçüncü sanayi devrimi adını verdikleri yüce bir dağın
eteklerinde bulunuyoruz. Bu çağ, üretimde ileri teknoloji ve ‘BİLGİ’ çağıdır. Burada sözü
edilen bilgi üretimde çalışan insanın genel bilgisi, uzmanlık bilgisi ve üretim tecrübesidir.
Bu nedenledir ki çağdaş sınai üretimin birçok dallarında ‘Sermaye Yoğun’ üretimin yerini
‘Bilgi Yoğun’ üretim alma yolundadır ve bazı dallarda bu şimdiden gerçekleşmiştir. Bu
yoğun bilgi üretimde rol alanların çalışanların bilgisidir. Bu tür yoğun bilginin oluşması ve
bilgi yoğun üretime geçilmesi sermaye yoğun üretimin gerçekleştirilmesinden daha zordur.
Zira gerekli sermaye birikimi, sermaye yoğun üretim teknolojisinde özel firmanın, özel
sanayinin kendi sorunudur. Nitekim böyle olmuştur. Buna karşılık, uzmanlaşmış, ileri
derecede teknik bilgiye sahip işçiyi bir sanayi, bir firma tek başına yetiştiremez. Bu, onun
için, çoğu kez akılcı, ekonomik bir tutum olmaz. Zira öğretilen, eğitilen ve büyük
harcamalara mal olan yetişmiş işçi başka firmalara kayarak, eğitimi yapan sanayinin zarara
uğramasına neden olur. Eğitilmiş işçiyi işe alan yeni firma daha yüksek ücret ödese bile yine
kârlı olacaktır; zira büyük, ağır öğretim ve eğitim masrafını önceki sanayi yüklenmiştir. Bu
tür ileri bilgili uzman işçinin yetiştirilmesi için gerekli öğretim ve eğitimi devlet yaparsa
ölçüler değişir. Devletin yapacağı öğretim ve eğitim harcamaları, bu işçilerin ekonomiye
sağlayacağı dolaylı ve dolaysız avantajlar toplamından küçükse devletin bu girişimi akılcı,
ekonomik ve gerçekçidir. 1990’lar ve sonraki on yılların en önemli ekonomik sorunlarından
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biri budur ve bu daha mütevazı ölçülerde daha başka boyutlarda olmak üzere Türkiye
ekonomisinin de sorunudur.
ÖRNEK:
Dünya’da, Rusya dışında yolcu uçağı imal eden üç büyük firma vardır. Boeing ve
Mc Donnell Douglas olmak üzere ikisi Amerika’da ve dört Avrupa ülkesinin
sübvansiyonları ve desteği ile gelişen Airbus Avrupa’da. Bu durumda şöyle bir soru
sorulabilir: Airbus’un sübvansiyonlarla desteklenip korunması uygun mudur? Serbest
piyasa, serbest dış ticaret ve rekabet prensiplerine katı ve sıkı biçimde bağlı olanların bu
soruya şu kesin cevabı verecekleri kuşkusuzdur: ‘Hayır uygun değildir’. Zira sübvansiyon
serbest rekabet piyasa mekanizmasının kontrolünden, süzgecinden geçmeden doğrudan
Airbus’a ulaşmış olacaktır. Sübvansiyona ayrılan kaynaklar ekonominin başka bir yerinde,
başka bir faaliyet alanında çok daha verimli olabilir. Bu, piyasa mekanizmasının
TEST’inden geçmeden, peşinen bilinmez. Böylece sübvansiyonun, ekonominin başka
alanlardaki verimliliği, yani ekonomide alternatif maliyeti bilinmeden verilmesi ulusal
kaynakların verimsiz kullanımına yol açabilir. Serbest piyasa mekanizması böyle bir
kıyaslamayı en iyi biçimde yaparak doğru karar vermeye yarayacak enformasyonu
piyasadan gelen sinyaller ile karar vericilere ulaştırır. Bu mantıki bütünlüğüne, bilimsel
temelinin sağlamlığına rağmen serbest piyasa modelinin göremediği fakat çok önemli bir
nokta vardır. Bu jet uçak sanayinin yapısı ve özellikleri ile ilgilidir.
Dünyada üç büyük ticari jet uçağı imal eden firma vardır. Bunlardan Airbus firması
sübvansiyonlarla desteklenmez ve Boeing ile Mc Donnell Douglas yalnız kalır ve aralarında
‘ikili tekel’ (Duopol) anlaşması yaparak uçak satış fiyatlarını; yükseltirlerse ne olur? Olacak
olan kuşkusuz Avrupa dahil dünyadaki bütün ticari uçak alıcılarının çok daha yüksek bedel
ödemeye mecbur kalmalarıdır. Sonunda uçak alıcılarının yükü artacak Boeing ve Mc
Donnell Douglas şirketlerinin kârları büyüyecektir. Bu gerçek karşısında, bu alanda, serbest
piyasa mekanizmasının yapamayacağı, yapamadığı bir şeyi sistemli ölçülü olarak yapıp
bununla yararlı sonuçlara ulaşabilmektir.
Uluslar arası ekonomi, bölge ekonomisi ve ülke ekonomisi açısından konuyu ele
alarak, serbest piyasada fiyat mekanizmasının yapamadığı bir kıyaslama yol gösterici olur.
Eğer Airbus’a verilen sübvansiyonların doğrudan yükü ile bunun getireceği verimsizliklerin
yükü iki Amerikan firmasının sağlaması beklenen aşırı kârdan küçükse sübvansiyona
başvurulabilir ve buna iktisat mantığı da hayır demez.
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Böylece dört Avrupa ülkesinin oluşturduğu konsorsiyum ve bu konsorsiyumun
Airbus’u sübvansiyonla desteklemesi Avrupa için;


Hem bir sanayi stratejisidir



Hem de bir dış ticaret stratejisidir

Böylece Avrupa’nın uçak sanayi rekabetinin çarklarında ezilmeyecek ve yok olup
gitmeyecek hem de JET uçağı alıcıları aşırı bedel ödemeye mecbur kalıp taşımacılık
fiyatlarını yükseltmeyeceklerdir.

14.2. Yeni İktisat Politikaları
Teknolojinin her gün değişim gösterdiği yenilikler çağında geleneksel iktisat
politikalarının

değiştirilmesi

bir

gereklilik

olarak

görülmektedir.

Ancak

iktisat

politikalarının yeniliklere uygun olarak şekillendirilmesi yapısal iktisadi sorunların
çözülebilmesi için gerekli olmakla birlikte yeterli şartlar sağlanmamaktadır. Bir başka ifade
ile AR-GE harcamalarını ve personel sayısını arttıran teknolojik yenilikler yaratan, internet
kullanımını yaygınlaştıran her ülkenin mutlak surette temel iktisadi sorunlarını ortadan
kaldırabileceği yargısı ne yazık ki doğrulanmamıştır. Yeniliklere uygun olarak belirlenen
yeni iktisat politikaları; işsizlik, bölgesel dengesizlik gibi reel sorunların halledilmesi için
potansiyel niteliklere sahip olmakla birlikte bu nitelikler her koşulda söz konusu temel
iktisadi sorunların çözümün garanti etmemektedir. Bu bağlamda yeni iktisat politikalarından
söz etmek kaçınılmaz olmaktadır.

14.2.1. Kamu Politikaları
Bilim ve teknolojinin gelişebilmesi için merkezi devlet örgütü tarafından mali destek
sağlanması, uygun siyasal ve kültürel koşulların oluşturulması, bilim insanlarının
girişimlerinin desteklenmesi gibi faaliyetlerin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.
Zamanla özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde yaşanan gelişmelerin ivme kazanması ile
devletler seviyesinde gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik çalışmaların alanı giderek
genişlemiştir. Ayrıca bilgi teknoloji ve bilişim sistemlerinin artık dünyanın hemen hemen
her yerinde yaygın kullanım alanlarına sahip olması mühendislik bilimlerinden sosyolojiye
kamu yönetiminden psikolojiye kadar birçok disiplinin söz konusu teknoloji ve sistemlerle
yoğun olarak ilgilenmesine yol açmıştır. Bu süreç sonrası ortaya çıkan değişim ve yenilikler
disiplinler arası araştırma ve çalışma zorunluluğunu daha belirgin hale getirmiştir. Bilimsel
disiplinler arası eşgüdümün sağlanmasının zorunluluk biçimine geldiği günümüz
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koşullarında iktisat biliminin de bu bilime bağlı olarak şekillendirilen kamusal nitelikli
iktisat politikalarının da farklılaştırılması kaçınılmaz olmaktadır.
İki büyük dünya savaşı ve sonrasında 1950’lerle birlikte başlayan soğuk savaş
sonucu artan askeri harcamalar, uzay çalışmaları ve gelişen yeni silah teknolojileri ile
biçimlenen devlet destekli askeri-sanayi kompleksler bilimsel ve teknolojik yenilikleri daha
üst bir boyuta taşımıştır. Bilim ve teknoloji politikalarının ulaştığı boyutun en önemli
göstergeleri söz konusu politikaların hiyerarşik bir yönetim ve örgüt yapısı çerçevesinde
belirlenmeye başlanması, interdisipliner çalışma anlayışının bir model haline dönüşümü,
bilimsel ve teknolojik nitelikli çalışmalara daha fazla kaynak aktarımı olarak sıralanabilir.
Günümüzde

kamusal

nitelikli

bilim

ve

teknoloji

politikaları

yeniden

yapılandırılmalıdır. Öncelikle askeri harcamaların arttırılması yolu ile teknolojik gelişmelere
olanak sağlayan yapılanma biçiminin değişmesi artık bir gereklilik olmaktan öte anlamlar
taşımaktadır. Çünkü askeri harcamalara bağlı olarak geliştirilen konvansiyonel ve nükleer
silahlar gibi çok çeşitli silahların deneme amaçlı bile olsa kullanımı dünyanın geleceğini
ciddi şekilde tehdit etmektedir. Dolayısı ile teknolojinin askeri nitelikli biçimi artık bütünü
ile negatif dışsallıklara neden olmaktadır.
Yine günümüzde çok açık biçimde askeri nitelikli teknolojinin sosyal açıdan
faydasının olmadığı bir süreç yaşanmaktadır. Çevre kirliliği, su kaynaklarının tahribatı
salgın hastalıklar gibi sorunlar insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin mevcudiyeti göz
önünde bulundurulduğunda, askeri sanayi nitelikli komplekslerin yerini doğrudan insanlarla
ilgili tıbbi, biyolojik ve kimyasal komplekslere bırakması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Verimli ekonomik koşullar içinde kamusal nitelikli bilim ve teknoloji politikalarının
bir başka özelliğinin temel araştırmalara yönelik yardımlar olması gerekmektedir. Bu
yardımlar nakdi ve/veya ayni yardımlar biçimde olabilmektedir. Yeni teknoloji üreten, bunu
üretim süreçlerine uyarlayabilen ya da yeni kuruluşlara aktarılacak kaynaklar bu tip
yardımların bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Bu itibar ile kamunun bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri özendiren fonlar oluşturması, böylesi gelişimleri sağlayan ve sağlama
çabası içinde olan yapılanmalara vergi istisna ve muafiyetleri, yatırım indirimleri,
sübvansiyonlar ve benzeri yollar ile kaynak sağlaması günümüzün ve geleceğin dünyasına
uygun yeni kamusal politikalar olmaktadır.
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14.2.2. Eğitim Politikaları
Eğitim; bireylerin kültür seviyelerini yükselterek, tüketim ve üretim alışkanlıklarını
farklılaştırarak, suç oranlarını azaltarak ve demokrasi kültürünü geliştirerek sosyal yapıyı
niteliksel olarak değiştirmektedir. Dolayısı ile eğitim ekonomik boyutta büyüme, rekabet
gücü ve verimlilik artışı, sosyal boyutta ise yoksullukla mücadele, gelir dağılımının
iyileştirilmesi, katılımcılık, sosyal uyum ve çevrenin korunması gibi politika alanlarının
merkezinde yer almaktadır.
Eğitim politikaları ile ilgili olarak dikkate alınması gereken önemli faktörleri ele
aldığımızda;


Ekonomik büyüme açısından işgücünün niceliksel artışından çok niteliksel

artışının önem arz ettiğini,


Günümüz ekonomisinin bilgiye dayalı olması nedeni ile vasıflı-vasıfsız

işgücü ayrımının daha yoğun olarak gündeme geldiğini,


Öğrenimin yaşam boyu devam eden bir etkinlik haline dönüştüğünü,



Mesleki eğitimin yanı sıra meslek içi eğitimin de önem kazandığı

görülmektedir.
Yukarıdaki faktörlerden hareketle eğitim politikalarının işgücünün niteliksel
dönüşünü sağlayacak biçimde değiştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle bilgiyi üretebilen ve
kullanabilen, bildikleri ile yetinmeyip yaşamı boyunca kendini yenileyen, donanımlı bir
işgücü kitlesine sahip olabilme kapasitesi ülkelere ekonomik ve sosyal açıdan önemli
getiriler sağlayacaktır. Eğitimin bir başka getirisi ise kadın işgücünün sisteme daha fazla
dahil olmasına olanak sağlamasıdır. Nitekim özellikle hizmetler sektöründe kadın işgücünün
ağırlığı her geçen gün artmakta ve önem kazanmaktadır. Ayrıca kadın işgücünün ekonomik
faaliyetlere daha fazla dahil olması kaynakların tam ve etkin kullanımına da yol açacağından
ülke ekonomilerinin büyüme ve kalkınma sorunlarının çözümüne yönelik olumlu katkılar
sağlayacaktır.
Yapılan araştırmalar üretim sürecine uyarlanabilecek yeniliklerin temelinde
genellikle akademik çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Bilim adamı yetiştirmek hem
uzun vadeli hem de oldukça maliyetli bir iştir. Ancak uzun vadede bilim adamı yetiştirmek
maliyetinden daha fazla getiriye sahiptir. Bu bağlamda siyaset yapıcılara düşen görev eğitim
politikalarını kısa vadeli değil uzun vadeli bir bakış açısıyla oluşturmalarıdır. Ayrıca siyaset
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yapıcılar uyguladıkları eğitim politikalarının sonuçlarını takip etmeli bu sonuçlara göre
önlemler almalı, yeni politikalar geliştirmeli ve eğer söz konusu eğitimde niteliksel bir
dönüşüm yaratmış ise bu politikaların süreklilik arz etmesini sağlamalıdırlar. Bu çerçevede
ilköğretimden başlayarak yüksek öğretimin sonuna ve ardına yaşam boyu devam edecek
bilgi temelli bir eğitim politikasının oluşturmak esastır. Böylelikle kimi üretim faktörlerini
belirli üretim dönemleri için miktarının arttırılmamasına bağlı olarak miktarı arttırılabilen
üretim faktörlerinin verimliğini olumsuz yönde etkileyeceğini savunan azalan verimler
yasası bilginin sürekli olarak üretilmesini yenilenmesini ve kuşaklar arasında aktarılmasını
sağlayan bir eğitim sistemi içerisinde geçerli olamayabilecektir.
Eğitim politikalarına ilişkin bu genel değerlendirmeler ışığında yapısal sosyoekonomik soruların çözülmesi için atılacak bir adım olarak yaratıcılığı özendirici yenilikleri
algılayabilen yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi yeni iktisadi süreçte en az eğitimin
yaygınlaştırılması kadar önemli bir politika olarak benimsenmelidir.

14.2.3. İş Gücü Piyasaları ve İstihdam Politikaları
Yeni

ekonomik

sürecin

en

belirgin

dönüşümü

iş

gücü

piyasalarında

gerçekleşmektedir. Bütün ekonomilerde sahip olunan iş gücü farklı sektörlerde istihdam
edilmektedir. Ancak ekonomik gelişmişlik düzeyinin değişmesi ile birlikte istihdamın
sektörel yapısı da değişmiştir. Toplumların sanayileşme aşamalarında iş gücünün büyük bir
bölümü sanayi sektörüne ilişkin alt sektörlerde istihdam edilir iken bilgi ekonomisine geçiş
ile birlikte iş gücü ağırlıklı olarak bilgiyi temel girdi olarak kullanan hizmetler sektöründe
istihdam edilmeye başlanmıştır.
Yeni ekonomik süreç bir yandan sanayi sektöründe büyük oranda işsizlik yaratır iken
teknoloji hakim sektörlerde yeni iş sahaları açmaktadır. Açık olan iş pozisyonlarına yeterli
donanıma sahip iş gücünün yerleştirilmesi özellikle gelişmekte olan ekonomiler için hayati
önem arz etmektedir. Bu bağlamda yeni iktisat politikaları şekillendirilirken göz önünde
tutulması gereken en önemli nokta teknoloji ile uyumlu iş gücü yaratmaktır. Salt teknolojiyi
geliştirmeye yönelik politikalar kitlesel işsizliklere neden olabilecek buna karşılık iş gücü
politikaları ile desteklenen teknolojik ilerleme ülkelere ekonomik ilerleme ve kalkınma
olanağı verebilecektir. Dolayısı ile yeni ekonomik süreçte iş gücü ve teknolojinin birbirine
ikame eden iki unsur olmaktan çıkaran bunun yerine birbirlerine tamamlayan girdilere
dönüştüren politikalara gereksinim bulunmaktadır.
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İş gücü piyasalarına ve çalışma koşullarına yönelik uygulamalar salt ekonomik
yaklaşımlarla çözülememektedir. Zira bu uygulamalar sonucunda kimi zaman bireyler ya
hiç gelir elde edememekte ya da sınırlı bir gelire sahip olabilmekte kimi zaman ise uygun
olmayan çalışma koşulları, fertlerin sağlığını tehdit edebilmektedir. Örneğin büyük
oranlarda seyreden işsizlik çoğu zaman gerek bireylerin gerekse toplum ve ülke
ekonomisinin üzerinde bir baskı yaratabilmekte ve sosyal sorunlara neden olabilmektedir.
Dolayısı ile bu uygulamalar ülkenin coğrafyası demografik yapısı eğitim durumu kamu
hizmetlerinin düzeyi sosyal kurum gibi birçok faktörle yakın ilişki içinde ve bir bütün olarak
hazırlanmalıdır.
Özellikle yeni ekonomi sürecinde sektörler arasında oluşan gelir farklılıklarının
giderek daha belirgin hale gelmesi ve bu durumun neden olduğu sosyal sorunlar devletlerin
iş gücü piyasalarına mutlak suretle müdahale etmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır.
İş gücüne yönelik politikalar aktif ya da pasif nitelikli olabilir. Aktif politikalar
istihdamı arttırmaya ve mesleki eğitimin kazandırılmasına yöneliktir ve bu tip politikalarda
esas olan işsizliğin azaltılmasıdır. Pasif politikalar ise çoğunlukla işsiz olanlara gelir
sağlamaya yöneliktir ve ayrıca çalışma saatlerinin azaltılması, erken emeklilik, kıdem
tazminatı gibi uygulamaları da içermektedir.
Yeni ekonomik süreçte işsizliğin önemli bir nedeni mesleki eğitime yapılan
yatırımların yetersizliğidir. Bu bağlamda istihdam politikalarının şekillendirilmesinde
eğitim çok önem arz etmektedir. Ancak günümüzde geçerli olan yaşam boyu öğrenme ilkesi
eğitim politikalarının sadece okullarla sınırlı kalmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bir
başka ifade ile uygulanacak politikalar mesleki bilgilerin ve becerilerin geliştirilmesini de
kapsayacak biçimde genişletilmelidir.
İş gücü politikalarının saptanmasında; iş gücü piyasasına yönelik bilgilerin
belirlenmesi toplanması değerlendirilmesi ve kullanıcıya sunulması bir başka ifade ile iş
gücü piyasası bilgi sisteminin oluşturulması önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu
sistemin gerek işsizlerin nitelikleri gerekse işsizlerin hangi bölgelerde toplandığını ya da
firmaların istihdam ettikleri elemanların özelliklerini içerecek biçimde oluşturulması ise
politikaların uygulanmasını da etkin kılmaktadır. Bu bağlamda yeni ekonominin teknoloji
ağırlıklı yapısının iş gücü politikalarının belirlenmesi ve uyulması açısından pek çok
kolaylığı beraberinde getirdiği söylenebilmektedir.
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Yeni ekonomik süreçle birlikte bilgi ve mesleki becerinin artan önemi nedeni ile
yapısal bir dönüşüm geçiren iş gücü piyasalarına benzer biçimde iş ya da personel arama
süreçleri değişmektedir. Günümüzde pek çok kurum internet üzerinden personel aramayı
tercih eder hale gelmiştir. Bunun yanı sıra çalışanlara ya da çalışmak isteyenlere yönelik
meslek danışmanlığı yapan bir başka ifade ile bireylerin özelliklerini dikkate alarak
kendilerine uygun meslekler bulmalarına yardımcı olan kuruluşlarda artık iş gücü
piyasalarında önemli yer tutmaktadır.

14.2.4. Rekabet Politikaları
Yeni ekonomik süreç ile birlikte uluslararası ticaret ilişkileri açısından çokça telaffuz
edilen kimi değişimler mevcut bulunmaktadır. Bunlar;


Üretim faaliyetlerinin zaman ve mekandan bağımsız hale gelmesi,



Değişen tüketim kalıplarına bağlı olarak müşterilerin talep ettikleri ürünlerde

aradıkları kalite standartlarının yükselmesi,


Tüketici alternatiflerinin çoğalması ile birlikte ülkeler ve firmalar arası

rekabetin daha da şiddetlenmesi,
biçiminde özetlenebilir. Bu gelişmeler üzerine ortaya atılan kimi yeni rekabet stratejilerine
göre ülkeler ve firmalar hızla farklılaşan ihtiyaçlar karşısında müşteri ve bilgi odaklı yenilik
yaratmaya yönelik politikalar üretmek zorunda kalmaktadır.
Yeni ekonomik sürecin yüksek teknolojiye bağlı olarak sağlanan verimlilik artışları
ile ilişkilendirilmesi bu zorunluluğun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Zira
günümüzde rekabet kavramına yüklenen yeni anlam ucuz iş gücü ve doğal kaynaklara dayalı
rekabetten uluslararası piyasalara yönelik üretim teknolojilerinin rekabetine dönüşmüştür.
Yenilenen teknoloji ile birlikte yeni ürünlerin piyasalara sürülmesi ya da başka bir ifade ile
ürünlerin yaşam ömrünün oldukça kısa hale gelmiş olması rekabeti arttırmanın yanı sıra
rekabet ilişkilerinin biçimini de daha stratejik hale getirmiştir. Dolayısı ile bu dönemde ucuz
iş gücü kullanımı yolu ile maliyetleri düşük tutmak ve böylelikle rekabet avantajı sağlamak
gibi geleneksel dış ticaret politikalarını terk etmek gerekmektedir.

14.2.5. Bilim, Bilişim ve Teknoloji Politikaları
Bilim, sosyal amaçlar için teknik yatırımı içermektedir. Teknoloji bilimsel ve
sistematik bilgilerin pratik amaçlar ve işler için geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.
Teknolojinin çok boyutlu yapısı onun mekanik bir olgu olmasının çok ötesinde anlamlar
içermesine yol açmaktadır. Dolayısı ile teknoloji sadece insanların üretim etkinliğini
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gerçekleştirirken kullandıkları bir yöntem ya da teknik uğraşların bütünü olarak
değerlendirilmemektedir.
Teknoloji; toplumsal açıdan doğayla ve insanın yaşadığı mekanlar ile insanlar
arasındaki etkileşimi sağlayan bir araç, uluslararası ilişkilerde baskın gücü temsil eden
politik bir üstünlük göstergesi ve bir tehdit unsuru, ekonomik kriterler bakımından ise
sermaye ya da iş gücü gibi bir üretim faktörü olarak kabul edilmektedir. Teknoloji
politikalarının oluşturulması ve planlanması açısından bir saptama yapmak gerekir ise söz
konusu politikaların teknolojinin çok boyutlu yapısını ve bilimsel uğraşısı ile ilişkisini
dikkate alması gerekmektedir.
Teknoloji politikaları ile birlikte istikrarlı bir iktisadi ortamın sağlanması ve farklı
alanlarda teknoloji politikaları ile bütünleşen reformlar yapılması gerekmektedir. Bu
reformlar;


Yenilikçi, rekabeti arttıran ama aynı zamanda ortak araştırmayı kolaylaştıran

rekabet politikaları,


Gerekli insan kaynağını geliştiren öğretim ve eğitim politikaları,



Bürokrasi ve kurumsal katılıkları azaltan düzenleyici politikalar,



Küçük firmalara sermaye akışını kolaylaştıran finansman politikaları ve mali

politikalar,


Teknolojinin uluslararası seviyede daha çok yayılmasını sağlayan yabancı

yatırım ve ticaret politikaları olarak sıralamak mümkün olmaktadır.
Teknolojik gelişme kuşkusuz pozitif dışsallıklar yaratmakla birlikte negatif
dışsallıklara da yol açmaktadır. Kimyasal atıklar, fosil yakıtlarının tüketimi, radyasyon, sera
gazı etkisi ve hava kirliliği gibi birçok sorun teknolojik gelişmeye koşul olarak varlığını
hissettiren önemli tehditler olarak bütün insanlığın karşısında durmaktadır. Dolayısı ile
teknoloji politikaları oluşturulur iken ekolojik dengeyi dikkate alan yenilenebilir özellikler
taşıyan ve kıt kaynakların asgari kullanımını esas alan alternatif yaklaşımların gelişmesine
gereksinim bulunmaktadır.
Teknolojiyi sadece dışsal bir değişken olarak ele alıp onun sosyal boyutunu dışlayan
yaklaşımlar oldukça deterministik özellikler taşımaktadır. Teknolojik determinizm olarak da
tarif edebileceğimiz bu tip yaklaşımlar ile belirlenecek politikalar ise teknolojiyi örgütsel ve
kurumsal yapıdan ayrı bir temelde biçimlendirme yanılgısına düştüklerinden aslında oldukça
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sığ ve yapay değişimlere yol açmaktadırlar. Teknoloji hem organizasyonel değişimin ortaya
çıktığı ortamı yaratan unsurlardan biri olarak hem de organizasyonun çıktısı olarak
değerlendirilmelidir. Diğer bir ifade ile teknolojik değişim muhtelif imkanlar yaratabilmekte
ya da koşulları değişime uğratabilmektedir. Bir değişken şeklinde algılanmalıdır. Bu
durumda teknoloji, bir amaç olmaktan çıkacak ve beşeri faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini
arttıran bir araca dönüştürecektir.
Bilgi birikimi etrafında yeniden şekillenen dünya ekonomisinde faktör verimliliğinin
ekonomik büyümeye yaptığı katkı çok önem arz etmektedir. Bu büyümenin bilinçli bir
biçimde oluşturulmuş bilişim politikaları kapsamında ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Bilişim politikaları; kurumların bilişim servislerini sunarken karşılaştıkları durumlar nedeni
ile uyguladıkları tanımları, kuralları ve şartları yazılı biçimde ortaya koyan belgeler bütün
olmaktadır. Bu belgeler bilişim kaynakları kullanım politikalarının esasını teşkil etmektedir.
Merkezi ve çevre örgütlenmeler üzerinde oluşturulacak birimler ise bilişim teknolojileri ile
ilgili politikaların uygulanması ve işlerlik kazandırılmasında sorumlu olmaktadırlar. Bu
noktada bilişim politikalarının detaylandırılması ve bu politikaları uygulayacak kurumların
ne gibi işlemleri yerine getireceği üzerinde durulmalıdır.
Bilişim politikaları; bilişim sistemlerinin kullanıcılarının kimler olduğunu
tanımlayarak bilgi kaynaklarının sadece ilgililer tarafından kullanımına olanak
sağlamaktadırlar. Kullanıcılar yerli veya yabancı özel ya da tüzel kişiler olabilmektedirler.
Bilişim politikaları bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemektedirler. Bu
açıdan bilişim kaynaklarının kurumunda aracı olan kuruluşlar söz konusu ilkeleri gözetmek
ile sorumludurlar. Kullanıcıların kişisel ve kurumsal haklarının dokunulmazlığının garanti
altına alınması, bilgilerinin eşit paylaşımını sağlanması, bilişim sistemlerine yönelik
tehditlerin bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin alınması, akçalı işler niteliğinde olan
işlemler için denetim mekanizmalarının kurulması bu ilkelerden bazılarıdır.
Bilişim politikalarının belirlenmesi ve bu politikaları uygulama konusunda liyakate
sahip kurumların oluşturulması ölçek ekonomileri ve pozitif dışsallıklar açısından önemli
kazanımların sağlanmasına yol açacaktır. Bu çerçevede bilişim sistemlerinin yetki sahibi
olmayan kişi ve kurumlarca kullanılmasının ve dağıtılmasının önüne geçilmesi tanımlanmış
kullanıcıların haklarının kullanılması, bilgi kaynaklarına ve bilişim sistemlerine zarar
verebilecek girişimleri engellenmesi, bilgi kirliliğinin giderilmesi mümkün olabilecektir.
Bilimsel üretime ve teknolojik gelişime kamu tarafından sağlanacak katkılar, AR-GE
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faaliyetlerine ayrılan pay, temel bilimlere yönelik harcamalarda artış gibi maddi kriterler ile
ölçülebileceği gibi bilimsel faaliyetler için uygun siyasal ve kültürel ortamın sağlanıp
sağlanamadığı gibi maddi olmayan kriterlere bakılarak da ölçülebilmektedir. Bu noktada
yönetim ve örgüt yapılarının kurumlar arası hiyerarşik sistemin ve etkileşim biçimlerinin
bilimsel

gelişmeleri

içselleştirebilecek

niteliklere

uygun

olarak

yapılandırılması

gerekmektedir. Bu açıdan yenilik iktisadının önemli faktörlerinden bir tanesini oluşturan
bilgi teknolojisi, örgütlerde koordinasyon ve kontrol için teknoloji tabanlı bir yapı
sağlamaktadır. Çünkü bilgi, teknolojileri fiziksel nesneler yerine sonsuz bilgiyi olası kılan
imkanlar yaratmaktadır.
Ancak bilginin yönetilmesi ve bilgi temelli teknolojinin gündelik yaşama dönük
olarak uygulaması bilimsel nitelikli organizasyonlara gereksinim duymaktadır. Ayrıca
teknolojinin göreli olarak karmaşıklaşan yapısı bu karmaşıklığın üstesinden gelebilecek
uzmanlaşmış iş gücünün varlığını da bir zorunluluk haline dönüştürür. Bu bağlamda bilim
ve teknoloji politikalarının toplumsal yaşayışın gelişimi açısından olumlu katkılar
sağlayabilmesi için bilimsel ölçülere dayalı organizasyonlar ve uzmanlaşmış iş gücüne göre
biçimlendirilmesi gerekmektedir.
Bilim ve teknoloji ile kurumsal organizasyonlar ve uzmanlaşmış işgücü arasındaki
ilişki biçimi tek yönlü değildir. Başka bir ifadeyle kurumsal organizasyonlar ve nitelikli iş
gücü süreklilik arz eden bilim ve teknoloji politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktıkları
gibi aynı zamanda bilimi ve geliştirebilme özelliğine de sahiptirler. Bu bağlamda bilim ve
teknoloji politikalarının böylesi karşılıklı etkileşim hali göz önünde bulundurularak
oluşturulması kaçınılmazdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde stratejik iktisat politikalarının tanımı ve özellikleri, stratejik iktisat
politikalarının gerekliliği ve yeni iktisat politikaları analiz edilmiştir. Bu analizler yapılır
iken özellikle kamu politikaları, eğitim politikaları, iş gücü piyasaları ve istihdam
politikaları, rekabet, bilim, bilişim ve teknoloji politikaları öne çıkarılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Stratejik iktisat politikaları serbest piyasa ve onun işleyiş ile mekanizması
tamamen reddedilmektedir. (D) (Y)
2-Kamu politikaları bilim ve teknolojiyi geliştirmeyi hedeflerken, eğitim politikaları
sosyal yapıyı niteliksel olarak değişitirmeyi amaçlamaktadır. (D) (Y)
3-İş gücü piyasaları ve istihdam politikalarında göz önünde tutulması gereken husus
……………………. ile uyumlu işgücü yaratmaktır.
4-Rekabet politikaları geleneksel dış ticaret politikalarından ziyade günümüzde artık
……………………. yönelmiştir.
5-Bilimsel üretime ve teknolojik gelişime kamu tarafından sağlanacak katkılar ARGE faaliyetlerine ayrılan pay temel bilimlere yönelik harcamalarda artış gibi maddi kriterler
ile ölçülebilmektedir. (D) (Y)
6-Stratejik iktisat politikasının en önemli tarafı ……………………. ekonomik
kararlar prosedürüne dahil etmektir.
7-……………………. istihdamı arttırmaya ve mesleki eğitimin kazandırılmasına
yöneliktir ve bu tip politikalarda esas olan işsizliğin azaltılması iken …………………….
ise çoğunlukla işsiz olanlara gelir sağlamaya yöneliktir ve ayrıca çalışma saatlerinin
azaltılması, erken emeklilik, kıdem tazminatı gibi uygulamaları da içermektedir.
8- Yeni iktisat politikaları işsizlik ve bölgesel dengesizlik gibi reel sorunların
halledilmesi için potansiyel niteliklere sahiptir. (D) (Y)
9-Kurumsal organizasyonlar ve nitelikli iş gücü süreklilik arz eden bilim ve teknoloji
politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktıkları gibi aynı zamanda bilimi ve geliştirebilme
özelliğine de sahiplerdir. (D) (Y)
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a)
olmaktadır.

Teknolojinin askeri nitelikli biçimi artık bütünü ile negatif dışsallıklara neden

b)
Yeni ekonomik süreç bir yandan teknoloji hakim sektörlerde yeni iş sahaları
açarken, bir yandan da sanayi sektöründe büyük oranda işsizlik yaratır.
c)
Yeni rekabet stratejilerine göre ülkeler ve firmalar hızla farklılaşan ihtiyaçlar
karşısında müşteri ve bilgi odaklı yenilik yaratmaya yönelik politikalar üretmektedirler.
d)

Teknolojik gelişmeler sadece pozitif dışsallıklara yol açarlar.
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Cevaplar
14.1: D
14.2: D
14.3: teknoloji
14.4: üretim teknolojileri rekabetine
14.5: D
14.6: devleti
14.7: aktif (işgücü) politikalar, pasif politikalar
14.8: D
14.9: D
14.10: d
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