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ÖNSÖZ
Bilindiği üzere iktisat bilimi, insanların sonsuz ihtiyaçları ile kıt kaynaklar arasındaki
ilişkiyi düzenleyen bir bilim dalıdır. İktisadi olay ve faaliyetler büyüklükleri bakımından mikro
ve makro olmak üzere iki şekilde incelenebilirler. Mikro iktisat bir tüketici ya da bir firma
gibi bütünü oluşturan küçük birimlerin davranışlarını incelemektedir. Buna karşın makro
iktisat, ekonominin bütünü ile ilgilenerek bunun işleyişini açıklamaktadır.
Toplum düzeyindeki ekonomik büyüklüklerin incelenmesi makro iktisadın alanı
içindedir. Milli gelir, istihdam, yatırım, işsizlik, fiyatlar genel düzeyi ve üretim düzeyi gibi
kavramlar üzerinde durmaktadır. Makro iktisat bunları neyin belirlediğini ve değişen koşullar
karşısında nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Bir ülke ekonomisinin sağlıklı işleyip işlemediği
makro iktisadın ilgi alanıdır. Makro iktisadın temel konuları, üretim, istihdam ve işsizlik,
enflasyon, bütçe açıkları ve kamu borçları, uluslararası ekonomik ilişkiler ve dış açıklardır.
Çalışma 14 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde makro iktisadın temelleri başlığı
altında, mikro iktisat-makro iktisat ayırımı, makro iktisadi kavramlar ve makro iktisadi
düşünce akımlarına yer verilmektedir. İkinci bölümde milli gelir ile ilgili tanımlar, milli
gelirin hesaplanması ve milli geliri belirleyen faktörlerden tüketim ve tasarruf kavramları
incelenmektedir. Üçüncü bölümde milli geliri belirleyen faktörlerden yatırım kavramı ile
sermayenin marjinal etkinliği, dördüncü bölümde ise toplam talep ve toplam arzdaki
değişmelerin milli gelir üzerindeki etkisi ile harcama-transfer ödemeleri-vergi çarpanı ve
hızlandıran kavramları ele alınacaktır.
Beşinci bölümde tasarruf paradoksu, tam istihdam-devlet harcamaları-dış ticaret ve
faiz oranı kavramlarının milli gelir ile ilişkisi incelenecek konu başlıklarıdır. Daha sonra
makro iktisatta istikrarsızlıklar başlığı altında enflasyon, enflasyonun etkileri ve maliyeti ile
enflasyonla mücadele stratejileri altıncı bölümde ele alınmaktadır. Yedinci bölümde
deflasyon-faiz oranı-istihdam-işgücü, işsizlik ile enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi
açıklayan Phillips Eğrisi yer almaktadır. Sekizinci bölümde konjonktürel dalgalanmalar ile
IS-LM analizi anlatılmaktadır. Dokuzuncu bölümde paranın tanımı-özellikleri-fonksiyonlarıçeşitleri-para sisteminin tarihi gelişimi ile para talebi ve para talebinin nedenleri yer
almaktadır.
Onuncu bölümde para arzı, paranın miktar teorisi ile para politikası amaçları ve
araçları anlatılmaktadır. On birinci bölümde dış ticaret politikası, amaçları-araçları ile
uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ele alınmakta ve ödemeler bilançosu kavramı
açılanmaktadır. On ikinci bölümde ödemeler bilançosunun açık veya fazla vermesi ile
açıklarını gidermeye yönelik uygulamalar açıklandıktan sonra döviz piyasaları
incelenmektedir. On üçüncü bölümde yansıma etkisi-revalüasyon-konvertibilite-uluslararası
para sistemi anlatılarak, iktisadi büyüme ve kalkınma kavramları incelenmektedir. On
dördüncü bölümde ise az gelişmiş ülkelerde büyüme sorunları-büyümeyi etkileyen faktörler
ele alınarak, iktisadi büyümeyi hızlandırmanın yolları açıklanmaya çalışılmıştır.

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...................................................................................................................................... 1
KISALTMALAR ...................................................................................................................... 9
YAZAR NOTU ....................................................................................................................... 10
1. MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ.................................................................................. 11
1.1. Mikro İktisat - Makro İktisat Ayırımı ............................................................................. 17
1.2. Makro İktisadın Temel Kavramları ve Düşünce Akımı ................................................. 17
1.2.1. Temel Kavramlar .................................................................................................... 17
1.2.2. Makro İktisadi Düşünce Akımı ............................................................................... 21
2. MİLLİ GELİR I ................................................................................................................... 37
2.1. Tanımlar .......................................................................................................................... 43
2.2. Milli Gelirin Hesaplanması ............................................................................................. 43
2.2.1. Üretim Yöntemi ile Milli Gelir ............................................................................... 44
2.2.2. Gelir Yöntemi ile Milli Gelir .................................................................................. 44
2.2.3. Harcama (Tüketim) Yöntemi ile Milli Gelir ........................................................... 44
2.3. Milli Gelir ile İlgili Diğer Kavramlar ............................................................................. 45
2.3.1. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)......................................................................... 45
2.3.2. Kişisel Gelir ............................................................................................................ 46
2.3.3. Harcanabilir Gelir ................................................................................................... 46
2.3.4. Kişi Başına Milli Gelir ............................................................................................ 46
2.3.5. Nominal Milli Gelir ve Reel Milli Gelir ................................................................. 47
2.4. Milli Geliri Belirleyen Faktörler ..................................................................................... 48
2.4.1. Tüketim ................................................................................................................... 48
2.4.2. Tasarruf ................................................................................................................... 51
2.4.3. Yatırım .................................................................................................................... 54

2

3. MİLLİ GELİR II ................................................................................................................. 61
3.1. Yatırım Fonksiyonu ........................................................................................................ 67
3.2. Yatırıma Etki Eden Faktörler .......................................................................................... 68
3.3. Yatırım Kaynakları ......................................................................................................... 69
3.4. Sermayenin Marjinal Etkinliği ........................................................................................ 70
3.5. Makro İktisadın Temel Araçları ve Milli Gelir Denge Düzeyinin Belirlenmesi ............ 71
3.5.1. Toplam Arz-Toplam Talep Eşitliği ve Milli Gelir .................................................. 71
3.5.2. Yatırım-Tasarruf Eşitliği ve Milli Gelir .................................................................. 74
3.5.3. Milli Gelir Ve Fiyatlar Genel Düzeyi ..................................................................... 76
4. MİLLİ GELİR III ................................................................................................................ 87
4.1. Toplam Talepteki Değişimler ve Uzun Dönem Dengesi ................................................ 93
4.1.1. Toplam Talepteki Artış ve Uzun Dönem Dengesi .................................................. 93
4.1.2. Toplam Talepteki Azalış ve Uzun Dönem Dengesi ............................................... 94
4.2. Toplam Arzdaki Değişmeler ve Uzun Dönem Dengesi ................................................. 95
4.3. Milli Gelir Denge Düzeyinin Değişmesi ........................................................................ 96
4.3.1. Harcama Çarpanı .................................................................................................... 96
4.3.2. Transfer Ödemeleri Çarpanı ................................................................................. 100
4.3.3. Vergi Çarpanı ........................................................................................................ 101
4.3.4. Çarpanın İşleyişi ile İlgili Gerekli Şartlar ............................................................. 102
4.3.5. Hızlandıran ............................................................................................................ 103
4.3.6. Hızlandıranın İşleyişi İle İlgili Gerekli Şartlar ..................................................... 104
5. MİLLİ GELİR IV .............................................................................................................. 111
5.1. Fiyat Genel Düzeyindeki Değişimlerin Toplam Talep Üzerine Etkileri ...................... 117
5.1.1. Sabit Fiyatlar Genel Düzeyi – Çarpan Etkisi ........................................................ 117
5.1.2. Değişken Fiyatlar Genel Düzeyi - Çarpan Etkisi.................................................. 118

3

5.2. Tasarruf Paradoksu ....................................................................................................... 120
5.3. Tam İstihdam ve Milli Gelir Düzeyi ............................................................................. 121
5.3.1. Enflasyonist Açık .................................................................................................. 121
5.3.2. Deflasyonist Açık.................................................................................................. 122
5.4. Devlet Harcamaları ve Milli Gelir Düzeyi.................................................................... 123
5.4.1. Devlet harcamalarının Milli Gelir Dengesine Etkisi ............................................ 123
5.4.2. Vergilerin Milli Gelir Dengesine Etkisi ................................................................ 124
5.4. Dış Ticaret ve Milli Gelir Düzeyi ................................................................................. 125
5.5. Faiz Oranı ve Milli Gelir İlişkisi ................................................................................... 126
6. MAKRO İKTİSATTA İSTİKRARSIZLIKLAR .............................................................. 135
6.1. Enflasyon ...................................................................................................................... 141
6.1.1. Enflasyonun Tanımı .............................................................................................. 141
6.1.2. Enflasyonun Nedenleri.......................................................................................... 141
6.1.3. Enflasyon Çeşitleri ................................................................................................ 143
6.2. Enflasyonun Etkileri ve Maliyeti .................................................................................. 146
6.2.1. Enflasyonun Etkileri ............................................................................................. 146
6.2.2. Enflasyonun Maliyeti ............................................................................................ 147
6.3. Enflasyonla Mücadele Stratejileri ................................................................................. 149
6.3.1. Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Uygulamalar .................................................... 149
6.3.2. Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar ................................................. 150
7. DEFLASYON-FAİZ-İŞSİZLİK-ENFLASYON-İŞSİZLİK İLİŞKİSİ............................. 159
7.1. Deflasyon ...................................................................................................................... 165
7.1.1. Deflasyon Tanımı ve Etkileri ................................................................................ 165
7.1.2. Deflasyonda Alınabilecek Tedbirler ..................................................................... 165
7.2. Faiz Oranı...................................................................................................................... 166

4

7.2.1. Kısa ve Uzun Vadeli Faiz Oranı ........................................................................... 166
7.2.2. Basit ve Bileşik Faiz Oranı ................................................................................... 166
7.2.3. Nominal ve Reel Faiz Oranı ................................................................................. 166
7.3. İstihdam - İşgücü - İşsizlik............................................................................................ 167
7.3.1. İstihdam ve İşgücü ................................................................................................ 167
7.3.2. İşsizlik ................................................................................................................... 168
7.3.3. İşsizlik Çeşitleri .................................................................................................... 169
7.4. Enflasyon – İşsizlik İlişkisi Phillips Eğrisi ................................................................... 171
7.4.1. Phillips – Lipsey – Samuelson – Solow’un Phillips Eğrisi .................................. 171
7.4.2. Kısa ve Uzun Dönem Phillips Eğrileri.................................................................. 172
7.4.3. Rasyonel Beklentiler ve Phillips Eğrisi ................................................................ 173
8. KONJONKTÜREL DALGALANMALAR - IS - LM ANALİZİ .................................... 181
8.1. Konjonktürel Dalgalanmalar ......................................................................................... 187
8.1.1. Keynesyen Konjonktür Teorisi ............................................................................. 188
8.1.2. Monetarist (Parasalcı) Konjonktür Teorisi ........................................................... 189
8.1.3. Yeni Klasik Konjonktür Teorisi............................................................................ 189
8.1.4. Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi .................................................................... 190
8.1.5. Politik Konjonktür Teorisi .................................................................................... 190
8.2. IS-LM Modeli ............................................................................................................... 191
8.2.1. Tanım ve Varsayımlar........................................................................................... 191
8.2.2. IS- Mal Piyasasında Denge ................................................................................... 192
8.2.3. LM- Para Piyasasında Denge ................................................................................ 194
8.2.4. Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge .............................................................. 197
9. PARA ................................................................................................................................ 205
9.1. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları .................................................................................. 211

5

9.1.1. Paranın Tanımı ...................................................................................................... 211
9.1.2. Paranın Temel Özellikleri ..................................................................................... 211
9.1.3. Paranın Fonksiyonları ........................................................................................... 212
9.1.4. Para Çeşitleri ......................................................................................................... 213
9.2. Para Sisteminin Tarihi Gelişimi .................................................................................... 215
9.2.1. Gümüş Para Sistemi .............................................................................................. 216
9.2.2. Altın Para Sistemi ................................................................................................. 216
9.2.3. Çift Metal Sistemi - Gresham Kanunu.................................................................. 217
9.3. Para Talebi .................................................................................................................... 217
9.3.1. Para Talebinin Nedenleri ...................................................................................... 218
10. PARA ARZI- PARANIN DEĞERİ- PARA POLİTİKASI ............................................ 228
10.1. Para Arzı ..................................................................................................................... 234
10.1.1. Para Arzının Aktörleri......................................................................................... 235
10.1.2. Para Arzının Belirleyicileri: Para Çarpanı-Parasal Taban .................................. 235
10.2. Paranın Değeri - Miktar Teorisi .................................................................................. 236
10.2.1. Paranın Değeri .................................................................................................... 236
10.2.2. Miktar Teorisi ..................................................................................................... 237
10.2.3. Modern Miktar Teorisi ........................................................................................ 240
10.3. Para Politikası ............................................................................................................. 241
10.3.1. Para Politikasının Amaçları ................................................................................ 241
10.3.2. Para Politikasının Araçları .................................................................................. 242
11. DIŞ TİCARET POLİTİKASI- ÖDEMELER BİLANÇOSU.......................................... 251
11.1. Para Politikası Kuralları .............................................................................................. 257
11.2. Dışa Açık Ekonomide Makro Ekonomik İlişkiler ...................................................... 257
11.2.1. Dış Ticaret Politikası........................................................................................... 257

6

11.2.2. Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi ........................................................... 262
11.2.3. Ödemeler Bilançosu ............................................................................................ 265
12. DÖVİZ PİYASASI ......................................................................................................... 275
12.1. Ödemeler Bilançosunun Açık ve Fazla Vermesi Durumu .......................................... 281
12.2. Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri ................................................................ 281
12.3. Ödemeler Bilançosu Açıklarını Gidermeye Yönelik Uygulamalar ............................ 282
12.4. Döviz Piyasasının Tanımı ve Fonksiyonları ............................................................... 283
12.5. Döviz Kuru.................................................................................................................. 284
12.6. Döviz Kurunun Belirlenmesi ...................................................................................... 285
12.6.1. Döviz Talebi........................................................................................................ 285
12.6.2. Döviz Arzı........................................................................................................... 286
12.6.3. Döviz Piyasasında Denge ................................................................................... 287
12.7. Döviz Kuru Sistemleri ................................................................................................ 289
12.7.1. Sabit Kur Sistemi ................................................................................................ 289
12.7.2. Esnek Kur Sistemi............................................................................................... 290
12.8. Arbitraj ve Spekülasyon .............................................................................................. 290
12.9. Devalüasyon ................................................................................................................ 291
12.9.1. Marshall-Lerner Koşulu ...................................................................................... 292
13. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ- İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA ........... 300
13.1. Yansıma Etkisi ............................................................................................................ 306
13.2. J-Eğrisi ........................................................................................................................ 306
13.3. Revalüasyon ................................................................................................................ 307
13.4. Konvertibilite .............................................................................................................. 308
13.5. Uluslararası Para Sistemi ............................................................................................ 308
13.5.1. Altın Standardı Sistemi ....................................................................................... 309

7

13.5.2. Bretton Woods Sistemi ....................................................................................... 309
13.5.3. Günümüzdeki Para Sisteminin Yapısı ................................................................ 311
13.6. İktisadi Büyüme ve Kalkınma .................................................................................... 313
13.6.1. İktisadi Büyüme ve Kalkınmanın Anlamı .......................................................... 313
13.6.2. Büyüme Gelişme ve Kalkınma Kavramları ........................................................ 315
13.6.3. İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler ............................................................... 316
14. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İKTİSADİ BÜYÜME ................................................... 326
14.1. Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme ................................................................ 332
14.1.1. Az Gelişmiş Ülkelerin Büyüme Sorunları .......................................................... 332
14.1.2. Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümeyi Etkileyen Faktörler ...................................... 336
14.1.3. Az Gelişmiş Ülkelerde Büyüme ve Kalkınmada Dış Kaynak İhtiyacının Önemi
......................................................................................................................................... 340
14.2. İktisadi Büyümenin Dinamizmi .................................................................................. 341
14.3. Büyümeyi Hızlandırmanın Yolları ............................................................................. 342
KAYNAKÇA ........................................................................................................................ 350

8

KISALTMALAR


GSMH: Gayrı safi Milli hasıla



SMH: Safi Milli Hasıla



KBMG: Kişi Başına Milli Gelir



GATT: Gümrük Tarifeleri Ticaret Antlaşması



SDR: Özel Çekme Hakları



WTÖ: Dünya Ticaret Örgütü



IMF: Uluslararası Para Fonu



AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu
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YAZAR NOTU
Bu çalışmada toplum düzeyindeki ekonomik büyüklüklerin incelenmesine ilişkin
olarak milli gelir, istihdam, yatırım, işsizlik, fiyatlar genel düzeyi ve üretim düzeyi gibi
kavramlar üzerinde durulmaktadır. Makro iktisat bunları neyin belirlediğini ve değişen
koşullar karşısında nasıl değiştiğini araştırmaktadır.
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1. MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Mikro İktisat - Makro İktisat Ayırımı
- Makro İktisadın Temel Kavramları
- Makro İktisadi Düşünce Akımı
- Yeni Klasik Okul
- Keynesçi Okul
- Reel Konjonktür Teorisi
- Büyüme Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ekonomide ekonominin bütünü ile ilgili verileri ve bunun işleyişini açıklayan
analiz hangisidir?
2) Makro iktisadın araştırma ve ilgi alanları nelerdir?
3) Makro ekonomik akımın doğuşunda etkili olan iktisat okulları kaç yaklaşımda
değerlendirilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Toplum düzeyindeki
ekonomik büyüklüklerin
nasıl incelendiği ve bunların
karşılıklı ilişki içinde
olduğunu kavrayabilmek.
Ekonominin sağlıklı işleyip
işlemediğine ilişkin olarak
üretim-istihdam-enflasyondış açık-uluslararası
ekonomik ilişkiler gibi
verilerin belirlenmesi ve
değişmesini saptayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnceleyerek

Araştırarak

Makro iktisatın iki yaklaşım
doğrultusunda piyasa
sistemini benimsedikleri
ancak görüş ayrılıklarının
Araştırarak
uygulamadaki farklılıklardan
olduğunu ortaya
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Üretim



İstihdam



İşsizlik



Enflasyon



Bütçe Açığı



Kamu Borcu



Dış Açık
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Giriş
Makro iktisadın temelleri başlığı altında bireysel tüketici ve üreticinin iktisadi
davranışlarını açıklayan mikro iktisatla ekonominin bütününü ilgilendiren makro iktisat
konularının ayırımı izah edilmekte, daha sonra makro iktisadın temel kavramları ve düşünce
akımları Klasik-Keynesçi-Reel Konjonktür-Büyüme Teorisi başlıkları altında incelenecektir.
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1.1. Mikro İktisat - Makro İktisat Ayırımı
İktisatta ekonominin bütünü ile ilgilenerek, bunun işleyişini açıklamak makro iktisadın
inceleme alanına girmektedir. İktisat bilimi, bilindiği üzere insanların sonsuz ihtiyaçları ile kıt
kaynaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir bilim dalıdır. Bu doğrultuda iktisat bilimi mikro ve
makro olarak iki dala ayrılmaktadır. Her iki dalda da ekonomideki üretici ve tüketicilerin
davranışları incelenmektedir.
Mikro iktisat bir tüketici ya da bir firma gibi bütünü oluşturan küçük birimlerin
davranışlarını incelemektedir. Bir tüketicinin tatminini maksimum kılmak için gelirini nasıl
harcadığı, bir firmanın kâr maksimizasyonu için kaynakları veya üretim faktörlerini nasıl bir
araya getirdiği, değişik piyasalarda firmaların nasıl davrandıkları mikro iktisadın başlıca
konularıdır.
Buna karşın makro iktisat, ekonominin bütünü ile ilgilenerek bunun işleyişini
açıklamaktadır. Toplum düzeyindeki ekonomik büyüklüklerin incelenmesi makro iktisadın
alanı içindedir. Milli gelir, istihdam, yatırım, işsizlik, fiyatlar genel düzeyi ve üretim düzeyi
gibi kavramlar üzerinde durmaktadır. Makro iktisat bunları neyin belirlediğini ve değişen
koşullar karşısında nasıl değiştiğini araştırmaktadır.
Burada, tüm makro ekonomik olayların karşılıklı ilişki içinde olduğunu ifade etmek
gerekmektedir. Birinde sağlanacak iyileşme adına alınacak önlemler diğerinde bazı olumsuz
şartları oluşturabilmektedir. Örneğin, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış
sonucu oluşan enflasyonu düşürmeye yönelik uygulamalar, üretim ve yatırımların azalması ile
işsizliğin artması gibi olumsuz koşulların oluşmasına neden olabilmektedir.
Özetlersek, mikro ekonomi arz ve talebe belli mallarla ilişkili olarak bakarken makro
ekonomi toplam arz ve toplam taleple ilgilenmektedir.

1.2. Makro İktisadın Temel Kavramları ve Düşünce Akımı
1.2.1. Temel Kavramlar
Bir ülke ekonomisinin sağlıklı işleyip işlemediği makro iktisadın ilgi alanıdır. Makro
iktisadın temel konuları, bir ekonomide toplam üretim hacminin belirlenmesi ve değişmesi,
fiyatlar genel düzeyinin değişmesi ve belirlenmesi, işsizlik düzeyinin belirlenmesi ve değişmesi
şeklinde sıralanabilir. Buna göre, neden bazı dönemlerde ekonomiler hızlı büyürken, bazı
dönemlerde durgunluk yaşarlar? Neden insanlar çalışmak istediği halde bazen kendilerini işsiz
bulurlar? Neden ekonomilerde enflasyon ortaya çıkar? Döviz kurları neden değişir ve bu
değişikliğin ihracat ve ithalat üzerindeki etkileri nelerdir? Bu gibi makro ekonomik konular
bütün ekonomileri etkilemektedir.
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Bu açıklamalar doğrultusunda makro iktisadın araştırma konuları altı temel başlık
altında toplanabilir. Bunlar üretim, istihdam ve işsizlik, enflasyon, bütçe açıkları ve kamu
borçları, uluslararası ekonomik ilişkiler ve dış açıklardır.

1.2.1.1. Üretim
Ekonomide değer yaratan her iktisadi faaliyet bir üretim işlemidir. Makro iktisadi
açıdan üretim ise bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplam
miktarıdır. Bir ülkede genel ekonomik durumu değerlendirmede temel göstergelerden biri de
bir dönemden diğer döneme değişim gösteren toplam üretim miktarıdır. Toplam üretim ülke
ekonomisinin ekonomik performansı ile ekonomik şartları hakkında genel bir bilgi
vermektedir. Üretim imkanlarının genişlemesi, ülkenin refah düzeyinde genel bir artışı ifade
etmektedir.
Ülkedeki üretim düzeyi bazen artarken, bazen de azalma sürecine girmektedir. Bu artış
ve azalışlar konjonktür dalgalanmaları olarak nitelendirilmektedir. Ekonomide toplam
üretimin azalış gösterdiği dönemlerde daralma görülmekte, bunun sonucunda işsizlik gibi
olumsuz durumlarla karşılaşılabilmektedir. Toplam üretimin artış gösterdiği dönemlerde ise
canlanma görülmekte, üretim artışı sonucu işsizlik azalmaktadır. Buna göre ülkenin refah
düzeyi artışı için mal ve hizmet üretimini arttırmak gerekmektedir. Makro iktisat ekonominin
uzun dönemde üretim hacminde istikrarlı ve hızlı bir artışın nasıl sağlanacağı konusu ile
ilgilenmektedir.

1.2.1.2. İstihdam ve İşsizlik
İstihdam, çalışma gücü ve gelir sağlama kararında olan kişilerin belirli bir ücret
karşılığında hizmetlerinden yararlanmak üzere çalıştırılmasıdır. Ülkedeki nüfusun üretici
durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan kısmına ise işgücü denilmektedir.
Bir ülkede işgücünün bir bölümü emek piyasasında geçerli olan iş koşulları ile ücreti
kabul ederek çalışmaya razı olduğu halde iş bulamamaktadır. Bu durumda çalışabilecek
durumda olan ve çalışmak isteyen kişilerin bir bölümünün işinin olmamasına işsizlik denir.
Ekonomide daralma olduğu dönemlerde toplam üretim düzeyi düştüğünden işgücü
talebi azalmakta ve işsizlik artmaktadır. Tam tersi durumda ekonominin canlanma
dönemlerinde ise toplam üretim düzeyi ve buna bağlı olarak işgücü talebi artmakta, işsizlik
azalmaktadır.
Buna göre işsizliğin artış ve azalışlarının nedenleri, yüksek oranlı işsizliğe karşı
devletin uygulayacağı tedbirler, istihdamı arttırıcı politika önlemleri gibi unsurlar makro
iktisadın incelediği temel kavramlar arasında yer almaktadır.
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1.2.1.3. Enflasyon
Enflasyon bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli artışlardır. Fiyatlar
genel düzeyinde sürekli olmayan artışlar enflasyon değildir. Enflasyon özellikle son yıllarda
ülke ekonomilerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir. Ekonomide yüksek oranlı bir
enflasyonun varlığı toplumun bireylerini etkilemektedir. Yüksek oranlı enflasyon gelir
dengesi dağılımını bozmakta, yüksek gelirliler ile düşük gelirliler arasındaki farkı
büyütmektedir. Ayrıca sabit gelirliler ile tasarruflarını ulusal para cinsinden tutanlar
enflasyondan büyük zarar görmektedirler.
Enflasyonun üretim ve istihdam düzeyi üzerinde de olumsuz etki oluşturmaktadır.
Enflasyon sürecinin uzun dönemli yaşandığı ekonomilerde hem üretimde hem de istihdam
düzeyinde düşüşler görülmektedir. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların girdi fiyatlarını
arttırması sonucu maliyetler yükselmekte ve üretim hacmi daralmaktadır. Bu durum
istihdamın düşmesine, işsizliğin artmasına neden olmaktadır.
Enflasyonda ülke içi fiyatların artmasına karşın döviz fiyatlarının değişmemesi
durumunda ithal malları ucuzlamakta, ihraç mallarının fiyatları ise yükselmektedir. Bu
durumda ithalat artarken ihracat azalmakta ve ödemeler dengesi açık vermektedir. Bu da ülke
ekonomisinin uluslararası alanda ödeme güçlüğü içinde olduğu gibi olumsuz bir durumu
yansıtmaktadır.
Ayrıca enflasyon geleceğe yönelik beklentilerde de olumsuz etki yaratmakta,
belirsizliği arttırmakta ve piyasa mekanizmasının etkinliğini azaltmaktadır. Bu sebeplerden
dolayı enflasyon makro iktisadın önemli kavramlarından birini oluşturmaktadır.

1.2.1.4. Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları
Devletin gelecek döneme ilişkin gelir ve giderlerinin gösterildiği belgeye bütçe
denilmektedir. Devletin giderleri gelirlerini aşarsa aradaki fark bütçe açığını oluşturur.
Bazı durumlarda hükümetler bütçe açığını bir iktisat politikası aracı olarak
kullanmaktadırlar. Örneğin durgunluk dönemlerinde ekonomi talep yetersizliği yüzünden atıl
kapasite ve işsizlik sorunu ile karşılaşmışsa, bütçenin açık vermesi yoluyla talep yaratılması
ve ekonominin canlandırılması yoluna gidilebilmektedir.
Bir iktisat politikası aracı olarak kullanılan bütçe açıkları zaman zaman kontrol
edilebilir olmaktan çıkmakta, bütçe / kamu açıkları ciddi bir ekonomik sorun haline
gelmektedir. Sürekli bütçe açıkları kamu borçlarının artması ile sonuçlanmaktadır. Borçlanma
yolu ile sağlanan kaynaklar hem devlet yatırımlarında hem de kamu harcamalarının
finansmanında kullanılmaktadır.
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Bütçe açıkları ve kamu borçları ekonomilerin en büyük sorunlarından biri olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu durumun sürekliliği durumunda özel sektör yatırımlarının azalması bir
yandan büyümeyi olumsuz etkilerken diğer taraftan enflasyonu hızlandırmaktadır.
Bu nedenle bütçe açıkları ve kamu borçlarının ekonomik etkileri ile bunların yol açtığı
olumsuzluklar makro iktisadın temel konuları arasında yer almaktadır.

1.2.1.5. Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Günümüzde ülkeler birbirleriyle ekonomik ilişki kurmakta ve bunun sonucunda her iki
tarafta yarar sağlamaktadır.
Çünkü hızla ilerleyen teknoloji ve bunun sonucunda ulaşım ve iletişim alanındaki
gelişmeler ülkeler arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin
aralarındaki siyasi, askeri, kültürel birlikteliklere ilave olarak ekonomik entegrasyon
girişimleri yoğunluk kazanmaktadır. Son yıllarda küreselleşme sürecinde bu ilişkiler daha da
yoğunlaşmaktadır. Böylece uluslararası ticaret herhangi bir ülkenin ulusal üretim düzeyinden
çok daha hızlı bir oranda artmakta, uluslararası finansal akımlar hızla büyümektedir. Bu
gelişmeler sonucunda dünya üzerindeki ekonomiler birbirine bağlanmakta ve bir ülkede
olanlar diğer ülkeler üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.
Uluslararası işbölümü ve uzmanlaşmanın yarattığı avantajların ülkelerin gelişme hızı
ve refah düzeylerine olumlu etki yapacağı beklentisi de dünya ekonomisi ile bütünleşme
çabalarını arttırmaktadır.
Böylece makro iktisatta bir ülkenin diğer ülkelerle ticari ilişkiler sonucu elde edilecek
yararları ve uğranılacak zararları, dış ticarette kısıtlamaları ve politikaları, döviz piyasaları ile
döviz kuru sistemleri incelenmektedir.

1.2.1.6. Dış Açıklar
Bir ülkenin diğer ülkelerle yürüttüğü ekonomik ilişkiler ödemeler bilançosunda
gösterilmektedir. En önemli kalemleri cari işlemler hesabı ile sermaye hareketleri hesabıdır.
Ödemeler bilançosundaki denge veya dengesizlik bir ülkenin uluslararası ödeme gücündeki
iyileşme ya da bozulmaları yansıtmaktadır. Bir ülkenin uluslararası alandaki ekonomik ve
mali itibarının bir göstergesi olarak da yorumlanmaktadır. Bu nedenle ülke ekonomisinin
uzun dönemde sağlıklı biçimde işleyebilmesi için bu ilişkilerin dengeli biçimde yürütülmesi
gerekmektedir.
Ülkelerin ödemeler bilançosundaki dengeyi sağlamalarında döviz kurlarının yanında
ulusal paranın yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin de dengede olması oldukça
önemlidir. Çünkü döviz kurlarında meydana gelen değişmeler dış dengeyi etkilemektedir.
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Örneğin döviz fiyatlarının ucuzlaması ulusal paranın değer kazanması anlamına gelmekte,
ithalat ucuzlarken, ihracat pahallılaşmaktadır. Buna göre ülkelerin diğer ülkelerle olan
ekonomik ilişkilerinde döviz giderleri döviz gelirlerini aştığında dış açık oluşmaktadır. Dış
açık bir ülkenin uluslararası ödeme gücündeki bozulmayı göstermekte, ülke parası yabancı
paralar karşısında değer kaybetmektedir.
Günümüzde uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucu küreselleşme veya
globalleşme eğilimlerinin artması iç ve dış ekonomik ilişkilerin ayrılmaksızın incelenmesine
yol açmaktadır. Bu nedenle dış açık ve ödemeler bilançosuna ilişkin açıklamalar makro
iktisadın temel kavramları arasında değerlendirilmektedir.

1.2.2. Makro İktisadi Düşünce Akımı
Makro ekonomik akımın doğuşunda etkili olan iktisat okulları iki yaklaşım
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bunlar Yeni Klâsik Okul ve Keynesçi Okul olarak ifade
edilmektedir. Ayrıca Reel Konjonktür Teorisi ve Büyüme Teorisi de makroekonomik düşünce
akımı içinde yer almaktadır.
Klâsik iktisadi düşüncenin görüş ve ilkelerini benimseyen ve yeni Klâsik Okul olarak
adlandırılan başlıca düşünce akımları şunlardır.
-

Monetarist (Parasalcı) Teori

-

Rasyonel Beklentiler Teorisi

-

Arz Yönlü İktisat Teorisi

Makro ekonomik akımın ikinci yaklaşımı olan Keynesçi düşüncenin görüş ve
ilkelerine yenilikler getiren düşünce akımları ise
- Yeni Keynesçiler
- Post Keynesçilerdir.
Her iki düşünce akımı da piyasa ekonomisi sisteminin genel ilke ve düşüncelerini
benimsemektedir. Ortaya çıkan görüş ayrılıkları, piyasaların işleyişi, makro ekonomik
politikaların uygulanışı ile ilgili olmaktadır. Zaman sürecinde iktisadi sistemlerin birbirlerine
yaklaşma durumunda olduğu gibi bu iki yaklaşıma ait görüşlerin de birbirine yakınlık
gösterdiği görülmektedir. Günümüzde gerek klâsik gerekse Keynesçi yaklaşımların görüş ve
önerileri geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü toplumların sosyal yapıları ile ekonomik yapıları
büyük değişime uğramıştır. Bu doğrultuda adı geçen yaklaşımlar da zaman içinde değişime
uğramış olup yeni görüş ve ilkeleri ile günümüz ekonomilerine yön vermektedir.
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1.2.2.1. Yeni Klâsik Okul
1. Monetarist (Parasalcı) Teori
Monetarist teori, Milton Friedman’ın öncülüğünde yaygınlık kazanan bir akımdır.
Klâsik teoriyi yeniden yorumlayarak geliştiren Friedman, 1940-1950 yılları arası en parlak
dönemini yaşayan Keynezyen politikaların, 1960’lı yıllarda gelişmiş sanayi ülkelerinde ortaya
çıkan ekonomik sorunları açıklamakta ve gidermekte yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan
monetarist teoride en önemli role sahiptir.
Monetarist iktisatçılar Keynesçi iktisat politikalarının savunduğu yoğun devlet
müdahalesine karşı çıkmakta, iktisadi liberalizmi ve piyasa sisteminin etkinliğini
savunmaktadırlar. Bu görüşlerini de klâsik teorinin ilke ve görüşlerini yeniden yorumlayıp
güncelleştirerek ifade etmişlerdir.
Keynesçi teorinin ekonomik dengenin ve milli gelirin toplam harcama miktarına,
fiyatlar genel düzeyinin ise gelir düzeyine bağlı olarak belirlendiğini öne süren ve para
politikasının kullanımına çok az yer veren yaklaşımı eleştirilmektedir. Bu yaklaşıma karşılık
monetaristler, ekonomik yaşamı etkileyen temel değişkenin parasal değişimler olduğunu ileri
sürmüşlerdir.
Monetarist teorinin ekonominin işleyişi ve iktisat politikası araçlarının etkinliği ile
ilgili görüşlerini ise aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.
Monetaristler piyasa ekonomisinin devlet müdahalesinden uzak olmasını
savunmaktadır. Onlara göre ekonomi esas itibariyle istikrarlıdır ve kendi haline bırakıldığında
işsizlik ve enflasyon görülmemektedir. Ekonomide bu türde meydana gelecek istikrarsızlığın
nedeni, ekonomiye dışarıdan ve maliye politikası şeklinde yapılan müdahalelerdir.
Ekonomik yaşamı etkileyen temel faktör parasal değişmelerdir. Buna göre ekonomide
üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyini belirleyen temel faktör, para arzında meydana gelen
değişmelerdir.
Enflasyon para miktarındaki artışın üretimdeki artıştan daha fazla olması nedeniyle
ortaya çıkan parasal bir olaydır. Ekonominin istikrarını bozan etkenlerin çoğunun
hükümetlerin izlediği maliye politikalarından ve para otoritelerinin firmalar ve kişiler
arasındaki farklı uygulamalarından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Monetaristler
enflasyona yol açacak para politikasına karşı çıkmışlardır.
Monetaristlere göre genişletici para politikası uygulamasının işsizliği doğal işsizlik
oranının alt seviyelerine indirmesi mümkün değildir. Bu politika uzun dönemde etkili
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olmayacağı gibi ekonomi daha yüksek bir enflasyonla birlikte, tekrar doğal işsizlik oranına
dönmektedir.
Parasalcı bu yaklaşım para politikasının savunmasını yapmayıp para politikasının
etkinliğini vurgulamaktadır. Para politikasının maliye politikasına göre daha kolay
uygulanabilen, daha kontrol edilebilen ve daha etkili olduğu görüşünü benimsemektedir. Bu
nedenle aktif ekonomi politikası uygulamak gerektiğinde bunun para politikası olmasını tercih
etmektedirler.
Buna karşın maliye politikasının ekonominin ciddi daralma (resesyon) sürecine girdiği
ve para politikasının etkisiz kaldığı dönemlerde etkili olabileceği görüşünü savunmuşlardır.
Çünkü maliye politikasını ekonomik dengeleri etkilemede zayıf bir ekonomi politikası aracı
olarak görmüşlerdir.
Monetaristler yeniden liberal görüşleri ön plana çıkarmış ve serbest piyasa
ekonomisine ters düşen her fikre karşı çıkmışlardır.

2. Rasyonel Beklentiler Teorisi
Yeni klâsik okulun bir diğer akımı Rasyonel Beklentiler Teorisidir. Keynesçi
politikalara karşı bir görüş olarak 1970’li yılların ortalarından itibaren ortaya çıkmış olan
rasyonel beklentiler teorisi makro ekonominin mikro temellerini geliştirmiştir. Buna göre
enflasyon dönemlerinde hükümetler tarafından alınan kararların olumsuz etkilerinden
kurtulmak isteyen iktisadi karar birimleri (firma veya bireyler), bu kararların sonuçlarını
önceden tahmin etmekte ve buna karşı önlem alarak alınan kararları etkisiz hale getirmektedir.
Bu teorinin önde gelen isimleri, Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace, Robert
Barro’dur.
Rasyonel beklentiler teorisi iktisadi karar birimlerinin politikalar karşısında gelecekle
ilgili beklentileri ve beklentilere göre hemen harekete geçecekleri varsayımına
dayanmaktadır. Bu teoride iktisadi birimler sahip oldukları sınırlı bilgiyi mümkün olan en iyi
şekilde kullanmaktadır. Buna göre iktisadi karar birimleri rasyonel (akılcı) beklenti içinde
olduklarında hata yapmamaktadır. Makro değişkenlerin gerçekleşecek tahmini değerleri
geçmişteki değerlerinden farklılık arz edebileceğinden geçmişi baz alan değerlendirmeleri
kabul etmemektedir. Bu değerler üzerine bilgiyi ve akıl yürütmeyi ilave ederek rasyonel bir
beklenti oluştururlar.
Teoriye göre ekonomide arz ve talep koşulları beklentiler dahilinde değişmekte ise
fiyatta meydana gelebilecek değişmeler de bu beklentilere uyumlu olmaktadır. Başka bir ifade
ile fiyatlar esnektir.
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Ayrıca iktisadi karar birimlerinin bekleyişlere toplu olarak karşılık vermesi beklenen
duruma göre istikrar politikalarını etkisiz kılmakta, politika kararlarından beklenen sonuç elde
edilememektedir. Ancak şok parasal politikalar kısa dönemde etkili olabilmekte, uzun
dönemde ise tekrar dengeye dönülmektedir.
Ekonomide istikrar politikalarının kısa dönemde reel değişkenler üzerinde etkili
olabilmesi için şok dozda uygulanması gerekmektedir. Eksik bilgi sonucu şok düzeyde
(beklenmeyen) bir talep artışı fiyatlar genel düzeyini de arttırırken reel üretim düzeyinde
deartışlara sebep olabilmektedir. Aynı durum arzda da beklenmeyen bir değişim
yaratabilmektedir. Bu durumda ekonomide milli gelir ve doğal işsizlik denge durumundan
uzaklaşılabilmektedir. Ancak şok durumu atlatıldıktan sonra tekrar denge durumuna gelmek
mümkün olmaktadır.
Rasyonel beklentiler teorisinde istikrar politikası uygulamaları aktif politika
uygulamalarına tercih edilmektedir. Buna göre hükümetler istikrar politikasına ilişkin
önlemlerini ve düzenlemelerini önceden belirlemek durumundadır. Böylece iktisadi karar
birimleri hangi olanakların kendilerine sunulacağını bilmekte ve olası sonuçları doğrultusunda
tavır alabilmektedir. Bu doğrultuda para, kamu harcamaları, vergi düzenlemeleri ile ilgili
politika ve finans sistemini ilgilendiren düzenlemelerin önceden belirlenmesi ve sık sık
değiştirilmemesi görüşlerini benimsemektedir.
Bu görüşü savunanlar devletin üreticiyi veya tüketiciyi korumak maksadıyla dahi olsa
ekonomiye müdahale etmemesini istemektedir. Klâsik teorinin görüşleri ile paralellik
göstererek, düzgün işleyen piyasa mekanizması ile arz ve talep dengesinin sağlanabileceğini
ve bunun toplumsal refahı en üst düzeye çıkartacağını ifade etmişlerdir.
Rasyonel beklentiler teorisi, monetarist teoriyi desteklemekle birlikte sonuca
ulaşmadaki gerekçeleri farklılık göstermektedir. Uygulanan politikalarda istenilen sonuca
ulaşılamamasının gerekçesini rasyonel beklenti teorisi “bilgi”, monetaristler ise “bilgisizlik”
olarak göstermektedir. Çünkü rasyonel beklentiler teorisinde bireyler uygulanan politika
sonuçlarının ne olabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip ve ona göre bir tutum
belirlemektedir. Monetarist teoride ise uygulanan politika etkilerinin ne zaman ortaya
çıkacağına dair yeterli bilginin bulunmadığı görüşü savunulmaktadır.

3. Arz Yanlı İktisat
Keynesçi yaklaşımın toplam talebe ağırlık vermesine tepki olarak ortaya çıkmış
1970’li yıllarda özellikle ABD’de Reagan döneminde uygulanmıştır. Arz yanlı iktisat
ekonominin üretim kapasitesini etkileyen faktörleri incelemektedir. Buna göre amaç hızlı
büyüme ile düşük enflasyonu birlikte bulundurabilmektir.
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Ekonomik faaliyetlerin miktar ve bileşimindeki değişme ekonominin arz yönünü yani
üretim düzeyini değiştirmektedir. Ekonominin üretim düzeyindeki değişme nispi fiyatlardaki
değişmelerin uyaracağı gelir değişmeleri ile mümkün olmaktadır. Buna göre devletin
ekonomik faaliyetlerinin ilk etkisi nispi fiyatlar üzerinde olmaktadır. Devletin ekonomik
faaliyetlerinin düzeyinin değişmesi nispi fiyatları değiştirince iktisadi karar birimleri buna
tepki göstermekte, üretim faktörlerinin kullanım alanlarına tahsisi ve kullanım seviyeleri
değişmektedir.
Bu görüşü savunanlara göre devlet ekonomide verimliliği ve üretim kapasitesini
etkileyememektedir. Ekonomide kaynak dağılımını değiştirmenin vergi indirimine gidilmesi
ve devletin ekonomiye müdahale etmemesi ile mümkün olabileceği görüşü benimsenmiştir.
Talep seviyesini değiştirmek için vergi indiriminin yeterli olamayacağı, devlet harcamalarının
da azaltılması gerektiği vurgulanmaktadır.
Arz yanlı iktisatçılar, gelir vergisinde yapılacak indirimler sonucu da sağlanacak
fonların girişimcileri yeni yatırımlara yönlendireceğini ifade etmişlerdir. Bu durum üretim
artışına olanak tanırken bir yandan istihdam seviyesini yükseltmekte, diğer yandan fiyatların
düşmesini sağlamaktadır.
Bu görüşe göre hükümetlerin uygulayacakları iktisat politikasının amacı, serbest
piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak ve ekonominin potansiyel büyüme hızına ulaşmasını
sağlamaktır.
Toplam talebi etkileyici faktör olarak maliye politikası uygulamaları yetersiz
bulunmaktadır. Maliye politikası önceden tahmin edilemeyen olumsuz etkilere neden
olmaktadır. Bütçe açığı ile para arzı genişlemesinin ilgili olmadığı ve bütçe açıklarının para
arzı genişletilerek finanse edilmemesi gerektiği ifade edilmektedir. Para arzındaki genişleme
ekonomik büyümeye uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi yansıtan Phillips Eğrisi yaklaşımı kabul
edilmemektedir. Ekonominin fiyat istikrarına kavuşması doğrultusunda yüksek düzeylerdeki
işsizliği yaşamak veya istihdam ve üretim artışı sağlamak için yüksek oranlı enflasyonu
kabullenmek mümkün değildir. Başka bir ifade ile işsizlik ile enflasyon arasında bir tercih söz
konusu olmamalıdır. Ekonomide istihdam düzeyi ve fiyat istikrarını birlikte sağlamanın
olanağı bulunmaktadır. Enflasyonist baskıyı arttıran istihdam artışı olmayıp para arzının reel
üretim artışından fazla olması durumudur. Buna göre enflasyonu kontrol etmek için istihdamı
arttıran, tasarrufu teşvik eden ve sermaye birikimini hızlandıran politikalar uygulanmalıdır.
Bunun da vergi indirimleri yolu ile sağlanabileceği belirtilmektedir.
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1.2.2.2. Keynesçi Okul
Keynesçi Okul, 20. yy. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes’in görüşlerini temel
alan bir makro ekonomik teoridir. Toplam talep kavramına büyük önem vermiştir. Toplam
talep, özel kişilerin tüketim malları talebi ve firmaların yatırım malları talebinden
oluşmaktadır.
Keynesçi görüşe göre ekonomi eksik istihdamda dengededir. Tam istihdam düzeyi
özel bir durumdur ve ancak toplam talep ile toplam arzın eşit olması durumunda
gerçekleşmektedir.
Keynes’de para, ekonomik refahı etkileyen önemli bir değişkendir. Bu nedenle para ve
kredi politikaları ile efektif talebi etkilemek mümkündür. Para arzı arttırıldığında (likidite
tuzağı söz konusu değilse) faiz oranı düşecek ve efektif talep (çeşitli mal ve hizmetler satın
almak amacıyla harcanmış para/satın alma gücü ile mevcut talep) artarak istihdam ve üretim
düzeyi üzerinde etkili olacaktır.
Keynesyen görüşe göre eksik istihdam ve düşük kapasite üretimini önlemek için
devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekmektedir. Bu müdahale toplam talebi ya maliye
politikası uygulamaları ile doğrudan ya da para politikası uygulamaları ile dolaylı şekilde
etkileyen önlemlerle gerçekleştirilecektir. Keynes’e göre bireylerin tüketim düzeylerini
belirleyen en önemli etken bireylerin gelir düzeyleridir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Keynesçi görüş genel olarak ifade edilmek
istenildiğinde, milli gelirin denge düzeyi ve denge faiz oranı, aynı zamanda oluşur ki,
tüketicilerin tasarrufları girişimcilerin yatırımlarına eşit olur, halkın servetini para şeklinde
tutmak istediği miktar, ekonomide var olan para miktarına eşit olur. Bu denge durumu, tam
istihdam denge durumu olmayabilir. Bu yüzden devlet tam istihdamı sağlamak için
ekonomiye müdahale etmelidir. Bu konuda para politikası (yani para arzının arttırılması) fazla
etkin olmadığı için maliye politikası tercih edilmelidir.
Keynes’in Genel Teorisi çeşitli iktisatçılar tarafından çeşitli şekillerde
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Yeni Keynesçiler ve Post Keynesçiler’in görüşleri ortaya
çıkmıştır.

1. Yeni Keynesyen Teori
Yeni klâsik okulun liberal görüşlerine karşı 1980’li yıllarda Keynesyen geleneği
sürdüren Yeni Keynesyen Teori ortaya çıkmıştır. Bu teoriye göre ekonomide piyasaların
kendiliğinden dengeye gelmesi mümkün değildir. Ekonomide iktisadi karar birimlerinin kendi
çıkarları doğrulusunda sanıldığı gibi bir arz-talep dengesini sağlamalarını imkânsız
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görmektedir. Bu doğrultuda fiyatların da piyasa dengesini sağlayacak şekilde dengeye
gelmesi mümkün olmamaktadır.
Yeni Keynesçiler istikrar politikası uygulamalarında maliye politikasına ağırlık
vermişlerdir. Bu teoriye göre toplam talebi etkileme sürecinde, istikrar açısından hem para
hem de maliye politikaları kullanılabilmektedir. Uygulamada maliye politikasına öncelik
tanınmaktadır.
Para politikasının fayda ve maliyetinin toplumdaki herkese eşit yansımadığından
çeşitli kesimlerdeki etkileri de doğal olarak farklı olmaktadır. Oysaki makro ekonomik
politikaların amaçlarından biri de tüm kesimlere eşit olarak dağılmasını sağlamaktır. Yeni
Keynesyen teoriye göre makro ekonomik politikaların amacı faiz oranlarında istikrarı
sağlamaktır. Ancak para arzındaki küçük bir artış faiz oranını yükseltmekte ekonomik
büyüme yavaşlamaktadır. Böylece para politikasının hem faizler hem de ekonomik büyüme
üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu savunmuşlardır.
Yeni Keynesçilere göre para politikasının başarılı uygulanabilmesi alınacak tedbirlerin
faiz oranı üzerindeki etkisine, bu etkinin de tüketim üzerindeki etkilerine bağlı olmaktadır.
Bu görüşe göre para arzındaki genişleme sürekli enflasyona neden olmaktadır.
Ekonomide yaşanacak beklenmeyen bir talep şokunun, yatırım, tüketim ve kamu
harcamalarında yaratacağı artış etkisi kısa süreli de olsa enflasyona neden olmaktadır. Bunu
önlemenin koşulu olarak da para arzında sağlanacak istikrar gösterilmektedir. Böylece talep
şoklarının neden olduğu enflasyonun kendiliğinden ortadan kalkacağı görüşü
savunulmaktadır.
Bu yaklaşımda ileri sürülen görüşlerden biri de işgücünün homojen bir yapıya sahip
olmamasıdır. Bu durum üretimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını engellemektedir. Çünkü
işgücü fazlalığı firmaları ücretleri düşürmeye yöneltirken maliyet düşüşü kalifiye işgücü
kaybına neden olmaktadır. Maliyet düşüşü karşısında kalitesiz üretim riskini göze alamayan
üreticiler, düşük ücrete razı olan işsizleri işe almamaktadır. Bu durumda ücretlerin kriz
dönemlerinde Yeni Klâsiklerin ifade ettikleri şekilde düşmediğini ifade etmişlerdir.

2. Post Keynesyen Teori
Post Keynesyen Teori, daha önce de ifade edildiği üzere Yeni Klâsik Okula tepki
olarak ortaya çıkmış ve ekonomiyi sosyal hayatın bir alt sistemi olarak değerlendirmiştir. Bu
teoriye göre ekonomi sürekli bir değişim içindedir. Bu yüzden üretim teknolojisi ile tüketici
tercihlerinde yaşanacak değişimler ekonominin işleyişini de değiştirmektedir.
Post Keynesyenlerin temel görüşleri ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ile ilgilidir.
Her iki kriterin temel belirleyicisi olarak yatırım oranı kavramını ifade etmişlerdir. Yeni
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Klâsik teorinin temelini oluşturan nispi fiyata karşılık post keynesçiler yatırım oranı
kavramını geliştirmişlerdir. Buna göre toplam talepte meydana gelen değişmeler nispi
fiyatlardaki değişmelerden çok gelirdeki değişmelere bağlı olmaktadır. Böylece analizlerinde
gelir etkisi ağırlık kazanmıştır.
Bu teori, üretim ve tüketim faaliyetlerini zaman süreci içinde değerlendirmekte ve geri
dönüşü olmayan işlemler olarak nitelendirmektedir. Bu doğrultuda geçmiş konusunda bilgi
sahibi olunmasına karşın gelecekte neler olacağını bilmek mümkün olamamakta ancak tahmin
yürütülebilmektedir. Bu nedenle geleceğin belirsizliği nedeniyle iktisadi birimlerin hata
yapma risklerinin bulunduğu kabul edilmektedir.
Post Keynesçi iktisatçılara göre ekonomide sürekli yaşanan enflasyon düşük
gelirlilerden yüksek gelirlilere doğru gelir transferine yol açmaktadır. Bu durum farklı
ekonomik güçlerin oluşmasına ve karşılıklı olarak çekişmelerine yol açmaktadır.
Bu teoride piyasalarda sabit fiyatlandırma sisteminin uygulandığını ve fiyatların
ortalama faaliyet fiyatlandırmasına göre belirlendiğini ifade ederek, piyasalarda oligopol
şartlarının geçerli olduğunu savunmuşlardır.
Ekonominin çeşitli sektörleri arasında hem verimlilik hem de teknolojik gelişme
düzeyi yönünden önemli farkların olması ücretlerin ve kârların da farklı olmasına neden
olmaktadır.
Post Keynesyen teori tasarruf ve yatırımı ekonomik dengeleri etkileyen en önemli
değişkenler olarak nitelendirmektedir. Buna göre tasarruf miktarındaki değişmeler düzenleyici
etkiye sahipken yatırımlar da büyüme ve konjonktürel dalgalanmalar üzerinde etkin
olmaktadır. Yatırım artışı ekonomik büyümeyi de arttırmaktadır.
Para ve maliye politikalarının stagflasyon durumuna çözüm getirmediği görüşü ifade
edilmektedir. Onlara göre bu tür politikalar uzun dönemde büyüme üzerinde olumsuz etkilere
neden olmaktadır. Stagflasyon durumunda uygulanan politikalar işsizliği arttırıp büyümeyi
yavaşlattığı için ekonomik ve sosyal çatışmalara da zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle para
ve maliye politikalarının gelirler politikası ile desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Post Keynesçiler enflasyonun kaynağının talep artışından çok, gelir paylaşımı ile
üretimin dağılımında meydana gelen anlaşmazlıklar olduğu görüşü doğrultusunda para ve
maliye politikaları ile enflasyonun kontrol altına alınamayacağı fikrini savunmuşlardır. Onlara
göre bu politikalar uygulandığında ekonomik faaliyetlerdeki azalma gelir ve üretim
düşüşlerine neden olurken sonuçta sosyal patlamalara yol açmaktadır.

28

1.2.2.3. Reel Konjonktür Teorisi
Bu teoriye göre ekonomik dalgalanmaları (üretim ve işsizlik düzeyinde görülen
dalgalanmaları) oluşturan temel faktör verimlilikte ortaya çıkan tesadüfi dalgalanmalardır.
Verimlilikte ortaya çıkan dalgalanmaların teknolojik değişmelerden kaynaklandığı kabul
edilmektedir. Bu değişmelerin uluslar arası alanda ortaya çıkan dengesizlikler, iklimde
görülen dalgalanmalar ve doğal afetler gibi başka sebepleri de olabilir. Reel konjonktür teorisi
1980’li yılların başında E. Prescott, F. Kydland ve C. Plosser gibi Amerikalı iktisatçılar
tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Teoride temel itici güç, teknolojik gelişmeler sonucu
ortaya çıkan verimlilik artışlarıdır.
Reel konjonktür teorisine göre ekonomik birimler ne zaman çalışacaklarına karar
verirken basit bir fayda-maliyet analizi yapmaktadır. Bu analize göre bugünkü çalışmanın
getirisi ile daha sonraki dönemdeki çalışmanın beklenen getirisini karşılaştırırlar.
Teorinin reel gelir ve fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin görüşüne göre verimlilikte
meydana gelen azalma, istihdam ve yatırım talebinde azalmaya neden olmaktadır. Bilindiği
üzere istihdam düzeyindeki azalma toplam arzı, yatırım talebindeki azalma da toplam talebi
azalma yönünde değiştirecek faktörlerdir.
Teoriye göre dalgalanmaların (konjonktürün) ortaya çıkma sebebi reel faktörlerdir.
Nominal ve parasal faktörlerin konjonktür üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Ekonomide para
miktarı değişirse, toplam talep değişir, ancak üretim faktörlerinin kullanımı ve doğal gelir
düzeyi gibi reel unsurlarda bir değişiklik olmaz.
Buna göre dalgalanma sonucu oluşan reel şoklara ekonomik karar birimleri rasyonel
tepkiler göstermektedir, bunun sonucunda teoriye göre hükümetlerin, üretim ve işsizlik
düzeylerindeki dalgalanmaları kontrol etmeye yönelik bir politika izlemesine gerek yoktur.
Çünkü karar birimleri teknolojide meydana gelen değişmelere kendileri için en iyi tepkiyi
vermektedirler.

1.2.2.4. Büyüme Teorisi
Makro iktisadın en önemli göstergelerinden biri olan ekonomik büyüme olgusu
iktisatçıların üzerinde tartıştığı bir konudur. Ekonomik büyümeyi belirleyen üç unsur
bulunmaktadır. Birincisi sermaye birikimi, ikincisi teknolojik gelişme, üçüncüsü ise nüfus ve
işgücü sayısındaki artıştır. Makro açıdan değerlendirildiğinde özellikle iki büyüme teorisi
önem arz etmektedir.
Birincisi Solow (neo-klasik) büyüme teorisidir. Solow “Ekonomik Büyüme Teorisine
Bir Katkı” adlı makalesinde ekonomik büyüme kavramını neo-klasik açıdan
değerlendirmiştir. Solow, tasarruf, teknolojik gelişme ve nüfus artışının büyüme üzerine ve bu
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değişkenlerin birbirleri üzerine etkilerini incelemiş, kişi başına gelir düzeyinde görünen
sürekli artışların – ekonomik büyümenin nedeninin teknolojik gelişme olduğunu göstermiştir.
Solow modeli niçin bazı ülkeler fakirken diğer ülkelerin zengin olduğunun anlaşılmasında
önemli rol oynamıştır.
Diğer büyüme teorisi ise öncülüğünü Romer ve Lucas’ın yaptığı içsel büyüme
modelidir. Bu teori, ekonomik büyüme sistem içinde aranmalıdır, teknolojik gelişme içseldir,
optimal büyüme oranına ulaşılması için devletin ekonomiye müdahalesi gerekebilir, artan
verime dayalı üretim fonksiyonu kullanılmalıdır gibi varsayımlara dayanmaktadır. Kısaca
içsel büyüme teorileri ekonomik büyümeyi sistem içerisinde aramaktadır.
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Uygulamalar
- Makro açıdan üretim neyi ifade etmektedir? İktisadi büyüme ve sosyal refah düzeyi
üzerindeki etkisi nedir?
- Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gösterildiği
kayıt sistemi hangisidir?
- Yeni klasik yaklaşıma göre bir ekonomide ortaya çıkan dengesizlikleri gidermede
hangi politikaların etkili olduğunu savunulmaktadır?
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Uygulama Soruları
1) Bir ülkede belirli bir dönemde üretimde zaman zaman görülen artışlar ve azalışlar
ne olarak nitelendirilmektedir?
2) Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinin düzenli olarak yansıtıldığı
ödemeler bilançosundaki denge veya dengesizlik neyi ifade etmektedir?
3) Yeni klasikler para
uygulamalarına tercih etmektedir?

politikası

uygulamalarını

niçin

maliye

politikası
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum düzeyindeki ekonomik büyüklüklerin incelenmesi makro iktisadın alanı
içindedir. Milli gelir, istihdam, yatırım, işsizlik, fiyatlar genel düzeyi ve üretim düzeyi gibi
kavramlar üzerinde durmaktadır. Makro iktisat bunları neyin belirlediğini ve değişen koşullar
karşısında nasıl değiştiğini araştırmaktadır.
Makro iktisadi açıdan üretim, bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve
hizmetlerin toplam miktarıdır. İstihdam, çalışma gücü ve gelir sağlama kararında olan
kişilerin belirli bir ücret karşılığında hizmetlerinden yararlanmak üzere çalıştırılmasıdır.
Ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan kısmına ise işgücü
denilmektedir.
Enflasyon bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli artışlardır. Devletin
giderleri gelirlerini aşarsa aradaki fark bütçe açığını oluşturur. Bir iktisat politikası aracı
olarak kullanılan bütçe açıkları zaman zaman kontrol edilebilir olmaktan çıkmakta, bütçe /
kamu açıkları ciddi bir ekonomik sorun haline gelmektedir.
Makro İktisadi Düşünce Akımı iki yaklaşım doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Bunlar Yeni Klâsik Okul ve Keynesçi Okul olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Reel
Konjonktür Teorisi ve Büyüme Teorisi de makroekonomik düşünce akımı içinde yer
almaktadır.
Yeni Klâsik Okul devlet müdahalesine karşı çıkmakta, iktisadi liberalizmi ve piyasa
sisteminin etkinliğini savunmaktadırlar. Para politikasını benimsemektedir. Rasyonel
Beklentiler Teorisi iktisadi karar birimlerinin politikalar karşısında gelecekle ilgili beklentileri
ve beklentilere göre hemen harekete geçecekleri varsayımına dayanmaktadır. Arz yanlı iktisat
ekonominin üretim kapasitesini etkileyen faktörleri incelemektedir. Buna göre amaç hızlı
büyüme ile düşük enflasyonu birlikte bulundurabilmektir.
Keynesçi Okul toplam talep kavramına büyük önem vermiştir. Devlet tam istihdamı
sağlamak için ekonomiye müdahale etmelidir. Maliye politikası tercih edilmektedir. Yeni
Keynesyen Teoriye göre ekonomide piyasaların kendiliğinden dengeye gelmesi mümkün
değildir, istikrar politikası uygulamalarında maliye politikasına ağırlık vermişlerdir. Post
Keynesyenlerin temel görüşleri ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ile ilgilidir. Her iki
kriterin temel belirleyicisi olarak yatırım oranı kavramını ifade etmişlerdir.
Reel Konjonktür Teorisine göre, ekonomik dalgalanmaları (üretim ve işsizlik
düzeyinde görülen dalgalanmaları) oluşturan temel faktör verimlilikte ortaya çıkan tesadüfi
dalgalanmalardır. Büyüme Teorisine göre ekonomik büyümeyi belirleyen üç unsur
bulunmaktadır. Birincisi sermaye birikimi, ikincisi teknolojik gelişme, üçüncüsü ise nüfus ve
işgücü sayısındaki artıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir ekonomide işsizlik ve istihdamdaki değişimler iktisatta hangi alan içinde
incelenmektedir?
a) Mikro
b) Makro
c) Para
d) Yatırım
e) Milli Gelir
2) Çalışma gücünde ve arzusunda olunmasına ve cari ücrete rıza gösterilmesine
rağmen iş bulunamaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşsizlik
b) İstihdam
c) İşgücü
d) İşveren
e) Aktif nüfus
3) Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışlara ne ad
verilir?
a) Genişleme
b) Daralma
c) Konjonktür
d) Tepe
e) Dip
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4) Bir ekonomide maliyetler yükselmekte ve üretim hacmi daralmakta ise hangi
durum görülmektedir?
a) Genişleme
b) Daralma
c) Yatırım açığı
d) Kamu açığı
e) Enflasyon
5) Sürekli bütçe açıkları ne ile sonuçlanmaktadır?
a) İç borçların artması
b) Döviz borçlarının artması
c) Dış borçların artması
d) Kamu borçlarının artması
e) Kredi borçlarının artması
6) Ülkelerin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde döviz giderleri döviz
gelirlerini aştığında ne oluşmaktadır?
a) Bütçe açığı
b) Dış açık
c) Kamu açığı
d) Tasarruf açığı
e) Yatırım açığı
7) Ekonomik dalgalanmaların temel faktörü “Para arzındaki değişimlerdir” görüşü
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Klasik teori
b) Keynesyen teori
c) Rasyonel beklentiler teorisi
d) Monetarist teori
e) Arz yanlı iktisat
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8) 1970’li yılların ortalarından itibaren Keynesçi politikalara karşı çıkan yaklaşım
hangisidir?
a) Konjonktür teori
b) Monetarist teori
c) Post Keynesyen teori
d) Rasyonel beklentiler teorisi
e) Büyüme teorisi
9) Hangi yaklaşıma göre para politikasının başarılı uygulanabilmesi alınacak
tedbirlerin faiz oranı üzerindeki etkisine, bu etkinin de tüketim üzerindeki etkilerine bağlı
olmaktadır.
a) Monetarist teori
b) Konjonktür teorisi
c) Rasyonel beklentiler teorisi
d) Yeni Keynesyen
e) Klasik teori
10) Para ve maliye politikalarının stagflasyon durumuna çözüm getirmediğini ifade
eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Post Keynesyen
b) Monetarist
c) Yeni Keynesyen
d) Konjonktür
e) Arz yanlı iktisat

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)e, 5)d, 6)b, 7)d, 8)d, 9)d, 10)a
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2. MİLLİ GELİR I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Tanımlar
- Milli Gelirin Hesaplanması
- Milli Gelir İle İlgili Diğer Kavramlar
- Milli Geliri Belirleyen Faktörler
- Tüketim
- Tasarruf
- Yatırım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Milli gelir kaç şekilde hesaplanmaktadır?
2) Milli gelirin zaman sürecindeki gelişimi incelenmek istendiğinde hangi kritere
göre değerlendirme yapılmaktadır?
3) Milli geliri belirleyen faktörlerden hangisi iktisadi büyümeye katkı sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Milli gelire ilişkin tanımlar ile
ekonominin genel durumu
hakkında bilgi sahibi olma
Milli gelirin nasıl hesaplandığı
ve ekonomide bir dönemden
diğerine nasıl bir değişim
yaşandığı hakkında bilgi
edinebilmek.
Milli geliri belirleyen faktörler
ile toplumun harcama ve
tasarrufa ilişkin davranışlarını
inceleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


GSMH



SMH



Kişisel Gelir



Harcanabilir Gelir



KBMG



Nominal Gelir



Reel Gelir
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Giriş
Bu bölümde, milli gelir, milli gelirin hesaplanması, gayrı safi yurtiçi hasıla, kişisel
gelir, harcanabilir gelir, kişi başına düşen milli gelir, nominal ve reel milli geliri açıkladıktan
sonra, milli geliri belirleyen faktörlerden tüketim, tasarruf ve yatırım kavramları ile yatırım
çeşitleri konu başlıkları olarak incelenecektir.
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2.1. Tanımlar
Gelirin kaynağı üretimdir. Ulusal ekonomide, belli bir dönemde (bir yılda) mal ve
hizmet üretimine katılan faktörlerin, bunun karşılığında aldıkları payların toplam değerine
milli gelir denilmektedir.
Milli gelir, ekonominin genel durumu hakkında bilgi verirken uluslararası kalkınma
karşılaştırmalarında da bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
- Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ülkede belirli bir dönemde (bir yıl içinde)
üretilen nihai mal ve hizmetler toplamının piyasa fiyatlarına göre para ile ifadesidir.
- Amortisman: Ekonomide her yıl mal ve hizmetler üretilirken geçen yıldan
devralınan makine, bina, yol, köprü gibi sermaye teçhizatında belirli miktarda meydana gelen
eskime, aşınma ve yıpranmanın para ile ifadesine amortisman denilmektedir.
- Safi Milli Hasıla: Bir ülkede belirli bir dönemde (bir yıl içinde) üretilen nihai mal ve
hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değerine eşit olan gayrı safi milli hasıla, o
ülkenin ele alınan dönemde iktisadi gücündeki gerçek artışı göstermemektedir. Çünkü GSMH
üretim sırasında meydana gelen aşınma ve eskimeleri dikkate almamaktadır. Oysa bir ülkenin
belli bir dönemde mal ve hizmet üretimi yolu ile iktisadi gücünde meydana gelen gerçek artışı
hesaplamak için üretim sırasında sermaye teçhizatında aşınma ve eskime suretiyle meydana
gelen değer kaybını üretimin piyasa değerinden düşmek gerekmektedir. İşte gayrı safi milli
hasıladan amortisman payı düşüldüğü zaman safi milli hasıla elde edilmektedir. Ülkenin net
üretim gücünü gösterir.
SMH= GSMH – A

2.2. Milli Gelirin Hesaplanması
Bir ülkede belirli bir dönemde ekonominin genel durumunun belirlenmesi için mili
gelir hesapları kullanılmaktadır. Milli gelir hesapları ekonomik faaliyetlerin genel bir özetini
sunmanın yanında, ülkedeki üretim, gelirler ve harcamalar arasındaki karşılıklı ilişkileri de
göstermektedir. Böylece milli gelir hesapları ülkedeki üretim, gelir ve istihdam düzeyinin
nasıl belirlendiğini ortaya koymaktadır.
Belli bir dönemde mal ve hizmet üretimine katılan faktörlerin bunun karşılığında
aldıkları payların toplam değerini gösteren milli gelir hesapları, ekonominin genel durumu
hakkında bilgi verirken uluslararası kalkınma karşılaştırmalarında da bir gösterge niteliği
taşımaktadır.
Milli gelir üç şekilde hesaplanmaktadır.
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2.2.1. Üretim Yöntemi ile Milli Gelir
Bir ekonomide bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri ile ifade
edildiği bir hesaplama yöntemidir. (Nihai mal son kullanıcı için üretilmiş olan mal ve
hizmettir). Tarım, sanayi hizmetler gibi tüm sektörlerde üretim faktörlerinin yarattığı nihai
mal ve hizmetler piyasa fiyatları ile değerlendirilmektedir. Burada ifade edilmesi gereken
husus, milli gelir hesaplamasında nihai mal ve hizmetlerin dikkate alınmasıdır. Çünkü ara
malı dediğimiz mallar da hesaplamada göz önüne alındığında çift sayma olur ki milli gelir
rakamı gerçek değerinden daha yüksek çıkar. Örneğin bir arabanın fiyatı milli gelire dahil
edildikten sonra arabanın yapımında kullanılan parçalar ara mal olarak adlandırılır ve bunların
değeri milli gelire dahil edilmez. Uygulamada çift saymadan kaçınmak için katma değerlerle
hesaplama yapılmaktadır. Bir malın üretimindeki her safhada, üretimin sadece o safhasında
mala ilave edilen katma değer hesaplamaya dahil edilmektedir.
Buna göre üretim yolu ile milli gelir hesaplanırken üretilen nihai mal ve hizmet
miktarları o dönemin fiyatları ile çarpılıp toplanmaktadır. Buna dış yatırım gelirleri ilave
edilip elde edilen GSMH’dan amortisman ve dolaylı vergiler çıkarılınca milli gelir
bulunmaktadır.

2.2.2. Gelir Yöntemi ile Milli Gelir
Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında dört temel faktör geliri dikkate
alınmaktadır. Kişiler gelirlerini, emek geliri olarak ücret, sermaye geliri olarak faiz ve kira,
girişim geliri olarak kâr, doğal kaynak geliri olarak rant şeklinde kazanmaktadır.
Her kişinin ifade edilen şekilde kazandığı gelirini saptayıp, bunları toplamak suretiyle
milli geliri hesaplamak mümkündür. Şu halde bir yıl içinde elde edilen ücret, maaş, faiz, kira,
kâr, rant, dolaylı vergiler, amortismanlar toplandığında bir ülkenin milli geliri bulunmaktadır.
Vergi alışkanlığının zayıf, araştırma ve istatistiklerin yetersiz olduğu bir ülkede milli
geliri gelir yöntemi ile hesaplamak oldukça güçtür. Bu nedenden dolayı Türkiye’de de milli
geliri bu yöntemle hesaplamanın zorluğu sebebiyle milli gelir hesaplamaları üretim yöntemi
ile yapılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun milli geliri gelir yöntemi ile
hesaplama girişimleri bulunmaktadır.

2.2.3. Harcama (Tüketim) Yöntemi ile Milli Gelir
Harcama yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında bir ekonomide bir yılda nihai mal
ve hizmetler için yapılan harcamaların toplamı göz önüne alınmaktadır. Bu yöntemde belirli
dönemde (bir yıl) yapılan tasarrufların tamamının gayrı safi yatırım harcamaları ile tasarruf
edilen değerleri ayrı ayrı belirleme esasına dayanmaktadır. Üretilen mallar ya birileri
tarafından satın alınır ya da işletmenin stoklarında bekler. Her ikisi de harcama
kapsamındadır. Nihai mal ve hizmetlere ilişkin harcamalar dörde ayrılır.
1. Tüketim harcamaları

2. Yatırım harcamaları
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3. Kamu harcamaları

4. Net ihracat

Tüketim harcamaları aile bütçesi anketlerine göre, tasarruflar ise bankalardaki cari
hesaplar, alacak ve pay senetleri alım-satımında tasarruf hareketlerini gösteren bilgilere göre
hesaplanmaktadır. Bu bakımdan toplam harcamalar toplam gelire eşittir. Çünkü yaratılan
gelirler bir yandan tüketime diğer yandan yatırıma gittiğinden yatırım ve tüketim toplamı bir
bakıma gelir toplamına eşit olmaktadır. Harcama yönünden milli gelire dış alem gelirleri de
katılmaktadır.
Milli geliri hesaplama yöntemlerinden Türkiye için kullanılanı yukarıda da ifade
edildiği üzere üretim yöntemi olup diğer iki yöntem deneme ve kontrol amacıyla
kullanılmaktadır.

2.3. Milli Gelir ile İlgili Diğer Kavramlar
Milli gelir, üretim faktörlerinin (ülke halkının) gelir ve satın alma gücünü
göstermektedir. Milli geliri hesaplamada amaç, ülkenin zaman akımı içinde üretim kapasitesi
değişikliğini ve ülke halkının refah seviyesi değişmelerini ölçmek ve izlemektir. Bu nedenle
ülke halkının gelirlerinin ve satın alma güçlerinin seviyesinin bilinmesi için gayrı safi yurtiçi
hasıla, kişisel gelir, harcanabilir gelir, kişi başına gelir ile nominal ve reel gelir kavramlarının
da bilinmesi gerekmektedir.

2.3.1. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Gayrı safi yurtiçi hasıla belirli bir dönemde (bir yıl içinde) bir ülkenin ulusal sınırları
dahilinde üretim faktörlerinin kullanılmasıyla oluşan nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini
yansıtmaktadır. Gelişen ekonomik ilişkiler ülkelerarası ticaretin gittikçe artmasına olanak
sağlamaktadır. Böylece bir ülke vatandaşı başka bir ülkede çalışarak elde ettiği gelirleri kendi
ülkesine transfer edebilmektedir. Ülkelerin milli gelir düzeyinin sağlıklı olarak belirlenmesi
açısından GSMH’dan dış alem gelirleri çıkarılarak GSYİH’ya yani sadece ülke sınırları içinde
üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerine ulaşılmaktadır.
Bir mal ve hizmetin GSYİH’na dahil edilmesi için aşağıdaki koşullar gereklidir.
- Söz konusu mal piyasada satılıyor olmalı: Piyasada satılamayan mal ve hizmetler
GSYİH’na dahil edilemez. Örneğin, kreşte üretilen çocuk bakım hizmetleri piyasada alınıp
satılan bir hizmet olduğu için GSYİH hesaplarına dahil edilirken bir kadının evde çocuk
bakması GSYİH’na dahil edilemez. Bunun nedeni ikinci örnekte çocuk bakım hizmetinin
piyasada değerinin olmamasıdır.
- Söz konusu mal nihai mal olmalıdır: Ara malları GSYİH hesaplarına dahil değildir.
Çünkü nihai mallar ara malları da içermektedir. Böylece çift hesaplama yapılmamış olur.
GSYİH ekonomide yaratılan katma değerlerin toplamını vermektedir, bu da ekonomide
yaratılan nihai malların değerine eşittir.
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- İçinde bulunulan yılda üretilmiş olmalıdır: Geçen yıldan üretilen mal ve hizmetler
bu yılın GSYİH’da yer almış olduğundan bu hesaba yalnızca GSYİH’sı hesaplanan yılda
üretilmiş mal ve hizmetler dahil edilir.

2.3.2. Kişisel Gelir
Kişisel gelir, halkın belli bir dönemde fiilen elde ettiği gelirdir. Elde edilen gelirin bir
kısmı emekli sandığı ve sosyal sigorta kurumlarına ödenen sigorta primleri, dağıtılmayan
şirket kârları ve kurumlar vergisi olarak kesildiğinden milli gelirden düşülmekte, buna karşın
devletin kişilere verdiği sübvansiyonlar ile transfer ödemeleri ilave edilerek kişisel gelire
ulaşılmaktadır. Kişisel gelir, belirli bir dönemde ekonomik birimlerin fiilen ellerine geçen
parasal gelirin ölçülmesinde kullanılır. Buna göre kişilerin paylaşabileceği mili geliri ifade
eden kişisel geliri aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
Kişisel Gelir: Milli Gelir - (Emekli Sandığı Kesintileri + Sosyal Sigorta Aidatları +
Dağıtılmayan Şirket Kârları + Kurumlar Vergisi) + (Subvansiyonlar + Transfer Ödemeleri)
*
Transfer ödemeleri, devletin mal, hizmet veya iş gücü karşılığı olmaksızın hane
halkına yaptığı ödemelerdir. (Güçsüz kişilere yardım, alınan borçların faizi gibi).

2.3.3. Harcanabilir Gelir
Harcanabilir gelir, kişinin serbestçe kullanabileceği geliri olup, kişisel gelirden
doğrudan vergiler çıkarıldıktan sonra elde edilen gelire denir. Doğrudan vergiler, gelir vergisi,
kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, banka ve sigorta muamele vergisi gibi vergilerdir.
Bu tür vergiler gelire orantılı olarak ödenmektedir. Bu nedenle kişiler belli bir dönemde elde
ettiği gelirin tamamını kullanamamakta, bir kısmını gelir vergisi, taşıt vergisi, veraset vergisi,
banka ve sigorta muamele vergisi olarak devlete doğrudan vergi olarak vermektedir. Buna
göre kişinin harcanabilir geliri, elde ettiği gelirden doğrudan vergiler ödendikten sonra kalan
kısmıdır.
Harcanabilir Gelir = Kişisel Gelir – Doğrudan Vergiler
Bir ekonomideki ekonomik birimlerin vergi sonrası satın alma gücünün ölçüsüdür.
Kişiler harcanabilir gelirlerinin bir kısmını tüketim harcamaları, bir kısmını ise
tasarruf olarak kendi tercihlerine göre serbestçe bölüştürebilmektedir. Bu durumda bir
ekonomide tüketim harcaması ile tasarrufların hangi düzeyde olacağı harcanabilir gelir
düzeyine bağlı olmaktadır.

2.3.4. Kişi Başına Milli Gelir
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizlerde kullanılan
ölçü milli gelir olmayıp kişi başına milli gelirdir. Herhangi bir ülkenin milli geliri o ülke
nüfusuna bölündüğünde kişi başına milli geliri elde edilmektedir.
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Kişi Başına Milli Gelir :

Milli Gelir
---------------------Ülke Nüfusu

Kişi başına milli gelir seviyesi bir ülke ekonomisinin zenginliği hakkında tam, sosyal
refah düzeyi bakımından kısmi bir fikir vermektedir. Bir ülkede kişi başına gelir düzeyi
yüksek ise o ekonomi zengindir. Böyle bir zenginlik sosyal refah düzeyinin zorunlu şartı
olmakla birlikte yeterli şartı değildir. Zira sosyal refah düzeyinin yüksek olabilmesi için milli
gelirin bireyler ve aileler arasında az çok eşit bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Aksi
halde adaletsiz bir gelir dağılımında ise az sayıda bir grup refah içinde olurken büyük
çoğunluk sıkıntı içinde bulunabilir.
Ayrıca ülkeler arası gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılacak kişi başına
milli gelir karşılaştırılmalarının sağlıklı yapılabilmesi için milli gelir rakamların uluslararası
ödemelerde kabul edilen para cinsinden olması gerekmektedir ki, genellikle dolar cinsinden
değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

2.3.5. Nominal Milli Gelir ve Reel Milli Gelir
Milli gelirin zaman sürecindeki gelişmesi izlenmek istenildiğinde fiyatlar genel
düzeyindeki değişmeleri saptamak gerekmektedir. Çünkü günlük hayatta hem üretim miktarı
hem de fiyatlar sürekli arttığından ancak bu yolla gerçek değerlere ulaşılabilmektedir.
Böyle bir durumda üretim miktarının artış oranı, fiyatlardaki artış oranından daha fazla
ise milli gelir artışı reeldir. Örneğin üretim %7 artarken fiyatlar %5 artmışsa bu reel bir artışı
ifade etmektedir. Eğer fiyatlardaki artış oranı, üretimin artış oranından fazla ise milli gelirdeki
artış nominal olacaktır. Örneğin fiyatlar %4 arttığında üretim artışı %2 oranında ise milli gelir
nominal olarak artmıştır.
Nominal milli gelirdeki artış bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen üretimin
sadece parasal değeri hakkında fikir vermekte olup ekonomik büyüme ve refah seviyesi
açısından sağlıklı bilgiyi yansıtmamaktadır. Çünkü milli gelirdeki artışın bir kısmı üretimdeki
artıştan kaynaklanabileceği gibi önemli bir kısmı fiyatlardaki artıştan oluşabilir. Böylece
fiyatların sürekli yükseldiği (enflasyonlu) ekonomilerde nominal milli gelirdeki artışlar
gerçek artışları yansıtmamaktadır. Bu durumda fiyat artışları milli gelirde gerçek bir artış
olmamasına rağmen milli geliri artmış gibi gösterebilmektedir.
Reel milli gelire ise üretilen mal ve hizmetlere o yılın cari fiyatları ile değil de temel
yılın fiyatları baz alınarak ulaşılabilmektedir. Sabit fiyatlarla milli gelir olarak da tanımlanan
reel milli gelirin bulunabilmesi için nominal milli gelirin temel olarak alınan yılın fiyat
endeksine bölünmesi gerekmektedir.
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Nominal Milli Gelir
Reel Milli Gelir = ------------------------Fiyat Endeksi
Fiyat endeksi, cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve hizmetin değerinin sabit
fiyatlarla ifade edilen değerine oranıdır. Örneğin, 2007 yılında bir grup mal 1000 TL’ye
1000
alınırken aynı mal 2006 yılında 800 TL’ye alınmış ise fiyat endeksi
 1,25 ’tir. Yani bir
800
yılda %25 enflasyon olmuştur.
Nominal Milli gelirdeki yüzde değişme ile fiyatlar genel düzeyindeki yüzde değişme
aynı ise reel milli gelirde bir değişme olmamaktadır. Reel milli gelirdeki artış, nominal milli
gelirdeki artışın fiyatlar genel düzeyindeki artıştan daha yüksek olmasına bağlı olmaktadır.

2.4. Milli Geliri Belirleyen Faktörler
Milli geliri belirleyen faktörleri üretim, harcama ve gelir yönünden belirlemek
mümkündür. Milli gelir harcama yönünden tüketim ve yatırım harcamalarından oluşmaktadır.
Milli geliri Y, tüketim harcamalarını C, yatırım harcamalarını da I ile gösterirsek,
Y= C+ I

olur.

Milli geliri gelir yönünden ifade etmek istediğimizde ise milli gelir tüketim
harcamaları ile tasarrufların toplamına eşit olmaktadır. Tasarrufları da S ile gösterirsek,
Y= C+S

olur.

Birinci ve ikinci denklemde yer alan gelir düzeyleri ile tüketim harcamalarının
özdeşliği, dengede yatırımlarla tasarrufların birbirine eşit olacağını göstermektedir.
I=S
Milli geliri belirleyen bu faktörlerin özellikleri ile milli gelir denge düzeyinin
belirlenmesindeki rolünü ve bu faktörlerdeki değişmenin milli gelir üzerindeki etkileri
incelenmeye çalışılacaktır.

2.4.1. Tüketim
Her türlü ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan harcamalara tüketim denilmektedir.
İnsanlar elde ettikleri gelirlerinin önemli bir kısmını gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri
satın almak için harcamaktadır.
İktisadi anlamda tüketim harcamaları ise bir ekonomide belli bir dönemde tüketicilerin
ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacakları mal ve hizmetlere yaptıkları harcamaların toplamını
ifade etmektedir.
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2.4.1.1. Tüketimi Etkileyen Faktörler
Bir ülke ekonomisinde kişiler harcanabilir gelirlerinin önemli bir kısmını ihtiyaçlarını
giderecek mal ve hizmet satın almak için ayırmaktadırlar. Buna göre tüketim harcanabilir
gelire bağlıdır. Ancak harcanabilir gelirin ne kadarının tüketim ne kadarının tasarrufa
ayrılacağını belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır.
Tüketim harcamalarını etkileyen faktörler Keynes tarafından objektif ve sübjektif
olmak üzere iki grupta ifade edilmiştir. Sübjektif nedenler insan doğasından kaynaklanan ve
onu kişisel gelirlerinin tümünü harcamaktan alıkoyan nedenlerdir. Bunları, güven, ihtiyat,
kazanç, yaşam standardını yükseltme, özgürlük, miras bırakma gibi etkenler olarak saymak
mümkündür. Objektif nedenler ise gelecekteki gelirleri ile ilgili tahminlerdeki değişmeler,
faiz oranındaki değişmeler, vergi ve para politikalarındaki değişmeler olarak gösterilmektedir.
Tüm bu nedenlerin yanı sıra gelir düzeyinin yüksekliği, fiyatlar genel düzeyi (artış
veya azalış) ile ilgili tahminler, sosyal statü, gösteriş merakı ve eğitim seviyesi de tüketimi
etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

2.4.1.2. Tüketim Fonksiyonu
Tüketim fonksiyonu, harcanabilir gelir seviyesine bağlı olarak tüketim harcamalarının
hangi yönde ve ne oranda değişmiş olacağını belirtmektedir. Yani harcanabilir gelirdeki
değişmeyle tüketimdeki değişme arasındaki ilişkidir. Buna göre gelir seviyesi arttıkça tüketim
artmakta, ancak bu artış gelir artışından daha az olmaktadır.
Halkın farklı gelir seviyelerinde tüketime harcayacağı miktarı ifade eden tüketim
fonksiyonu,
C = f (Y)

olarak ifade edilmektedir.

C: Tüketim
Y: Gelir
Tüketim fonksiyonu hem kişisel hem de toplumsal olabilmektedir. Tüketim
fonksiyonu grafik ile aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Şekil - 1).
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Şekil – 1
C

: Tüketim

Y

: Gelir

Co

: Gelirden bağımsız tüketim düzeyi

c

: Marjinal tüketim eğilimi

Co+cY, tüketim fonksiyonu doğrusudur. 45’lik doğru tüketimin gelire eşit olduğu tüm
noktaları göstermektedir. Buna göre gelirin tamamı tüketilmekte, tasarruf sıfır olmaktadır.
Ayrıca harcanabilir gelir sıfır iken birey ve toplum zorunlu ihtiyaçları için Co kadar harcama
yapmaktadır. Gelir sıfır iken yapılan tüketime (Co) otonom tüketim denilmektedir. Otonom
tüketim için yapılan harcamalarda gerekli parayı ya eski tasarruflarından karşılayacaklar veya
borçlanacaklardır. Bu nedenle tüketim fonksiyonunu
C=Co+cY

şeklinde yazmak mümkündür.

E noktasına kadar tüketim gelirden yüksektir. Bu durumda ekonomi ürettiğinden daha
çok tüketmektedir. E noktası denge noktasıdır. Bu noktada tüketim gelire eşit olup başa baş
gelir düzeyi olarak tanımlanmaktadır.
E noktasının sağında Y2 gelir düzeyinde ise gelirler arttıkça tüketim azalmakta
tasarruflar artmaktadır.
Tüketim harcamaları konusunda iki kavram önem arz etmektedir.
Marjinal Tüketim Eğilimi: Gelir değişmesi nedeniyle tüketim harcamalarında
meydana gelen değişmenin (C) gelirde meydana gelen değişmeye (Y) oranına

C
Y
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marjinal tüketim eğilimi denir. Şekil-1’de Co+cY tüketim fonksiyonunun eğimine marjinal
tüketim eğilimi denilmektedir.
Ortalama Tüketim Eğitimi: Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının tüketime
ayrıldığını gösteren orana

C

denir. Şekil-1’de tüketim fonksiyonunda belli gelir düzeyinin
Y
gösterdiği noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi bize ortalama tüketim eğilimini
vermektedir.

2.4.2. Tasarruf
Gelirin tüketime ayrılmayan kısmına tasarruf denir. İktisadi anlamda tasarruf, herhangi
bir yatırımda kullanma arzusuyla gelirin harcanmayıp elde tutulmasını ifade etmektedir.
İnsanlar gelirlerinin ne kadarını tüketip ne kadarını tasarruf edeceklerine kendileri
karar verirler. Bu karar harcanabilir gelirlerinin tüketim ve tasarruf arasında nasıl bölüneceği
konusunu belirlemektedir. Böylece tüketim harcamalarında olduğu gibi tasarruflar da
harcanabilir gelire bağlı olup, onun bir fonksiyonu olmaktadır. Başka ifade ile milli gelir
kullanım yönünden tüketim ile tasarruf toplamından oluşmakta olup
Y= C + S

şeklinde ifade edilmektedir.

2.4.2.1. Tasarruf Fonksiyonu
Tasarruf gelirin harcanmayan kısmı olduğuna göre
Tasarruf = Gelir - Tüketim
S = Y – C ’dir.
Tüketim harcamalarında olduğu gibi tasarrufta harcanabilir gelire bağlı olduğundan
tasarruf fonksiyonu,
S = f (Y)

olarak ifade edilebilir.
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Buna göre gelir arttıkça tasarruf da artacaktır.

Şekil - 2
S

: Tasarruf

Y

: Gelir

So

: Gelirden bağımsız tasarruf düzeyi

s

: Marjinal tasarruf eğilimi

Şekil-2’de So+sY tasarruf fonksiyonu doğrusudur. E noktasına kadar tasarruflar
negatiftir. E noktasında ise tasarruf sıfırdır. Gelir sıfırken yapılan tüketim, yapılan tasarrufa
mutlak değer olarak eşittir. S=C. Şekilde de harcanabilir milli gelir Y 1 iken S=O’dır. E
noktasından sonra Y2 gelir düzeyine doğru gidildikçe tasarruflar artmaktadır. Anlaşılacağı
üzere gelir seviyesi yükseldikçe tasarruflar daha hızlı ve daha fazla artmaktadır. Bu nedenle
tasarruf doğrusu tüketim doğrusunun aksine giderek artan oranlarda yükselmektedir. Buna
göre tasarruf fonksiyonunu
S = So+sY

şeklinde yazmak mümkündür.

Tüketim ve tasarruf fonksiyonlarının birlikte şekil olarak gösterilmesi Şekil-3’teki
gibidir.
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Şekil - 3
Şekil-3’te harcanabilir gelir sıfır iken negatif tasarruf olarak belirttiğimiz OSo ile OCo
miktarları birbirlerine eşittir. Harcanabilir gelir Y düzeyine geldiğinde negatif tasarruf miktarı
tüketim fonksiyonunda MN, tasarruf fonksiyonunda PS kadar olup MN=PS’dir. Y1 gelir
düzeyine gelindiğinde ise tasarruf sıfır olmakta çünkü tüketim gelire eşit olmaktadır. (E
noktası) Y2 gelir düzeyine doğru çıkıldıkça 45’lik doğru ile tüketim fonksiyonu arasındaki
mesafe her gelir düzeyinde ne kadar tasarruf edildiğini göstermektedir. Y2 gelir düzeyinde
AB=CY2’dir. Böylelikle harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarruf, çeşitli gelir
düzeylerinde gelirle harcama arasındaki pozitif veya negatif farkı yansıtmaktadır.
Tüketim konusunda olduğu gibi tasarruf konusunda da iki önemli kavram
bulunmaktadır.
Marjinal Tasarruf Eğilimi: Gelir değişmesi nedeniyle, tasarruflarda meydana gelen
değişmenin (S) gelirde meydana gelen değişmeye (Y) oranına

S
Y

marjinal tasarruf

eğilimi denilmektedir.
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Ortalama Tasarruf Eğilimi: Ekonomide yaratılan gelirin belli bir dönemde ne
S
kadarının tasarruf edildiğini
göstermektedir.
Y

2.4.3. Yatırım
2.4.3.1. Yatırım Kavramı
Bir ekonomide belli bir dönemde üretim araçları mevcuduna yapılan ilâveler ile bu
ilâveleri mümkün kılan harcamalara yatırım denilmektedir.
Yatırım ekonominin üretim kapasitesini büyüttüğü için iktisadi büyüme ona bağlıdır.
Büyümenin sağlıklı olabilmesi için hedeflenen tasarruflar ile hedeflenen yatırım miktarlarının
uyum içinde olması gerekmektedir. Aksi takdirde hedeflenen tasarruflar hedeflenen
yatırımları aşarsa işsizlik, yatırımların tasarrufları aşması halinde ise enflasyon gibi
olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.
Yatırımları kişi ve işletmelerin yaptıkları özel yatırımlar ve devlet yatırımları olarak
iki bölüme ayırmak mümkündür. Özel yatırımlar genellikle kâr amacına yönelik olarak
yapılırken devlet yatırımları toplum için gerekli ve faydalı görülen alanlara yöneliktir.

2.4.3.2. Yatırım Çeşitleri
1- Reel ve Mali Yatırımlar: Reel yatırımlar sermaye mallarını ifade etmekte olup
ekonominin makine, teçhizat, yol, bina gibi reel değerlerine bir dönem içinde yapılan
ilavelerdir. Mali yatırımlar ise bir alacak hakkının veya bir sermaye malı (hisse senedi alımsatımı) üzerindeki mülkiyet hakkının el değiştirmesi şeklinde ortaya çıkan işlemlerdir. Reel
yatırımlar sonucu ekonomiye yeni gelir ve istihdam alanları yaratılırken (bir fabrika
kurulması gibi) mali yatırımlarda aynı durum söz konusu olmamakta ve sadece mülkiyet el
değiştirmiş olmaktadır (fabrika sahibinin değişmesi gibi).
2-Brüt ve Net Yatırımlar: Brüt yatırımlar bir ekonomide belirli bir dönemde yapılmış
olan tüm yatırım toplamını ifade etmektedir. Üretim sırasında kullanılan sermaye malları
aşınıp eskiyeceğinden yeni sermaye mallarının bir kısmı bunların yerine geçer ki ikame
yatırımlar olarak adlandırılmaktadır. İşte brüt yatırımdan sermaye mallarının aşınan, eskiyen
kısmı (ikame yatırımlar) çıkarıldıktan sonra elde edilen yatırım miktarına net yatırım denir.
3-Otonom ve Uyarılmış Yatırımlar: Otonom yatırımlar, gelir ve talep değişmelerinden
etkilenmeyen yatırımlardır. Bu nedenle milli gelir düzeyi ile uyarılmayan veya kâra
dayanmayan yatırımlar olup devletin alt yapı yatırımları (hastane, yol, baraj) örnek olarak
gösterilebilir. Uyarılmış yatırımlar ise milli gelir düzeyindeki (özellikle artışlardaki)
değişmelere bağlı olarak tüketim harcamalarında bir dönemden diğer döneme meydana gelen
değişmeleri karşılamak için müteşebbislerin mal ve hizmet üretmek amacıyla mevcut sermaye
mallarına yaptıkları ilavelerdir. Yeni açılan bir otoyol kenarına kurulan benzin istasyonları,
satış merkezleri, otel ve moteller uyarılmış yatırıma örnek olarak sayılabilir.
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Uygulamalar
- Bir ülkede tarım-sanayi-hizmetler gibi tüm sektörlerde üretim faktörlerinin yarattığı
nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile değerlendirilmesi ne ile ifade edilmektedir?
- KBMG düzeyindeki yükselme o ülkenin zengin ve sosyal refah düzeyi hakkında tam
bir bilgiyi yansıtmakta mıdır?
mıdır?

- Bir ekonomide gelir düzeyindeki artış tüketim harcamalarını aynı oranda arttırmakta
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Uygulama Soruları
1) Üretim yöntemi
değerlendirilmektedir?

ile

milli

gelir

hesaplanmasında

niçin

nihai

mallar

2) Bir ekonomide üretim artış oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranından
yüksek ise milli gelir artışı reel midir, nominal midir?
3) Bir ekonomide gelirde meydana gelen artışın tüketim harcamalarında ne kadarlık
bir değişime yol açtığı ne ile ifade edilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ulusal ekonomide, belli bir dönemde (bir yılda) mal ve hizmet üretimine katılan
faktörlerin, bunun karşılığında aldıkları payların toplam değerine milli gelir denilmektedir.
Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) bir ülkede belirli bir dönemde (bir yıl içinde) üretilen nihai
mal ve hizmetler toplamının piyasa fiyatlarına göre para ile ifadesidir. Gayrı safi milli
hasıladan amortisman payı düşüldüğü zaman safi milli hasıla elde edilmektedir.
Milli gelir üç şekilde hesaplanmaktadır. Üretim yöntemi ile milli gelir, bir ekonomide
bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri ile ifade edildiği bir hesaplama
yöntemidir. Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında dört temel faktör geliri dikkate
alınmaktadır. Harcama yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında bir ekonomide bir yılda
nihai mal ve hizmetler için yapılan harcamaların toplamı göz önüne alınmaktadır.
Gayrı safi yurtiçi hasıla belirli bir dönemde (bir yıl) bir ülkenin ulusal sınırları
dahilinde üretim faktörlerinin kullanılmasıyla oluşan nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini
yansıtmaktadır. Kişisel gelir, halkın belli bir dönemde fiilen elde ettiği gelirdir. Harcanabilir
gelir, kişinin serbestçe kullanabileceği geliri olup, kişisel gelirden doğrudan vergiler
çıkarıldıktan sonra elde edilen gelire denir. bir ülkenin milli geliri o ülke nüfusuna
bölündüğünde kişi başına milli geliri elde edilmektedir. Reel Milli Gelir üretim miktarının
artış oranı, fiyatlardaki artış oranından daha fazla ise milli gelir artışı reeldir. Nominal Milli
Gelir fiyatlardaki artış oranı, üretimin artış oranından fazla ise milli gelirdeki artış nominal
olmaktadır.
Milli gelir, harcama yönünden tüketim ve yatırım harcamalarından oluşmaktadır. Milli
gelir, gelir yönünden tüketim harcamaları ile tasarrufların toplamına eşit olmaktadır.
Tüketim harcamaları, bir ekonomide belli bir dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarını
doğrudan karşılayacakları mal ve hizmetlere yaptıkları harcamaların toplamını ifade
etmektedir. Tüketim fonksiyonu, harcanabilir gelir seviyesine bağlı olarak tüketim
harcamalarının hangi yönde ve ne oranda değişmiş olacağını belirtmektedir. Gelir seviyesi
arttıkça tüketim artmakta, ancak bu artış gelir artışından daha az olmaktadır.
Gelirin tüketime ayrılmayan kısmına tasarruf denir. Tasarrufta harcanabilir gelire bağlı
olup, gelir arttıkça tasarrufta artacaktır.
Bir ekonomide belli bir dönemde üretim araçları mevcuduna yapılan ilâveler ile bu
ilâveleri mümkün kılan harcamalara yatırım denilmektedir. Yatırım çeşitleri, Reel ve Mali
Yatırımlar, Brüt ve Net Yatırımlar, Otonom ve Uyarılmış Yatırımlar olmak üzere üç çeşittir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede belirli bir dönemde (bir yıl içinde) üretilen
nihai mal ve hizmetler toplamının piyasa fiyatlarına göre para ile ifadesidir?
a) Gayrı safi milli hasıla
b) Safi milli hasıla
c) Gayrı safi yurtiçi hasıla
d) Yatırım
e) Milli Gelir
2) Milli gelir kaç şekilde hesaplanmaktadır?
a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
e) 5
3) Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında hangi faktör geliri dikkate
alınmamaktadır?
a) Ücret
b) Vergi
c) Faiz
d) Kira
e) Kâr
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4) Üretim miktarının artış oranı, fiyatlardaki artış oranından daha fazla ise milli gelir
artışı nasıl tanımlanabilir?
a) Kişisel gelir
b) Harcanabilir gelir
c) Kişi başına milli gelir
d) Reel milli gelir
e) Nominal milli gelir
5) Hangi mal ve hizmetler GSYİH’na dahil edilemez?
a) Piyasada satılan mallar
b) Düşük mallar
c) Lüks mallar
d) Zorunlu mallar
e) Piyasada satılmayan mallar
6) Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının tüketime ayrıldığını gösteren orana
ne denir?
a) Otonom tüketim
b) Zorunlu tüketim
c) Lüks tüketim
d) Marjinal tüketim eğilimi
e) Ortalama tüketim eğilimi
7) Hangi gelir belirli bir dönemde ekonomik birimlerin fiilen ellerine geçen parasal
gelirin ölçülmesinde kullanılmaktadır?
a) Milli gelir
b) Harcanabilir gelir
c) Kişisel gelir
d) Reel Milli Gelir
e) Nominal Milli Gelir

59

8) Gelirin sıfır olduğu durumda yapılan tüketime ne ad verilir?
a) Tüketim
b) Marjinal Tüketim Eğilimi
c) Ortalama Tüketim Eğilimi
d) Otonom Tüketim
e) Lüks Tüketim
9) Aşağıdakilerden hangisi ekonominin reel değerlerine yapılan ilaveleri ifade
etmektedir?
a) Reel yatırım
b) Mali yatırım
c) Net yatırım
d) Otonom yatırım
e) Hiçbiri
10) Gelir ve talep değişmelerinden etkilenmeyen yatırımlar aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Reel yatırım
b) Otonom yatırımlar
c) Brüt yatırım
d) Uyarılmış yatırım
e) Mali yatırım

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)d, 5)e, 6)e, 7)c, 8)d, 9)a, 10)b
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3. MİLLİ GELİR II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Yatırım Fonksiyonu
- Yatırıma Etki Eden Faktörler
- Yatırım Kaynakları
- Sermayenin Marjinal Etkinliği
- Toplam Arz-Toplam Talep Eşitliği Ve Milli Gelir
- Yatırım-Tasarruf Eşitliği Ve Milli Gelir
- Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yatırıma etki eden faktörler nelerdir?
2) Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi reel faktörlere göre üretim yöntemi
doğrıltusunda hangi unsurlar ile açıklanmaktadır?
3) Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi parasal faktörlerle harcama yöntemi
doğrıltusunda hangi unsurlar ile açıklanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yatırımın milli gelir
değişmelerinden etkilendiği
ve etkilenmediği çeşitleri
hakkında bilgi edinebilmek.

Araştırarak

Yatırım kararı verecek
yatırımcının bu yatırımdan
beklenen gelir ile maliyetine
göre karar vereceğini
kavrayabilmek.
Milli gelir denge düzeyinin
üretim açısından toplam arztoplam talep, harcama
açısından yatırım-tasarruf
eşitliğinde sağlanabileceğini
ortaya koyabilmek.

İnceleyerek

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Yatırım Fonksiyonu



Marjinal Yatırım Eğilimi



Ortalama Yatırım Eğilimi



Kapasite Kullanım Oranı



Sermayenin Marjinal Etkinliği



İskonto Oranı



Toplam Arz



Toplam Talep
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Giriş
Not: Bu bölüm 2. bölümün devamıdır.
Bu bölümde yatırım fonksiyonu, yatırıma etki eden faktörler, yatırım kaynakları,
sermayenin marjinal etkinliği ile milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi toplam arz ve
toplam talep, yatırım-tasarruf eşitliği, fiyatlar genel düzeyindeki değişimlerin kısa ve uzun
dönemde milli gelir dengesi üzerindeki etkileri ele alınarak incelenecektir.
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3.1. Yatırım Fonksiyonu
Yatırımı milli gelir düzeyi, faiz oranları, sermaye miktarı ve stoklar gibi faktörler
etkilemektedir. Yatırım harcamalarının milli gelir değişmelerinden bağımsız olduğu otonom
yatırımlarla (Io) ilgili yatırım fonksiyonu
I=Io
olarak ifade edilmekte ve Şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil - 4
Şekilde görüldüğü üzere milli gelir düzeyi ne olursa olsun, değişmeyen bu yatırımlar
milli gelir eksenine paraleldir.
Milli gelir düzeyindeki değişmelere bağlı olan uyarılmış yatırımlar yatırım
fonksiyonuna dahil edildiğinde, milli gelir ile uyarılmış yatırım arasındaki ilişki Şekil - 5’te
gösterilmektedir.

Şekil - 5
Şekilde Io+aY yatırım fonksiyonudur. Yatırım doğrusunun eğimi marjinal yatırım
eğilimine eşit olmaktadır. Yatırım fonksiyonunun dik ekseni kestiği Io noktası bağımsız
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yatırım düzeyini ifade etmektedir. Girişimcilerin bağımsız yatırım kararlarının yanı sıra milli
gelirde meydana gelen bir artış, yatırım miktarlarını daha da arttırmalarına sebep olacaktır. Bu
durumda yatırım fonksiyonu,
I= Io +aY

olarak yazılabilir.

I: Yatırımlar
Io: Bağımsız yatırım
a: Marjinal yatırım eğilimi
Y: Milli gelir
Bu durumda milli gelirde bir artış meydana gelmiş olup bu artışın da yatırımları
arttırdığı grafikte artan bir seyir olarak gösterilmiştir.
Yatırım açısından da marjinal ve ortalama yatırım eğilimi kavramlarına değinmek
gerekir.
Marjinal Yatırım Eğilimi: Gelir düzeyinde meydana gelen değişme nedeniyle (Y)
uyarılmış yatırımlarda meydana gelen değişimin (I) gelirde meydana gelen değişmeye
oranına

I
Y

marjinal yatırım eğilimi denilmektedir.

Ortalama Yatırım Eğilimi: Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma
ayrıldığını gösteren orandır. I yatırımları, Y geliri göstermek üzere ortalama yatırım eğilimi
I
Y

şeklinde ifade edilmektedir.

3.2. Yatırıma Etki Eden Faktörler
Yatırımları etkileyen faktörleri aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür.
1- Nüfus: Nüfus artışı talep artışını da beraberinde getirdiğinden ihtiyaçlar karşısında
firmalar ya yeni yatırım veya ilâve yatırım girişiminde bulunmaktadır.
2- Milli Gelirdeki Değişimler: Milli gelir düzeyinin yükselmesi aynı zamanda kişi
başına gelir düzeyini de yükselteceğinden marjinal tüketim eğilimi artmaktadır. Bu da
firmaların yatırım talebini arttırmaktadır.
3- Faiz Oranları: Firmalar yatırım yaparken veya mevcut yatırımlarını arttırırken,
mâli kuruluşlardan kredi talep ederler. Kredi faiz oranı alınacak kredi miktarını yani
yatırımların düzeyini belirlemektedir.
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Buna göre faiz oranı yüksekse yatırımlar azalmakta, faiz oranı düşükse yatırımlar
artmaktadır.
4- Teknoloji: Yeni teknolojilerin kullanılması maliyetleri azaltma, kârları arttırma gibi
firmanın üretim etkinliğini arttırmada etkili olmaktadır. Bu da yeni yatırım talebini
arttırmaktadır.
5- Geleceğe Yönelik Beklentiler: Yatırım miktarı geleceğe yönelik beklentilere de
bağlıdır. Gelecekte talebin canlanacağı ve satış hacminin artacağı beklentisi bulunuyorsa
girişimciler yatırımlarını arttırma kararı almaktadır. Tersi durumda ise yeni yatırıma
girişmezler.
6- Beklenen Kâr: Beklenen kar arttıkça yatırımlarda artar.
7- Kapasite Kullanım Oranı: Bu oran düşükse yatırım yapmaya gerek duyulmaz,
oran yüksekse yatırıma gerek duyulmaktadır.

3.3. Yatırım Kaynakları
Tasarruf ile yatırım arasında karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Tasarruf olmadan yatırım
yapılması mümkün olmadığı gibi, yatırım olanakları bulunmaması halinde de ekonomik
anlamda tasarruf oluşması olanaksızdır. Ekonomik anlamda tasarrufu yani yatırımın
kaynağını bireysel tasarruflar, kurumsal tasarruflar ile devletin yaptığı tasarruflar
oluşturmaktadır.
Bireysel tasarruflar kişilerin gelir düzeyine bağlı olarak gerçekleştirdikleri
tasarruflardır. Bireysel tasarruflar ne kadar fazla olursa gerçek yatırımların büyük olma
ihtimali de o kadar yüksektir. Gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarrufların yüksek olması
sadece yatırımları arttırmakla kalmayıp, finans ve sermaye piyasalarına da etki eden önemli
bir etkendir.
Bireysel tasarrufların yanı sıra yatırım kaynakları arasında firma ve kamu kuruluşları
tarafından yapılan kurumsal tasarruflar yer almaktadır. Bir firmada tasarruf, bir dönem
sonunda oluşan dağıtılmamış kârlar olarak gerçekleşir. Böylece şirketlerin dağıtılmayan
karları yatırımlar için önemli bir kaynaktır. Şirketlerin yatırım finansmanı için yaptıkları
tasarruflar arasında amortisman payları da yer almaktadır. Aşınma, eskime, yıpranma payı
olan amortismanlar yenilenen yatırımların en önemli kaynağını oluşturmaktadır.
Ayrıca kamu kuruluşları bir dönemde elde ettikleri vergi, resim, harç ve benzeri
gelirlerinin bir bölümünü de yatırımların finansmanında kullanmak suretiyle tasarrufta
bulunmaktadırlar.
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3.4. Sermayenin Marjinal Etkinliği
Bir girişimci yatırım kararı aldığında yapacağı harcamalar ile elde edeceği geliri
değerlendirerek tahmini bir saptama yapmaktadır. Yatırım yapacağı malın sağlayacağı gelir,
söz konusu malın üretim maliyetlerinden fazla ise yatırım kararı almaktadır.
İşte bir yatırım malından beklenen geliri o yatırım malının maliyetine eşit kılan
iskonto oranına sermayenin marjinal etkinliği denir. Sermayenin marjinal etkinliği
R1
R2
Rn
C= ---------- + ---------- +………. + ---------(1+r)
(1+r)2
(1+r)n

biçiminde formüle edilir.

C: Sermaye malı maliyeti (Yatırılan ilk sermaye, arz fiyatı)
R: Sermaye malının net geliri ile yatırılan ilk sermaye toplamı
r: İskonto oranı (kâr oranı)
Örneğin, bir firma 1.000 TL’ye bir makine almış olsun. Bu makinayı bir yıl
kullanması sonucu elde ettiği getiri 50 TL olsun. Burada satın alınan sermayenin marjinal
etkinliğini ifade eden r’yi yani yatırımın kârlılık oranının bulmak istediğimizde,
R1
C= -------------1+r
R1 (ilk sermaye + kâr)
1.000 = -------------------------------1+r
1000 + 50
1000= --------------------1+r
1000 + 1000r = 1050
1000r = 1050 – 1000
1000r= 50
50
r = -----------1000
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r =0,05 %5 bulunur.
Sermayenin marjinal etkinliğini dikkate alan girişimci, bu oranı cari faiz oranı ile
karşılaştırmaktadır. Eğer sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz oranından ( i ) büyük ise
(r>i) yatırım yapmak kârlı olacaktır. Buna karşın sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz
oranından ( i ) küçük ise ( r<i ) yatırım zararlı demektir. Bu durumda parayı faize vermek
daha kârlı olacaktır. Eğer oranlar eşitse ( r=i ), ekonomik duruma göre yatırıma gidilmekte
veya gidilmemektedir.
Sermaye malının arz fiyatının değişmemesi şartıyla sermaye malının geliri (R)
arttığında, sermayenin marjinal etkinliği de (r) artmakta, gelir düştüğünde sermayenin
marjinal etkinliği de azalmaktadır.

3.5. Makro İktisadın Temel Araçları ve Milli Gelir Denge Düzeyinin
Belirlenmesi
Buraya kadar milli gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemlerine
ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda milli gelir denge düzeyinin
belirlenmesi konusu ele alınacaktır. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi önce reel
faktörlere dayanan üretim yöntemi doğrultusunda toplam arz-toplam talep yaklaşımı ile sonra
da parasal faktörlere dayanan harcama yöntemi doğrultusunda yatırım-tasarruf eşitliği
yaklaşımı ile açıklanacaktır.

3.5.1. Toplam Arz-Toplam Talep Eşitliği ve Milli Gelir
Toplam Arz
Bir ekonomide bir yıl içinde üreticilerin çeşitli fiyatlarda üretecekleri mal ve
hizmetlerin değerine toplam arz denilmektedir. Bu tanıma göre makro açıdan milli gelir
değeri toplam arzı göstermektedir.
Üreticiler üretecekleri mal için kullanacakları üretim faktörleri miktarlarını ve
fiyatlarını belirlerken malların piyasada satılması sonucu elde edecekleri gelirin maliyetlerden
büyük olmasını yani kâr elde etmeyi hedeflemektedir. Böylece arz edilen miktarlar toplam
üretim maliyetinin fonksiyonudur. Firmalar asgaride maliyete eşdeğer bir gelir umduklarında
üretimde bulunacaklardır. Buna göre toplam arz, bir ekonomide belli bir dönemde toplam
talebi karşılamaya yönelik olarak üretilen mal ve hizmetlerin toplamını ifade etmektedir. Şekil
olarak ifadesi aşağıdaki gibidir (Şekil - 6).
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Şekil - 6
Yatay eksende milli gelir, yani üretilmesi düşünülen mal ve hizmet miktarı, dikey
eksende ise bu mal ve hizmetlerin satışından elde edilecek gelir bulunmaktadır. Toplam arz
doğrusu orijinden başlayan 45’lik doğru şeklinde gösterilmektedir. Toplam arz doğrusu
üzerindeki her nokta üretilen mal ve hizmet maliyetinin, bu mal ve hizmetlerin satışından elde
edilecek gelire eşit olduğunu göstermektedir.

Toplam Talep
Bir ekonomide fiilen gerçekleşen milli gelir değeri sadece toplam arza bağlı olmayıp
toplam talebe de bağlı olmaktadır.
Toplam talep çeşitli gelir düzeyindeki kişilerin mal ve hizmetleri satın almak amacıyla
yapmaya hazır oldukları harcama miktarını göstermektedir. Toplam talep (AD) eğrisi ne
piyasa talep eğrisidir ne de piyasa talep eğrilerinin toplamını ifade etmektedir. Buradaki talep,
piyasadaki tüm mallara olan taleptir. Başka bir ifade ile ekonominin toplam harcamalarından
meydana gelmektedir. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli nokta, karar vericilerin olası
harcama durumunu yansıttığından toplam talep gerçekleşen (ex-post) değil, beklenen (exante) harcama düzeyinin ne olacağını göstermektedir (Şekil - 7).
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Şekil - 7
Toplam talep açısından diğer önemli nokta ise harcama kararının kimler tarafından
verildiği ve toplam talebin hangi harcamalardan oluştuğu hususudur. Bir ekonomide toplam
harcama kararı, tüketiciler, üreticiler, devlet ve dış alem olmak üzere dört karar birimi
tarafından verilmektedir. Harcama kalemleri ise tüketim, yatırım ve devlet harcamaları ile net
ihracattan (ihracat ile ithalat arasındaki fark) oluşmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda
toplam talep
AD= C + I + G + (X – M)

olarak ifade edilmektedir.

AD: Toplam talep
C : Tüketim Harcamaları
I : Yatırım Harcamaları
G : Devlet Harcamaları
X : İhracat
M : İthalat
Ekonomilerde ithalat ile ihracat arasındaki ilişkinin toplam talep üzerindeki etkisine
bakıldığında ihracat ithalattan büyük (X>M) ise toplam talep artmakta, ihracat ithalattan
küçük (X<M) ise toplam talep azalmaktadır.
İşte toplam arz ile toplam talebin birbirine eşit olduğu durum milli gelirin denge
düzeyini göstermektedir. Toplam arz, toplam talebe eşit olduğunda milli gelir dengeye
gelmektedir (Şekil - 8).

AS=AD
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Şekil - 8
Milli gelir toplam arz ile toplam talep doğrularının kesiştiği E noktasında dengeye
gelmektedir. Denge milli gelir düzeyi Y1 olup toplam arz değeri toplam talebe eşittir. Yani
ekonomide ne kadar mal üretilmişse tamamı satılmıştır. Toplam talebin toplam arza eşit
olduğu toplam talep miktarı (EY1) Keynes tarafından efektif talep olarak tanımlanmıştır. Bu
anlamda toplam talep milli gelir düzeyini belirlemektedir. Efektif talep miktarında toplam
talebi oluşturan harcamalar (C + I) gerçekleştirilmiş olan milli gelire eşit olmaktadır.
Denge gelir düzeyini belirleyen E noktasındaki denge istikrarlı bir dengedir. E
noktasının dışındaki talep seviyeleri milli gelir dengesini sağlayacak etkinlikte değildir.
Örneğin ekonomideki gelirin Y’de olduğunu düşünelim. Bu durumda toplam talep (MY),
toplam arzdan (NY) büyük olmakta yani mevcut mal miktarı ihtiyaca yetmemektedir. Bu
durumda girişimciler yeni istihdam yaratarak üretimlerini arttırma gayreti içine gireceklerdir.
Bu durum toplam talebin toplam arza eşit olduğu Y1 milli gelir düzeyine kadar devam
edecektir. İkinci olarak ekonominin gelir düzeyinin Y2’de olduğu düşünüldüğünde ise toplam
arz (AY2), toplam talepten (BY2) fazladır. Buna göre yeterli talep bulunmadığı için Y2 milli
gelir seviyesinde üretilen malların tamamı satılamamaktadır. Böylece girişimciler üretimlerini
azaltacaklar ve ekonomideki daralma milli gelirin Y1 denge düzeyine inmesine kadar devam
edecektir.

3.5.2. Yatırım-Tasarruf Eşitliği ve Milli Gelir
Yukarıda toplam arz ve toplam talep yöntemine göre açıklanan milli gelir dengesi, reel
faktörlere dayanan üretim yöntemi ile açıklanmıştır.
Tasarruf-yatırım eşitliği yönünden milli gelir ise parasal faktörlerle ele alınmaktadır.
Bilindiği üzere milli gelir üretim yönünden
Y= C + I

idi.
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Milli gelir harcama yönünden ise
Y = C + S’ye eşittir.
Buna göre her iki eşitliği birlikte ele alırsak
C+I=C+S
I=S

elde edilmektedir.

Bu durumda denge milli gelir düzeyi, yatırım ve tasarruf doğrularının kesiştiği noktada
oluşmaktadır (Şekil - 9).

Şekil - 9
Milli gelir denge düzeyinin gerçekleşmesi için tasarrufların yatırımlara eşit olması
gerekmektedir. Şekilde görüldüğü üzere denge milli gelir düzeyi E noktasında
gerçekleşmektedir. Bu denge düzeyi de toplam arz ve toplam talepteki gibi istikrarlı bir
dengedir. Milli gelirin Y1’in alt veya üst seviyelerinde olması denge durumunun bozulmasına
neden olmaktadır.
Örneğin milli gelir düzeyi, denge geliri Y1’in altında yani Y de ise yatırımlar (MN),
tasarruflarından (NY) fazladır. Buna göre ekonomideki fazla para harcamalara gidiyor
demektir. Artan talep karşısında girişimciler, üretimi arttırma kararı alırlar ki bu artış
yatırımları tasarruflara eşitleyen Y1 milli gelir düzeyine kadar olmaktadır.
Aynı şekilde denge geliri Y2’de olduğunda tasarruflar (AB), yatırımlardan (BY2)
fazladır. Buna göre ekonomideki tasarrufların bir kısmı yatırıma yönelmeyip saklanmaktadır.
Bu durumda ekonomide arz fazlası oluşacağından girişimciler üretim daralmasına gidecekler
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ve milli gelir azalacaktır. Bu azalma yatırım ve tasarrufun birbirine eşit olacağı Y1 milli gelir
düzeyine kadar devam edecektir.
Yatırım tasarruf eşitliği yönünden milli gelir denge düzeyinin belirlenmesinde
yatırımlar ister otonom isterse uyarılmış yatırımlar olarak alınsın durum değişmeyecek ve
milli gelir dengesi yatırım tasarruf eşitliğinde gerçekleşecektir.

3.5.3. Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
Temel makro ekonomik değişkenler arası ilişkilerin analizinde ve ekonomi
politikalarının etkilerinin anlaşılmasında toplam talep ve toplam arz kavramları önemli yer
tutmaktadır. Fiyatlar genel düzeyi de arz ve talep tarafından belirlendiğine göre fiyatlar genel
düzeyi ile milli gelir arasında bir ilişki kurmak mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda
öncelikle toplam talep ve toplam arz eğrilerinin fiyatlar genel düzeyi ile ilişkisi ele alınacaktır.
Daha sonra toplam talep ve toplam arzda meydana gelebilecek değişimlerin fiyatlar genel
düzeyi ile milli gelir düzeyini nasıl etkilediği kısa ve uzun dönemde açıklanacaktır.

3.5.3.1. Kısa Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
Bir ekonomide milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklamak için
fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesine etki eden toplam talep ve toplam arzın özellik ve
biçimleri ele alınacaktır.

1. Toplam Talep ve Fiyatlar Genel Düzeyi
Toplam talep, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetlerin talebini ifade etmektedir.
Toplam talep eğrisinin mikro iktisattaki talep eğrisinden bir farkı olmayıp, negatif eğimlidir.
Ancak nedeni tamamen farklıdır. Mikro iktisatta bireysel talep incelenirken, bir malın fiyatı
ile talep edilen miktarı arasındaki ilişki diğer mal fiyatlarının sabit olduğu varsayımı altında
incelenmektedir. Makro açıdan toplam talepte ise bütün malların fiyatları aynı anda artmakta
veya azalmaktadır, yani söz konusu olan fiyatlar genel düzeyidir.
Toplam talep ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki Şekil-10’da gösterilmektedir.
Buna göre fiyatlar genel düzeyi P iken milli gelir düzeyi Y seviyesindedir. Fiyatlar genel
düzeyi P1’e çıktığında yüksek fiyat düzeylerinde toplam talep azaldığından milli gelir Y1
seviyesine düşmektedir. Fiyatlar genel düzeyi P2’ye indiğinde ise fiyat düşüşlerinin toplam
talepte meydana getireceği artış sonucu milli gelir düzeyi Y2 seviyesine yükselmektedir.
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Şekil - 10
Toplam talep doğrusunun negatif eğimli azalan bir seyir izlemesinin üç nedeni
bulunmaktadır. Birincisi fiyatlar genel düzeyindeki yükselme bireylerin satın alma gücünü
düşürürken tüketim harcamalarında kısıntıya gitmelerine neden olmaktadır (Pigou Etkisi).
İkincisi ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki artışlar ülke içi mal fiyatlarını yükseltirken,
döviz fiyatı değişmemek koşulu ile ithal mallarını daha ucuz hale getirmektedir. Bu durumda
ithalat artmakta, ihracat azalmakta, talep yerli mallardan yabancı mallara doğru yön
değiştirmektedir. Üçüncüsü ise fiyatlardaki artış piyasada para miktarını azaltacaktır. Çünkü
aynı tüketim için daha fazla harcama yapılacaktır. Bu durumda gelirden tüketime ayrılan pay
artarken, tasarruflar azalacaktır. Ayrıca fiyat artışları nedeniyle artan maliyetleri karşılamak
için firmaların kredi talepleri artacak, bu da faiz oranlarının yükselmesine neden olacaktır.
Sonuçta yatırım ve istihdam düzeyindeki azalışlar, yatırım harcamalarını ve yatırım malları
talebini azaltacaktır.
Görüldüğü üzere fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen artışlar toplam talebi
azaltmakta veya tam tersi olmaktadır.

2. Toplam Arz Ve Fiyatlar Genel Düzeyi
Toplam arz eğrisi ekonomideki toplam üretim miktarı (reel milli gelir) ile fiyatlar
genel düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Toplam arz eğrisinin şekil olarak mikro
iktisattaki arz eğrisinden çok bir farkı olmamasına rağmen gerek biçimi gerekse eğimi
açısından makro ekonomik tartışmaların odağında yer almıştır. Buna göre toplam arz eğrisi üç
farklı özellik göstermekte, fiyatlar genel düzeyindeki yükselişlerin kâr marjlarını arttırıcı
etkisi ile üretim artışları görülmekte ve eğri pozitif eğimli olmaktadır. Ancak esneklik
dereceleri farklı olmaktadır.
Piyasa mekanizmasının düzgün işleyişi sonucu istikrarlı bir fiyat düzeyinde işgücü ve
diğer bütün kaynakların mümkün olan en yüksek düzeyde kullanımı söz konusu ise
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ekonomide büyük ölçüde tam istihdam sağlanmaktadır. Bu durumda kısa dönemde üretimi
arttırmak mümkün olamayacağından toplam arz fiyatlar genel düzeyine paralel bir doğru
olmaktadır (Şekil - 11).
Şekil-11’de görüleceği üzere toplam arz eğrisinin eğimi sağa doğru daha dik hale
gelmekte, esneklik küçülmeye başlamaktadır.

Şekil - 11
Son yıllarda iktisatçılar arasında görüş birliğine varılarak kısa dönem toplam arz eğrisi
şekil-12’deki gibi kabul edilmiştir. Fiyatlar genel düzeyi P seviyesinde iken milli gelir Y
düzeyindedir. Fiyatlar genel düzeyi P1’ e yükseldiğinde daha fazla kar imkanının doğması
daha fazla üretimi teşvik ettiğinden milli gelir Y1 seviyesine yükselmektedir. Fiyatlar genel
düzeyi P2’ye indiğinde ise kârlılık oranlarını azaltması sonucu üretim miktarında azalmaya
sebep olduğundan milli gelir düzeyi Y2 seviyesine inmektedir (Şekil-12).
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Şekil - 12
Toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olma sürecindeki ikinci durumda eğrinin eğimi
giderek artmaktadır. Kısa dönemde üretim arttıkça işgücü ve makine kullanım verimliliğinin
düşmesi (azalan verimler kanunundan dolayı) maliyetleri yükseltmektedir. Birim
maliyetlerdeki artış karşısında üretimi arttırma kararı yüksek fiyatla mümkün olacağından
toplam arz eğrisinin pozitif eğimi artmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda kısa dönemde milli gelir – fiyatlar genel düzeyi
arasındaki ilişkide denge koşulu, toplam talep ile toplam arzı birbirine eşitleyen fiyat
düzeyinde gerçekleşmektedir (Şekil- 13).

Şekil – 13
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Şekilde denge noktasında (E noktası) ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarı, talep
edilen mal ve hizmet miktarına eşittir. Ekonomideki toplam üretime eşit olan reel milli gelir
düzeyi Y1, ekonomideki fiyatlar genel düzeyi ise P1 kadardır.

3.5.3.2. Uzun Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi
Makro iktisatta milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkinin kısa ve uzun
dönemde ayırımı toplam arz eğrisinin bu dönemlerdeki farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Kısa dönemde pozitif eğimli bir toplam arz eğrisi söz konusu iken (Şekil-14), uzun dönemde
tam istihdam milli gelir düzeyini (veya potansiyel milli gelir düzeyi) yansıtan fiyatlar genel
düzeyi eksenine paralel düz bir dikme şeklindedir (Şekil-15). Uzun dönemde toplam arz
eğrisinin düz bir dikme şeklinde olmasının nedeni, üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinin
üzerine çıkarılmasının mümkün olamayacağı durumudur.

Şekil - 14
Kısa Dönem Toplam Arz

Şekil - 15
Uzun Dönem Toplam Arz

Uzun dönemde fiyatlar genel düzeyi ile milli gelir ilişkisi önce toplam talepteki artış
ve azalışların sonra toplam arzdaki artış ve azalışların yaratacağı etkiler doğrultusunda
incelenecektir.
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Uygulamalar
- Milli gelirdeki değişmelerden bağımsız olan yatırımlar kimler tarafından
yapılmaktadır? Hangi amaçla yapılmaktadır?
- Bir yatırım malından beklenen getiriyi o yatırım malının maliyetine eşit kılan iskonto
oranı ne ile ifade edilmektedir?
- Üretim yönünden milli gelir düzeyinin belirlenme sürecinde toplam arzın toplam
talebin gerisinde kalması hangi durumu ifade etmektedir?
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Uygulama Soruları
1) Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma gittiğini ifade eden orana ne
denir?
2) Sermayenin marjinal etkinliğini dikkate alan girişimci kârlılık oranı faiz
oranından büyük olduğunda hangi kararı almaktadır?
3) Harcama yönünden milli gelir denge düzeyinin belirlenme sürecinde yatırımların
tasarrufları aşması neyi ifade etmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Yatırım Fonksiyonu milli gelir ile otonom ve uyarılmış yatırım
arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Marjinal Yatırım Eğilimi gelir düzeyinde meydana gelen
değişme nedeniyle uyarılmış yatırımlarda meydana gelen değişimedir. Ortalama Yatırım
Eğilimi bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orandır. Bir
yatırım malından beklenen geliri o yatırım malının maliyetine eşit kılan iskonto oranına
sermayenin marjinal etkinliği denir.
Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi reel faktörlere dayanan üretim yöntemi
doğrultusunda toplam arz-toplam talep yaklaşımı ile parasal faktörlere dayanan harcama
yöntemi doğrultusunda yatırım-tasarruf eşitliği yaklaşımı ile açıklanmaktadır.
Bir ekonomide bir yıl içinde üreticilerin çeşitli fiyatlarda üretecekleri mal ve
hizmetlerin değerine toplam arz denilmektedir. Bu tanıma göre makro açıdan milli gelir
değeri toplam arzı göstermektedir. Toplam talep, çeşitli gelir düzeyindeki kişilerin mal ve
hizmetleri satın almak amacıyla yapmaya hazır oldukları harcama miktarını göstermektedir.
Toplam arz, toplam talebe eşit olduğunda, milli gelir dengeye gelmektedir.
Tasarruf-yatırım eşitliği yönünden milli gelir ise parasal faktörlerle ele alınmaktadır.
denge milli gelir düzeyi, yatırım ve tasarruf doğrularının kesiştiği noktada oluşmaktadır.
Fiyatlar genel düzeyi de arz ve talep tarafından belirlendiğine göre fiyatlar genel
düzeyi ile milli gelir arasında bir ilişki kurmak mümkün olabilmektedir. Denge koşulu toplam
talep ve toplam arz eğrilerinin fiyatlar genel düzeyi ile ilişkisine göre belirlenmektedir.
Toplam talep ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki ters yönlüdür. Buna göre
fiyatlar genel düzeyi çıktığında yüksek fiyat düzeylerinde toplam talep azaldığından milli
gelir düşmektedir. Fiyatlar genel düzeyi indiğinde ise fiyat düşüşlerinin toplam talepte
meydana getireceği artış sonucu milli gelir düzeyi yükselmektedir.
Toplam arz ile fiyatlar genel düzeyindeki ilişki doğru yönlüdür. Fiyatlar genel düzeyi
yükselişlerin kâr marjlarını arttırıcı etkisi ile toplam arz artmakta (üretim artışları
görülmekte), fiyatlar genel düzeyi düştüğünde ise fiyat düşüşlerinin toplam arz da meydana
getireceği azalma sonucu milli gelir düzeyi düşmektedir.Ancak esneklik dereceleri farklı
olmaktadır.
Kısa dönemde milli gelir – fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkide denge koşulu,
toplam talep ile toplam arzı birbirine eşitleyen fiyat düzeyinde gerçekleşmektedir. Kısa
dönemde pozitif eğimli bir toplam arz eğrisi söz konusudur.
Uzun dönemde tam istihdam milli gelir düzeyini (veya potansiyel milli gelir düzeyi)
yansıtan fiyatlar genel düzeyi eksenine paralel düz bir dikme şeklindedir. Bunun nedeni,
üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinin üzerine çıkarılmasının mümkün olmamasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangi yatırım milli gelir değişmelerinden bağımsızdır?
a) Uyarılmış yatırım
b) Brüt yatırım
c) Reel yatırım
d) Otonom yatırım
e) Mali yatırım
2) Sermaye malının ömrü boyunca yıllık hasılat dizilerinin bugünkü değerini söz
konusu sermaye malının arz fiyatına eşitleyen iskonto oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sermayenin marjinal ürünü
b) Sermayenin marjinal verimliliği
c) Sermayenin marjinal etkinliği
d) Sermayenin marjinal hasılatı
e) Sermayenin ürün değeri
3) Sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz oranından ( i ) büyük ise ( r>i) yatırımcı
hangi kararı alır?
a) Yatırım kararı alır
b) Yatırımdan vazgeçer
c) Parasını tahvile yatırır
d) Parasını faize yatırır
e) Geleceğe yönelik beklentilere bakar
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4) Bir ekonomide toplam arz toplam talepten fazla olduğunda nasıl bir uygulama söz
konusudur?
a) Mal fiyatı arttırılır
b) Üretim arttırılır
c) Mal fiyatı düşürülür
d) İşçi sayısı arttırılır
e) Üretim azaltılır
5) Bir ekonomide milli gelirin parasal faktörlerle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplam arz-Toplam talep eşitliği
b) İthalat-İhracat eşitliği
c) Yatırım-Tasarruf eşitliği
d) Fiyatlar genel düzeyi eşitliği
e) Para arzı-Para Talebi eşitliği
6) Faiz oranlarında meydana gelen bir artış sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana
gelir?
a) Firmalar yatırımlarını azaltır
b) Bireyler daha az tasarruf eder
c) Firmalar daha fazla borçlanır
d) Enflasyon yükselir
e) Toplam talep artar
7) Milli gelir denge düzeyi reel faktörlere göre belirleniyorsa aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Tasarruf-Yatırım
b) Toplam arz-Toplam talep
c) Fiyatlar genel düzeyi-Milli gelir
d) Dış ticaret-Milli gelir
e) Teknoloji
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8) Bir ekonomide toplam talep hangi durumda artış göstermektedir?
a) Tasarruf-Yatırım eşitliğinde
b) Yatırımlar > Tasarruflar olduğunda
c) İhracat > İthalat olduğunda
d) İthalat > İhracat olduğunda
e) Hiçbiri
9) Uzun dönemde tam istihdam milli gelir düzeyini (veya potansiyel milli gelir
düzeyini) yansıtan fiyatlar genel düzeyi ekseninin şekli nasıldır?
a) Sağa yatık
b) Sola yatık
c) Orijinden çıkan doğru
d) Düz bir dikme
e) Yatay eksene paralel
10) Fiyatlar genel düzeyi ve milli gelir dengesi hangi koşulda gerçekleşmektedir?
a) Tasarruf = Yatırım
b) Toplam arz > Toplam talep
c) Toplam arz = Toplam talep
d) Toplam talep > Toplam arz
e) Tasarruf > Yatırım

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4)e, 5)c, 6)a, 7)b, 8)c, 9)a, 10)c
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4. MİLLİ GELİR III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Toplam Talepteki Değişimler Ve Uzun Dönem Dengesi
- Toplam Arzdaki Değişmeler Ve Uzun Dönem Dengesi
- Harcama Çarpanı
- Transfer Ödemeleri Çarpanı
- Vergi Çarpanı
- Çarpanın İşleyişi İle İlgili Gerekli Şartlar
- Hızlandıran
- Hızlandıranın İşleyişi İle İlgili Gerekli Şartlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ekonomide toplam talepte meydana gelen artışlar hangi nedenlerden
kaynaklanmaktadır?
2) Otonom yatırımların milli gelirde meydana getireceği artış ve azalışlara ne ad
verilmektedir?
3) Uyarılmış yatırımların milli gelirde meydana getireceği artış ve azalışlara ne ad
verilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Uzun dönemde toplam
talepte meydana gelen artış
ve azalışların milli gelir
üzerindeki etkisi hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
Toplam arzda uzun
dönemde meydana gelen
değişmelerin milli gelir
üzerindeki etkisini
kavrayabilmek
Otonom ve uyarılmış
yatırımların milli gelir
üzerindeki etkisinin
anlaşılması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Araştırarak

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Toplam talep



Enflasyonist Açık



Deflasyonist Açık



Toplam Arz



Harcama Çarpanı



Otonom Yatırım



Uyarılmış Yatırım



Hızlandıran
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Giriş
Not: Bu bölüm 3. bölümün devamıdır.
Fiyatlar genel düzeyi milli gelir ilişkisi toplam talepteki ve toplam arzdaki
değişimlerin uzun dönem dengeleri ile incelenecektir. Ayrıca milli denge düzeyindeki
değişimler harcama çarpanı, transfer ödemeleri çarpanı, vergi çarpanı, hızlandıran ile çarpan
ve hızlandıranın işleyiş şartları ele alınacak konu başlıklarıdır.
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4.1. Toplam Talepteki Değişimler ve Uzun Dönem Dengesi
Toplam talep eğrilerindeki kaymalar fiyatlar genel düzeyi ve milli gelir düzeyini
değiştirmektedir. Toplam talep fonksiyonundaki kaymalar fiyatlar genel düzeyini ve milli
gelir denge düzeyini aynı yönde etkilemektedir.

4.1.1. Toplam Talepteki Artış ve Uzun Dönem Dengesi
Bir ekonomide toplam talepte meydana gelen artış kamu ve yatırım harcamalarındaki
artış, ihraç mallarına olan talebin artması, geleceğe yönelik olumlu beklentilerden
kaynaklanabilir. Toplam talepteki bu artışlar toplam talep eğrisini sağa doğru kaydırarak
fiyatlar genel düzeyini ve milli gelir denge düzeyini değiştirmektedir (Şekil-16 ).

Şekil - 16
Makro ekonomik denge kısa dönemde toplam talep ile toplam arz eğrisinin kesiştiği E1
noktasında oluşmaktadır. E1 denge noktası aynı zamanda uzun dönem toplam arz eğrisi
üzerinde yer almaktadır. Bu duruma göre oluşan uzun dönem makro ekonomik dengede Y1
tam istihdam (potansiyel) denge düzeyini, P1 ise fiyatlar genel düzeyini göstermektedir.
Yukarıda da ifade edilen nedenlerden, örneğin kamu harcamalarındaki bir artıştan
dolayı toplam talep eğrisi sağa doğru artış yönünde kaydığında (AD2), denge noktası E2’de
oluşmaktadır. Bu yeni denge noktasına göre fiyatlar genel düzeyi P2 seviyesine, milli gelir
düzeyi ise Y2 seviyesine çıkmaktadır. Ancak Y1 milli gelir düzeyi tam (potansiyel) denge
düzeyi olduğundan dolayı, Y1 milli gelir düzeyinden sonra (atıl kapasite olmadığından) üretim
ve istihdamı arttırmak mümkün değildir. Bu nedenle Y1-Y2 arasındaki milli gelir artışı fiyatlar
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genel düzeyindeki artıştan kaynaklanan nominal milli gelir artışıdır ve enflasyonist açık
durumunu göstermektedir.
Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, üretim faktörlerinin (hammadde-ücret-makine-kira
gibi) fiyatlarının da artmasına neden olmakta ve üretim maliyetleri yükselmektedir. Maliyet
artışlarının üretimde yaratacağı azalma kısa dönem toplam arz eğrisini sola kaydırmakta ve bu
azalış milli gelir denge düzeyinin Y1 seviyesine kadar devam etmektedir. Bu durumda denge
noktası E2’den E3’e gelmekte, milli gelir denge düzeyi Y2’den Y1’e inerken fiyatlar genel
düzeyi de P2’den P3’e yükselmektedir.
Sonuç olarak, tam istihdam (potansiyel) milli gelir denge düzeyinde toplam talepte
artış yönünde sağa kayma, talep şoku etkisiyle fiyatlar genel düzeyini P1’den P2’ye çıkarırken,
daha sonra arz şoku etkisiyle fiyatlar genel düzeyi bir kez daha P2’den P3’e yükselmektedir.

4.1.2. Toplam Talepteki Azalış ve Uzun Dönem Dengesi
Bir ekonomide, toplam talepte meydana gelen azalma, kamu ve yatırım
harcamalarındaki azalma, ihraç mallarına olan talebin azalması, vergilerdeki artışlar ile
geleceğe yönelik beklentilerdeki kötümserlikten kaynaklanabilir. Toplam talepteki bu azalma
toplam talep eğrisini sola doğru kaydırarak fiyatlar genel düzeyinin ve milli gelir denge
düzeyini değiştirmektedir (Şekil -17).

Şekil - 17
Şekil- 17’de de ifade edildiği üzere uzun dönem makro ekonomik denge E1 noktasında
gerçekleşmektedir. Bu durumda tam istihdam (potansiyel) milli gelir Y1 fiyatlar genel düzeyi
ise P1 seviyesindedir.
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İhraç mallarına olan talebin azalması veya vergilerdeki bir artıştan dolayı toplam
talepte meydana gelen azalma (AD2) sonucu denge noktası E2’de oluşmaktadır. Bu yeni
denge noktasında fiyatlar genel düzeyi P2 seviyesine, milli gelir düzeyi ise Y2 seviyesine
düşmektedir. Y2 milli gelir düzeyi tam istihdam (potansiyel) milli gelir düzeyinin altında
kalmakta ve ekonomide Y2 – Y1 kadarlık bir deflasyonist açık durumu oluşmaktadır.
Ekonomide deflasyonist açık oluştuğunda fiyatlar genel düzeyinde görülen düşüşler,
üretim faktörleri (hammadde-ücret-makine-kira) fiyatlarını da aşağıya doğru indirebilecektir.
Ancak burada ifade edilmesi gereken, bu sürecin fiyatlara uygun bir zaman sürecinde olmayıp
daha gecikmeli olarak ortaya çıkacağı gerçeğidir. Özellikle ücretler deflasyon sürecinde,
enflasyonda olduğu hızda değişim göstermemektedir. Ücretlerin düşme eğiliminin yavaş
olması, o ekonomide işsizlik oranını arttırmaktadır.
Ancak fiyatlar genel düzeyinde düşüşlerin gecikmeli de olsa üretim faktörleri
fiyatlarını da düşüreceğinden maliyetleri azaltacaktır. Düşük maliyet üreticileri üretimlerini
arttırmaya yönlendirirken kısa dönem toplam arz eğrisini artış yönünde sağa kaydırmaktadır.
Bu durum milli gelir düzeyini Y2 seviyesinden, tam istihdam (potansiyel) milli gelir denge
düzeyi Y1 seviyesine getirmektedir. Böylece kısa dönem arz eğrisinin AS1’den AS2’ye
gelmesi dengeyi E2’den E3’e getirmekte ve fiyatlar genel düzeyi de P2’den P3’e düşmektedir.
Sonuç olarak tam istihdam (potansiyel) milli gelir denge düzeyinde toplam talepte
azalış yönünde sola doğru kayma, talep şoku etkisiyle P1’den P2’ye düşürürken düşük
fiyatların etkilediği maliyet azalışlarının yarattığı arz artışları ekonomiyi tekrardan tam
istihdam (potansiyel) milli gelir düzeyine taşımaktadır. Ortaya çıkan arz şoku etkisiyle fiyatlar
genel düzeyi bir kez daha P2’den P3 seviyesine inmektedir.

4.2. Toplam Arzdaki Değişmeler ve Uzun Dönem Dengesi
Toplam arz eğrisindeki kaymalar, fiyatlar genel düzeyini ve milli gelir düzeyini
değiştirmektedir. Toplam arz fonksiyonundaki kaymalar fiyatlar genel düzeyini ve milli gelir
denge düzeyini ters yönlü olarak etkilemektedir. Yani biri artarken diğeri azalmaktadır. Bir
önceki konuda da incelendiği üzere ekonomide toplam talepte meydana gelen artış ve
azalışlar sonucu ortaya çıkan enflasyonist ve deflasyonist açıklar uyum mekanizmaları ile
yeniden tam istihdam (potansiyel) milli gelire ulaşılmayı mümkün kılmaktadır. Bu durumda
uzun dönemde ekonomi tam istihdam (potansiyel) milli gelir düzeyine ulaştığından, toplam
talepteki değişim sadece fiyatlar genel düzeyini değiştirmektedir.
Toplam arz eğrisi uzun dönemde dikeydir. Uzun dönemde ekonomide fiyatlar esnektir
ve üretim kapasitesindeki artış (maliyetleri düşürmek, vergi yükünün azaltılması, nüfus artışı
gibi) uzun dönem toplam arz eğrisini sağa doğru kaydırır (Şekil -18).
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Şekil - 18
Şekilde görüleceği üzere toplam talebin değişmediği varsayımı altında toplam arzın
UAS1’den UAS2’ye doğru artış yönünde sağa kayması sonucu denge noktası E1’den E2’ye
gelmektedir. Bu durumda tam istihdam (potansiyel) milli gelir denge düzeyi Y1’den Y2’ye
yükselirken fiyatlar genel düzeyi P1’den P2 seviyesine inmektedir.
Sonuç olarak, toplam arz eğrisinin sağa kayması hem milli geliri arttırdığı hem de
fiyatlar genel düzeyinin düşmesine neden olduğu için arzu edilen bir durumdur. Toplam arzı
arttırmak için uygulanan politikalar “Arz Yanlı İktisat Politikaları” uygulamalarıdır.

4.3. Milli Gelir Denge Düzeyinin Değişmesi
4.3.1. Harcama Çarpanı
Bilindiği üzere yatırımlar faiz oranı, milli gelirdeki değişimler, teknoloji, geleceğe
ilişkin beklentiler, üretim faktörlerinin fiyatları gibi unsurlara göre değişebilmektedir. Bir
ekonomide yatırımlar arttıkça milli gelir de artmaktadır.
Çarpan, otonom yatırımlardaki bir değişikliğin milli gelirde meydana getireceği artış
veya azalışlardır. Milli gelir düzeyindeki değişmenin otonom harcamalardaki değişmeye oranı
çarpan katsayısı olarak ifade edilmektedir.
Çarpan, harcamalar ile gelir artışları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Örneğin A’nın
harcamalarını arttırması B’nin gelirini arttırmaktadır. B’nin harcamaları da C’nin gelirini
arttırmaktadır. Böylece elde edilen gelir harcandığında başkalarının gelirini arttırmaktadır.
Her aşamada gerçekleşen harcama artışı milli gelir üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin
memura verilen ek zam (devletin otonom harcamalarındaki artış) memurun gelirini
arttırdığından memur daha fazla harcama yapmakta, alış veriş yaptığı işyerlerinin gelirini
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arttırmaktadır. O işyerleri de daha fazla üretim yapmak için harcama yapmakta, bu durum
milli gelirde daha büyük artışa neden olmaktadır. Yani yatırım harcamalarında bir değişme
meydana geldiği zaman milli gelir, yatırım harcamalarındaki değişme değeri ile çarpan
katsayısı adı verilen sayının çarpımı büyüklüğünde değişmektedir. Formülü,
Y= k. I

şeklindedir.

Y : Milli Gelir düzeyinde değişme
I : Yatırım harcamalarındaki değişme
k : Çarpan katsayısı
Buna göre yatırım harcamaları I kadar değiştiğinde, I ile k katsayısının çarpımının
değeri kadar milli gelir değişmektedir. (Y). Bir örnekle açıklamak istersek, otonom yatırım
harcamalarında 1 trilyonluk artış olsun, k katsayısının değeri 4 ise milli gelirdeki artış
Y = 4 . 1 trilyon
Y = 4 trilyon olacaktır.
Buna göre bir otonom harcama milli gelirde kendisinden fazla bir artışa neden
olmaktadır.
k ile gösterilen yatırım çarpanının nasıl elde edildiği aşağıda gösterilmiştir. Bilindiği
gibi milli gelir C (Tüketim) ve I (Yatırım)’dan oluşmaktadır
Y=C + I
Buna göre milli gelirdeki artış (Y), C ve I’daki artıştan kaynaklanır.
Y = C + I
I = Y – C

bulunur.

Y = k . I

formülünde I yerine (Y-C) konulursa

Y = k . (Y-C) olur.
Y
k= ----------Y - C

Pay ve paydayı Y’ye bölersek
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Y
--------Y
k= -------------------Y
C
------- -- ------Y
Y

1
k= --------------C
1 - ------Y
C
-------Y

1
k= ---------1-c

bulunur.

marjinal tüketim eğilimini (c) göstermekte olup

olarak yazılır

Buna göre I kadarlık bir otonom yatırımın kendisinin ne kadar katı milli gelir artışına
neden olduğunu ifade eden çarpan katsayısıdır. Marjinal tüketim eğiliminin çarpan
katsayısının büyüklüğü üzerindeki etkisini rakamla ifade edersek, Marjinal tüketim eğilimi c=
8/10 ise çarpan katsayısının değeri ne olacaktır?

1
k= --------1-c

1
k= --------------8
1 - ----10

1
k= ----------8
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-----10

10
k= --------2
k= 5 olacaktır.
Yine k=5 iken 60 trilyonluk bir yatırımın milli gelirde ne kadarlık bir artışa neden
olduğunu hesaplayalım.
Y = k. I
Y = 5.60
Y = 300 trilyon
Burada marjinal tüketim eğilimi 0,8 iken 60 trilyonluk bir yatırımın milli gelirde 300
trilyonluk bir artışa neden olduğu görülmektedir. Buna göre bir ekonomide marjinal tüketim
eğilimi ne denli yüksek olursa yatırım artışları milli gelirde o kadar büyük artışlara neden
olur.Çarpanın grafik ile ifadesi Şekil - 19'da gösterilmektedir.

Şekil - 19

Şekilde görüldüğü gibi otonom yatırımlardaki 60 trilyonluk bir artış denge milli gelir
düzeyini E noktasından E1 noktasına taşımakta, milli gelir düzeyi 300 trilyon artarak 500
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trilyondan 800 trilyona çıkarmaktadır. Böylece otonom yatırımlardaki bir artış kendisinden
çok daha fazla bir milli gelir artışına neden olmaktadır.
Çarpan katsayısını marjinal tasarruf eğilimi (s) ile de ifade etmek mümkündür. Bir
ekonomide marjinal tüketim eğilimi (c) ile marjinal tasarruf eğiliminin (s) toplamı 1e eşittir.
Yani,
c + s = 1 buradan
s=1-c
1
k= --------1-c
ifadesinde (1 - c) yerine s yazılabilir.
1
k= -----s

elde edilmektedir.

Formüle göre çarpan katsayısı marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olmaktadır. Bir
ekonomide marjinal tasarruf eğilimi ne kadar küçükse yatırım artışları milli gelirde o kadar
büyük artışlara neden olmaktadır.

4.3.2. Transfer Ödemeleri Çarpanı
Bir ekonomide devletin düşük gelir düzeyine sahip (dul ve yetimler, kimsesizler,
öğrenciler, işsizlik primi vb.) vatandaşlara yaptığı yardımlara transfer ödemeleri denir.
Transfer ödemelerindeki değişimlerin milli gelirde meydana getireceği değişimlere transfer
ödemeleri çarpanı denir.
Transfer ödemeleri çarpanı, transfer ödemelerindeki bir liralık bir değişimin milli gelir
düzeyinde kaç liralık bir değişmeye yol açacağını göstermektedir. Devletin transfer ödemeleri
için gerekli olan kaynağı borçlanma yolu ile sağladığı varsayımı altında transfer
ödemelerinden yararlananlar, ellerine geçen gelirin tümünü harcamamakta bir kısmını tasarruf
etmektedirler. Devletin belirli bir dönemde yaptığı transfer ödemeleri ∆TÖ olsun. ∆TÖ
kadarlık transfer ödemelerinin sadece belli bir kısmı, bu ödemelerden yararlanan bireylerin
marjinal tüketim eğilimlerine bağlı olarak harcama şeklinde ekonomiye çıkacaktır. Buna göre
marjinal tüketim eğilimi (c) ve transfer ödemeleri de ∆TÖ ise toplam harcamalardaki artış
c. ∆TÖ kadar olacaktır. Bunu (c. ∆TÖ) çarpan formülünde değerlendirdiğimizde, transfer
ödemeleri çarpanı elde edilir.

100

Görüldüğü üzere transfer ödemeleri çarpanı harcama çarpanından daha düşüktür.
c
1
---------- ˂ -------1–c
1-c
Transfer ödemeleri çarpanının harcama çarpanından daha küçük olmasının nedeni
transfer ödemelerinde değişmenin planlanan harcama üzerindeki etkisinden küçük olmasıdır.
Çünkü bu ödemelerden yararlananlar gelirinin tümünü değil, marjinal tüketim meyline bağlı
olarak bir kısmını harcamaktadır. Yani transfer ödemelerinde bir liralık artış olduğunda
planlanan harcama söz konusu artışın marjinal tüketim eğilimine uyan kısmı kadar ve
dolayısıyla da bir liradan az artmaktadır. (0<c<1) Örneğin marjinal tüketim eğilimi c= 0,8 ise
marjinal tasarruf eğilimi s=0,2’dir. Bu durumda emekli maaşları bir lira arttırıldığında tüketim
yani planlanan harcama 0,80 lira artarken, tasarruf da 0.2 lira artacaktır.

4.3.3. Vergi Çarpanı
Devlet harcamalarının iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi borçlanma,
diğeri ise vergilerdir. Borçlanma yolu ile yapılan harcamalarda meydana gelen değişmenin
milli gelir üzerine etkisi transfer ödemeleri çarpanı başlığı altında incelenmiştir. Vergilerdeki
değişmenin milli gelir düzeyinde yarattığı değişmelere de vergi çarpanı denir. Vergi çarpanı
vergideki bir liralık bir değişmenin, milli gelir düzeyinde kaç liralık bir değişmeye yol
açacağını göstermektedir.
Vergi çarpanı transfer ödemeleri çarpanına benzemekle birlikte, vergi çarpanı transfer
ödemeleri çarpanının negatif işaretlisidir. Çünkü transfer ödemeleri gibi milli geliri arttırıcı
değil, azaltıcı yönde etki etmektedir. Benzerlik göstermesinin nedeni bireylerin vergi olarak
ödedikleri parayı devlete vermediklerinde, tamamını olmasa da marjinal tüketim eğilimine
göre bir kısmını harcıyor olacaklarıdır. Buna göre devletin vergi alması, halkın harcanabilir
gelir düzeyini azaltacağından toplam harcamaların azalmasına neden olacaktır.
Böylece vergi çarpanının eksi (-) işareti vergi ile milli gelir düzeyinin ters yönlü
değiştiğini göstermektedir. Örneğin, vergilerin artması planlanan toplam harcamaları
azaltmakta, bu da milli gelir düzeyini azaltmaktadır. Vergi çarpanı,
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∆T kadarlık verginin milli gelir düzeyi üzerindeki etkisi ise

olmaktadır.
Milli gelir ile vergiler arasındaki ters orantılı ilişki nedeniyle, bir ekonomide ∆T kadar
vergi alındığında, vergi çarpanının etkisiyle milli gelirdeki azalma vergi gelirinden daha
büyük oranda olmaktadır.

4.3.4. Çarpanın İşleyişi ile İlgili Gerekli Şartlar
Çarpanın işleyişini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Çünkü çarpan milli gelirde
yarattığı artış etkisini her ortamda etkin bir biçimde göstermemektedir. Çarpan
mekanizmasının etkin biçimde çalışabilmesi için toplumların arz fonksiyonunun sonsuz
esnekliğe sahip olması yani ekonomide çalışmaya hazır işgücü ile kullanılmaya hazır atıl
sermaye malı bulunması gerekmektedir. Ayrıca emek, kapasite ve döviz yetersizlikleri gibi
darboğazlar ile karşılaşılmamalıdır.
Bu koşullar doğrultusunda çarpanın etkin olarak çalıştığı ekonomiler, gelişmiş ancak
durgunluğun yaşandığı ülkelerdir. Bu tür ekonomik yapıya sahip ülkelerde yeni bir
harcamanın yaratacağı etki durgunluktan kurtulmayı sağlayabilecektir. Çünkü böyle
ekonomilerde atıl işgücü ve atıl kapasite vardır ve emek, döviz yetersizliği gibi darboğazlar
söz konusu olmamaktadır.
Buna göre çarpanın etkisini belirleyecek olan ekonominin içinde bulunduğu
koşullardır. Aynı zamanda üretim faktörleri homojen değilse ve üretim sabit verim şartlarına
göre yapılmıyorsa yatırımlardaki artış fiyat artışlarına sebep olabilir. Bu yüzden çarpanın reel
etkisinin belirlenmesinde milli gelirdeki artışla fiyatlar genel düzeyindeki artışlar birlikte
izlenmelidir.
Diğer yandan gelirin elde edildiği bölge ile harcandığı bölgenin farklı olması
durumunda çarpanın etkisini göstermesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır.
Çarpanın işleyişinde marjinal tüketim eğilimi sabit kabul edilmiştir. Ancak toplumda
gelir gruplarına göre marjinal tüketim eğilimi değişebilir. Bu nedenle yatırımların hangi
sosyal sınıfın gelirlerini arttıracağı dikkate alınarak, çarpanın etkisi buna göre belirlenmelidir.
Çarpan etkisini az gelişmiş ülkeler açısından ele aldığımızda marjinal tüketim
eğiliminin bu tür ülkelerde daha büyük olduğunu görürüz. Ancak oluşturulan gelirden tüketim
meyli düşük zengin kesimin yararlanması, tarımsal yani yıllık ve mevsimlik harcamaların
yoğun olması, ithal eğiliminin olması çarpan etkisini hafifletmektedir. Ayrıca bu tip ülkelerde
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dolayısıyla ekonomilerde çeşitli ekonomik darboğazların varlığı çarpan mekanizmanın
işleyişini engellemektedir.

4.3.5. Hızlandıran
Ekonomide gelir düzeyi yükselirse ya da başka nedenlerle tüketim düzeyi yükselirse
ve atıl kapasite yoksa, artan tüketim malı talebini karşılayabilmek için yatırımlar artmaktadır.
Ekonomide atıl kapasite olmaması yani tam kapasite ile çalışılması, talepte meydana gelen
artışı karşılamak için yeni yatırımların yapılmasını gerektirmektedir. Bunlara uyarılmış
yatırımlar denilmektedir. Buna göre tüketim malları talebindeki artışın, uyarılmış yatırım
talebine etkisine hızlandırma etkisi, bunu belirleyen katsayıya da hızlandıran adı
verilmektedir.
Hızlandıran katsayısı tüketimdeki değişikliğin kendisinin kaç katı uyarılmış yatırım
harcamasına yol açtığını göstermektedir. Burada karşılıklı bir etki söz konusudur. Yatırımlar
arttıkça tüketim harcamaları artmakta, artan tüketim harcamaları da tekrar yatırımları
uyarmaktadır. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli nokta, hızlandıran yatırımların artışı
yönünde de azalışı yönünde de sonuç verebilir. Çünkü tüketim mallarındaki talep yavaşlaması
yatırımları azaltıcı etkiye sahiptir. Hızlandıran ilkesinde zaman önemli bir faktördür. Çünkü
hızlandıranda önemli olan sadece tüketim miktarındaki değişim değil bir dönemden diğerine
tüketim artışının (veya azalışının) yatırım malları talebini arttıracağı (veya azaltacağı)
hususudur. Bilindiği üzere tüketim hemen gerçekleşirken üretimin gerçekleşmesi belli bir
zamanı gerektirmektedir. Bu nedenle tüketimin gerçekleştiği dönem çoğu kez üretimin
gerçekleştiği dönem ile çakışmamaktadır. Böylece t cari dönemindeki yatırımlar bir dönem
öncesine (t - 1) göre tüketim miktarında meydana gelen değişikliğin t dönemindeki yatırım
harcamasına etkisini yansıtmaktadır. Yatırım fonksiyonunun yalın ifadesi I = f (C) ise zaman
faktörü göz önüne alındığında
It = f (Ct - Ct-1)

olarak yazılabilir.

Bunu hızlandıran katsayısı ile ifade etmek istediğimizde, tüketimde bir dönemden
diğer döneme meydana gelen değişikliğin uyarılmış yatırımı kaç defa büyüteceğini veya
küçülteceğini gösteren katsayıya  diyecek olursak,
It =  (Ct - Ct-1)
It
 = ---------------(Ct - Ct-1)

yazılabilir.

Buradaki  hızlandıran katsayısıdır. Böylece hızlandıran tüketim malları talep
değişmesiyle yatırımlar arasında ilişki kuran bir katsayıdır.

103

4.3.6. Hızlandıranın İşleyişi İle İlgili Gerekli Şartlar
Hızlandıran mekanizmasının işleyebilmesi için de bazı şartların bulunması
gerekmektedir. Hızlandıranın başarıya ulaşabilmesi için işletmelerin boş kapasitelerinin
olmaması yani tam istihdamın olması tüm kaynakların kullanılması gerekliliği bulunmaktadır.
Otonom yatırımlar, talepten bağımsız olduğundan hızlandıran bu tür yatırımlara
uygulanmayıp uyarılmış yatırımlara uygulanmaktadır. Ayrıca hızlandıran etkisi yatırım
malları ile makinelerin stok edilmesi halinde azalmaktadır.
Ayrıca tüketim harcamalarının uyarılmış yatırımları etkileyebilmesi için sanayinin
gelişmiş olması gerekmektedir. İlkel ve emek-yoğun endüstrilerde yani gelişmekte olan
ekonomilerde hızlandıran etkili olamamaktadır. Etkili olabilmesi için yatırım sırasında ihtiyaç
duyulan üretim kaynaklarının sağlanmasında darboğaz bulunmaması gerekmektedir.
Hızlandıranın verimli çalışması sadece gelir ve tüketim harcaması değişmelerine karşı
değil, aynı zamanda fiyatlar, dış ticaret rejimi ve döviz fiyatları gibi birçok öteki faktörlere
karşı da duyarlıdır.
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Uygulamalar
- Bir ekonomide uzun dönemde toplam talepteki azalma fiyatlar genel düzeyinde ve
milli gelirde nasıl bir etki yaratmaktadır?
- Bir ekonomide çarpan analizine göre marjinal tasarruf eğilimi ne kadar küçük ise
yatırım harcamaları milli geliri nasıl etkilemektedir?
- Hızlandıran ilkesine göre ekonomide gelir ve talepte meydana gelen artışa bağlı
yatırım artışını sağlayacak kriter nedir?
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Uygulama Soruları
1) Ekonomide uzun dönemde toplam talepteki azalma sonucu oluşan durum ne ile
ifade edilmektedir?
2) Devletin transfer ödemelerindeki değişmelerin milli gelirde meydana getireceği
değişimlere ne denilmektedir?
3) Hızlandıran
uygulanamamaktadır?

hangi

ülke

ekonomilerinde

uygulanabilmekte,

hangilerinde
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplam talep fonksiyonundaki kaymalar fiyatlar genel düzeyini ve milli gelir denge
düzeyini aynı yönde etkilemektedir. Bir ekonomide toplam talepte meydana gelen artış kamu
ve yatırım harcamalarındaki artış, ihraç mallarına olan talebin artması, geleceğe yönelik
olumlu beklentilerden kaynaklanabilir. Toplam talepteki artışın yarattığı milli gelir artışı
fiyatlar genel düzeyindeki artıştan kaynaklanan nominal milli gelir artışıdır ve enflasyonist
açığa neden olmaktadır.
Bir ekonomide, toplam talepte meydana gelen azalma, kamu ve yatırım
harcamalarındaki azalma, ihraç mallarına olan talebin azalması, vergilerdeki artışlar ile
geleceğe yönelik beklentilerdeki kötümserlikten kaynaklanabilir. Toplam talepteki azalma
fiyatları düşürmekte bunun sonucunda da milli gelir düzeyi tam istihdam (potansiyel) milli
gelir düzeyinin altında kalarak ekonomide deflasyonist açık durumu oluşmaktadır.
Toplam arz fonksiyonundaki kaymalar fiyatlar genel düzeyini ve milli gelir denge
düzeyini ters yönlü olarak etkilemektedir. Toplam arzın artması hem milli geliri arttırdığı hem
de fiyatlar genel düzeyinin düşmesine neden olduğu için arzu edilen bir durumdur. Toplam
arzı arttırmak için uygulanan politikalar “Arz Yanlı İktisat Politikaları” uygulamalarıdır.
Harcama Çarpanı otonom yatırımlardaki bir değişikliğin milli gelirde meydana
getireceği artış veya azalışlardır. bir otonom harcama milli gelirde kendisinden fazla bir artışa
neden olmaktadır. Transfer ödemeleri çarpanı, transfer ödemelerindeki bir liralık bir
değişimin milli gelir düzeyinde kaç liralık bir değişmeye yol açacağını göstermektedir.
Vergilerdeki değişmenin milli gelir düzeyinde yarattığı değişmelere de vergi çarpanı denir.
Çarpanın işleyişini etkileyen çeşitli faktörler, arz fonksiyonunun sonsuz esnekliğe
sahip olması, darboğazların olmaması, gelişmiş ancak durgunluğun yaşandığı ülkelerin
olmasıdır.
Tüketim malları talebindeki artışın, uyarılmış yatırım talebine etkisine hızlandırma
etkisi, bunu belirleyen katsayıya da hızlandıran adı verilmektedir. Hızlandıran katsayısı
tüketimdeki değişikliğin kendisinin kaç katı uyarılmış yatırım harcamasına yol açtığını
göstermektedir
Hızlandıranın işleyişini etkileyen çeşitli faktörler, işletmelerin boş kapasitelerinin
olmaması, uyarılmış yatırımlara uygulanması, sanayinin gelişmiş olması gerekmektedir.
Hızlandıranın verimli çalışması sadece gelir ve tüketim harcaması değişmelerine karşı değil
aynı zamanda fiyatlar, dış ticaret rejimi ve döviz fiyatları gibi birçok öteki faktörlere karşı da
duyarlıdır.
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Bölüm Soruları
1) Toplam arzı arttırmak için uygulanan politikalara ne ad verilmektedir?
a) Rasyonel beklentiler
b) Arz yanlı iktisat politikaları
c) Monetarist yaklaşım
d) Paracı yaklaşım
e) Merkantilist yaklaşım
2) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide toplam talepte artış sağlamamaktadır?
a) Kamu harcamalarındaki artış
b) Yatırım harcamalarındaki artış
c) İhraç mallarına olan talep artışı
d) İthal mallarına olan talep artışı
e) Geleceğe yönelik olumlu beklenti
3) Aşağıdakilerden hangi yatırım çarpan mekanizmasını ifade etmektedir?
a) Uyarılmış yatırım
b) Brüt yatırım
c) Reel yatırım
d) Otonom yatırım
e) Mali yatırım
4) Toplam arz fonksiyonundaki kaymalar fiyatlar genel düzeyini ve milli gelir denge
düzeyini nasıl etkilemektedir?
a) Ters orantılı olarak
b) Doğru orantılı olarak
c) Arttırarak
d) d Azaltarak
e) Herhangi bir etkisi yoktur.
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5) Devletin düşük gelir düzeyine sahip (dul ve yetimler, kimsesizler, öğrenciler,
işsizlik primi vb.) vatandaşlara yaptığı yardımlara ne denir?
a) Cari ödemeler
b) SSK ödemeleri
c) Bağkur ödemeleri
d) İşsizlik ödeneği
e) Transfer ödemeleri
6) Uyarılmış yatırımlardaki bir değişimin milli gelirde meydana getireceği artış ve
azalışlara ne denilmektedir?
a) Hızlandıran
b) Çarpan
c) Ortalama yatırım eğilimi
d) Marjinal yatırım eğilimi
e) Ortalama tasarruf eğilimi
7) Devletin vergi alması, halkın hangi gelir düzeyini azaltmaktadır?
a) Kişisel gelir
b) Kişi başına milli gelir
c) Harcanabilir gelir
d) Kullanılabilir gelir
e) Reel gelir
8) Deflasyon sürecinde ücretlerin düşme eğiliminin yavaş olması, o ekonomide neyi
arttırmaktadır?
a) İşsizlik
b) Hammadde
c) Makine
d) Kira
e) Maliyet
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9) Tüketim malları talebindeki değişmelerle yatırım talebi arasındaki ilişki biçimi
olarak da ele alınabilecek olan ve yatırımlarla ilgili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Çarpan ilkesi
b) Hızlandıran ilkesi
c) Otonom yatırım
d) Uyarılmış yatırım
e) Reel çıktı ilkesi
10) Hangi ekonomilerde hızlandıran etkili olamamaktadır?
a) Az gelişmiş ülkelerde
b) Zengin ülkelerde
c) Gelişmiş lkelerde
d) Gelişmekte olan ülkelerde
e) Fakir ülkelerde

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)a, 5)e, 6)a, 7)c, 8)a, 9)b, 10)d
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5. MİLLİ GELİR IV
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Fiyatlar Genel Düzeyindeki Değişimlerin Toplam Talep Üzerindeki Etkisi
- Tasarruf Paradoksu
- Tam İstihdam Ve Milli Gelir Düzeyi
- Devlet Harcamaları Ve Milli Gelir Düzeyi
- Dış Ticaret Ve Milli Gelir Düzeyi
- Faiz Oranı Ve Milli Gelir İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fiyatlar genel düzeyinin değişmediği durumda toplam harcamalardaki artış milli
geliri nasıl etkilemektedir?
2) Ekonomiyi tam istihdam düzeyine taşıyan potansiyel harcama düzeyi ile fiili
harcama düzeyi arasındaki fark ne olarak ifade edilmektedir?
3) Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ticareti milli geliri nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Fiyatlar genel düzeyindeki
değişimlerin toplam
harcamaları değiştirdiği
bunun da milli geliri
etkilediğinin kavranması.
Ekonominin tam istihdam
milli gelir düzeyini
aşmasının enflasyonist
açığa, ulaşamamasının da
deflasyonist açığa neden
olduğunun anlaşılması
Bir ekonomide ihracatın
toplam talebi artırrak milli
geliri arttırdığı, ithalatın ise
toplam talebi azaltıcı etkisi
nedeniyle milli geliri
azalttığının kavranması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Araştırarak

Araştırarak

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Tasarruf Paradoksu



Bütçe gelirleri



Bütçe Giderleri



Yatırım Harcamaları



Transfer Harcamaları



Vergi



İhtalat



İhracat
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Giriş
Not: Bu bölüm 4. bölümün devamıdır.
Fiyatlarda meydana gelebilecek bir değişmenin toplam talep ve toplam harcama
üzerinde nasıl bir etki yapacağı sabit fiyatlar-çarpan etkisi, değişken fiyatlar-çarpan etkisi ile
incelenmiş olup bireylerin çeşitli nedenlerle yapmış oldukları tasarruf artışlarının milli gelir
düzeyinde azalmalara yol açabildiğini açıklayan tasarruf paradoksunu, enflasyonist ve
deflasyonist açık ile devletin borçlanma ve vergiler yoluyla yaptığı harcamaların milli gelire
etkisini ve dış ticaretin milli gelir etkisi ile faiz oranının milli gelire etkisi ele alınacaktır.
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5.1. Fiyat Genel Düzeyindeki Değişimlerin Toplam Talep Üzerine
Etkileri
Çarpan analizinde, fiyatların sabit olduğu varsayımı altında toplam harcamalardaki
etki incelenmiştir. Oysaki fiyatlarda meydana gelebilecek bir değişmenin toplam talep ve
toplam harcama üzerinde nasıl bir etki yapacağı ekonomi açısından önemlidir. Çünkü fiyatlar
genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış, bireylerin satın alma gücünü azaltacak bu da
harcamalarını kısmalarına neden olacaktır. Tüketim harcamalarının azalması milli gelir
düzeyinde düşmeye sebep olacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde görülecek bir düşme ise tam
tersi bir etki yaratacaktır.

5.1.1. Sabit Fiyatlar Genel Düzeyi – Çarpan Etkisi
Fiyatlar sabit olduğu varsayımı altında toplam harcamalarda meydana gelen bir
değişme toplam talepte de değişime neden olmakta ve toplam talep eğrisini kaydırmaktadır.
Bilindiği gibi çarpan analizinde, otonom yatırımlarda meydana gelen bir artışın toplam
harcamaları arttırdığı bunun da milli gelir denge düzeyini yükselttiği ifade edilmiştir. Bu
durumda fiyatların değişmediği kabul edildiğinde, toplam harcamalardaki artış toplam talep
eğrisini artış yönünde sağa kaydırmakta ve milli gelir denge düzeyini yükseltmektedir. Tersi
durumda yani toplam harcamalardaki azalma, toplam talep eğrisini sola kaydırmaktadır (Şekil
-20).
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Şekil - 20
Şekilde fiyat sabit olduğundan yatay eksene paralel olup, aynı zamanda toplam arz
eğrisidir. Çünkü firmalar cari fiyattan mallarını arz etmektedir. Kısa dönemde atıl kapasitenin
bulunduğu durumda talep artışı karşısında üretimi arttırmak mümkün olduğundan toplam arz
eğrisi sonsuz esnektir. Buna göre firmalar piyasada geçerli fiyatı kabullenmekte olup, milli
gelirdeki değişmeler fiyatı etkilememektedir.

5.1.2. Değişken Fiyatlar Genel Düzeyi - Çarpan Etkisi
Toplam arz eğrisi sabit olmayıp pozitif eğimli bir hal almışsa, toplam arzdaki
yükselme milli gelir düzeyini arttırırken fiyatlar genel düzeyini de yükseltmektedir. Fiyatlar
genel düzeyindeki artış, bireylerin satın alma gücünü azalttığından toplam harcamalar da
azalacaktır. Toplam harcamalardaki azalma milli gelir düzeyinin düşmesine neden olmaktadır
(Şekil- 21).
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Şekil - 21
Şekilde görüldüğü üzere fiyatlar genel düzeyi değişken olduğunda fiyatlar P 1’den
P2’ye çıkarken, yeni denge noktası E1’den E2’ye gelirken milli gelir düzeyi de Y1’den Y2’ye
yükselmektedir. Böylece toplam talepteki artışın milli geliri arttırıcı etkisinin bir kısmı fiyatlar
genel düzeyindeki artış sonucu yok olmaktadır. Bu durumda eğer toplam arz eğrisi pozitif
eğimli ise fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu duruma göre çarpan etkisi daha düşük
olmaktadır.
Sonuç olarak toplam harcamalardaki artış ve azalışlar bir yandan çarpan etkisi ile milli
geliri arttırıp azaltırken, toplam harcamalardaki değişmeler de fiyatlar genel düzeyindeki
artışlardan etkilenmektedir. Özetle, toplam harcamalardaki artışın milli gelir düzeyinde ne
kadarlık artış yaratacağını çarpan belirlerken fiyatlar genel düzeyindeki artışlar da toplam
harcamaları azaltarak çarpan etkisini daha düşük düzeyde tutmaktadır.
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5.2. Tasarruf Paradoksu
Bir ekonomide bireylerin çeşitli nedenlerle (refah seviyesini yükseltme, gelecekteki
zor günlere hazırlık gibi) yapmış oldukları tasarruf artışlarının milli gelir düzeyinde
azalmalara yol açabildiğini açıklayan kavramdır.
Daha fazla tasarruf yapmayı planlamak aynı zamanda daha az tüketmeyi planlamak
anlamına gelmekte ve sonuçta harcamalarda meydana gelen azalma gelirin de azalmasına
neden olmaktadır (Şekil - 22).

Şekil - 22
Şekilde S’den S1’e yönelik tasarruf artışı yatırıma dönüşmediğinden milli gelir denge
düzeyini Y1’den Y2’ye azaltmaktadır. Yani tasarruflardaki ΔS kadarlık artış milli gelirde ΔY
kadarlık bir azalmaya yol açmaktadır.
Tasarruf artışının harcamalarda ve tüketimde yarattığı azalma ekonomide üretim
düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. Buna göre artan tasarruflar yatırıma dönüştürülürse
her hangi bir sorun çıkmamakta fakat tasarrufların yatırıma dönüşmemesi milli gelir
düzeyinde azalmalara neden olmaktadır.
Böylece tasarruf paradoksu kişilerin daha fazla tasarruf yapmalarının yararlı olduğu
yargısı ile ilgili çelişkili bir durumu ifade etmektedir.
Bireysel açıdan ele alındığında doğru olan bu hususun ekonominin bütünü ele
alındığında, artan tasarruflar karşısında tüketim ve harcama düzeyinde görülen azalmaların
ekonomiyi durgunluğa götürdüğü ve milli geliri azalttığı sonucunu ortaya çıkmaktadır.
Görülmektedir ki bireylerin yapacağı tasarruf artışının refah düzeyini arttıracağı görüşü ile
çelişmektedir. Zira artan tasarruflar karşısında yatırımlar artmaz ise beklenen sonucun tam
tersi bir durum ile karşılaşılmaktadır.
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5.3. Tam İstihdam ve Milli Gelir Düzeyi
5.3.1. Enflasyonist Açık
Enflasyonist ve deflasyonist açık, ekonominin tam istihdam denge milli gelir düzeyini
aşması veya ulaşamaması durumlarını ifade etmede kullanılan kavramlardır.
Enflasyonist açık: Çarpan analizinde, bir otonom harcamanın milli gelirde
kendisinden fazla bir artışa neden olduğu ifade edilmişti. Başka bir ifade ile yatırım artışına
neden olmaktadır. Ancak bu artış tam istihdama ulaşıncaya kadar reel olarak, bu noktadan
sonra nominal olarak artmaktadır. Yani ekonomide fiyatlar genel seviyesi yükselmekte buna
karşın reel olarak mal ve hizmet miktarı artmamaktadır. Bu durumda reel olarak artmayan mal
ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması enflasyonist baskıyı ortaya çıkarmaktadır.
Durumu şekil yardımı ile açıklayalım (Şekil - 23).

Şekil – 23
Şekilde milli gelir Y1 seviyesinde dengeye gelmiş olup nominal denge seviyesini
göstermektedir. Çünkü bu denge seviyesinde OY1 büyüklüğünde bir nominal milli gelir söz
konusudur. Buradaki milli gelir artışı üretim ve gelir artışından olmayıp fiyatlar genel
düzeyindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mili gelirin nominal denge seviyesinde
enflasyon vardır.
Toplam talep ile toplam arz arasındaki AB kadar fark enflasyonist açığı vermektedir.
Bu tam istihdam toplam talep seviyesine göre toplam talebin toplam arzı ne kadar aştığını
göstermektedir. Enflasyonist açığı önlemek için toplam talebi AB kadar azaltarak E
noktasından geçmesini sağlamak gerekmektedir. E noktasında toplam talep ile toplam arz tam
istihdam milli gelir seviyesinde kesişerek dengeye gelmektedir.
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Enflasyon bir ekonomi için ciddi bir istikrarsızlık kaynağıdır. Bu aşamada ekonomiye
müdahale etmek gerekmektedir. Ekonomide oluşan enflasyonist açığı gidermek için ya
üretimi yani toplam arzı arttırmak (böylece ekonominin üretim kapasitesi arttırılarak tam
istihdamı Y2’den Y1’ye çıkarmak) ya da toplam talebi kısmak gerekmektedir. Toplam arzı
arttırmak kısa dönemde kolay olmayıp ancak uzun dönemde mümkün olabilmektedir. Bu
durumda kamu harcamaları ile yatırım harcamalarını kısarak toplam talebi azaltmak
gerekmektedir.
Bu durum devletin harcama kısıcı politikaları ile sağlanabilir. Bunun için vergilerin
arttırılarak tüketim harcamalarının kısılması, faizlerin yükseltilerek tasarrufların arttırılması,
tüketim ve yatırım harcamalarının yanında devletin cari harcamalarının kısılmasına yönelik
iktisat politikası uygulamaları enflasyonist etkinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

5.3.2. Deflasyonist Açık
Bir ekonomide toplam talep yetersizliği nedeniyle işgücü ve sermayenin eksik
kullanılması sonucu milli gelir eksik istihdam seviyesinde dengeye gelmektedir.
Deflasyonist açık, ekonomiyi tam istihdam düzeyine taşıyacak potansiyel harcama
düzeyi ile fiili harcama düzeyi arasındaki açıklıktır. Durumu şekil yardımı ile açıklayalım
(Şekil - 24).

Şekil – 24
Şekilde milli gelir Y1 seviyesinde (E noktası) dengededir. E noktasında ekonomi eksik
istihdam denge seviyesindedir. Bunun sebebi, sermayenin eksik kapasite ile kullanılması
(örneğin makinaların tamamının üretimde kullanılmaması gibi) ve ekonomik işsizliğin
bulunmasıdır. Bu etkenler sebebiyle de ekonomide reel üretim ve gelir kaybı söz konusu
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olmakta ve talep yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Yani toplam talebin toplam arzın altında
kalmasından kaynaklanan eksik istihdamda denge durumu oluşmaktadır.
Zira tam istihdam milli gelir düzeyinde, toplam arzın AY2 kadar olmasına karşın,
toplam talep BY2 kadardır. Bu durumda AB kadar bir deflasyonist açık vardır. Böylece
toplam talep AB kadar attırabilirse, ekonomi Y1 eksik istihdam seviyesinden Y2 tam istihdam
seviyesine ulaşabilir. Başka bir ifade ile deflasyonist açık ortadan kalkar.
Deflasyonist açığa örnek olarak 1929 Ekonomik krizi verilebilir. Bu durumda da
ekonomiye müdahale edilerek kamu harcamaları ile yatırım harcamalarını arttırarak toplam
talebi arttırmak mümkündür. Bunun için fiyatlar genel düzeyini düşürerek harcamaları
arttırmanın yeterli olmayacağı Keynesyen görüşle ifade edilmiş olup deflasyonist açığı
gidermede genişletici maliye politikası uygulanmasının etkili olacağı belirtilmiştir. Böylece
vergilerin düşürülerek tüketim harcamalarının arttırılması, faiz oranlarının düşürülerek
tasarrufların azaltılması bunun da tüketim ve yatırım harcamalarını arttırması, ayrıca devletin
cari harcamalarını arttırması da toplam harcamaların artmasına etki etmektedir. Bu durumda
ekonomide deflasyonist açık kapatılarak eksik istihdam seviyesinden tam istihdam seviyesine
ulaşılabilmektedir.

5.4. Devlet Harcamaları ve Milli Gelir Düzeyi
5.4.1. Devlet harcamalarının Milli Gelir Dengesine Etkisi
Devlet bir yandan çeşitli yatırım harcamaları yaparken diğer taraftan çeşitli tüketim
harcamaları yapmaktadır. Devlet harcamaları alt yapı yatırımları, eğitim, adalet ve ulusal
savunma gibi hizmetlerle, tarımsal destekleme alımları, muhtaç kişiler ile emekli dul ve
yetimlere yardım gibi gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermeye yönelik çeşitli alanları
içermektedir. Bunları karşılamak için devletin vergiler ile borçlanma olarak iki finansman
kaynağı bulunmaktadır.
Bir iktisat politikası uygulama aracı olarak devlet, bir yıl içinde toplanacak gelirler ile
yapılacak harcamaları tahmin ederek bütçe hazırlamakta ve meclisten geçirerek uygulama
yetkisi almaktadır. Bütçe Gelirlerini = Vergiler + Borçlanma, Bütçe Giderlerini = Cari
Harcamalar (Maaş + Ücret + Devlet işlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan harcamalar),
Yatırım Harcamalarını = Altyapı yatırımı için gerekli harcamalar, Transfer Harcamalarını
= İşsizlik primi, dul ve yetimlere yapılan ödemeler oluşturmaktadır.
İşte devletin yaptığı bu tüketim ve yatırım harcamaları toplam talebe ilave edildiğinde
Y= C + I + G

olmaktadır.

Buna göre toplam talebe devlet harcamalarının ilave edilmesi toplam harcama
miktarını arttırmaktadır. Bu da toplam harcama doğrusunu yukarı kaydırmakta ve milli gelirin
artması sonucunu meydana getirmektedir (Şekil - 25).
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Şekil – 25
Şekilde toplam talep doğrusunun toplam arz eğrisiyle kesiştiği E1 denge noktasında
milli gelir Y1 düzeyindedir. Y1 düzeyinde ekonomide devletin herhangi bir faaliyeti yoktur.
Bu ekonomide devlet G kadar bir harcama yaparsa denge noktası E2’de oluşacak ve milli
gelir düzeyi de artarak Y2 olacaktır. Ancak burada ifade etmek gerekir ki buradaki devlet
harcamaları borçlanma yoluyla yapılmaktadır. Görüleceği üzere, devlet harcamalarındaki G
kadarlık bir artış milli gelirde Y kadarlık bir artışa sebep olmaktadır ki, milli gelirdeki artış
harcamalardaki artıştan büyük olmaktadır.

5.4.2. Vergilerin Milli Gelir Dengesine Etkisi
Devletin çeşitli yatırım harcamalarını karşılamak için başvurduğu finansman
kaynaklarından biri de vergilerdir. Halktan alınan vergiler kamu harcamaları olarak tekrar
halka dönmektedir. Ancak bir ekonomide halktan alınan vergiler toplam talebi
düşüreceğinden vergiler milli geliri azalma yönünde etkilemektedir. Çünkü vergi alınması
harcanabilir geliri azaltırken milli geliri de azaltmaktadır.
Vergilerin toplam talep üzerindeki etkisi, vergilerin dolaylı veya dolaysız, artan veya
azalan olmasına yani vergi tipine göre değişmektedir.
Devletin aldığı verginin dolaylı vergi olması halinde toplam talepte ve milli gelir
denge düzeyinde meydana gelen değişmeler Şekil-26’daki gibi olmaktadır.
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Şekil - 26
Şekilde görüleceği üzere toplam talep miktarı AD2’den AD1’e düşünce milli gelir
miktarı da Y2’den Y1’e gerilemektedir.

5.4. Dış Ticaret ve Milli Gelir Düzeyi
Bir ülke yurtiçinde ürettiği mal ve hizmetleri dış ülkelere satarak ihracat (X), dış
ülkelerde üretilen mal ve hizmetleri satın alarak ithalat (M) yapmaktadır.
İhracat, bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan talep olduğundan toplam
talepte artış yaratmaktadır. Buna karşılık ithalat, diğer ülkelerde üretilen mal ve hizmetlere
olan talep olduğundan ülkenin toplam talebinde azalmaya neden olmaktadır.
İthalat ve ihracatın milli gelir üzerindeki etkisi dikkate alındığında dışa açık bir
ekonomide milli gelir,
Y= C + I + G + (X – M)

olarak ifade edilmektedir.

İhracat ülkenin gelirini arttırmaktadır. Çünkü iç harcamalar dolayısıyla yatırımlar
artmakta bu da milli gelir düzeyini yükseltmektedir. İthalatta ise ülke bir ödeme yapmakta
olduğundan milli gelir düzeyini azaltmaktadır.
İhracat toplam talepteki artışı, ithalat ise toplam talepteki azalışları gösterdiğine göre
dış ticaretin milli gelir üzerindeki etkisine bakıldığında,
X>M ise milli gelir düzeyi yükselmekte,
M>X ise milli gelir düzeyi düşmektedir.
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Şekil - 27
Şekil- 27’de ithalat ve ihracatın milli gelir denge düzeyine etkisi gösterilmektedir.
Milli gelir denge düzeyi Y1’dedir. İhracatın ithalattan fazla olduğu durumda milli gelir Y1’den
Y2’ye yükselmektedir. Tersi durumda, ithalatın ihracattan fazla olduğu durumda, Milli gelir
Y1’den Y’ye düşmektedir.

5.5. Faiz Oranı ve Milli Gelir İlişkisi
Buraya kadar milli gelir denge düzeyinin toplam arz ve toplam talep eşitliğinde
sağlandığını gördük. Ancak bu açıklamalarda yatırımların otonom kabul edildiği ve mili
gelirin faiz oranındaki değişmelerden etkilenmediği varsayılmaktadır. Oysaki faiz oranındaki
değişiklikler yatırımları etkilemektedir. Yatırımlar ile faiz oranı arasında negatif yönlü bir
ilişki söz konusudur. Dolayısıyla, diğer şartlar veri iken faiz oranı düştüğünde (veya
yükseldiğinde) yatırım harcamaları artmakta (veya azalmakta) ve buna bağlı olarak milli gelir
düzeyi yükselmektedir (veya düşmektedir).
Faiz oranı ile milli gelir denge düzeyi arasındaki ilişkiler Keynes tarafından belirtilen
IS-LM modeli ile incelenmektedir. Buna göre ekonomide, toplam arz ile toplam talepten
oluşan mal piyasası ve para arzı ile para talebinden oluşan para piyasası olmak üzere iki
piyasa bulunmaktadır. Bu modelde mal piyasası IS, para piyasası LM doğruları ile
gösterilmektedir.
Tüketim malları, yatırım malları ve devlet hizmetlerinin üretildiği piyasalara mal
piyasaları denilmektedir. Para, tahvil, hisse senedinin alınıp satıldığı piyasalara da para
piyasaları denilmektedir. Buna göre IS-LM modelinde milli gelirin denge düzeyi mal
piyasasını gösteren IS doğrusu ile para piyasasını gösteren LM doğrusunun kesişme
noktasında oluşmaktadır (Şekil- 28).
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Şekil - 28
Şekilde IS ve LM doğrularının kesiştiği E noktasında milli gelir denge düzeyi
oluşmaktadır. Bu düzeyde ekonomideki faiz oranı R1 iken milli gelir düzeyi Y1 olmakta
böylece hem mal hem de para piyasaları aynı faiz oranı ve milli gelir bileşiminde dengeye
gelmiş bulunmaktadır. Milli gelir denge düzeyine gelebilmek için her iki piyasanın aynı faiz
oranı ve milli gelir bileşiminde dengeye gelmesi zorunlu olmaktadır.
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Uygulamalar
- Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen bir artış toplam harcamalarda ve milli
gelirde nasıl bir etki yaratmaktadır?
- Enflasyonist açıkta fiyatlar genel düzeyi yükselmekte ve mal ve hizmet miktarı
azalmaktadır. Bu enflasyonist baskıyı ortadan kaldırmak için ne gibi önlemler alınmalıdır?
- Devletin vergi alması milli gelirde niçin azalma yaratmaktadır?
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Uygulama Soruları
1) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlı olarak toplam harcamalardaki artış
ve azalışlar hangi etki ile milli geliri değiştirmektedir?
2) Deflasyonist açıkta da ekonomiye müdahale edilmesi gerekir mi? Nasıl?
3) Devletin bütçe gelirleri hangi kalemlerden oluşmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış, bireylerin satın alma gücünü
azaltacak bu da harcamalarını kısmalarına neden olacaktır. Tüketim harcamalarının azalması
milli gelir düzeyinde düşmeye sebep olacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde görülecek bir düşme
ise tam tersi bir etki yaratacaktır.
Fiyatların sabit olduğu varsayımı altında toplam harcamalarda meydana gelen bir
değişme toplam talepte de değişime neden olmaktadır. Firmalar cari fiyattan mallarını arz
etmektedir. Kısa dönemde atıl kapasitenin bulunduğu durumda talep artışı karşısında üretimi
arttırmak mümkün olduğundan toplam arz eğrisi sonsuz esnektir. Buna göre firmalar piyasada
geçerli fiyatı kabullenmekte olup milli gelirdeki değişmeler fiyatı etkilememektedir.
Tasarruf Paradoksu, bir ekonomide bireylerin çeşitli nedenlerle (refah seviyesini
yükseltme, gelecekteki zor günlere hazırlık gibi) yapmış oldukları tasarruf artışlarının milli
gelir düzeyinde azalmalara yol açabildiğini açıklayan kavramdır.
Enflasyonist açıkta ise ekonomide fiyatlar genel seviyesi yükselmekte buna karşın reel
olarak mal ve hizmet miktarı artmamaktadır. Bu durumda reel olarak artmayan mal ve
hizmetler için daha fazla harcama yapılması enflasyonist baskıyı ortaya çıkarmaktadır.
Deflasyonist açık, ekonomiyi tam istihdam düzeyine taşıyacak potansiyel harcama düzeyi ile
fiili harcama düzeyi arasındaki açıklıktır.
Bütçe Gelirlerini = Vergiler + Borçlanma, Bütçe Giderlerini = Cari Harcamalar (Maaş
+ Ücret + Devlet işlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan harcamalar), Yatırım Harcamalarını =
Altyapı yatırımı için gerekli harcamalar, Transfer Harcamalarını = İşsizlik primi, dul ve
yetimlere yapılan ödemeler oluşturmaktadır.
Toplam talebe devlet harcamalarının ilave edilmesi toplam harcama miktarını
arttırmaktadır. Bu da toplam harcama doğrusunu yukarı kaydırmakta ve milli gelirin artması
sonucunu meydana getirmektedir. Halktan alınan vergiler toplam talebi düşüreceğinden
vergiler milli geliri azalma yönünde etkilemektedir. Çünkü vergi alınması harcanabilir geliri
azaltırken milli geliri de azaltmaktadır.
İhracat ülkenin gelirini arttırmaktadır. Çünkü iç harcamalar dolayısıyla yatırımlar
artmakta bu da milli gelir düzeyini yükseltmektedir. İthalatta ise ülke bir ödeme yapmakta
olduğundan milli gelir düzeyini azaltmaktadır.
IS-LM modelinde milli gelirin denge düzeyi mal piyasasını gösterin IS doğrusu ile
para piyasasını gösteren LM doğrusunun kesişme noktasında oluşmaktadır. Milli gelir denge
düzeyine gelebilmek için her iki piyasanın aynı faiz oranı ve milli gelir bileşiminde dengeye
gelmesi zorunlu olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış, bireylerin harcamalarını
kısmalarına neden olacaktır. Tüketim harcamalarının azalması ekonomiyi nasıl
etkilemektedir?
a) Milli geliri azaltır
b) Milli geliri arttırır
c) Enflasyonu arttırır
d) İstihdamı arttırır
e) İşsizliği arttırır
2) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyinde görülecek bir düşme sonucu
görülen etkiyi belirtir?
a) Yatırım harcamalarının arttırılması
b) Tüketim harcamalarının azalması
c) Tasarrufların arttırılması
d) Tasarrufların azaltılması
e) Tüketim harcamalarının arttırılması
3) Tasarruf artışının harcamalarda ve tüketimde yarattığı azalmanın ekonomide neye
sebep olmaktadır?
a) Faiz oranlarının yükselmesine
b) Faiz oranlarının düşmesine
c) İstihdamın yükselmesine
d) Üretim düzeyinin düşmesine
e) Üretim düzeyinin artmasına
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4) Bireylerin çeşitli nedenlerle yapmış oldukları tasarruf artışlarının milli gelir
düzeyinde azalmalara yol açabildiğini açıklayan kavramdır?
a) Çarpan
b) Hızlandıran
c) Enflasyonist açık
d) Deflasyonist açık
e) Tasarruf Paradoksu
5) Bir ekonomide enflasyonist açığı önlemek için devlet hangi tür politika
uygulamalıdır?
a) Harcama arttırıcı politika
b) İstihdamı arttırıcı politika
c) Harcama arttırıcı politika
d) Vergileri azaltıcı politika
e) Harcama kısıcı politika
6) Bir ekonomide deflasyonist açığı önlemek için devlet hangi tür politika
uygulamalıdır?
a) Uyarılmış yatırımları arttırmak
b) Uyarılmış yatırımları azaltmak
c) Kamu harcamaları ile yatırım harcamalarını arttırmak
d) Kamu harcamaları ile yatırım harcamalarını azaltmak
e) İhracatı arttırmak
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7) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi yükselirken mal ve hizmet miktarının
arttırılamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?
a) Tasarruf açığı
b) Enflasyonist açık
c) Deflasyonist açık
d) Dış açık
e) Ödemeler dengesi açıkları
8) Devlet harcamalarının milli gelir dengesine etkisi ne şekilde olmaktadır?
a) Milli geliri azaltır
b) Milli gelir arttırır
c) Milli gelir denge düzeyini değiştirmez
d) Yatırımları arttırır
e) Yatırımları azaltır
9) Bir ekonomide deflasyonist açığı önlemek için hangi önlem uygun değildir?
a) Vergilerin düşürülmesi
b) Ücretleri düşürmek
c) Faiz oranlarının düşürülmesi
d) Tüketim harcamalarını arttırmak
e) Yatırım harcamalarını arttırmak
10) Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamaları içinde yer almaktadır?
a) İşsizlik primi
b) Maaş
c) Ücret
d) Altyapı harcamaları
e) Devlet işlerinin yürütülmesi için yapılan harcamalar
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Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)e, 5)e, 6)c, 7)b, 8)b, 9)b, 10)a
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6. MAKRO İKTİSATTA İSTİKRARSIZLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Enflasyon
- Enflasyonun Etkileri Ve Maliyeti
- Enflasyonla Mücadele Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ekonomide toplam talebin toplam arzdan fazla olması nedeniyle fiyatlar genel
düzeyinde görülen sürekli artışlara ne denir?
2) Enflasyon çeşitleri nelerdir? En olumsuz etki yaratan enflasyon çeşidi hangisidir?
3) Enflasyonu sona erdirmek için uygulanacak stratejiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Toplam arz ile toplam talep
arasındaki dengenin
bozulmasının fiyatlar genel
düzeyini arttırdığı bunun da
ekonomide enflasyon gibi
olumsuz durum yarattığı

İnceleyerek

Enflasyonun etkileri ve
maliyetinin ekonomi üzerinde
nasıl olumsuz sonuçlar
yarattığını sorgulayabilmek.

Araştırarak

Enflasyonu sona erdirmek ve
istikrarı sağlamak üzere iki
mücadele stratejisi
uygulanabileceğini ortaya
koymak.

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Enflasyon



Talep Enflasyonu



Arz Enflasyonu



Yapısal Enflasyon



Kronik Enflasyon



Sinsi Enflasyon



Hiperenflasyon
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Giriş
Makro İktisatta İstikrarsızlıklar ana başlığı altında enflasyon tanımı, enflasyonun
nedenleri, enflasyonun çeşitleri, enflasyonun etkileri ve maliyeti ile enflasyonla mücadele
stratejileri işlenecek konu başlıkları olarak yer almaktadır.
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6.1. Enflasyon
6.1.1. Enflasyonun Tanımı
Bir ekonomide toplam talebin toplam arzdan fazla olması sonucu, fiyatlar genel
düzeyinin sürekli olarak yükselmesine enflasyon denilmektedir. Ancak bazı malların
fiyatlarının yükselmesi veya fiyatlarda sürekli olmayan artışlar enflasyon değildir. Enflasyon
sayılabilecek bir fiyat artışının genel ve sürekli olması gerekmektedir.
Enflasyon özellikle son yıllarda dünya ekonomilerinin karşılaştığı en önemli
sorunlarından birisidir. Enflasyon ile ekonomideki para miktarının durumu arasında yakın bir
ilişki bulunmaktadır. Ekonomideki para miktarı ne kadar artarsa enflasyon oranının artma
ihtimali o ölçüde yüksek olmaktadır. Diğer yandan para miktarının değişmemesi durumunda
enflasyonun oluşma ihtimali de oldukça zayıflamaktadır.

6.1.2. Enflasyonun Nedenleri
Enflasyonun hüküm sürdüğü ekonomilerde belirli bir fiyat düzeyinde toplam talep ile
toplam arz arasında kurulmuş bulunan denge çeşitli nedenlerle bozulmaktadır. Enflasyon ile
mücadelede başarı sağlamak için öncelikle enflasyonun hangi nedenlerden kaynaklandığını
saptamak gerekmektedir. Genel olarak enflasyona neden olan etkenler göz önüne alındığında
talep kaynaklı ve arz kaynaklı oldukları görülmektedir.

6.1.2.1. Talep Enflasyonu
Talep enflasyonu bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi karşılayamaması
nedeniyle ortaya çıkan enflasyondur. Bir ekonomide devletin açık finansman politikası
izlemesi (karşılıksız para basması), kredi hacminin genişlemesi, kişilerin ve kurumların kendi
bünyelerinde saklı tuttukları paralarını dolaşıma dahil etmeleri ve ödemeler dengesi
fazlalığından doğan gelir artışları gibi sebeplerle toplam talebin toplam arzı aşması sonucu
ortaya çıkan bir durumdur. Diğer bir ifade ile talepte meydana gelen artışı karşılamak üzere
arzın yeterli derecede arttırılamaması, fiyatların yükselmesine yol açan bir süreçtir.
Talep enflasyonu iktisadi kaynakların tam olarak istihdam edilmediği, yani arzın
arttırılmasının mümkün olmadığı ya da çeşitli darboğazlar nedeniyle (enerji, döviz, işgücü
yetersizliği gibi) üretimin arttırılamadığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Ekonomide mal ve
hizmet fiyatlarında meydana gelen artış, üretim faktörleri fiyatlarına yansıyarak mal ve hizmet
fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabilmektedir (Şekil- 29).
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Şekil - 29
Toplam talebin toplam arzdan daha fazla olması durumunu yansıtan Şekil 29’a göre
toplam talep ile toplam arz eğrisinin kesiştiği E1 noktasında dengede olan bir ekonomide Y1
milli geliri tam istihdam milli geliri varsayılmakta ve buna göre fiyatlar genel düzeyi ise P 1
olmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı toplam talep artarak D2 düzeyine
geldiğinde, fiyatlar genel düzeyi P2’ye milli gelir düzeyi de Y2’ye yükselmektedir (E2 Denge
noktasında). Ancak milli geliri Y1 tam istihdam düzeyinden sonra arttırma imkânı
olmadığından milli gelirdeki Y1-Y2 kadarlık artış reel değil nominal bir artış olup enflasyonist
açığı ifade etmektedir.
Fiyatlar genel düzeyinin P1’den P2’ye çıkması üretim faktörlerinin ve ücretlerin
artmasına neden olacaktır. Sonuçta, üretim maliyetlerinin artışı arz miktarlarını sınırlı
tutmakta ve artan talep ihtiyacına cevap veremez duruma gelmektedir.

6.1.2.2. Arz (Maliyet) Enflasyonu
Bir ekonomide enflasyon sürecinin başlangıcının, toplam talep harcamalarından
bağımsız olarak üretim maliyetlerindeki artışlara bağlanmasıdır. Mal ve hizmet fiyatlarının
oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi
yükseliyorsa arz (maliyet) enflasyonu ortaya çıkmaktadır.
Bu tür enflasyonda sendikaların, firmaların veya hammadde üreticilerinin piyasayı
kontrolleri altına alma istekleri ile hükümetlerin getirdiği yeni düzenlemeler ve yeni vergi
uygulamalarının da etkileri bulunmaktadır. Piyasayı kontrol gücüne sahip bir firma eğer karını
düşük buluyorsa mal ve hizmet fiyatını arttırabilir. Diğer yandan üretim faktörleri piyasasında
rekabetin bozulması sonucu sendikalar pazarlık gücüne sahipse işgücünün verimliliğinin
üzerinde ücret talep edebilmekte, diğer faktör sahipleri de girdi fiyatlarını
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yükseltebilmektedirler. Ayrıca dışa bağımlı ekonomilerde bazı girdilerin ithal edilmesi
gerekmektedir. Ülke parasının sürekli değer kaybetmesi sonucu ithal girdi fiyatlarının
yükselmesi maliyet artışına neden olan diğer bir etkendir (Şekil- 30).

Şekil – 30
Şekilde talep enflasyonunda olduğu gibi ekonomi S1 toplam arz eğrisi ile D1 toplam
talep eğrisinin kesiştiği E1 noktasında dengeye gelmektedir. Bu denge noktasında fiyatlar
genel düzeyi P1, milli gelir denge düzeyi ise Y1’dir. Yukarıda ifade edilen nedenlerden
herhangi birinden ötürü S1 arz eğrisi azalarak sol yukarıya S2’ye kaymaktadır. Bu durumda
denge durumu E1’den E2’ye gelmekte ve fiyatlar genel düzeyi P1’den P2’ye yükselmektedir.
Toplam talebin aynı kalması durumunda milli gelir düzeyi Y1’den Y2’ye düşmektedir. Hem
fiyatların yükseldiği hem de eksik istihdam ve işsizliğin bulunduğu bu duruma durgunluk
içinde enflasyon yani stagflasyon denilmektedir. Hükümetler bu durgunluğa ve artan eksik
istihdama çözüm olarak para arzını arttırarak toplam talebi yükseltmeyi isteyebilmektedirler.
Böylece toplam talep eğrisi D1’den D2’ye yükselirken fiyatlar genel düzeyi de P2’den P3’e
çıkmaktadır. Buna göre arz şoku etkisiyle fiyatlar genel düzeyi P1’den P2’ye çıkarken, daha
sonraları talep şoku etkisiyle fiyatlar genel düzeyi bir kez daha P2’den P3’e yükselmektedir.
Bu durumda fiyat yükselmeleri sonucu tüketicilere yansıyan yüksek bir maliyet ortaya
çıkmaktadır. Artan fiyatlar karşısında tüketicilerin de gelir arttırma talepleri tekrar ücret ve
kârların yükselmesine bu da maliyetlerin bir kez daha artmasına neden olarak enflasyonu
sürekli hale getirmektedir.

6.1.3. Enflasyon Çeşitleri
Günümüzde enflasyon uluslararası niteliğe sahip bir olay olup az gelişmiş ülkelerden
kalkınma sürecini tamamlayan ülkelere kadar hemen hemen her ülkede mevcuttur. Bir
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ekonomide enflasyonun nedenlerinin talep kaynaklı ve arz kaynaklı olduğu yukarıdaki
açıklamalarda ifade edilmiştir. Ancak her ülkenin ekonomik yapısının farklı özellikler
taşıması enflasyonun farklı şekillerde görülmesine sebep olmaktadır. Enflasyon çeşitleri
olarak yapısal enflasyon, kronik enflasyon, sinsi enflasyon ve hiperenflasyon incelenecektir.

6.1.3.1. Yapısal Enflasyon
Bir ekonomide enflasyon süreci toplam talep veya toplam arzda meydana gelen
değişimler sonucunda yaşanmaktadır. Ancak ekonominin birçok yapısal özellikleri
enflasyonun yayılmasını hızlandırabilmekte ve enflasyonla mücadeleyi güçleştirebilmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde enflasyon yapısal aksaklıklar nedeniyle oldukça etkin
olmaktadır.
Bu tür enflasyon belirli piyasalarda ve ekonominin bazı kesimlerinde fiyatların birkaç
firma tarafından belirlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile gelişmekte olan
ülkelerde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve bu firmaların kâr marjları yüksektir. Fiyatlar
genel düzeyinde herhangi bir nedenden dolayı görülecek olan yükselme durumunda reel
kârlarının düşmesine razı olmayan firmalar kendi fiyatlarını yükseltmekte tereddüt
etmeyeceklerdir. Böylece serbest rekabet şartlarının aksaması ve piyasaların birkaç firmanın
elinde bulunması yapısal enflasyonun meydana gelmesine neden olmaktadır.
Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde işgücü verimliliğinin düşük maliyetlerin
yüksek olması fiyatları yükseltirken ekonomideki yapısal enflasyonu beslemektedir Ayrıca
ekonomideki darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları, arzın talebe cevap vermesindeki
gecikmeler, tarım sektörünün ağırlıklı olması, mevsimlik fiyat dalgalanmalarına yol
açmaktadır. Böylece bazı ürünlerin fiyatları mevsimlik olarak yükselirken diğer ürünlerin
fiyatları da onları takip ederek yükselmektedir.
Ayrıca yatırımlar içinde altyapı yatırımlarının geniş yer tutması ve bu tür yatırımların
talebi arttırıcı etkisi yanında arz yaratıcı yönünün gecikmesi, yatırımların arz etkisinin
gecikmesine sebep olmaktadır. Yine gelişmekte olan ülkelerde kişi başına gelir düzeyinin
düşük olması tasarrufların yetersiz kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu ülkeler gelişme
süreçlerini hızlandırmak amacıyla iddialı yatırım projeleri uygulayarak hızlı büyümek
istemektedirler. İmkânlarını zorlayan büyüme çabaları da enflasyonist baskı yaratmaktadır.
Nihayet kamu kesiminde mali disiplinin olmaması ve kamu açıklarının parasal
genişleme ile karşılanması yapısal enflasyona neden olmaktadır.

6.1.3.2. Kronik Enflasyon
Kronik enflasyon, kamu harcamalarının sürekli artması, gelirlerin üretimdeki artışla
orantısız olması, sürekli bütçe açıkları, yatırım finansmanlarının emisyonla karşılanması gibi
nedenlere bağlı olarak fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış göstermesi sonucu görülen bir
enflasyon türüdür.
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Bu tür enflasyon yaşanan ekonomilerde bazı ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Para
hızla değerini kaybetmekte, satın alma gücü azalmaktadır. Kronik enflasyonda para değişim
aracı fonksiyonunu görmekle birlikte değer kaybı sebebiyle dış ödemelerde, bir başka ülke
parasının standart ölçü olarak kullanılması gerekmektedir.
Kronik enflasyon sürecinde para genellikle tasarruf aracı olma niteliğini önemli ölçüde
kaybetmektedir. Zira mevduat veya yastık altında tutulan paralar zaman içinde değer kaybına
uğramaktadırlar. Bu yüzden tasarruflar döviz, altın ve gayrimenkul alanlarında
değerlendirilmektedir.
Genel olarak kronik enflasyon uzun süreli olduğundan bu tür enflasyonla mücadele
etmek oldukça güçtür. Ekonomide ciddi istikrarsızlıklara yol açan kronik enflasyon, sosyal
yapıda da önemli çöküntülere neden olmaktadır.

6.1.3.3. Sinsi Enflasyon
Sinsi enflasyon fiyatlar genel düzeyinin yavaş ve çok küçük oranlarda yükselme
eğilimi gösterdiği dönemlerde görülen bir enflasyon çeşididir. Bu tür enflasyon genellikle
iktisadi faaliyetlerin ve piyasaların canlandığı dönemlerde görülmektedir.
Sinsi enflasyon sürecinde para her üç fonksiyonunu (hesap birimi, mübadele ve değer
saklama) yerine getirebilmektedir. Ayrıca reel faiz oranı çok düşük olmadığından insanlar
tasarruflarını para olarak değerlendirmekte, bankada mevduat olarak tutmakta sakınca
görmemektedirler.
Bu tür enflasyonda genellikle talep ve arz enflasyonu çok düşük düzeyde
görüldüğünden bekleyişler nispeten istikrarlı olmaktadır. Çünkü fiyatlar tüketicilerin
hissetmeyecekleri şekilde çok yavaş yükselmektedir. Buna bağlı olarak ücret artışları da
makul düzeylerde gerçekleşmektedir. Günümüzde hemen hemen her ülkede sinsi enflasyon
süreci yaşanmaktadır. Sürünen enflasyon olarak da tanımlanan bu enflasyon kalkınma
sürecini tamamlayan ülkelerde %4’ten, gelişmekte olan ülkelerde ise %6’dan daha düşük
düzeydeki fiyat artışlarını ifade etmektedir.
Hükümetlerin sinsi enflasyonu önlemek konusunda oldukça dikkatli davrandıkları
görülmektedir. Çünkü herhangi bir müdahale söz konusu olduğunda hızlandıran ilkesi tersine
işleyebilmekte ve sinsi enflasyon normal veya hiperenflasyona dönüşme riski taşımaktadır.

6.1.3.4. Hiperenflasyon
Fiyatlar genel düzeyinin çok hızlı yükselmesi ve paranın iç değerinin aşırı ve hızlı bir
şekilde düşmesi sonucu enflasyon hızının çok yükselmesi durumuna hiperenflasyon
denilmektedir.
Paranın değeri neredeyse her gün, hatta her saat düşmeye başlamakta, insanların satın
aldıkları mal ve hizmetleri aynı fiyata satın almaları mümkün olamamaktadır. Hangi fiyat
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artış oranının hiperenflasyon sayılacağı belirlenemediğinden enflasyon oranı yıllık değil aylık
olarak belirlenmektedir.
Hiperenflasyonun en önemli sebebi para arzının kontrolsüz bir şekilde arttırılmasıdır.
Bu durumda para tasarruf olarak elde tutulmadığı gibi değer ölçüsü olma fonksiyonunu da
kaybetmektedir. İnsanlar para yerine döviz ve altın talep ederler. Zorunlu ihtiyaçların
karşılanması için yapılan alışverişlerde de malın mal ile değişimi yani trampaya doğru bir
yönelme görülmektedir.
Bu enflasyon sürecini yaşayan ekonomilerde bazı olumsuz etkileşimler görülmektedir.
Bunlardan bir tanesi paradan kaçışın başlamasıdır. Çünkü hiperenflasyon ortamında para
değer ölçüsü olma özelliğini kaybetmektedir. Bir diğeri iç fiyatların, yabancı döviz
fiyatlarından daha hızlı artmasıdır. Bu durumda ülke ekonomisi önemli ölçüde sarsılmaktadır.
Nihayet milli paranın hızla değer kaybetmesi mala olan talebi arttırırken ülkenin ihracat
imkânlarını da tamamen ortadan kaldırmaktadır.

6.2. Enflasyonun Etkileri ve Maliyeti
6.2.1. Enflasyonun Etkileri
Günümüz ülke ekonomilerinin yaşadıkları en önemli sorunlardan birisi olan
enflasyonun birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Enflasyonda fiyatlar genel düzeyi
yükselmekte, yatırımlar ve tasarruflar azalmakta, ödemeler dengesi ülke lehine bozulmakta,
gelirler reel olarak düşmektedir.
Enflasyonun bu olumsuz ekonomik etkilerinin yanı sıra çok ciddi sosyal etkileri de
bulunmaktadır. Gelir dağılımının bozulması toplumda sosyal dengeyi bozmaktadır. Ayrıca
kolay yoldan para kazanma arzusu ile spekülasyon eğilimleri de artmaktadır.

6.2.1.1. Gelir ve Servet Dağılımı Bakımından
Enflasyon gelir dağılımını değiştirmektedir. Eğer bir ülkede toplumun geliri enflasyon
oranına paralel düzeyde artarsa böyle bir enflasyondan hiç kimse etkilenmemektedir.
Toplumdaki her kesim satın alma güçlerini koruyabildikleri için enflasyonun gelir dağılımı
üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Oysa enflasyon düşük gelirliler ile yüksek gelirliler
arasındaki farkın büyümesine sebep olurken gelir dağılımı dengesini de bozmaktadır. Çünkü
toplumda gelirlerinin satın alma gücünü enflasyona karşı koruyan kesimler olduğu gibi,
memur, işçi, emekli gibi gelirlerinin satın alma gücünü enflasyona karşı koruyamayan sabit
gelirli kesimler de bulunmaktadır. Bu durum ekonomik ve sosyal problemlerin artmasına yol
açmaktadır.
Enflasyonun olduğu bir ekonomide insanlar sabit faizle uzun vadeli olarak
borçlanmışlarsa fiyatlardaki bir yükselme onlara büyük kazanç sağlayacaktır. Ancak kişiler
borç vermişler ise zarar edeceklerdir.
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Eğer uzun süreli bir enflasyon süreci yaşanıyorsa enflasyon oranı piyasa faiz
oranlarına yansıtılacak böylece piyasalar enflasyona göre ayarlanacaktır. Örneğin fiyatların
istikrarsız olduğu dönemlerde faiz oranı %4 ise ve insanlar fiyatların ileride %10 artacağını
düşünüyorlarsa, bono ve tahvillerin faiz oranı %14’e çıkacaktır. Bunun içinde %4 reel faiz ve
%10 enflasyon etkisi bulunmaktadır. Böylece faizlerin enflasyona göre belirlenmesi gelir ve
servette önemli bir etkiye neden olmayacaktır.

6.2.1.2. Üretim ve İstihdam Bakımından
Enflasyon üretim ve istihdam düzeyi üzerinde de etkili olmaktadır. Ani olarak
enflasyon oranının yükseldiği dönemlerde hem üretim miktarı hem de istihdam düzeyi
artmaktadır. Ancak üretim artışını sağlayan etken şüphesiz ki fiyatlardaki yükselme
olmaktadır. Enflasyon sürecinin uzun dönemli yaşandığı ekonomilerde hem üretimde hem de
istihdam düzeyinde düşüşler görülmektedir. Çünkü enflasyonun başladığı dönemin kısa süreli
bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmesi sonucu toplam talepte bir artış görülmektedir.
Talepteki bu artış daha fazla üretime ve daha yüksek fiyatlara (enflasyona) neden olmaktadır.
Buna karşın faktör sahiplerinin de girdi fiyatlarını yükseltmesi sonucu maliyetler yükselmekte
ve üretim hacmi daraltılmaktadır. Üretim hacminin daraltılması istihdam düzeyinin de
azalmasına etki etmektedir. Böylece yaşanan arz şoku fiyatlar genel düzeyini yükseltirken
üretimin ve istihdamın düşmesine neden olmaktadır.

6.2.1.3. Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Bakımından
Bir ülkenin parasının değeri, sadece iç satın alma gücü ile ölçülmeyip, dış satın alma
gücü ile de ölçülmektedir. Ülke içi fiyatların artmasına karşılık, döviz fiyatlarının
değişmemesi durumunda ithal malları ucuzlamakta, ihraç mallarının fiyatları ise
yükselmektedir. Bu durumda ithalat artarken, ihracat azalmakta ve ödemeler dengesi açık
vermektedir. Bunu önlemek için ya ithalatı kısmak veya milli paranın dış değerini düşürmek
(devalüasyon) gerekmektedir. İthalat kısıtlaması, hammaddesi dışarıdan gelen ürünlerin
üretimini güçleştirdiğinden toplam arz miktarını azaltmakta ve fiyatlar yükselmektedir.
Böylece enflasyonun daha da şiddetlenmesi söz konusudur.
İthalatın kısıtlanması nedeniyle, ithal edilemeyen malların yurt içinde üretilmesi
durumunda ise fiyat, kalite ve servis açısından uluslararası rekabetten uzak kalitesiz mal
üretimi gerçekleşmektedir. Ülke kaynakları (üretim faktörleri) enflasyon ekonomisi kuralları
doğrultusunda rekabetçi üretim alanlarından uzaklaşmakta ve kaynak dağılımı bozulmaktadır.

6.2.2. Enflasyonun Maliyeti
Enflasyonun ya maliyetlerdeki artış nedeniyle arzın daraltılmasından ya da arz sabit
iken talepte meydana gelen artışlardan ortaya çıktığını, bunun sonucunda da fiyatlardaki
yükselme sürekli ise o ekonomide enflasyonun olduğunu önceki konularımızda inceledik.
Enflasyonun ekonomi üzerindeki maliyeti, ekonomik birimlerin fiyat artışlarını
(enflasyonu) önceden tahmin etme durumlarına göre değişmektedir. Bu açıdan enflasyonun
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maliyeti beklenen (dengeli) enflasyon ve beklenmeyen (dengesiz) enflasyon başlıkları altında
incelenecektir.

6.2.2.1. Beklenen (Dengeli) Enflasyon
Ekonomik birimler tarafından enflasyon beklentisi oluşmuşsa yani fiyat artışlarının
öngörülmesi durumunda fiyatlarda meydana gelebilecek bir değişme kimse için olumsuz bir
durum yaratmayacaktır. Çünkü hem mal ve hizmet fiyatları hem de ücretler enflasyon oranı
düzeyinde arttırılacaktır. Böylece kişilerin satın alma gücü aynı düzeyde kalacaktır. Ancak
enflasyonun insanlara hiçbir yük getirmediğini söylemek doğru olmaz. Zira ellerinde para
bulunduran kişi veya işletmelerin servetlerinin reel değeri azalmaktadır.
Beklenen (dengeli) enflasyon durumunda yatırımlar artabilmektedir. Çünkü tasarruf
hacmi aynı kalırken reel faiz oranı düşer. Ortaya çıkan dengesizliği gidermek amacıyla reel
faiz oranını sabit bırakacak şekilde, enflasyon oranında beklenen değişmeye denk şekilde
nominal faiz oranının arttırılması gerekmektedir.
Tasarruf ve yatırım arasında oluşan dengesizliğin bir kısmı tasarruf eğiliminin
beklenen enflasyon sürecinde artması ile giderilmektedir. Ancak bu dengesizliğin tamamen
ortadan kaldırılabilmesi için nominal faiz oranındaki artışın beklenen enflasyon oranındaki
artıştan daha düşük olması gerekmektedir. Başka ifade ile reel faiz oranın düşürülmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Beklenen enflasyon sürecinde para beklenildiği hızda değerini kaybetmekte ise
paranın değer saklama fonksiyonu ortadan kalkmış olmaktadır. Buna göre insanlar gelirlerini
elde ettiklerinde hiç bekletmeksizin ihtiyaçları doğrultusunda harcama eğilimini
taşımaktadırlar.
Beklenen enflasyonun en etkin maliyeti, uzun dönemde gayrı safi milli hasılanın
büyüme oranını düşürmesidir. Bunun sebebi olarak insanların kısa vadede daha kârlı
olacağına inandıkları spekülatif faaliyetlere yönelmesi, vergi sistemindeki düzensizlikler,
ayrıca uzun vadede enflasyon oranı ile ilgili belirsizliklerin kaygısını taşımalarını saymak
mümkündür.

6.2.2.2. Beklenmeyen (Dengesiz) Enflasyon
Beklenmeyen enflasyon durumunda para hesap birimi, mübadele ve değer saklama
fonksiyonlarını eksik ve kötü şekilde yerine getirmektedir. Para tutmanın fırsat maliyeti çok
artmaktadır. Bunun sonucunda paradan kaçış söz konusu olurken paranın dolaşım hızını da
arttırmaktadır.
Enflasyonun vergilerle ilgili maliyeti vergi sisteminin işlerliğine bağlı olmaktadır.
Eğer artan oranlı bir vergi sistemi var ise enflasyon artışı vergi mükelleflerinin daha yüksek
vergi dilimine geçmesini hızlandırmaktadır. Vergide artış enflasyon dönemlerinde daha fazla
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olur. Buna karşın hem vergilerin tahakkukuyla tahsili arasında bir gecikme yaşanmakta, hem
de vergi ödememek için kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelmektedir.
Mal ve hizmet fiyatlarının enflasyon artışı doğrultusunda gerekli şekilde
ayarlanmaması fiyatların enflasyonun gerisinde kalmasına neden olmaktadır.
Enflasyonun değişebilir olması da bir diğer maliyet unsurudur. Özellikle yüksek oranlı
enflasyon daha değişebilir bir enflasyon niteliğini taşımaktadır. Değişebilir enflasyon, sabit
getiri sağlayan aktiflerin örneğin hazine bonolarının daha riskli olması anlamına gelmektedir.
Çünkü sabit nominal ödemeler reel olarak belirsiz hale gelmektedir. Bu nedenle enflasyona
endekslenmiş bonolar çıkartılmaktadır.
Enflasyonun beklenmeyen hızlı değişim dönemlerinde tüketicilerin fiyatlar hakkında
bilgi sahibi olmaları imkânsızlaşmaktadır. Çünkü bu dönemlerde fiyat etiketleri çok sık
değiştirildiğinden tüketicilerin rasyonel davranmakta güçlük çektikleri görülmektedir.
Tüketiciler bir malı en düşük fiyatla satan ile en yüksek fiyatla satan arasındaki ayırımı
yaparken hata yapmaya başlamakta ve yüksek fiyatın zararına maruz kalabilmektedir.

6.3. Enflasyonla Mücadele Stratejileri
Enflasyonu sona erdirmek için toplam talep ve toplam arz arasındaki dengeyi istikrarlı
bir fiyat düzeyinde yeniden sağlamak gerekmektedir. Bilindiği üzere enflasyon toplam talebin
toplam arzı aşması neticesinde fiyatlar genel seviyesindeki sürekli yükselmeyi ifade
etmektedir. Bu nedenle enflasyonla mücadele etmek amacıyla iki strateji uygulanmaktadır.
Bunlardan birincisi toplam arzın arttırılması, ikincisi ise toplam talebin kısılmasına yönelik
uygulamalardır.

6.3.1. Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Uygulamalar
Bir ekonomide arz miktarı azalırken, fiyatlar yükselmekte ise ve buna karşın
durgunluk yaşanıyorsa yani stagflasyon durumu mevcut ise toplam talebi kısarak önlem
alınması çare olmamaktadır. Çünkü toplam talebi kısmak durgunluk sürecinin uzamasına
neden olmaktadır. Ekonomiyi sağlıklı yapıya kavuşturmak amacıyla toplam arzı arttırıcı
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu doğrultuda yani ekonomide tam istihdam düzeyini sağlamak için ekonomide para
arzını arttırmadan yatırımların arttırılması gerekmektedir. Yatırım artışını sağlayacak olan en
etkin yol teşvikler ve vergi indirimi uygulamalarıdır. Zira gelir ve kurumlar vergilerinde
yapılacak indirimler, bir yandan tasarrufları arttırırken diğer yandan faiz oranlarındaki
düşüşler nedeniyle bu tasarrufları yatırıma dönüştürecektir. Ayrıca ekonomide az bulunan
malların arz miktarını arttırmak için uygulanacak bir yol da bir yıl içinde üretime geçebilecek
kısa vadeli yatırımların teşvik edilmesidir. Burada belirtilmesi gereken bir husus ekonomide
az bulunan bütün malları bu yolla üretmenin mümkün olamayacağıdır.
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Ekonomide arz azalışının bir nedeni de işçi ücretlerinin yüksekliği nedeniyle maliyet
artışlarından kaynaklanmaktadır. Arz miktarını arttırmak amacıyla sendikaların pazarlık
güçlerini sınırlayıcı önlemler alınabileceği gibi ücretlerin dondurulması veya ücretlerin
verimliliklerin üzerinde artmamasını sağlayıcı politikaların uygulanması da sağlanabilir.
Ekonomide yaratılacak verimlilik bilinci ve bunun üretim sürecine yansıması ile üretim
miktarını dolayısıyla toplam arzı arttırmak mümkün olmaktadır.
Piyasalarda rekabet koşullarının işlerliği açısından ve eksik rekabet piyasalarındaki kâr
marjlarının enflasyonu körükleyecek biçimde arttırılmasını önleyecek rekabeti düzenleyici
önlemler alınabilmektedir. Kısa dönemde talebi azaltıp arzı arttıracak politikalar
uygulanmalıdır.

6.3.2. Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar
Ekonomik gelişme sürecini yavaşlatabilme tehlikesi nedeniyle toplam talebi azaltmaya
yönelik uygulamalarda dikkatli davranılması gerekliliği vardır.
Enflasyonun devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden birisi parasal genişleme
doğrultusundaki talep artışıdır. Bu nedenle enflasyonla mücadele etmek için öncelikle para
arzını kısmak gerekmektedir. Ayrıca maliye politikası araçları uygulanarak talep artışı kontrol
edilmektedir.
Para arzının kontrol edilmesi için hangi araçların nasıl kullanılacağına baktığımızda,
bunlardan bir tanesi reeskont oranlarının yükseltilmesi uygulamasıdır. Bankalar reeskont
oranı yükseldiği zaman senetlerini Merkez Bankası'na getirmemektedirler. Böylece, piyasaya
çıkacak olan nakit akımı yavaşlamaktadır. Piyasadaki nakit miktarının azalması ise toplam
talebi azaltıcı bir etki yaratmaktadır.
Toplam talebi azaltmak amacıyla para arzını kısıcı bir diğer uygulama kanuni karşılık
oranlarının yükseltilmesidir. Bu uygulama ile piyasaya çıkacak nakit kredi miktarı
azaltılmaktadır. Piyasaya çıkacak nakit miktarının azalması toplam talebi de azaltmaktadır.
Böylece enflasyonla mücadelede Merkez Bankası kanuni karşılık oranını yükselterek
piyasaya kredi şeklinde nakit çıkışını önleyerek toplam talebi kısma stratejisini
uygulamaktadır.
Merkez bankasının açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadaki para miktarını azaltması
uygulaması da toplam talebi azaltmaktadır.
Önceki konularımızda da açıkladığımız üzere Merkez Bankası enflasyonist ortamda
menkul değerler (hazine bonosu, tahvil) satarak piyasadaki para miktarını azaltmaya
çalışmaktadır. Böylece piyasadaki satınalma gücü azalmakta ve toplam talebin daralmasına
yol açmaktadır.
Toplam talebin maliye politikası araçları ile kontrol edilip, enflasyonla mücadelede
uygulanacak yollardan bir tanesi kamu kesimi harcamalarının azaltılmasıdır. Tüketim meyli
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yüksek olan kişilerin vergileri yükseltilmektedir. Vergi oranlarının yükseltilmesi kişisel
gelirleri azaltıcı ve dolayısıyla toplam talebi sınırlayıcı bir enflasyonla mücadele stratejisidir.
Ayrıca gelir ve fiyat politikası uygulamalarında ücret ve maaşlardaki yükselmeler,
talebi arttırmayacak ve enflasyonu kontrolden çıkarmayacak sınırlar içinde tutulmaktadır.
Enflasyonun düşürülmesi amacıyla toplam talebin azaltılması ve toplam arzın
arttırılması için gerekli uygulama ve önlemlerin neler olduğu yukarıda ifade edilmektedir.
Ancak enflasyonun yüksek oranlı ya da hiperenflasyon şeklinde olması durumunda izlenecek
mücadele stratejisi farklı olacaktır. Yüksek oranlı enflasyonla mücadelede heteredoks
mücadele stratejisi uygulanmaktadır. Heteredoks uygulamada sıkı para ve maliye politikaları
ile birlikte ücret ve fiyatların dondurulması politikalarına yer verilmektedir. Hiperenflasyonla
mücadelede ise ortodoks sistem uygulanmaktadır. Burada da sadece sıkı para ve maliye
politikaları uygulanmaktadır.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda denilebilir ki enflasyonun, önlenmesi için alınan
önlemlerin kararlılıkla uygulanması, enflasyon beklentisinin kırılması ve topluma yüklediği
fedakarlıkların tüm kesimlere eşit olarak dağıtılması gerekliliği bulunmaktadır.
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Uygulamalar
- Talep enflasyonu hangi durumda ortaya çıkmaktadır? Ekonomideki etkisi nasıl
olmaktadır?
- Enflasyonun olduğu dönemlerde insanlar sabit faizle uzun dönem borçlanırlarsa kârlı
mı olur, zarar mı eder?
- Ekonomide arz kaynaklı maliyet enflasyonu söz konusu ise nasıl bir strateji
uygulanması gerekmektedir?
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Uygulama Soruları
1) Talep enflasyonuna sebep olan unsurlar nelerdir?
2) Hangi enflasyon çeşidi yıllık değil de aylık olarak hesaplanmaktadır? Neden?
3) Beklenmeyen (dengesiz) enflasyon sürecinde para fonksiyonlarını tam olarak
yerine getirebilmekte midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ekonomide toplam talebin toplam arzdan fazla olması sonucu, fiyatlar genel
düzeyinin sürekli olarak yükselmesine enflasyon denilmektedir. Enflasyona neden olan
etkenler göz önüne alındığında talep kaynaklı ve arz kaynaklı oldukları görülmektedir.
Talep enflasyonu bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi karşılayamaması
nedeniyle ortaya çıkan enflasyondur. Talep enflasyonu iktisadi kaynakların tam olarak
istihdam edilmediği yani arzın arttırılmasının mümkün olmadığı ya da çeşitli darboğazlar
nedeniyle (enerji, döviz, işgücü yetersizliği gibi) üretimin arttırılamadığı dönemlerde ortaya
çıkmaktadır.
Mal ve hizmet fiyatlarının oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı
olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa arz (maliyet) enflasyonu ortaya çıkmaktadır. Bu tür
enflasyonda, sendikaların, firmaların veya hammadde üreticilerinin piyasayı kontrolleri altına
alma istekleri ile hükümetlerin getirdiği yeni düzenlemeler ve yeni vergi uygulamalarının da
etkileri bulunmaktadır.
Enflasyon çeşitleri, yapısal enflasyon, kronik enflasyon, sinsi enflasyon ve
hiperenflasyondur. Yapısal Enflasyon belirli piyasalarda ve ekonominin bazı kesimlerinde
fiyatların birkaç firma tarafından belirlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Kronik enflasyon,
kamu harcamalarının sürekli artması, gelirlerin üretimdeki artışla orantısız olması, sürekli
bütçe açıkları, yatırım finansmanlarının emisyonla karşılanması gibi nedenlere bağlı olarak
fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış göstermesi sonucu görülen bir enflasyon türüdür. Sinsi
Enflasyon fiyatlar genel düzeyinin yavaş ve çok küçük oranlarda yükselme eğilimi gösterdiği
dönemlerde görülen bir enflasyon çeşididir. Fiyatlar genel düzeyinin çok hızlı yükselmesi ve
paranın iç değerinin aşırı ve hızlı bir şekilde düşmesi sonucu enflasyon hızının çok
yükselmesi durumuna hiperenflasyon denilmektedir.
Enflasyonun birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Enflasyonda fiyatlar genel düzeyi
yükselmekte, yatırımlar ve tasarruflar azalmakta, ödemeler dengesi ülke lehine bozulmakta,
gelirler reel olarak düşmektedir.
Enflasyonun ekonomi üzerindeki maliyeti, ekonomik birimlerin fiyat artışlarını
(enflasyonu) önceden tahmin etme durumlarına göre değişmektedir. Bu açıdan enflasyonun
maliyeti beklenen (dengeli) enflasyon ve beklenmeyen (dengesiz) enflasyon olarak
görülmektedir.
Enflasyonla mücadele etmek amacıyla iki strateji uygulanmaktadır. Bunlardan
birincisi toplam arzın arttırılması, ikincisi ise toplam talebin kısılmasına yönelik
uygulamalardır.
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Bölüm Soruları
1) Tam istihdam üretim düzeyinde toplam arz toplam talepten küçük olduğunda
ekonomide hangi durum ortaya çıkar ?
a) İşsizlik
b) Enflasyon
c) Bütçe açığı
d) Stagflasyon
e) Dış borçlanma ihtiyacında artış
2) Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonuna neden olan etkenlerden biri değildir?
a) Devletin açık finansman politikası izlemesi
b) Kredi hacminin genişlemesi
c) İşçi ücretlerindeki artış
d) Ödemeler dengesi fazlalığından
e) Karşılıksız para basması
3) Aşağıdaki enflasyon türlerinden hangisi devlet memurlarına yönelik bir maaş
artışına bağlı olarak ortaya çıkabilir?
a) Kronik Enflasyon
b) Hiper Enflasyon
c) Talep Enflasyonu
d) Maliyet Enflasyonu
e) Yapısal Enflasyon
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4) Mal ve hizmet fiyatlarının oluşumunda maliyet koşullarına bağlı olarak fiyatlar
genel düzeyi yükseliyorsa nasıl bir enflasyon ortaya çıkmaktadır?
a) Hiperenflasyon
b) Kronik enflasyon
c) Talep enflasyonu
d) d-Yapısal enflasyon
e) Arz enflasyonu
5) Kamu açıklarının parasal genişleme ile karşılanması hangi enflasyona neden
olmaktadır?
a) Kronik enflasyon
b) Hiperenflasyon
c) Yapısal enflasyon
d) Sinsi enflasyon
e) Talep enflasyonu
6) Bir ekonomide enerji yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon ne şekilde
adlandırılmaktadır?
a) Talep Enflasyonu
b) Maliyet Enflasyonu
c) Kronik Enflasyon
d) Sinsi Enflasyon
e) Yapısal Enflasyon
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7) Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde kronik yüksek enflasyonun nedenlerinden
biridir?
a) Kurumlar vergisi oranlarındaki artış
b) Kamu harcamalarındaki artış
c) Sürekli parasal genişleme
d) Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değerinde yükselme
e) Toplam talepte azalma
8) Ücret artışları ya da girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar sonucunda toplam
arzın azalarak toplam arz eğrisinin sola kaymasına yol açması sonucunda oluşan enflasyon
türü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Talep enflasyonu
b) Şok enflasyonu
c) Kronik enflasyon
d) Maliyet (Arz) enflasyon
e) Yapısal enflasyon
9) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun olumsuz etkilerinden biri değildir?
a) Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
b) Üretimin artması
c) Yatırımlar ve tasarruflar azalması
d) Ödemeler dengesinin ülke lehine bozulması
e) Gelirler reel olarak düşmesi
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10) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi azaltmaya yönelik uygulamalardan biri
değildir?
a) Reeskont oranlarının yükseltilmesi
b) Kanuni karşılık oranlarının yükseltilmesi
c) Açık piyasa işlemleri ile para miktarını azaltması
d) Ücretlerin arttırılması
e) Kamu kesimi harcamalarının azaltılması

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)c, 4)e, 5)c, 6)e, 7)c, 8)d, 9)b, 10)d
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7. DEFLASYON-FAİZ-İŞSİZLİK-ENFLASYON-İŞSİZLİK İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Deflasyon
- Faiz Oranı
- İstihdam
- İşgücü
- İşsizlik
- Enflasyon – İşsizlik İlişkisi Phillips Eğrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı ve fiyatlar genel düzeyinin düşme
eğilimini gösterdiği durum ne ile ifade edilmektedir?
2) Çalışma gücü ve arzusunda olan kişilerin belirli ücret karşılığında emeklerinden
yararlanılmasına ne ad verilmektedir?
3) Enflasyon ile işsizlik arasında negatif yönlü ilişki olduğunu ifade eden görüş
hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Deflasyon sürecinin iktisadi
birimler tarafından
yapılması tahmin edilen
harcamaların gelirden az
olması ile oluştuğunun
anlaşılması.
İstihdam-işgücü-işsizlik
kavramları ile işsizlik
çeşitlerinin hangi özellikleri
taşıdığının bilinmesi.
Enflasyon ile işsizlik
arasındaki ilişkiyi ve bunun
üç farklı yaklaşımla
açıklandığı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İnceleyerek

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Deflasyon



Basit Faiz Oranı



Bileşik Faiz Oranı



Nominal Faiz Oranı



Reel Faiz Oranı



İstihdam



İşsizlik
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Giriş
Deflasyon, deflasyonda alınacak tedbirler, faiz oranı kavramı vadelerine göre, anapara
ve faiz toplamına göre ve enflasyona göre değerlendirilmekte, istihdam-işgücü-işsizlik
kavramları ile işsizlik çeşitleri, enflasyon ve işsizlik ilişkisini açıklayan Phillips eğrisi değişik
yaklaşımların görüşlerine göre ele alınacak konu başlıklarıdır.
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7.1. Deflasyon

7.1.1. Deflasyon Tanımı ve Etkileri
Deflasyon, ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı veya durduğu, fiyatlar genel
düzeyinin ise düşme eğilimi gösterdiği bir durumdur.
İktisadi birimler tarafından yapılması tahmin edilen toplam harcamaların reel gelirden
az olması, toplam talebin toplam arzdan daha düşük düzeyde kalmasına neden olmaktadır.
Talep yetersizliği satışların yavaşlamasına, fiyatlar genel düzeyinin düşmesine, üretimin
daralmasına yol açmaktadır.
Deflasyonun para miktarındaki azalmadan meydana geldiğini savunanlar olmuş ancak
bu görüşün her zaman için geçerli olmadığı görülmüştür. Çünkü fiyatlar genel düzeyindeki bir
düşme, para arzı ve kredi hacmindeki bir daralmadan meydana gelebileceği gibi, insanların
daha çok tasarruf etmelerinden, üretim artışından, bol mahsul elde edilmesinden meydana
gelebilmektedir.
Deflasyon, toplam gerçek talepteki azalmanın derecesine ve devamına göre satışların
yavaşlaması sebebiyle stokların artmasına da sebep olmaktadır. Deflasyonda halkın para
talebi artmakta, mallara karşı olan talebi ise azalmaktadır. Bu durum deflasyonun etkisini
yoğunlaştırmaktadır. Üreticilerin ürettikleri mal ve hizmetleri satmakta güçlük çekmeleri, kâr
tahminlerini olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda yatırımların azalması üretim faktörleri
talebinin azalmasını da hızlandırmaktadır. Üretim faktörleri arzı artarken işsizlik de
artmaktadır. Zira mal satamama ve zarar ihtimali üreticileri düşük kapasite ile çalışmaya
yönlendirmektedir. Bu da milli gelir düzeyini azaltarak iktisadi daralmayı başlatmaktadır.
Deflasyon, enflasyonda olduğu gibi milli gelir dağılımında değişimlere neden
olmaktadır. Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi kira, maaş, ücret gibi gelirlerin lehine,
üreticilerin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Borçlular borçlarını ödemekte güçlük
çekmekte, halkın refah düzeyi düşmektedir.
Deflasyonun en olumsuz etkisi iktisadi daralma ve işsizliktir. 1929 Dünya Krizinde
örneğinde olduğu gibi bir ekonomi açısından deflasyonun yarattığı olumsuz etki enflasyondan
daha büyük olmaktadır..

7.1.2. Deflasyonda Alınabilecek Tedbirler
Deflasyon talep yetersizliğinden meydana geldiğine göre deflasyonu gidermek için
talebi arttırıcı tedbirlere başvurulması gerekmektedir. Bu tedbirlerin bazıları şunlardır:
- Ucuz faizle bol kredi imkânları sağlanmalı,
-Harcamalar
fazlalaştırılmalı,

arttırılmalıdır.

Özellikle

otonom

(devletin

yaptığı)

yatırımlar
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- Yüksek ücret politikası uygulanmalı,
-Tüketici kredileri arttırılmalı,
-Gelir ve kurumlar vergisinde yapılacak düzenlemeler yatırımları arttıracak biçimde
ayarlanmalıdır.

7.2. Faiz Oranı
Makro ekonomik analizlerde faiz oranlarının hangi düzeyde seyrettiği ve ne yönde
değiştiği, kısa ve uzun dönemde faiz oranını belirleyen unsurların neler olduğu önem
taşımaktadır. Faiz oranlarında yukarı veya aşağı doğru herhangi bir değişmenin her kesimin
finansal planlarını bozacağı hem tasarruf sahipleri hem de yatırım kararı alanlar için kazanç
ve kayıplara neden olabileceği açıktır. Faiz oranları ile ilgili olarak üç ayrım yapmak
mümkündür. Bunlardan birincisi kısa ve uzun vadeli faiz oranı, ikincisi basit ve bileşik faiz
oranı, üçüncüsü ise nominal ve reel faiz oranıdır.

7.2.1. Kısa ve Uzun Vadeli Faiz Oranı
Faiz oranı ile ilgili olarak yapılan ayırımlardan bir tanesi vadeye göredir. Faiz oranı
gün - ay- 3ay - 6ay - 1yıl gibi zaman birimi üzerinden ifade edilen bir değişkendir. Gerçek
hayatta, borç verenlerin fonlarını değerlendirebilecekleri mevduat – hazine bonosu – devlet
tahvili gibi birçok yatırım aracı vardır. Örneğin devletin 6 ay vadeli hazine bonolarını %30
faizle satışa çıkarması. Bunun yanı sıra ödemede ortaya çıkan gecikmenin ne kadar zaman
süreceğine göre farklı faiz oranlarından bahsedilebilir. Örneğin bir kamu kuruluşuna olan
borcun gecikmesi halinde her ay için %5 gecikme faizi ödeme zorunda kalınması.
Burada ifade edilmesi gereken vadeye göre faiz oranlarının değişmesi ile birlikte, bu
oranların yıllık olarak değerlendirilmesi hususudur. Örneğin 6 aylık mevduat faiz oranı %30
dendiğinde mevduatın 6 aylık getirisi %15 demektir.

7.2.2. Basit ve Bileşik Faiz Oranı
Faiz oranları ile ilgili diğer bir ayırım da basit ve bileşik faiz ayırımıdır. Eğer belli bir
anapara üzerinden faiz hesaplanır ve vade sonu elde edilen faiz çekilerek yine aynı ana para
üzerinden faiz işletilir ise basit faiz söz konusu olmaktadır. Ancak ilk dönem elde edilen faiz,
dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde faiz bu tutar üzerinden işleme tabi
tutuluyorsa bileşik faiz durumu söz konusu olmaktadır.

7.2.3. Nominal ve Reel Faiz Oranı
Nominal faiz oranı fiyat düzeyindeki değişmeler için herhangi bir ayarlamayı
içermemektedir. Nominal faiz oranı, borç alanın borç verene tüketimden vazgeçmesini
sağlamak için ödemeye razı olduğu kazanç oranıdır.
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Reel faiz oranı ise borç alanın borç verene ödemeyi taahhüt ettiği nominal faiz oranı
ile enflasyon oranı arasındaki farkı yansıtmaktadır. Örneğin bir ekonomide nominal faiz oranı
%20, enflasyon oranı da %10 ise reel faiz oranı %20 - %10=%10 olur. Reel faiz oranı borç
verilen paranın satın alma gücünde meydana gelen oransal değişmeyi gösterir.
Reel faiz oranı için beklenen ve gerçekleşen faiz oranı ayırımı yapılabilir. Bir dönem
başında nominal faiz oranı bilinirken enflasyon oranı ancak tahmin edilebilmektedir. Buna
göre iktisadi karar birimleri kararlarını verirken bilinen nominal faiz oranı ile beklenen
enflasyon oranına göre reel faiz oranı beklentisi oluşturmaktadır. Ancak dönem sonu
gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda reel faiz oranları farklılık gösterebilmektedir. Bu
durumda kararların isabetli olup olmaması beklentilerin gerçekçiliğine bağlı olmaktadır.

7.3. İstihdam - İşgücü - İşsizlik
7.3.1. İstihdam ve İşgücü
Bir ülke halkının yaşam standardı o ülke tarafından üretilen mal ve hizmet miktarına,
diğer bir ifade ile milli gelir büyüklüğüne ve kişi başına milli gelir düzeyine bağlıdır.
Ekonomide üretimde kullanılan çeşitli faktörler vardır ve bunları emek, sermaye, doğal
kaynak ve girişimci olarak ifade edilmektedir.
Bir ülkede üretim faktörlerinin kullanılabilmesi yani üretim imkânlarının arttırılması o
ülkenin iktisadi büyüme derecesine bağlıdır. Bazen çeşitli nedenlerle mevcut üretim
imkânlarından faydalanılamamakta, çeşitli üretim araçları devamlı veya geçici olarak atıl
kalmaktadır.
Buna göre bir ekonominin karşı karşıya kalacağı en önemli sorun, kaynakların tam
kullanılamaması durumudur. Üretim faktörlerinin hepsinin kullanılıp atıl kalmamasına tam
istihdam denilmektedir.
Üretim faktörleri içinde emek faktörü farklı özelliklere sahiptir. Çünkü emek faktörü
insana bağlı olmakta, emeğin hizmeti stok edilemediğinden kullanılamayan hizmet akıp
gitmektedir. Başka bir ifade ile çalışılmayan dönemlere ait hizmetlerin biriktirilerek daha
sonra üretime dahil edilmeleri mümkün olamamaktadır. İnsanlar emeklerini
değerlendiremediklerinde işsiz durumuna düşmekte ve herhangi bir gelir elde edememektedir.
Bu durum toplumda sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bir ekonomide en önemli sorunlardan birisi de cari ücret düzeyinde çalışma gücü ve
isteğinde bulunan herkese iş imkânının olmamasıdır. Bir ülkede istihdam düzeyi denilen
herkese iş sağlama imkânının düşük olmasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Öncelikle
istihdam ve işgücü ile ilgili bazı tanımlamaları inceleyip daha sonra işsizlik ve çeşitleri
hakkında açıklamalara geçilecektir.
İstihdam: Çalışma gücü ve arzusunda olan kişilerin belirli bir ücret karşılığında
hizmetlerinden yararlanılmasıdır. Bir ülkenin nüfus miktarı ile istihdam arasında yakın bir
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ilişki vardır. Nüfus miktarının yaş, cinsiyet, göç gibi demografik özellikleri istihdam üzerinde
etkilidir. Nüfus içinde 15-64 yaş arasındaki gruba çalışma çağındaki nüfus denilmektedir.
Çalışma çağındaki nüfusun belirli bir kısmı emeğini arz etmekte olup bu kısmına aktif nüfus
denilmektedir. Yani çalışma çağındaki nüfus miktarından çalışmak istemeyenlerin sayısı
düşüldükten sonra kalan kısmıdır.
İşgücü: Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan
kısmına işgücü denilmektedir. Başka bir tanımla, bir ülkede emek arzını insan sayısı
yönünden ifade eden bir kavramdır.
İşgücüne, 15-64 yaş arasındaki maaş ve ücretliler, bağımsız
olarak çalışanlar,
işverenler ve işsizler girmektedir. Çalışmak istemeyenler ile çalışma yeteneği olmayanlar
işgücüne dahil değildiler.
Çoğu zaman aktif nüfus ile işgücü eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak aktif
nüfusun belirtilebilmesi için işgücü miktarından geçici çalışanlar ile çalışmak isteyip de iş
bulamayan işsizlerin toplam sayısının düşülmesi gerekmektedir.

7.3.2. İşsizlik
Bir ekonomide her zaman çalışma gücü ve arzusunda olanların tümü iş
bulamamaktadır. Mal ve hizmet talebinin belirlediği istihdam hacmi, çalışmak isteyenlerin
belli bir bölümü için iş imkânı sağlayabilmektedir.
İşsizlik emek arzının emek talebinden fazla olduğu durumu yansıtmaktadır. Bu
durumda işgücünün bir bölümü emek piyasasında geçerli olan iş koşulları ile ücreti kabul
ederek çalışmaya razı olduğu halde iş bulamamaktadır.
Bu bağlamda işsizlik, bir kişinin çalışma gücü ve arzusunda olup da piyasadaki cari
ücret düzeyine razı olmasına karşın iş bulamama durumudur. Dolayısıyla, ücret düzeyini
beğenmediği için çalışmayanlar işsiz sayılmamaktadırlar.
Bir ekonomide işsizlik oranı ise belli bir dönemde çalışacak durumda olan ve iş
aramalarına rağmen iş bulamayanların işgücüne oranıdır.
İşsiz Sayısı
İşsizlik Oranı = ---------------- x 100
İşgücü
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ekonomilerin en önemli sorunlarından biri
çalışma isteğindeki herkese iş imkânı yaratılması yani tam istihdamdır. Ancak bu tür
ülkelerde sosyal güvenlik kurumlarının gelişmemesi, iş bulamayanlara işsizlik tazminatı
ödenmesini mümkün kılmamaktadır. Böylece işsizlik büyük bir sosyal sorun olarak ortaya
çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise bu tür sorunlar daha az yaşanmakta olup kısa dönemli
işsizlikler kolay atlatılırken uzun dönemli işsizliklerde sorunlar yaşanmaktadır.

168

7.3.3. İşsizlik Çeşitleri
İşsizlik çeşitleri işsizliğin hangi sebeplerden kaynaklandığı konusunda fikir vermektedir.
İşsizliğin sebepleri göz önüne alınarak yapılan sınıflamaya göre işsizlik çeşitlerini, yapısal,
iradî, gayri iradî, friksiyonel, konjonktürel ve gizli işsizlik olarak sınıflandırmak mümkündür.

7.3.3.1. Yapısal İşsizlik
Bir ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmeler hem tüketicilerin talep
kalıplarını değiştirmekte hem de üretim teknolojisini değiştirmektedir. Böylece ekonominin
talep ve üretim yapısında meydana gelen değişikliklere uyum sürecinin sebep olduğu işsizliğe
yapısal işsizlik denilmektedir.
Ekonomide üretim teknolojisi değişim geçirirken işgücü talebinin yapısı da
değişmektedir. İşgücü arzının niteliksel yapısı ise bu değişime hemen uyum
gösterememektedir. Dolayısıyla mevcut iş sayısı ile işsiz sayısı birbirine eşit olsa bile geçici
olarak işsizlik görülmektedir. Bu tür işsizlik teknolojik gelişme hızının yüksek olduğu
dönemlerde artmaktadır. Yapısal işsizlik teknolojik işsizlik olarak da tanımlanmaktadır.
Yapısal işsizliğin giderilmesi işgücünün yeni işgücü talep yapısının gereklerine göre
yeniden eğitilmesine bağlı olmaktadır. Bu nedenle teknolojik işsizlik olarak tanımlanması
nedeniyle, makinelerin insanların yerini almasından kaynaklanan işsizlikle karıştırılmaması
gerekmektedir.

7.3.3.2. İradi İşsizlik
İnsanların cari ücret veya kanunla belirlenen ücret seviyesinde çalışma imkânına sahip
olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle çalışmak istemeyip, işsiz kalmak istemeleri durumunda
ortaya çıkan işsizliğe iradi işsizlik denilmektedir. Bu işsizlikte daha yüksek ücret ve daha iyi
çalışma şartları arandığı için kişiler kendi iradeleri ile bilerek ve isteyerek işsiz kalmaktadır.
İradi işsizliğin nedeni, insanların hayatlarını sürdürmeleri konusunda kendilerini
güvende hissetmeleridir. Bunlar ya yüklü bir maddi servete sahip ya da ailede kendinden
başka bir ya da iki kişinin çalışması neticesinde mevcut iş imkânlarını beğenmeyerek
çalışmak istememektedirler.

7.3.3.3. Gayrı-iradî İşsizlik
Çalışma gücünde ve arzusunda olup cari ücret düzeyinde ve mevcut şartlarda
çalışmaya razı kişilerin iş bulamamaları halinde oluşan işsizliğe gayri iradi işsizlik
denilmektedir.
Bu işsizliğin iradi işsizlikten farkı kişilerin mevcut koşullara razı olduğu halde iş
bulamamasıdır. Bundaki en önemli etken ise ekonominin içinde bulunduğu talep ve sermaye
(yatırım) yetersizliğidir.
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Bu nedenle acil olarak çözüm bekleyen işsizlik türü gayri iradi işsizliktir. O nedenle
gerekli çalışmaların yapılarak öncelikle önlenmesi gerekmektedir.

7.3.3.4. Friksiyonel İşsizlik
Friksiyonel işsizlik insanların mevcut işlerini bırakıp başka bir iş aramasına bağlı bir
işsizliktir. Amaç daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek ücret elde etmektir.
Ekonomide friksiyonel işsizlere yetecek kadar iş imkânı vardır. Ancak bu işsizler
kendilerine teklif edilen yeni işleri eski çalıştıkları işleri ile veya elde edecekleri yeni ücretle
eski ücretlerini karşılaştırarak kendilerine uygun iş aramaktadır. Belli bir anda işsiz gibi
gözüken insanların çoğu belirli bir süre sonra iş bulacaklardır. Çünkü o anda henüz aradıkları
türde iş bulamadıkları için işsizdirler. Friksiyonel işsizler kısa zamanda durumlarına uygun iş
bulma şansına sahip oldukları için bu işsizlik türü geçici işsizliktir.
İş değiştiren kişilerin iş aramaları süresince işsiz olmaları durumunu yansıtan
friksiyonel işsizlik, ekonominin en elverişli şartlarında bile görülebilen bir işsizlik türüdür. Bu
nedenle her ekonomide farklı düzeyde görülmekle beraber gelişmekte olan ülkelerde
friksiyonel işsizlik türüne daha çok rastlanılmaktadır.

7.3.3.5. Konjonktürel İşsizlik
Bir ekonomide üretim ve milli gelir devamlı bir yükselme göstermeyerek zaman
içinde dalgalanmaktadır. Bu nedenle istihdam hacminin konjonktür dalgalanmalarına bağlı
olarak daralması sonucunda ortaya çıkan geçici veya yaygın işsizlik türüne konjonktürel
işsizlik denilmektedir.
Konjonktürün özellikle depresyon ve durgunluk aşamalarında talep yetersizliği
nedeniyle üretim ve yatırımların daralma ve durgunlaşması insanları işsiz bırakabilmektedir.
Konjonktürel işsizlik kapitalist sistemin doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir.
Ancak bu işsizlik türü dalgalanma önlemleri ile kısmen ortadan kaldırılabilmektedir.
Ayrıca hükümetlerin uyguladıkları anti-depresyonist politikaların yanında işsizlik sigortası
gibi önlemler de konjonktürel işsizliği ve bunun olumsuz etkilerini gidermede etkili
olmaktadır.

7.3.3.6. Gizli İşsizlik
Çalışır göründüğü halde toplam üretime hiçbir katkısı olmayanların oluşturduğu
işsizlik türüne gizli işsizlik denilmektedir. Verimliliğin ve ücretlerin düşük olduğu
ekonomilerde gizli işsizlik varsa bir yerine iki ya da daha fazla kişiye iş verilmiş demektir.
Az gelişmiş ülkelerde özellikle tarım kesiminde küçük aile işletmeleri egemendir. Bu
işletmelerde aile fertlerinin hepsi iş sahibi görünmektedir. Oysa bunların bir kısmı işletmeyi
terk etse bile üretim düzeyinde bir değişme olmamaktadır. Bu durum aslında bu kişilerin
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üretime katkıda bulunmadıklarını, dolayısıyla gizli işsiz olduklarını göstermektedir. Yani
görünürde bir işleri olmakla birlikte aslında bu insanlar üretime bir katkıda
bulunmamaktadırlar. Gizli işsizlik halinde işgücünün marjinal verimliliği sıfırdır. Bu nedenle
gizli işsiz işten çıkarılsa bile üretim düşmemektedir.
Diğer yandan az gelişmiş veya gelişme halindeki ülkelerde gizli işsizlik yapısal ve
sürekli iken gelişmiş ülkelerde geçici olarak görülmektedir.

7.4. Enflasyon – İşsizlik İlişkisi Phillips Eğrisi
Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki Phillips Eğrisi ile açıklanmaktadır. Phillips
Eğrisi enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü negatif bir ilişki olduğunu ifade
etmektedir. Buna göre hükümetler daha yüksek bir işsizlik oranı karşılığında enflasyon
oranını düşürmek veya daha yüksek bir enflasyon oranı karşılığında işsizlik oranını düşürmek
olanağına sahip olduklarını açıklamaktadır.
Phillips Eğrisi yaklaşımında üç farklı ayırım söz konusudur: Birincisi enflasyon ve
işsizlik arasında ters yönlü ve istikrarlı bir ilişki olduğu varsayımını öne süren Phillips –
Lipsey – Samuelson ve Solow’un görüşünü yansıtan Phillips Eğrisi, ikincisi Phillips
Eğrisi’nde kısa ve uzun dönem ayırımını yapan M.Friedman ve Phelps öncülüğündeki
Monetarist Görüş, üçüncüsü ise enflasyon ve işsizlik arasında sistematik bir ilişkinin
olmadığını ifade eden Rasyonel Beklentiler Yaklaşımıdır.

7.4.1. Phillips – Lipsey – Samuelson – Solow’un Phillips Eğrisi
A.W.Phillips ücretlerdeki değişme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi 1861-1957
dönemi için incelemiş ve ücretlerdeki değişme oranları ile işsizlik oranları arasında ters yönlü
bir ilişkinin var olduğunu ifade etmiştir. Phillips’in orijinal eğrisi işsizlik oranında bir
değişiklik olmaması için ücretlerdeki artışın hangi düzeylerde olması gerektiğini gösteren ve
ücretlerdeki değişmenin sebep olacağı işsizlik oranlarını yansıtan bir eğridir (Şekil-31 ).
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Şekil-31
Şekilde işsizlik oranının %4 düzeyinde kalabilmesi için ücretlerin %3 oranında
arttırılmasının uygun olacağı görülmektedir. Çünkü verimlilik artışının %3 olduğu bir
ekonomide, bu düzeyde bir ücret artışının girişimcilerin karlılığını etkilemeyeceği dolayısıyla
da emek arz ve talebinde bir değişimin olmayacağı kabul edilmektedir.
Phillips analizinin teorik temelden yoksun olması nedeniyle 1960 yılında Samuelson
ve Solow’un ortak çalışması sonucu Phillips Eğrisi’nin içeriği değiştirilmiş, parasal
ücretlerdeki değişme nedeniyle enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi ifade eden
bir kavrama dönüştürülmüştür. Buna göre ekonomi politikalarını yapanlar, farklı işsizlik
oranları ile fiyat istikrarı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaktadırlar (Şekil-32).

Şekil-32
Negatif bir eğime sahip olan Phillips Eğrisi’nde enflasyon ve işsizlik oranları
arasındaki değiş-tokuş ilişkisi görülmektedir. Buna göre daha düşük bir işsizlik oranı ancak
daha yüksek bir enflasyona razı olarak sağlanabilirken enflasyonu düşürmek de ancak daha
yüksek bir işsizlik pahasına mümkün olabilecektir.

7.4.2. Kısa ve Uzun Dönem Phillips Eğrileri
Monetarist görüş öncülerinden Friedman ve Phelps kısa dönemli Phillips Eğrisi’nin
istikrarlı olmadığını, ayrıca uzun dönemde enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü bir
ilişkinin de olmadığını ileri sürmektedir. Enflasyon oranı yükseldikçe enflasyon
beklentilerinin de yükselecek olması Phillips Eğrisi’nin yukarı doğru kaymasına yol açacaktır
(Şekil-33).
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Şekil-33
P1 Phillips Eğrisi üzerindeki A noktasında gerçekleşen işsizlik oranı doğal işsizlik
oranına, gerçekleşen enflasyon oranı da beklenen enflasyon oranına eşit ve sıfırdır. Politika
yapıcıları toplam talebi genişletici bir politika izleyerek işsizlik oranını %4’e düşürmek
istediğinde ekonomi P1’deki B noktasına gelmekte ve enflasyon oranı %5 olmaktadır. Fiyatlar
genel düzeyindeki %5’lik artış enflasyon beklentilerinin ayarlandığı öğrenme sürecini
başlattığından Phillips Eğrisi P2’ye kaymaktadır. P2 Phillips Eğrisi üzerinde beklenen
enflasyon oranı %5’dir ve işsizlik C noktasında doğal orana eşittir. Ancak %4’lük işsizliğin
sürdürülebilmesi, enflasyon oranının %10’a çıkmasıyla mümkün olmaktadır. Bu durumda
ekonomi D noktasına gelmektedir. Bu nokta da geçici dengeyi göstermekte ve Phillips
Eğrisi’ni yukarıya P3’e kaydırmaktadır. Görülmektedir ki işsizliği doğal oranın altına
indirmeye yönelik her girişim enflasyonun daha da artmasına neden olmaktadır. Phillips
Eğrileri üzerindeki A,C,E gibi beklenen ve gerçekleşen enflasyon oranlarının eşitlendiği ve
işsizliğin de doğal işsizlik oranına eşit olduğu noktaların bileşimi uzun dönem Phillips
Eğrisi’ni oluşturmaktadır.
Uzun dönem Phillips Eğrisi enflasyon oranının önceden tam olarak tahmin edilebildiği
ve işsizlik ile enflasyon oranının değişmediği yani ekonominin durağan durumundaki
enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkidir. Uzun dönemde Phillips Eğrisi doğal işsizlik oranına
karşılık gelecek şekilde dik bir doğru olmaktadır.

7.4.3. Rasyonel Beklentiler ve Phillips Eğrisi
Rasyonel beklentiler teorisyenleri, enflasyonist beklentilerin de diğer tüm beklentiler
gibi plan yapılırken elde edilebilir tüm bilgilerin avantajını kullanmak isteyen akıllı insanlar
tarafından oluşturulduğunu öne sürmektedir.
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Bu teoriye göre gelecekteki enflasyon oranının ne olacağını hem girişimciler hem de
işçiler tahmin edebilmekte ve gelecekteki beklentilere göre fiyatları ve ücretleri
değiştirebilmektedir. Bunun sonucunda insanların beklentilerinin tek tek olmasa da ortalama
olarak gerçekleşen enflasyona eşit olması durumunda gerçekleşen işsizlik oranı doğal işsizlik
oranına eşit olmaktadır. Yani monetaristlerin öne sürdükleri gibi beklenen ve gerçekleşen
enflasyon oranları arasında bir fark olmamaktadır. Daima beklenen enflasyon gerçekleşen
enflasyona eşit olduğundan Phillips Eğrisi kısa dönemde bile dikey olmaktadır.
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Uygulamalar
- Deflasyon süreci ile ekonomide yaşanan durgunluğu aşmak için alınması gereken
önlemler nelerdir?
- Emek faktöründe çalışılmayan dönemlere ait hizmetler biriktirilerek daha sonra
üretime dahil edilebilir mi?
- Enflasyon ile işsizlik arasında sistematik ilişki olmadığını ifade eden yaklaşım
hangisidir?
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Uygulama Soruları
1) Bir ekonomi için deflasyonun en olumsuz etkisi hangisidir?
2) İşgücü ile aktif nüfus aynı tanım içinde değerlendirilebilir mi?
3) Rasyonel beklentiler yaklaşımı enflasyon ile işsizlik arasında niçin sistematik bir
ilişki olmadığını savunmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Deflasyon, ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı veya durduğu, fiyatlar genel
düzeyinin ise düşme eğilimi gösterdiği bir durumdur. Deflasyon, toplam gerçek talepteki
azalmanın derecesine ve devamına göre satışların yavaşlaması sebebiyle stokların artmasına
da sebep olmaktadır. Deflasyonda halkın para talebi artmakta, mallara karşı olan talebi ise
azalmaktadır. Talep yetersizliğinden meydana geldiğine göre deflasyonu gidermek için talebi
arttırıcı tedbirlere başvurulması gerekmektedir.
Faiz oranı ile ilgili olarak yapılan ayırımlardan bir tanesi kısa ve uzun vadeli faiz
oranı şeklinde vadeye göredir. Faiz oranları ile ilgili diğer bir ayırım da basit ve bileşik faiz
oranı ayırımıdır. Bir diğer ayırım nominal faiz oranı ve reel faiz oranıdır.
İstihdam: Çalışma gücü ve arzusunda olan kişilerin belirli bir ücret karşılığında
hizmetlerinden yararlanılmasıdır. İşgücü: Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani
iktisadi faaliyete katılan kısmına işgücü denilmektedir. İşsizlik, bir kişinin çalışma gücü ve
arzusunda olup da piyasadaki cari ücret düzeyine razı olmasına karşın iş bulamama
durumudur.
İşsizlik çeşitleri işsizliğin hangi sebeplerden kaynaklandığı konusunda fikir
vermektedir. Ekonominin talep ve üretim yapısında meydana gelen değişikliklere uyum
sürecinin sebep olduğu işsizliğe yapısal işsizlik denilmektedir. İnsanların cari ücret veya
kanunla belirlenen ücret seviyesinde çalışma imkânına sahip olmalarına karşın, çeşitli
nedenlerle çalışmak istemeyip işsiz kalmak istemeleri durumunda ortaya çıkan işsizliğe iradi
işsizlik denilmektedir.
Çalışma gücünde ve arzusunda olup cari ücret düzeyinde ve mevcut şartlarda
çalışmaya razı kişilerin iş bulamamaları halinde oluşan işsizliğe gayri iradi işsizlik
denilmektedir. Friksiyonel işsizlik insanların mevcut işlerini bırakıp başka bir iş aramasına
bağlı bir işsizliktir. Amaç daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek ücret elde etmektir.
İstihdam hacminin konjonktür dalgalanmalarına bağlı olarak daralması sonucunda
ortaya çıkan geçici veya yaygın işsizlik türüne konjonktürel işsizlik denilmektedir. Çalışır
göründüğü halde toplam üretime hiçbir katkısı olmayanların oluşturduğu işsizlik türüne gizli
işsizlik denilmektedir.
Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki Phillips Eğrisi ile açıklanmaktadır. Phillips
Eğrisi enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü negatif bir ilişki olduğunu ifade
etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bir ekonomide deflasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Para talebi azalır
b) Üretim artar
c) Kârlılık artar
d) Stokların artar
e) Ücretler artar
2) Deflasyonu gidermek için talebi arttırıcı tedbirlere başvurulması gerekmektedir?
a) Harcamalar arttırılmalıdır
b) Düşük ücret politikası uygulanmalı
c) Yüksek faiz oranı
d) Tüketici kredileri azaltılmalı
e) Gelir ve kurumlar vergisi arttırılmalı
3) Hangi faiz oranı fiyat düzeyindeki değişmeler için herhangi bir ayarlamayı
içermemektedir.?
a) Basit faiz oranı
b) Bileşik faiz oranı
c) Reel faiz oranı
d) Kredi faiz oranı
e) Nominal faiz oranı
4) İstihdam edilen ve edilmeyen kişilerin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?
a) İşsizlik oranı
b) İşgücü
c) işgücüne katılım oranı
d) istihdam oranı
e) Artı değer oranı
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5) Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan bir kişi
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) İradi işsiz
b) Gönüllü işsiz
c) Gayrı iradi işsiz
d) Friksiyonel işsiz
e) Konjonktürel işsiz
6) Özellikle iktisadi dalgalanmaların aşağı doğru seyir izlediği ve buna bağlı olarak
ekonomide ortaya çıkan dönemlerde toplam talebin tam istihdam yaratmada yetersiz olmasına
bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir ?
a) İradi işsizlik
b) Friksiyonel işsizlik
c) Konjonktürel işsizlik
d) Reel ücret işsizliği
e) Gizli işsizlik
7) Hangi tür işsizlik teknolojik gelişme hızının yüksek olduğu dönemlerde
artmaktadır?
a) İradi işsizlik
b) Konjonktürel işsizlik
c) Yapısal işsizlik
d) Gizli işsizlik
e) Gayrı iradi işsizlik
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8) Marjial verimliliği sıfır ya da sıfıra yakın olan işgücünün oluşturduğu işsizlik türü
aşağıdakilerden hangisidir ?
a) İradi işsizlik
b) Friksiyonel işsizlik
c) Konjonktürel işsizlik
d) Reel ücret işsizliği
e) Gizli işsizlik
9) İlk dönem elde edilen faiz, dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde
faiz bu tutar üzerinden işleme tabi tutuluyorsa hangi faiz durumu söz konusu olmaktadır?
a) Bileşik Faiz
b) Basit Faiz
c) Reel Faiz
d) Kısa Vadeli Faiz
e) Uzun Vadeli Faiz
10) Enflasyon – İşsizlik İlişkisi Phillips Eğrisinde hangi yaklaşımda kısa-uzun dönem
ayırımı yapılmıştır?
a) Lipsey – Samuelson ve Solow
b) Rasyonel Beklentiler
c) Keynesyen
d) M.Friedman ve Phelps
e) Arz yanlı iktisat

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c, 6)c, 7)c, 8)e, 9)a, 10)d
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8. KONJONKTÜREL DALGALANMALAR - IS - LM ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Keynesyen Konjonktür Teorisi
- Monetarist (Parasalcı) Konjonktür Teorisi
- Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
- Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
- Politik Konjonktür Teorisi
- Is- Mal Piyasasında Denge
- Lm- Para Piyasasında Denge
- Mal Ve Para Piyasalarinda Eşanlı Denge
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ekonomide birçok makroekonomik değişkenin aynı dönemde genişlemesi
veya daralması hangi durumu ifade etmektedir?
2) Mal piyasaları ile para piyasalarının aynı anda dengeye geldiğini gösteren modele
ne ad verilmektedir?
3) IS-LM modelinde fiyatlar genel düzeyi hangi durumda varsayılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konjonktürel dalgalanmaların
tüm sektörlerde ve birçok
makroekonomik değişkende
Araştırarak
görülen dalgalanmalar
olduğunu
değerlendirebilmek.
IS-LM modeli ile mal
piyasaları ve para piyasaları
arasındaki dengenin ifade
edildiğini kavrayabilmek.
Mal piyasalarında IS eğrisi
üzerinde yatırım ve tasarruf,
para piyasalarında LM eğrisi
üzerinde para arzı ve para
talebi eşitliğinin söz konusu
olduğunun bilinmesi

Araştırarak

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Konjonktürel Dalgalanmalar



IS Mal Piyasaları



LM Para Piyasaları



Kapalı Ekonomi



Tahvil



Homojen Ürün
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Giriş
Konjonktürel dalgalanmalar, Keynesyen konjonktür teorisi, Monetarist (parasalcı)
konjonktür teorisi, Yeni klasik konjonktür teorisi, Yeni keynesyen konjonktür teorisi ,Politik
konjonktür teorisi, IS – LM analizi, IS- mal piyasasında denge, LM- para piyasasında
denge,Mal ve para piyasalarında eşanlı denge ele alınacak konu başlıklarıdır.
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8.1. Konjonktürel Dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar, ekonominin tüm sektörlerinde ve birçok makroekonomik
değişkende gözlenen dalgalanmalardır. Konjonktür dalgası bir genişleme ve bir daralmadan
meydana gelmektedir. Konjonktür dalgasının süresi, bir dip noktasından bir sonraki dip
noktasına veya bir tepe noktasından diğer bir tepe noktasına ölçülmektedir. Birçok
makroekonomik değişken aynı dönemde daralarak veya genişleyerek hareket etmektedir.
Konjonktürel dalgalanmalar tekrar etmelerine rağmen, her zaman aynı süreler içinde ortaya
çıkan genişleme ve daralma hareketleri değillerdir. Düzenli zaman aralıklarında görülmezler
ve ne kadar sürecekleri belli değildir. Bununla birlikte bir ekonomik genişleme veya daralma
süreci başladığında birkaç dönem devam etmektedir (Şekil-34).

Şekil-34
Şekilde görüldüğü üzere bir konjonktür devresi bir dip ve bir zirveden oluşmaktadır.
Başka bir ifade ile bir konjonktür devresi bir dipten bir sonraki dibe veya bir zirveden bir
sonraki zirveye ölçülmektedir.
Bir konjonktür dalgasının uyarıları arz veya talep şokları şeklinde görülmektedir.
Konjonktür dalgalanmalarının ortaya çıkış nedeninin 1929 yılından 1970 yılına kadar talep
şokları olduğu savunulmuştur. Bir ekonomide talep şokları hem piyasalardan hem de
hükümetlerin para ve maliye politikalarından kaynaklanabilmektedir. 1970 yılından itibaren
artan petrol fiyatları ile birlikte yaşanan arz şokunun yarattığı petrol krizi ile birlikte
konjonktür dalgalanmalarının sadece talep şokları sonucu değil, arz şoku sonucunda da ortaya
çıkabileceğini göstermiştir. Bir ekonomide yaşanan arz şoku, doğal afet, teknolojik
gelişmeler, ücretlerde veya temel ürün fiyatlarında görülen artışlardan kaynaklanabilmektedir.
Konjonktürel dalgalanma sürecinde ekonomide meydana gelen şok, büyüyerek
ekonominin geneline etki etmektedir. Konjonktür hareketlerini açıklamaya yönelik teoriler,
hangi şokların ekonomide dalgalanma yaratacağı ve nasıl yayılacağı konusundaki görüş
farklılıkları, farklı konjonktür teorilerini ortaya çıkarmıştır.
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8.1.1. Keynesyen Konjonktür Teorisi
Keynesyen modelde bir talep şokunun konjonktür hareketi haline gelebilmesi için iki
temel mekanizma söz konusudur. Bunlardan birincisi firmaların önceden belirlenmiş bir
düzeyde stok bulundurma eğilimleri, ikincisi ise çarpan-hızlandıran mekanizmasıdır. Her iki
mekanizma da talep şoklarının nasıl daralma ve genişlemeden oluşan dalgalanmalar
yaratacağını açıklamaktadır.
Bir talep şokunun konjonktür hareketi haline gelmesinin birinci nedeni, firmaların
beklenmedik talep artışlarını karşılayabilmek için sürekli olarak belli bir düzeyde stok
bulundurmak istemelerinden kaynaklanan dalgalanmalardır. Talepte meydana gelecek
beklenmedik bir artış üretimde bir artış meydana getirirken, stoklarda beklenmedik bir azalışa
neden olmaktadır. Talepteki beklenmedik bir azalış ise üretim düzeyinde düşüşle birlikte
stoklarda beklenmedik bir artışa neden olacaktır. Firmalar üretim düzeyine göre belli bir stok
düzeyini korumak istedikleri için stoklardaki bu beklenmedik artış veya azalışlara üretimlerini
ayarlayarak tepki vermektedirler. Firmaların bu davranışı üretim düzeyinde ve diğer
makroekonomik değişkenlerde dalgalanmalar meydana getirebilmektedir.
Keynesyen modelde toplam yatırım harcamalarındaki şokların yayılarak konjonktür
dalgalanmalarına yol açan nedenlerinden ikincisi çarpan-hızlandıran mekanizmasıdır. Bir
ekonomide genişleme döneminde çarpan-hızlandıran mekanizması yatırımlarında meydana
gelebilecek pozitif bir şokun (örneğin beklentilere bağlı yatırım harcamalarındaki artış)
etkisinin giderek büyümesine ve bir konjonktür hareketine dönüşmesine neden olmaktadır. Bu
mekanizmada artan yatırım harcamaları çarpan aracılığı ile milli geliri arttırmakta, artan gelir
düzeyi ise hızlandıran aracılığı ile yatırım harcamalarını daha da arttırmaktadır. Bir daralma
döneminde ise yatırımlardaki azalma, çarpan aracılığı ile milli geliri azaltmakta ve azalan
milli gelir de hızlandıran aracılığı ile yatırımları daha da düşürmektedir.
Toplam talebin yatırım harcamaları üzerinde pozitif şok yaratmasının nedeni,
girişimcilerin gelecek dönemdeki kârlılık oranları ile ilgili olumlu beklentilerdir. Yapacakları
yatırımların gelecek dönemlerde yüksek kar getireceğini bekleyen girişimciler yatırım
harcamalarını arttırmaktadır. Bu iyimser beklentilerin ekonominin bütününe hakim olması
yatırım harcamalarını arttırmaktadır. Yatırım mallarındaki artış, istihdam düzeyini
arttırmaktadır. İstihdam artışı tüketim mal ve hizmet alımlarının arttıracağından, tüketime
yönelik sektörde de üretim ve istihdam artışına sebep olmaktadır. Ekonomideki üretim
düzeyindeki artış, gelir düzeyindeki artışı da beraberinde getirecektir. Yatırım
harcamalarındaki bir artışın bu şekilde gelir ve istihdamı arttırması çarpan mekanizması
aracılığı ile gerçekleşmektedir. Ancak çarpan mekanizması, yatırım harcamalarındaki bir
artışın bir konjonktür hareketine dönüşebilmesi için yeterli değildir. Konjonktür hareketinin
oluşması için hızlandıran mekanizmasına ihtiyaç bulunmaktadır.. Çarpan mekanizması
sonucu artan gelir, tasarruf ve yatırım düzeylerini arttıracaktır. Buna göre gelirdeki bu artışın
yatırım harcamalarını daha da arttırması hızlandıran mekanizması yolu ile gerçekleşmektedir.
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8.1.2. Monetarist (Parasalcı) Konjonktür Teorisi
ABD’deki ekonomik daralma dönemlerinde mal ve hizmet üretimindeki azalmaların
para arzındaki azalmalardan etkilendiğine yönelik araştırmalar 1963 yılında M.Friedman ve
A.Schwartz tarafından yapılmıştır. Özellikle Friedman bu araştırmaya göre konjonktür
dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade etmiştir.
Monetarist konjonktür teorisine göre konjonktür hareketleri para arzındaki değişimlere
göre oluşmaktadır. Para arzı merkez bankası tarafından serbestçe belirlenmektedir. Bu
durumda para stokunun büyüme hızındaki azalma ekonomik daralmalara yol açmaktadır.
Buna karşın para arzındaki artış ekonomik genişlemelere neden olacaktır. Para arzındaki
büyümeyi merkez bankası kontrol ettiği için monetaristler para politikaları uygulamaları ile
ekonomik daralmadan çıkılabileceğini ifade etmişlerdir.
Monetarist konjonktür teorisinde, beklenen ve gerçekleşen fiyat düzeylerinde fark
olabilmektedir. Bu farkın nedeni ekonomik birimlerin gelecekle ilgili tahminlerini
oluştururken ellerinde mevcut olan bütün bilgiyi kullanmadıkları, sadece geçmişteki bilgiyi
kullanmalarıdır. Bu nedenle ekonomik birimlerin geleceğe yönelik tahminleri, değişkenlerin
gerçek değerlerinden ya daha küçük veya daha büyük olmaktadır. Ekonomik birimlerin yeni
duruma uyum sağlamaları zaman almaktadır.

8.1.3. Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
Yeni klasik iktisatçılar klasik modelin temelindeki esnek fiyatlar ve piyasaların
temizlenmesi varsayımlarını benimseyerek, ek varsayımlarla konjonktür dalgalanmalarını
açıklamışlardır. Yeni klasik iktisatçılardan R. Lucas eksik bilgi ve reel konjonktür teorileri
doğrultusundaki görüşleri ile en önemli temsilcisidir.
Eksik bilgi modelinde ekonomiyi etkileyen şoklar talep cephesinden gelmektedir.
Toplam talepteki beklenmeyen değişiklikler konjonktür hareketlerini başlatmaktadır. Buna
göre, ekonomideki aktörler tam bilgiye sahip olmadıklarından beklentilerini oluştururken
yanılabilmekte ve böylece konjonktür hareketi oluşmaktadır.
Lucas eksik bilgi modeli ile niçin fiyatlar genel düzeyindeki bir artışın bazen neden
milli gelirde artış yarattığını açıklamaya çalışmıştır. Lucas’a göre bunun nedeni firmaların
fiyatlar genel düzeyindeki değişmeleri yanlış algılamalarıdır. Firmalar fiyat değişikliklerinin
bir talep şokundan mı yoksa fiyatlar genel düzeyindeki bir artıştan mı kaynaklandığını belli
bir süre geçtikten sonra anlayabilmektedirler. Bu süreçte stoklarda artış veya azalışlar
meydana gelebilmektedir. Stoklardaki ayrış ve azalışları istenen seviyeye getirmeye çalışan
firmalar üretimlerini arttırarak veya azaltarak toplam ürün miktarında dalgalanmalara sebep
olmaktadır. Bu durum konjonktür hareketlerinin oluşmasına yol açmaktadır.
Reel konjonktür teorisi ise konjonktür dalgalarına yol açabilecek şokların sadece reel
değişkenlerden kaynaklanabileceğini öne sürerek verimlilikteki şoklara dikkat çekmişlerdir.
Bu teori bireylerin tüketim ve emeklerinin zaman içinde değişebileceği hususuna
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dayanmaktadır. Buna zamanlar arası ikame adı verilmekte olup bireylerin zamanlar arası
ikame esnekliğine bağlı olmaktadır.
Reel konjonktür teorisi belli bir anda arz edilen emek miktarının ekonomik
özendiricilere bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Eğer işçiler iyi ödüllendirilirse daha fazla
çalışmaktadır. Ancak çalışmanın ödülü azaldıkça çalışma saatleri azalmaktadır. Bazen de
çalışmanın karşılığı iyice düştüğünde bireyler (geçici de olsa) çalışmamayı bile tercih
edebilmektedirler. Çalışmanın belli bir süreç içinde yeniden tahsisi işgücünün zamanlar arası
ikamesi olarak adlandırılmaktadır.

8.1.4. Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
Yeni Keynesyen iktisatçılar Keynesyen ekolün temel yaklaşımlarından hareket
etmekle birlikte, Yeni Klasik iktisatçılar gibi mikro ekonomik temellerden hareket ederek
bireylerin optimizasyoncu bir davranış sergilediklerini varsaymaktadırlar.
Yeni Keynesyen iktisatçılar toplam arz şoklarını tamamen göz ardı etmemekle birlikte,
konjonktür hareketlerinin temel nedeni olarak talepteki şokları görmektedir. Toplam talepte
meydana gelen şokların kaynakları para politikaları gibi nominal etkenler olabileceği gibi
kamu harcamaları gibi reel faktörler de olabilmektedir.
Bu teoride, Keynesyen ekolde olduğu gibi toplam talep şoklarının nominal
ücretlerdeki ve fiyatlardaki yapışkanlıklar (ücret ve fiyatların zaman içinde yavaş uyarlanması
nedeniyle sunumla istemin her zaman eşitlenmemesi durumu) nedeniyle bir konjonktür
hareketine dönüşeceğini öngörmektedirler. Yeni Keynesyen iktisatçılar ücret ve fiyatlardaki
yapışkanlıkların ayırıcı unsuru olarak eksik rekabet piyasalarına vurgu yapmışlardır. Özellikle
monopollü rekabet varsayımına dayandırmışlardır. Çünkü tam rekabet ile örtüşmediğini
savunmaktadır.

8.1.5. Politik Konjonktür Teorisi
Politik Konjonktür Teorisi konjonktür hareketleri ile hükümetlerin politikaları arasında
bir ilişki kurmaktadır. Ekonomi politikaları devlet tarafından uygulandığına göre, bu
politikalar hükümetin siyasi amaçlarını yansıtabilmektedir. Bu tür politikalar ekonomide
dengesizlik yaratabileceğinden, konjonktür hareketlerinin oluşmasına neden olmakta ve
politik konjonktür adı verilmektedir.
Bu teoriye göre politik değişimler seçimler yoluyla mevcut yönetimin değişmesi ile
görülmektedir. Bu nedenle politik konjonktür hareketleri seçim dönemlerinde görülmekte ve
iki açıdan önem arz etmektedir. Birincisi mevcut iktidar tekrar seçilebilmek için iktidar
gücünü kullanarak seçim öncesi oylarını arttırabileceğini umduğu politikalar uygulayabilir.
Bu tip politikalar genellikle uzun dönemde toplumun refahını azaltıcı etki yaratırlar. Örneğin
işsizliğin kısa dönemde azaltmak için kamu harcamalarını arttırarak toplam talep arttırılabilir.
Bu gibi politikalar seçim sonrası ekonomik daralmaya neden olmaktadır.
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İkincisinde ise iktidarın değişip değişmeyeceği hususu belirsizdir. Bu belirsizlik
ekonomik birimlerin beklentilerine de yansımaktadır. Politik konjonktür modelinin temelini
beklentilerle seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tablonun, uygulamaya konan politikalarla
uyum göstermemesi oluşturmaktadır.

8.2. IS-LM Modeli
Makro iktisadın en çok bilinen modellerinden biri olan IS-LM modeli, 1937 yılında
Hicks tarafından, Keynes’in Genel Teori’de öne sürdüğü görüşleri anlamaya yardımcı bir araç
olarak geliştirilmiştir. Bu anlamda model, özellikle Keynes’in efektif talep, eksik istihdam
dengesi, tam istihdama ulaşmak için maliye politikası uygulamalarına verdiği önemi
kavramaya yardımcı olmaktadır. Reel piyasanın ve para piyasasının nasıl eşanlı olarak
dengeye geldiğini göstermek için basit ve anlaşılır IS-LM modeli kullanılabilmektedir.
Model, Hicks’in orijinal formülasyonundan sonra, uzun yıllar boyunca makro
ekonomide politika analizi gerçekleştirmek üzere kullanılan en önemli modellerden biri haline
gelmiş ve pek çok iktisatçı tarafından çeşitli güncellemelere tabi tutularak özellikle 1970’lerin
sonlarına kadar kullanılmaya devam edilmiştir. Keynesyen iktisadi araçların ekonomik
gelişmeleri açıklamada yetersiz kaldığı yönünde eleştirilerin yoğunlaştığı 1970’lerde, IS-LM
modeli de popülaritesini yitirmiştir.

8.2.1. Tanım ve Varsayımlar
IS-LM modeli, mal piyasasında dengeyi gösteren IS ve para piyasasında dengeyi
gösteren LM eğrilerinden oluşmaktadır. Eğrilerin ismi, makroekonomideki basit denge
koşullarından gelmektedir: Mal piyasasında dengeyi sağlamak üzere yatırım (I) tasarruf (S)
eşitliği (I=S) ve para piyasasında dengeyi sağlamak üzere para talebi (L) para arzı (M) eşitliği.
IS eğrisi üzerindeki tüm noktalarda yatırımlar tasarruflara eşitken, LM eğrisi üzerindeki tüm
noktalarda para arzı para talebine eşittir.
IS-LM modeli bazı varsayımlar üzerine kuruludur:
1. Ekonomide genel fiyat düzeyi sabittir. Bu durumda, ekonomik şartlar değiştiğinde,
genel fiyat düzeyi değişmeyecektir. Örneğin, toplam talepte görülen bir artış, genel fiyat
düzeyinin yükselmesine neden olmayacaktır.
2. Homojen ürünler üretilmektedir.
3. Ekonomide iki tür finansal varlık mevcuttur: Para ve tahvil. Paranın getirisi sıfır
kabul edilirken tahvil sabit getirili bir varlık olarak görülür.
4. Para arzı merkez bankası tarafından belirlenen dışsal bir büyüklüktür.
5. Kapalı bir ekonomi söz konusudur.
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Bu varsayımlar doğrultusunda, IS eğrisi Y= C+ I+ G denklemi ile LM eğrisi M= L (Y,
i) denklemi ile gösterilir. İki eğrinin kesişimi, her iki piyasada dengeyi sağlayan gelir (Y) ve
faiz oranı (i) bileşimlerini göstermektedir.

8.2.2. IS- Mal Piyasasında Denge
Mal piyasasında denge, talep edilen mal ve hizmetlerin üretilen mal ve hizmetlere eşit
olduğu durumda gerçekleşir: Y = C + I + G. Bu denge durumu ise tasarrufların yatırımlara
eşit olmasını (I=S) gerektirir. Modelin varsayımları gereği, mal piyasasında üç bileşenin
olduğunu varsayarız: Özel tüketim harcamaları (C), firmaların yatırım harcamaları (I) ve
kamu harcamaları (G).
IS eğrisi, mal piyasasında dengeyi sağlayan tüm gelir (Y) ve faiz oranı (i)
bileşimlerinin geometrik yerini göstermektedir.

8.2.2.1. IS Eğrisinin Eğimi
Faiz oranları düştükçe, yatırım harcamaları ve dolayısıyla gelir düzeyi de artmaktadır.
Başka bir deyişle, yatırım harcamaları ile faiz oranları arasında negatif bir ilişki vardır. Bu
nedenle, IS eğrisi negatif eğimli, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğridir.
Ancak faiz oranları değiştiğinde, yatırım harcamalarının ne kadar değişeceği IS
eğrisinin eğimine bağlıdır. IS eğrisinin eğimi ise
-

yatırımın faize duyarlılığı ve

-

çarpan katsayısının büyüklüğüne bağlıdır.

Yatırımın faize duyarlılığı ne kadar fazla ise IS eğrisi o kadar yatık, yatırımın faize
duyarlılığı ne kadar az ise IS eğrisi o kadar dik olacaktır. IS eğrisi ne kadar yatıksa ya da
IS’nin eğimi ne kadar az ise başka bir deyişle yatırımın faize duyarlılığı ne kadar fazla ise faiz
oranlarında görülen bir değişikliğin gelir üzerindeki etkisi o kadar fazla olur. Tersine, IS
eğrisi ne kadar dikse, yani IS’nin eğimi ne kadar fazla ve aynı zamanda yatırımın faize
duyarlılığı ne kadar az ise faiz oranlarında görülen bir değişiklik gelir üzerinde o kadar az etki
yaratacaktır.
Faiz oranlarındaki değişikliğin sonucunda yatırım harcamalarında görülen değişimin
gelir üzerinde ne kadar etkili olacağını gösteren bir diğer unsur da çarpan katsayısıdır. Çarpan
katsayısı ne kadar büyük olursa, yatırım harcamalarında görülen değişiklik gelirde o kadar
fazla değişikliğe neden olacaktır.
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Şekil-35
Şekilde IS1 eğimi fazla, görece dik bir eğri olarak çizilmişken IS2 eğimi az, yatık bir
eğri olarak çizilmiştir. Faiz oranları i1’den i2 düzeyine düştüğünde, IS1 eğrisine göre gelir
düzeyi Y1’den Y2’ye yükselmekte, IS2 eğrisine göre ise gelir düzeyi Y3’ten Y4’e
yükselmektedir. Dolayısıyla, eğimi az ve yatırımların faize duyarlılığının daha fazla olduğu
IS2 eğrisine göre aynı oranda faiz indirimi karşısında gelir düzeyi daha fazla artmıştır.

9.2.2.2. IS Eğrisinin Konumu
IS eğrisinin konumu otonom harcamaları gösteren A0’a bağlıdır. Otonom harcamaların
artıp azalmasına bağlı olarak IS eğrisi de yer değiştirecek ve sağa veya sola kayacaktır.
Tüketim harcamaları, yatırım harcamaları ve kamu harcamalarını artıran herhangi bir unsur IS
eğrisini sağa kaydırırken söz konusu harcamalardaki bir azalma eğrinin sola kaymasına neden
olmaktadır. IS eğrisinin yer değiştirmesi ile IS eğrisi üzerindeki kaymaları birbirine
karıştırmamak gerekir. Aynı faiz oranı düzeyinde, eğriyi sağa veya sola kaydıran faktörler,
otonom harcamaları artırıp azaltan faktörler olup faiz oranlarında görülen değişiklikler IS
eğrisinin kaymasına neden olmamakta, IS eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden
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olmaktadır.

Şekil-36a

Şekil-36b

Şekil 36a’da ekonomi E1 düzeyinde dengede iken, otonom harcamalarda meydana
gelen bir artışın gelir düzeyini Y1’den Y2’ye artırmasıyla IS eğrisi, aynı faiz oranı düzeyinde,
paralel olarak sağa kaymakta, yeni denge noktası E2, mal piyasasında dengeyi sağlayan i1 ve
Y2 düzeyini temsil etmektedir. Şekil 36b’de ise otonom harcamalarda meydana gelen bir
azalmanın, IS eğrisini sola kaydırdığı ve aynı faiz oranında gelir düzeyini Y1’den Y2’ye
düşürdüğü görülmektedir.

8.2.3. LM- Para Piyasasında Denge
Para ve tahvil olmak üzere iki varlıktan oluşan para piyasasında hane halkları parayı
(M) mal ve hizmetler için yaptıkları harcamalarda kullanırlarken, tahvilleri (B) gelecekte
harcama yapmak üzere tasarruf amacıyla tutarlar.
Tahvil talebi, iki unsura bağlıdır: Faiz oranları (i) ve gelir düzeyi (Y)
Gelir düzeyi artarsa, hane halkları gelir artışının bir kısmını mal ve hizmet
harcamalarını karşılamak üzere nakit olarak tutarlarken bir kısmını da gelecekteki
harcamalarını karşılamak üzere tahvil satın alımına ayıracaklardır. Bu durumda, gelirle
birlikte tahvil tutma talebi de artmaktadır. Faiz oranları arttığında ise tahvil fiyatları düşmekte
ve tahvil talebi artmaktadır. Tahvil piyasasında denge, tahvil talebinin tahvil arzına eşit
olmasıyla sağlanmaktadır.
Keynes’e göre, para talep etmenin üç nedeni bulunur: işlem güdüsü, ihtiyat güdüsü ve
spekülasyon güdüsü. İşlem ve ihtiyat güdüsü ile para tutma talebi, hane halklarının gelirlerine
bağlı olup gelir arttıkça bu nedenlerle para tutma talebi de artmaktadır. Spekülasyon amacıyla
para tutma talebi ise faiz oranlarına bağlıdır ve faiz oranları arttıkça getirisi olmayan para
tutmanın maliyeti artacak ve hane halkları tahvil tutmaya yönelecekler, para talebi de
azalacaktır. Dolayısıyla, Keynesyen iktisatta Likidite Tercihi olarak adlandırılan para talebi
(Ld ) gelir ve faiz oranlarına bağlıdır. Gelir arttığında para tutma talebi artarken, para tutmanın
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alternatif maliyeti olan faiz oranları arttığında para tutma talebi azalmaktadır. Bu nedenle para
talebi doğrusu, faiz oranlarıyla ters orantı içerisinde olup negatif eğilimli bir doğrudur.
Para arzı ise merkez bankası tarafından belirlenen bir büyüklüktür, faiz oranlarına
veya başka bir içsel değişkene bağlı olarak değişiklik göstermez. Bu nedenle para arzı faiz
oranlarından bağımsız yatay eksene dik çizilen bir doğrudur.
oluşur:

Para piyasasında denge, para talebi (Ld ) ile para arzının (M) birbirine eşit olmasıyla

Ld (Y, r) = M

Şekil-37
Şekil 37’de, para talebi eğrisi (Ld ) ile para arzı eğrisinin (M) kesişim noktası olan
E1’de para piyasasında denge sağlanmaktadır. Dengeyi sağlayan faiz oranı i1’dir. E2 ve E3
noktasında ise para piyasasında dengesizlik söz konusudur. E2 noktasında para arzı fazlası
bulunmaktayken (M > Ld), E3 noktasında para talep fazlası (Ld > M) vardır. E2 noktasında
faiz oranı i2’dir. Bu noktada E2A kadar para arzı fazlası vardır. Hane halkları para arz
fazlasından kurtulmak için diğer varlık olan tahvil satın almaya başlarlar. Tahvile olan talep
artarken, tahvil fiyatı da yükselir. Bu durumda, tahvil fiyatı ile faiz oranı ters orantılı
olduğundan, faiz oranı düşer. Düşük faiz oranı, paraya olan talebi artırır. Bu şekilde, faiz
oranının i1 düzeyine kadar düşmesiyle para arzı ve para talebi E1 noktasında yeniden eşitlenir.
E3 noktasında ise faiz oranı i3’tür. Bu noktada E3B kadar para talebi fazlası vardır.
Hane halkları para talebi fazlasını temin etmek için tahvil satarlar. Tahvil arzı artarken, tahvil
fiyatı düşer. Bu durumda, faiz oranı yükselir, paraya olan talep azalır, para talep fazlası
giderilmiş olur. Faiz oranının i1 düzeyine kadar yükselmesiyle para arzı ve para talebi E1
noktasında yeniden eşitlenmiş olur.
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LM eğrisi para piyasasında denkliği sağlayan, para arzını para talebine eşit kılan, faiz
oranları ve gelir düzeylerinin kombinasyonunu gösterir. Başka bir deyişle, LM eğrisi, her
gelir düzeyinde bu denkliğin sağlanması için faiz oranlarının ne düzeyde olması gerektiğini
göstermektedir. Para piyasası dengede olduğunda tahvil piyasası da dengede olmaktadır.

9.2.3.1. LM Eğrisinin Eğimi
Gelir düzeyi arttıkça, para talebi artmakta ve bir para talebi fazlalığı oluşmaktadır.
Para talebi ile para arzını tekrar eşit kılmak için faiz oranları da yükselmektedir. Bu nedenle,
para piyasasında dengeyi sağlayan gelir ile faiz oranları bileşimini gösteren LM eğrisi pozitif
eğimli bir eğridir.
Ancak gelir düzeyi ve faiz oranları değiştiğinde, yatırım harcamalarının ne kadar
değişeceği LM eğrisinin eğimine bağlıdır. LM eğrisinin eğimi ise
-

para talebinin faize duyarlılığı (para talebinin faiz elastikiyeti) ve

-

para talebinin gelire duyarlılığına (para talebinin gelir elastikiyetine) bağlıdır.

Para talebinin faize duyarlılığı ne kadar fazla ise başka bir deyişle LM eğrisi ne kadar
yatıksa ve eğimi azsa, gelir düzeyinde meydana gelen bir değişikliğin faiz oranları üzerindeki
etkisi o kadar az olur. Tersine, para talebinin faize duyarlılığı ne kadar az ise LM eğrisi ne
kadar dik ve eğimi ne kadar fazlaysa, gelir düzeyinde meydana gelen bir değişikliğin faiz
oranları üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.
Para talebinin gelire duyarlılığının düşük olması, gelir arttıkça para talebindeki artışın
daha az olacağını gösterir. Para talebinin gelire duyarlılığı ne kadar azsa, gelir düzeyinde
meydana gelen bir değişikliğin faiz oranları üzerindeki etkisi o kadar az olur. Tersine, para
talebinin gelire duyarlılığı ne kadar fazlaysa gelir düzeyinde meydana gelen bir değişikliğin
faiz oranları üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.

9.2.3.2. LM Eğrisinin Konumu
LM eğrisinin konumu para arzına (M) bağlıdır. Para arzındaki değişikliklere bağlı
olarak LM eğrisi de sağa veya sola kayar. Para arzının artması, LM eğrisini sağa kaydırırken,
para arzında görülen bir azalma eğriyi sola kaydırır.
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Şekil-38
Ekonomi başlangıçta E1 noktasında dengededir. Para arzında bir artış olduğunu
varsayalım (M1’den M2’ye). Bu durumda, aynı faiz oranında (i1), A noktasında, piyasada
para arzı fazlası oluşur (E1A kadar). Hane halkları bu fazlalığı, tahvil satın alarak eritme
yoluna giderler. Tahvile olan talep artar ve tahvil fiyatı yükselir. Faiz oranı ise para
piyasasında yeniden dengeyi sağlayacak biçimde düşer ve i2 düzeyine gelir. Şekilde artan
para arzının LM eğrisini sağa kaydırdığı, LM1 eğrisinin LM2 halini aldığı görülür. Oluşan
para arzı fazlalığı, faiz oranlarının düşmesine (i1 -i2) neden olur ve yeni denge E2 noktasında
oluşur.
Para arzının azalması ise tersine, para talebinin para arzını aşmasına ve bir para talebi
fazlasının oluşmasına neden olur. Hane halklarının fazla talebi karşılamak üzere tahvil
satması sonucu, tahvil arzı artar ve tahvil fiyatları yükselir. Bu nedenle faiz oranları artar, para
piyasasında denge, daha yüksek faiz oranında yeniden oluşur, LM eğrisi ise bu durumda sola
kayar.

8.2.4. Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge
IS eğrisinin mal piyasasında dengeyi sağlayan tüm gelir ve faiz oranı bileşimlerini,
LM eğrisinin ise para piyasasında dengeyi sağlayan tüm gelir ve faiz oranı bileşimlerini
gösterdiğini biliyoruz. IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktada ise hem mal hem de para
piyasasında eşanlı dengeyi sağlayan denge gelir ve faiz oranı belirmektedir.
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Şekil-39
Şekil 39’da, IS ve LM’in kesiştiği nokta E noktasıdır ve bu noktaya denk gelen, mal
ve para piyasalarında eşanlı dengeyi sağlayan faiz oranı i*, gelir düzeyi Y*’dir. E noktası
dışındaki noktalarda ise mal ve para piyasaları eşanlı olarak dengede değildir.
LM eğrisinin sağındaki noktalarda (grafikte C ve B noktaları gibi), faiz oranı (i*) gelir
düzeyi (Y*) için oldukça düşüktür. Bu noktalarda para talebi para arzını aşar ve para talebi
fazlası oluşur (Ld > M). Fazla para talebini karşılamak için hane halkları tahvil satarlar, tahvil
arzı artar, fiyatı ise düşer, para arzı ve para talebi yeniden eşitlenene kadar faiz oranı yükselir.
LM eğrisinin solundaki noktalarda ise (grafikte A ve D noktaları gibi), tersi bir durum
söz konusudur. Bu noktalarda para arzı fazlası mevcuttur (M > Ld). Hane halkları ellerinde
arzu ettiklerinden fazla tuttukları para stokunu tahvil satın almak için kullanırlar, tahvil talebi
artar, fiyatı artar ve faiz oranı para piyasasında denge sağlanana kadar düşer.
IS eğrisinin solundaki noktalarda (grafikte C ve D noktaları gibi), gelir ve üretim
düzeyi, mal piyasasında dengeyi sağlayamayacak kadar düşüktür. Mal piyasasında mal talep
fazlalığı mevcuttur (AE > Y). Firmalar talep fazlasını karşılamak için stoklarını eritmek
suretiyle satış yaparlar. Stokların erimesi ise firmaların üretimi artırmalarına neden olur.
Üretim artışı, mal piyasasında dengeyi yeniden sağlar. IS eğrisinin sağındaki noktalarda ise
(grafikte A ve B noktaları gibi), tersine, gelir ve üretim düzeyi, mal piyasasında dengeyi
sağlayamayacak kadar yüksektir. Bu durumda, mal piyasasında arz fazlası söz konusudur (Y
> AE). Toplam harcama düzeyi üretim düzeyinden az olduğu için firmaların stokları birikir.
Firmalar buna üretimi azaltarak yanıt verir ve üretimin azalması, mal piyasasında dengeyi
yeniden sağlar.
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Uygulamalar
- Keynesyen konjonktür teorisinde bir talep şokunun konjonktür hareketi haline
gelmesine sebep olan unsurlar nelerdir?
- IS-LM modelinde üretilen ürünler nasıl bir özellik göstermektedir?
- LM para piyasalarının denge koşulunda para arzı niçin sabit olmaktadır?
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Uygulama Soruları
1) Hangi konjonktür teorisi ekonomi politikalarının devlet tarafından belirlenmesi
nedeniyle siyasi amaçları yansıttığını ifade etmektedir?
2) IS eğrisi niçin negatif eğimli bir eğridir?
3) LM piyasalarında para ve tahvil olarak iki araç bulunmaktadır, bunlar hangi
amaçlar için kullanılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Konjonktürel dalgalanmalar, ekonominin tüm sektörlerinde ve birçok makroekonomik
değişkende gözlenen dalgalanmalardır. Konjonktür dalgası bir genişleme ve bir daralmadan
meydana gelmektedir. Keynesyen konjonktür teorisinde bir talep şokunun konjonktür hareketi
haline gelebilmesi için iki temel mekanizma söz konusudur. Bunlardan birincisi firmaların
önceden belirlenmiş bir düzeyde stok bulundurma eğilimleri, ikincisi ise çarpan-hızlandıran
mekanizmasıdır.
Monetarist konjonktür teorisine göre konjonktür hareketleri para arzındaki
değişimlere göre oluşmaktadır. Yeni Klasik Konjonktür Teorisi eksik bilgi modelinde
ekonomiyi etkileyen şoklar talep cephesinden gelmektedir. Toplam talepteki beklenmeyen
değişiklikler konjonktür hareketlerini başlatmaktadır.
Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi toplam arz şoklarını tamamen göz ardı
etmemekle birlikte, konjonktür hareketlerinin temel nedeni olarak talepteki şokları
görmektedir. Politik Konjonktür Teorisi konjonktür hareketleri ile hükümetlerin politikaları
arasında bir ilişki kurmaktadır. Ekonomi politikaları devlet tarafından uygulandığına göre, bu
politikalar hükümetin siyasi amaçlarını yansıtabilmektedir.
Reel piyasanın ve para piyasasının nasıl eşanlı olarak dengeye geldiğini göstermek
için basit ve anlaşılır IS-LM modeli kullanılabilmektedir. IS-LM modeli, mal piyasasında
dengeyi gösteren IS ve para piyasasında dengeyi gösteren LM eğrilerinden oluşmaktadır.
IS- Mal Piyasasında Denge: Mal piyasasında denge, talep edilen mal ve hizmetlerin
üretilen mal ve hizmetlere eşit olduğu durumda gerçekleşir. IS Eğrisinin Eğimi: Faiz oranları
düştükçe, yatırım harcamaları ve dolayısıyla gelir düzeyi de artmaktadır. Başka bir deyişle,
yatırım harcamaları ile faiz oranları arasında negatif bir ilişki vardır. Bu nedenle, IS eğrisi
negatif eğimli, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğridir. Tüketim harcamaları, yatırım
harcamaları ve kamu harcamalarını artıran herhangi bir unsur IS eğrisini sağa kaydırırken, söz
konusu harcamalardaki bir azalma eğrinin sola kaymasına neden olmaktadır.
LM- Para Piyasasında Denge: Para ve tahvil olmak üzere iki varlıktan oluşan para
piyasasında hane halkları parayı (M) mal ve hizmetler için yaptıkları harcamalarda
kullanırlarken, tahvilleri (B) gelecekte harcama yapmak üzere tasarruf amacıyla tutarlar.
Tahvil talebi, iki unsura bağlıdır: faiz oranları ve gelir düzeyi LM Eğrisinin Eğimi: Gelir
düzeyi arttıkça, para talebi artmakta ve bir para talebi fazlalığı oluşmaktadır. Para talebi ile
para arzını tekrar eşit kılmak için faiz oranları da yükselmektedir. Bu nedenle, para
piyasasında dengeyi sağlayan gelir ile faiz oranları bileşimini gösteren LM eğrisi pozitif
eğimli bir eğridir. Para arzının artması, LM eğrisini sağa kaydırırken, para arzında görülen bir
azalma eğriyi sola kaydırır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden
kaynaklanmamaktadır?

hangisi

bir

ekonomide

yaşanan

arz

şokundan

bir

ekonomide

yaşanan

arz

şokundan

a) Doğal afet
b) Enflasyon
c) Teknolojik gelişmeler
d) Ücretlerde artış
e) Temel ürün fiyatlarında artış
2) Aşağıdakilerden
kaynaklanmamaktadır?

hangisi

a) Doğal afet
b) Teknolojik gelişmeler
c) Ücretlerde artış
d) Temel ürün fiyatlarında artış
e) Maliyetlerde artış
3) Konjonktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını
ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keynesyen Konjonktür Teorisi
b) Monetarist (Parasalcı) Konjonktür Teorisi
c) Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
d) Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
e) Politik Konjonktür Teorisi
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4) Konjonktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını
ifade eden iktisatçı kimdir?
a) Smith
b) Marshall
c) Keynes
d) Fisher
e) Friedman
5) Konjonktür hareketlerinin temel nedeni olarak talepteki şokları gören yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keynesyen Konjonktür Teorisi
b) Monetarist (Parasalcı) Konjonktür Teorisi
c) Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
d) Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
e) Politik Konjonktür Teorisi
6) Yeni Keynesyen
dayandırmışlardır?

Konjonktür

Teorisini

hangi

piyasa

varsayımına

a) Monopollü rekabet
b) Monopol
c) Tam rekabet
d) Oligopol
e) Duopol
7) Aşağıdakilerden hangisi mal piyasaları tanımına dahil değildir?
a) Tüketim malları
b) Düşük mallar
c) Yatırım malları
d) Devlet hizmetleri
e) İkame mallar
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8) Aşağıdakilerden hangisi para piyasaları tanımına dahil değildir?
a) Para
b) Tahvil
c) Hisse Senedi
d) Faiz oranı
e) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi IS-LM modelinin varsayımlarından biri değildir?
a) Fiyat düzeyi sabittir
b) Ürünler homojendir
c) Paranın getirisi çok
d) Kapalı bir ekonomi
e) Para arzı dışsal bir büyüklük
10) Mal ve Para Piyasalarında denge hangi koşulda gerçekleşmektedir?
a) Gelir-Faiz eşitliği
b) Tasarruf-Yatırım eşitliği
c) Toplam arz-Toplam talep eşitliği
d) Fiyatlar genel düzeyi-Gelir eşitliği
e) Para arzı-Para Talebi eşitliği

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)b, 4)e, 5)d, 6)a, 7)b, 8)d, 9)c, 10)a
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9. PARA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Paranın Tanımı
- Paranın Temel Özellikleri
- Paranın Fonksiyonları
- Para Çeşitleri
- Para Sisteminin Tarihi Gelişimi
- Para Talebi
- Para Talebinin Nedenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşbölümü ve uzmanlaşmanın olduğu toplumlarda iktisadi faaliyetlerin yürütüldüğü
değer ölçüsü ve değişim aracı hangisidir?
2) Paranın kaç fonksiyonu bulunmaktadır?
3) İktisadi birimler niçin para talep ederler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Paranın kullanımı sonucu
insanlar ve ülkeler arasında
ticari faaliyetlerin kolayca
yürütüldüğünü
açıklayabilmek
Paranın bilgi vermek kabul
edilebilir bir değişim aracı
olabilmesi için beş temel
özelliğe sahip olması
gerektiğini anlamak
Değer ölçüsü, mübadele
aracı, değer olarak
saklanması gibi üç
fonksiyonu olduğunu ortaya
koymak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Araştırarak

İnceleyerek

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Mal Para



Altın ve Gümüş Sertifikalar



Banknot



Kağıt Para



Kaydi Para



Gresham Kanunu



İhtiyat



Spekülasyon



Likidite Tercihi



Likidite Tuzağı
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Giriş
Paranın tanımı, fonksiyonları-özellikleri-fonksiyonları, para çeşitleri, para sisteminin
tarihsel gelişimi, para talebi ile muamele-ihtiyat-spekülasyon güdüsü ile para talebi ile faiz
oranları ile para talebi arasındaki ilişkiyi ifade eden likidite tercihi kavramı ele alınacak konu
başlıklarıdır.
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9.1. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları

9.1.1. Paranın Tanımı
İş bölümü ve uzmanlaşmanın geçerli olduğu toplumlarda iktisadi faaliyetlerin genel
bir değer ölçüsü ve değişim aracı olmadan yürütülmesi imkânsızdır.
Çünkü iş bölümü ve uzmanlaşmanın bulunduğu her toplumda değişim zorunluluğu
ortaya çıkmaktadır. Değişimi kolaylaştırmak için bir araca ihtiyaç duyulur. Tarihi incelemeler
değişim zorunluluğu ile birlikte herkesin ihtiyaç duyduğu bazı malların değişim aracı olarak
kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Trampa olarak adlandırılan bu dönemden sonra madenlerin
eritilmesi öğrenilmiş ve bunların yerini madenler almıştır. Ancak satın alınan mal ve
hizmetlerin külçe ile ödenmesi, değişim aracı olan madenin her işlemde tartılması işi değişimi
güçleştirmekteydi. Bu durum insanları para basmaya zorladı. Devlet tarafından belli ayar ve
ağırlıkta, belli değer taşıyan madeni paralar basıldı. Tarihi incelemeler ilk madeni paraların
M.Ö. 6. ve 7. yüzyılda Lidyalılar ve Eski Yunanlılar tarafından basıldığını göstermektedir.
Tarihsel süreç içinde madeni para basımından sonra gelişme devam etmiştir.
İşbölümünün ve ticaretin gelişmesi kredi ile ödeme koşullarını doğurmuştur. Banknot, kağıt
paralar gibi değeri yapıldığı maddenin değeri ile ilgili olmayan itibari paralar, banka parası
gibi maddi olmayan değişim araçları meydana gelmiştir.
Bu açıklamalar doğrultusunda tanımlayacak olursak parayı malların alım ve satımında
kullanılan değişim aracı olarak ifade etmek mümkündür. Fiyatlarla değerleri ifade eden bir
araç olan para, insanlar ve ülkeler arasında el değiştirerek ticari faaliyetlerin yürütülmesini
sağlamaktadır.

9.1.2. Paranın Temel Özellikleri
Paranın temel özelliklerini beş başlık altında sıralamak mümkündür.
1- Homojen olması: Ödemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için parayı temsil
eden objelerin hepsinin aynı maddi değeri taşıması gerekmektedir. Böylece alış-verişlerde
insanların ödedikleri ve aldıkları bedeller konusunda şüpheleri ortadan kalkacaktır.
2- Taşınabilir olması: Bu özellik kullanım kolaylığı sağlamakta hem taşınmasının
kolay hem de farklı ödeme alanlarına transferi mümkün olmaktadır. Bu mümkün olmazsa
paranın yaygınlık kazanması mümkün olmamaktadır.
3- Dayanıklı olması: Parayı temsil eden ödeme araçlarının kolay bozulmayıp
dayanıklı olması çok sayıda alışveriş işleminde kullanılmasına imkân tanımaktadır.
4- Bölünebilir olması: Bu özelliği ile ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek
şekilde bölünebilme özelliğine sahip olmasıdır.
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5- Taklit edilememesi: Parayı temsil eden ödeme araçlarının toplum tarafından
tanınabilir nitelikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde sahte ödeme araçlarının ortaya
çıkarılması riski bulunmaktadır.

9.1.3. Paranın Fonksiyonları
Paranın geleneksel olarak kabul edilen üç fonksiyonu vardır. Bunlar
1- Değer ölçüsü ve hesap birimi olma
2- Mübadele aracı olma
3- Değer saklama aracı olma
Bu fonksiyonlarının yanı sıra günümüzde ekonominin boyutlarının genişlemesine
paralel olarak, paranın birkaç fonksiyonu daha olduğu kabul edilmektedir. Paranın geleneksel
fonksiyonlarının yanı sıra çağdaş olarak kabul edilen diğer fonksiyonları ise ekonomik
faaliyetleri teşvik edici veya engelleyici bir faktör olması, gelirleri yeniden dağıtma aracı
olması ve kişilerin toplumda güç sahibi olmasını sağlaması olarak ifade etmek mümkündür.

9.1.3.1. Değer Ölçüsü ve Hesap Birimi Olma Fonksiyonu
Para, üretim ve değişim konusu olan çeşitli mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak
bir ölçü, bir hesap birimidir. Ortak değer ölçüsü olarak para, mal ve hizmetin ne kadar para
birimi karşılığında el değiştireceğini gösterir ki bu da o mal ve hizmetin fiyatını belirler.
Böylece para, fiyatın belirlenmesini sağlarken mal ve hizmetlerin birbirleri ile kıyaslanmasını
kolaylaştırır, çeşitli şekillerde ölçülen mal ve hizmetleri ortak bir ölçü ile değerlendirir.
Para olmasaydı, ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri alabilmek için her aşamada bir
değer eşitliği sorunu ortaya çıkacaktı. Çünkü malların çeşitliliği karşısında bir yandan
malların birbirleri ile oranlanması çok güç olmakta, diğer yandan ihtiyaçları giderme süresi
uzamaktadır.
Para birimi karşılığında satın alınan mal ve hizmet miktarı aynı kalmayacağından
paranın değeri değişebilir. Bu değişim fiyatlar genel düzeyindeki değişikliklerle
ölçülmektedir. Ancak paranın değer ölçüsü olarak istikrarlı olması da önemlidir. Zira çok sık
değer yitiren paralar bu fonksiyonlarını yerine getirmede zorlanabilmektedir.

9.1.3.2. Mübadele Aracı Olma Fonksiyonu
Paranın mübadele aracı olma fonksiyonu, mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini
kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır.
Para herkes tarafından kabul edilen bir alışveriş aracıdır. Paranın kullanılmadığı
dönemlerde insanlar trampa adı verilen bir değiş tokuş işlemi ile ihtiyaçlarını
gidermekteydiler. Yani ihtiyaç duydukları malları ellerindeki mallarla değiştirerek elde
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etmekteydiler. Ancak bunu yapabilmek için insanların karşılıklı olarak değişecek mallara
ihtiyaç duymaları, malların değer bakımından eşit olması ve bu konuda anlaşmaları
gerekmektedir. Örneğin köylünün elinde ihtiyacından fazla buğdayı vardır. Bunu verip
ayakkabı satın almak istemektedir. Elinde ihtiyacından fazla ayakkabı bulunan ve buğday
arzu eden kişiyi bulup bu değişimi gerçekleştirmesi kolay değildir. Çünkü ayakkabıcının
buğdaya ihtiyacı olmayabilir. Oysaki köylünün buğdayını para karşılığı satarak paraya
çevirmesi istediği ayakkabıyı almasını kolaylaştırmaktır.
Görülmektedir ki para mübadele aracı olmak suretiyle trampanın güçlüklerini ortadan
kaldırmaktadır. Ayrıca paranın mübadelelerde aracı olma fonksiyonu toplumda iş bölümü ve
uzmanlaşmayı da hızlandırmıştır. Paranın iyi bir mübadele aracı olması için toplumda herkes
tarafından kabul edilen, taşınabilen, dayanıklı, bölünebilen ve taklit edilemeyen özelliklerinin
de bulunması gerekmektedir.

9.1.3.3. Değer Olarak Saklanması Fonksiyonu
İnsanlar, gelirlerinin bir bölümünü tüketime ayırırken bir bölümünü de tasarruf
ederler. Para herkes tarafında ödemelerde kabul edilen ortak bir değişim aracı olduğuna göre
insanlar tasarruflarını para olarak saklamakta yarar görürler. Çünkü tasarrufun para olarak
saklanması, bununla istediği anda istenilen mal ve hizmetin satın alınmasını mümkün
kılmaktadır. Paranın saklanması birçok mala göre daha kolaydır. Tasarrufun para halinde
saklanması, tasarruf sahibine bunu istediği gibi kullanma imkânını vermektedir. Bankaya
yatırabilmekte, hisse senedi ve tahvil satın alabilmekte, taşınabilir veya taşınmaz mallar
edinebilmektedir. Çünkü para sonsuz likittir.
Paranın değer olarak saklanması fonksiyonu, paranın değer ölçüsü ve mübadele aracı
olması fonksiyonlarına bağlıdır. Örneğin enflasyonlu dönemlerde tasarrufların para olarak
saklanması eğilimi zayıflamaktadır. Fiyatların gelecekte daha fazla artacağı düşüncesi
insanlarda parayı tutmaktan çok elden çıkarma eğilimini kuvvetlendirmektedir. Deflasyon
dönemlerinde ise tersi bir eğilim görülmektedir. İnsanlar ellerindeki parayı kolay kolay elden
çıkarmak istememekte ve elde tutma eğilimleri artmaktadır.

9.1.4. Para Çeşitleri
Para çeşitleri tarihsel süreç içinde ele alındığında toplumların gelişimi ile birlikte
paranın da çeşitli aşamalardan geçtiği ve zaman içinde nitelik değiştirdiği görülmektedir. Bu
doğrultuda paralar üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan birincisi madeni paralar olarak da
tanımlanan mal paralar, ikincisi senetler, sertifikalar ve banknotları kapsayan temsilî paralar,
üçüncüsü ise banka parası olarak da tanımlanan kaydi paradır.

9.1.4.1. Mal Para
Paranın icadından önceki çağlarda, mübadelelerde aracı olarak kullanılan değerler mal
para şeklindedir. Başlangıçta bazı gıda maddeleri para yerine kullanılmıştır. Başka ifade ile
malın malla değişimini yansıtan mal paradır. Daha sonra ilk para çeşidi olarak gümüş ve altın
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paraların kullanıldığı görülmektedir. Paralardaki altın ve gümüş miktarı paranın satın alma
değerine eşit olmaktadır. Böylece altın ve gümüş paralar nominal ve reel değerleri aynı olan
tedavül araçları olup mal para olarak tanımlanmaktadırlar. Ayrıca hem mal hem de para
olarak aynı değere sahip olan altın ve gümüş paralar para fonksiyonlarını tam olarak yerine
getirebilme özelliğine sahiptirler.

9.1.4.2. Temsilî Para
Tarihsel süreç içinde ekonominin gelişmesi ile altın ve gümüş paraların taşınmasının
ve korunmasının güçleşmesi temsilî paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Önceleri altın
ve gümüşe çevrilebilen temsilî paralar, zamanla yerini taşınması ve korunması daha kolay
olan kağıt paraya bırakmıştır. Temsilî paralar dört çeşittir.

9.1.4.2.1. Altın ve Gümüş Sertifikalar
Yukarıda da ifade edildiği üzere altın ve gümüşten yapılan paraların taşınma ve
korunma güçlüğü nedeniyle sertifikalar ortaya çıkarılmıştır. Sertifikalar üzerinde yazılı bedel
karşılığının altın ve gümüşle ödeneceğini belirtir. Ayrıca sertifika veren kurumun kasasında
%100 altın ve gümüş karşılığı bulunmaktadır.

9.1.4.2.2. Banknot
Para ihracına yetkili bir banka tarafından çıkarılan ve bu bankaya götürüldüğü zaman
altına çevrilebilen bir paradır. 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde halkın bankalara olan
güveninin artması ve madeni paraya karşılık daha kolay taşınması, ödemelerin altın para
yerine banknotla yapılmasını teşvik etmiş ve banknot genel bir ödeme aracı haline gelmiştir.
Banknotlar altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan resmi ve özel kredi
kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır. Genellikle kasalardaki metal miktarı banknot
miktarından daha azdır. Banknot bankaya götürüldüğünde hemen ödenen, ticari senetler gibi
vade ile sınırlı olmayan ve faiz getirmeyen bir borç senedidir. Önceleri her banka banknot
çıkarabilmekte iken daha sonra suistimalleri önlemek amacıyla banknot çıkarma yetkisi
merkez bankalarına verilmiştir.

9.1.4.2.3. Kağıt Para
Günümüz ekonomilerinde iktisadi hayatın değişmesi ve milli gelirlerin artması, mübadeleye
konu teşkil eden malların hacmini çoğaltırken bu fonksiyonu gerçekleştirecek paraya olan ihtiyacı da
arttırmaktadır. Böylece banknotun yerini, devletin zorunlu mübadele aracı olarak piyasaya sürdüğü
kağıt para almıştır. Kağıt para, maddi değeri kağıt, mürekkep ve basım değerinden oluşan, maliyetine
eşit ancak satın alma gücü yüksek bir ödeme aracıdır. Kağıt para altın ve gümüşle değiştirilmeyi
garanti etmeksizin devletin çıkardığı ve tedavülü devlet tarafından zorunlu tutulan paralardır.
Bir ülkede kağıt para miktarını fiyat istikrarını bozmayacak şekilde ayarlamak gerekmektedir.
Zira tedavüle sunulan para miktarı ekonominin gereksinim duyduğu miktarın üzerine çıktığında
enflasyonist etki yaratmaktadır. Bu da o ülkede mal ve hizmet fiyatlarını artırırken paranın satın alma
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gücünün düşmesine neden olmaktadır. Bundan başka, yabancı paraların değer kazanması ve ulusal
paradan kaçış gibi sakıncaları da bulunmaktadır.

9.1.4.2.4. Bozuk Para
Küçük ödemeleri ve toplamdaki küsuratları karşılamak üzere çıkarılan az miktardaki
madeni paralardır. Genellikle gümüş, bakır ve nikelden yapılan bu paraların maden değeri,
üzerinde yazılan değerin altında olduğundan bozuk para denilmektedir. Ülkemizde kağıt para
basma yetkisi Merkez Bankası’na, madeni (bozuk) para basma yetkisi ise Hazine’ye
verilmiştir. Kağıt para ile bozuk para toplamına asli para adı verilmektedir.

9.1.4.3. Kaydi Para (Banka Parası)
Ekonomide bankacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak insanlar paralarını
vadesiz hesaplara yatırmakta ve ödemelerini çek veya kredi kartı gibi araçlarla
yapmaktadırlar. Satın alma gücünü yansıtan bankalardaki vadesiz hesaba kaydi veya banka
parası denilmektedir. Kaydi para, hesap sahiplerinin mevduat hesaplarına dayanarak kağıt
veya bozuk para kullanmadan ödemelerde bulunmasını mümkün kılmaktadır. Bu tür paralar,
birçok ödemelerde el değiştirmeye gerek olmadan hesaptan hesaba aktarılmak suretiyle, satın
alma gücü yaratabilmektedir. Kaydi para kağıt para ve banknottan farklıdır. Kağıt para ve
banknot maddi bir varlığa sahip olduğu ve elden ele tedavül ettiği halde kaydi para maddi
olmayıp hesaptan hesaba tedavül etmektedir.
Kaydi paranın tedavülüne çekler aracı olmakta ve ödemeler çekle yapılmaktadır. Bu
şekilde ödemenin çekle yapılması durumunda hiç nakit para kullanmadan ödemeler
bankalardaki vadesiz hesaplardan nakiller şeklinde yapılmaktadır. Burada ifade edilmesi
gereken önemli bir nokta da kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu görenin çek
değil vadesiz mevduat hesabı olduğudur.

9.2. Para Sisteminin Tarihi Gelişimi
Para sistemi denildiğinde, bir ülkede para işlerini ayarlayan düzen ve para ile ilgili
kanuni hükümler ve uygulamalar anlaşılmaktadır. Paranın ortak bir ölçü, bir hesap birimi
veya mübadele aracı olarak kullanılmaya başlamasından itibaren kamu otoriteleri yaptıkları
çeşitli düzenlemelerle piyasaya para sürülmesi işlemini belirli kurallara bağlamışlardır. Bu
kurallarla paranın değerinin saptanmasında ölçünün ne olması gerektiği konusunu kanunla
belirlemişlerdir. Tarihte, önceleri kıymetli madenler ölçü olarak alınmış, daha sonra banknot
veya para benzeri likiditeler kullanılmış ve nihayet günümüzdeki kağıt paraya geçilmiştir.
Böylece paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye para sistemi
denilmektedir. Para sistemleri, gümüş para sistemi, altın para sistemi ve çift metal sistemi
olmak üzere birkaç şekilde uygulanmıştır. Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde kağıt para
sisteminin uygulandığı görülmektedir.
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9.2.1. Gümüş Para Sistemi
Gümüş para sisteminde belli ayar ve ağırlıktaki gümüş, para birimi olarak kabul
edilmiştir. Bu paraya sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır. Gümüşün ülkeye girişi ve çıkışı
serbesttir. Diğer her çeşit paralar (banknot ve bozuk para) bu paraya çevrilebilmektedir.
Tarihte 19. yüzyılın başlarına kadar Avrupa’da, 20. yüzyıla kadar ise Afrika, Asya ve
Latin Amerika ülkelerinde uygulanan bu sistem altın para sistemi kadar elverişli değildir.
Çünkü gümüş altına kıyasla daha az değerli ve bir yerden bir yere taşınması daha masraflı
olan bir madendir. Ayrıca gümüşün piyasa fiyatı altının piyasa fiyatı kadar istikrarlı değildir.
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gümüş değerinde görülen düşme, gümüşün para
esası olma niteliğinin tamamen kaybolmasına neden olmuştur. Sonuç olarak gümüş para
sisteminden vazgeçilerek altın ve çift maden sistemlerine geçilmiştir.

9.2.2. Altın Para Sistemi
Birinci Dünya Savaşı’na kadar bazı istisnalarla tüm ülkelerde uygulanan bu sistemde
belli ayar ve ağırlıktaki altın, para birimi olarak kabul edilmiştir. Altın paraya sınırsız borç
ödeme gücü tanınmış olup ülkeye girişi ve çıkışı serbest bırakılmıştır. Diğer her çeşit paralar
(banknot ve bozuk para) bu paraya çevrilebilmektedir.
Altın para sisteminde paranın değeri ile altının piyasa fiyatı arasında tam bir uygunluk
bulunmaktadır. Altın para sisteminde temsilî para (banknot) hacmini de istenildiği gibi
arttırmak mümkün değildir. Çünkü bu sistemde Merkez Bankası bankalara ve devlete kredi
açıp bu krediler dolayısıyla tedavüle çıkan banknotları talep halinde altına çevirmekle
yükümlü olduğunu bildiğinden tedavüldeki banknot hacmini dar tutmak, emisyonunu stoktaki
altın durumuna göre ayarlamak zorundadır. Altın para sisteminde banknot emisyonunun
ayarlanmasında dış ödemeler bilançosunun durumu da önemli rol oynar. Dış ödemeler
bilançosu açık veriyor ise ülkeden altın çıkışı olacağından merkez bankasının altın stoku
azalacak ve merkez bankası kredisini daraltmak bir başka bir ifade ile para arzını azaltmak
zorunda kalacaktır. Dış ödemeler dengesi fazlalık veriyorsa ülkeye altın girişi olacağından
merkez bankasının altın stoku artacak, merkez bankası kredisini genişletebilecek yani para
arzını arttırabilecektir.
Altın para sistemi çeşitli şekillerde uygulanmıştır. Bunlardan en eskisi altın sikke
esasıdır. Bu uygulamada belli ayar ve ağırlıkta basılmış altın sikkeler para birimi olarak kabul
edilmiştir. Bunlar fiilen tedavül etmektedir. Banknotlar talep halinde altın sikkeye çevrilir.
Altın külçenin darphaneye götürülerek sikke basılması, sikkelerin eritilmesi serbesttir.
Birinci Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği değişiklikler, altın para sisteminin farklı
şekillerde uygulanmasına yol açmıştır. Savaşın finansmanını kolaylaştırmak için kağıt para
sistemine geçilmiş, para hacmi büyük ölçüde artmıştır. Savaştan sonra altın para sistemine
geçmek isteyen ülkeler altın sikke esasına dönmenin mümkün olmadığını görerek bunun
yerine altın külçe esası ve altın kambiyo esasını kabul etmişlerdir.
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Altın külçe esasında para birimi belli ayar ve ağırlıkta altınla tanımlanır. Merkez
Bankası banknot sahiplerine talep halinde altın sikke değil altın külçe verir. Böylece altının
ülke içinde tedavülü önlenmiş olup, Merkez Bankasına yönelen altın talepleri sanayi ihtiyacı
ve dış ödemeler için yapılan taleplerle sınırlı tutulmuştur.
Altın kambiyo esasında ise ülke parasının birim değeri, parası altına konvertibl bir
başka ülke parasına bağlanır. Merkez Bankası banknot sahiplerine belirlenen fiyat üzerinden
bu ülke parasını satmayı taahhüt eder. Böylece ülke parası dolaylı olarak altına bağlanmış
olur. Bu sistemde merkez bankalarının altın rezervine ihtiyaçları daha da azalır. Ancak
sistemin iyi işleyebilmesi için yeterli miktarda döviz rezervine sahip olmak gerekmektedir.

9.2.3. Çift Metal Sistemi - Gresham Kanunu
Bu sistemde belli ayar ve ağırlıkta basılan altın ve gümüş ayrı ayrı ölçü olarak
kullanılmaktadır. Altın ve gümüş para birimleri arasında sabit bir değişim oranı belirlenmiştir.
Bu oran, 19. yüzyıl başında Fransa’da 1’e 16 idi. Yani 1 gram altın sikke 16 gram gümüş
sikke ile aynı değerde idi.
Her iki paranın basımı serbest olup bunlara sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır.
Ayrıca ithal ve ihraç serbestisi her iki maden için geçerlidir. Diğer her çeşit para bu iki maden
paraya çevrilebilir.
Çift maden sisteminin uygulanmasının nedeni, tek maden üretiminin piyasadaki para
gereksinimini karşılayacak yeterlilikte olmamasıydı. Altın stokları sınırlı olduğundan sadece
altını para esası olarak almakta güçlük çeken ülkeler için çift metal sistemi çözüm yolu olmuş
ve para arzında bu yoldan artış sağlanmıştır.
Altın ve gümüş paralar arasındaki kanuni oranın piyasadaki külçe fiyatları arasındaki
orandan ayrılması, sistemin işleyişini aksatmıştır. Çift metal sisteminde gümüş para
miktarındaki artıştan dolayı altın zamanla tedavülden çekilmiş ve piyasada işlemler değeri
düşen gümüş paralar ile yapılmıştır. Bunun sonucunda da aksak çift metal sistemi ortaya
çıkmıştır. Çift metal para sisteminin yaşamasına engel olan bu durumu önlemek amacıyla
gümüşten serbestçe para basımı durdurulmuştur.
Altın ve gümüş arasındaki paritenin bozulması sonucu madenin değerinde meydana
gelen bir düşme güvenin sarsılmasına neden olur, bu durumda insanlar değeri yüksek olan
parayı ellerinde tutup, değeri düşmüş olan para ile alışverişlerini yapmayı tercih ederler. İşte
tedavülde değer ve kalite bakımından farklı ödeme araçları olduğu zaman ortaya çıkan bu
durum Gresham Kanunu ile açıklanmıştır. Buna göre kötü para iyi parayı kovar ve tedavülde
yalnız kötü para kalır.

9.3. Para Talebi
Paranın sonsuz likit olması, belirli satın alma gücü sağlaması iktisadi birimleri maddi
varlıklarının bir kısmını para olarak korumaya yöneltmektedir. Kişilerin veya kurumların

217

ödemelerini yapabilmek için ceplerinde, kasalarında veya bankalarındaki vadesiz mevduat
hesaplarında kısacası yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarına para talebi denir.
Buna göre kişi ve kurumlar yanlarında bulundurdukları bu para karşılığında ihtiyaç
duydukları anda ödemelerde kullanma avantajı elde etmektedirler. Buna karşın parayı elde
tutmanın faiz ve kazançtan vazgeçme gibi alternatif maliyeti de bulunmaktadır. O halde
ellerinde para bulundurmak isteyenler, para tutmanın alternatif maliyeti ile avantajlarını göz
önüne alarak bir karara varmak durumundadırlar.
İktisadi birimler niçin para talep ederler? İktisadi birimlerin para talebinin nedenleri
çeşitli iktisatçılar tarafından değişik şekillerde açıklanmıştır. Klâsik iktisatçılara göre para
talebinin nedeni sadece iktisadi birimlerin günlük alışverişlerindeki mübadelelerini
gerçekleştirmektir. Bunun yanında Keynes geleceğin belirsizliği, beklenmeyen harcamaların
finansmanı ve yüksek kârlı iş olanaklarından yararlanmak amacıyla da para talep edileceğini
ifade etmiştir. M. Friedman ise para talebini herhangi bir aktif değere yönelen talep gibi ele
almaktadır. Buna göre para talebi herhangi bir mala yönelen talep gibi incelenebilir. Malın
talebini tüketicinin geliri, diğer mal fiyatları, tüketicinin zevk ve tercihleri belirliyorsa para
talebini de kişinin serveti, paranın diğer aktiflere göre getirisi, tüketicinin zevk ve tercihleri
belirler.
Para talebini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar parayı kullananların sayısı, gelir
dağılımı politikasının değişmesi, enflasyon, deflasyon ve kaydi para sistemindeki
gelişmelerdir.
Para talebinde meydana gelen değişmeler ekonomide istikrarsızlıklara neden
olabilmektedir. Zira para talebindeki değişme ekonomide harcama düzeyinin değişmesine etki
ettiğinden enflasyon ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

9.3.1. Para Talebinin Nedenleri
Kişilerin veya kurumların neden parayı ellerinde bulundurmak istedikleri diğer bir
ifade ile para talebinin nedenleri üç yaklaşımla ifade edilmektedir.

9.3.1.1. Muamele Güdüsü ile Para Talebi
Kişilerin ve firmaların günlük normal harcamalarını karşılayabilmek için ceplerinde,
kasalarında veya bankalarındaki vadesiz tasarruf mevduatlarında bulundurmak istedikleri para
miktarıdır.
Muamele güdüsü ile para talebini etkileyen belirli faktörler vardır. Bunlar gelir düzeyi,
fiyatlar genel düzeyi ve gelirin elde edilmesi ile harcanması arasındaki zaman farkıdır.
Gerek kişisel gelir gerekse firma geliri açısından gelir düzeyi ve muamele güdüsü ile
para talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani gelir düzeyi arttıkça para
talebi artar, gelir düzeyi azaldıkça para talebi de azalır.
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Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlı olarak ekonomik birimlerin yanlarında
bulunduracakları para miktarı da farklılık göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi yükseldiğinde
muamele güdüsüyle para talebi artar, fiyatlar düştüğü zaman ise azalır.
Muamele güdüsü ile para talebi gelirlerin elde edilmesi ile harcamaların yapılması
arasındaki zaman süresi ne kadar uzunsa o ölçüde yüksek olacaktır. Muamele güdüsü ile para
talebinin faiz oranına karşı duyarlılığı oldukça düşük düzeyde kalmaktadır.

9.3.1.2. İhtiyat Güdüsü ile Para Talebi
Kişiler veya firmalar beklenmeyen ya da tam olarak tahmin edilemeyen harcamaların
belirlenmesi ihtimali karşısında belirli miktarda para bulundurmak isterler ki buna ihtiyat
güdüsü ile para talebi denilmektedir.
Kişiler geleceğin belirsizliğinin yanı sıra hastalık, kaza, ölüm, yangın, hırsızlık gibi
beklenmedik olaylara karşı, firmalar da nakit giriş-çıkışlarındaki aksaklıklara karşı ihtiyat
güdüsü ile bir miktar para bulundurmak isterler. Çünkü kişiler veya firmalar ellerinde bulunan
tahvil, hisse senedi gibi para dışı servet unsurlarını paraya çevirmeye çalıştığı zaman bazı
zararlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle gelecekteki para ihtiyacı tam belirlenemeyeceği
için insanlar ihtiyaçları için gerekli paraya ek olarak para talep ederler ki bu ihtiyat
güdüsünden kaynaklanmaktadır.
İhtiyat güdüsü ile para talebi gelire, fiyatlar genel düzeyine, insan psikolojisine ve
sosyal güvence durumunun olup olmamasına bağlıdır. Gelir düzeyi ile fiyatlar genel
düzeyindeki artış ihtiyat güdüsü ile para talebinde artış yaratmaktadır. İnsan psikolojisi ve
ihtiyat güdüsü ile para talebi arasındaki ilişkiye baktığımızda da telaşlı, karamsar ve sinirli
yapıya sahip olan kişilerin para taleplerinin arttığı görülmektedir. Ayrıca bir toplumda sosyal
güvencelerin sağlanmış olması ihtiyat güdüsü ile para talebini azaltmaktadır.
İhtiyat güdüsü ile ayrılan para, paranın tasarruf fonksiyonundan ileri gelmekle birlikte
bu paranın faize karşı duyarlılığı oldukça azdır.

9.3.1.3. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi
Spekülasyon, ileride ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç
sağlamaktır. Başka bir ifade ile piyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanarak, bir malı ucuza
alıp, pahalılaşınca satarak aradaki fiyat farkından kâr elde etmektir. Bu durumda spekülasyon
güdüsü ile tutulan para miktarı fiyat hareketlerine ve gelecekteki tahminlere göre
belirlenmektedir.
Spekülasyon güdüsü ile para talebi daha çok tahvil piyasası ve faiz oranları ile ilgilidir.
Keynes servetin değerlendirileceği varlıkları para ve tahvil olarak iki gruba ayırmaktadır.
Buna göre kişilerin servetlerini para ve tahvil arasında bölüştürürken davranışlarının nasıl
olduğu ve neyi göz önünde bulundurduklarını dikkate almaktadır.
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Buna göre parayı elde tutmanın getirisi, elde tahvil bulundurmanın beklenen
getirisinden yüksek ise parayı elde tutma tercih edilecektir. Keynes, vadesiz mevduatların
faizsiz olduğundan dolayı getirisinin sıfır olduğunu varsaymaktadır. Bu durumda ileride
doğabilecek kârlı durumlardan yararlanmak amacıyla paranın elde tutulması tercih edilecektir.
Tahvillerde beklenen getiri, faiz ödemeleri ve beklenen sermaye gelirlerine bağlıdır.
Tahvil fiyatları ile faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Faiz oranları
yükseldiğinde tahvil fiyatı düşmektedir. Faiz oranı yükseleceği beklentisi varsa tahvil
fiyatının düşeceği yani sermaye kaybı beklentisi oluşur. Eğer faiz oranlarının çok yükseleceği
beklentisi oluşmuşsa sermaye kayıpları faiz ödemelerini aşabilir ve tahvillerden beklenen
getiri negatif olabilir. Beklenen getirinin yüksek olması kişinin servetini para olarak tutmasını
düşündürmektedir. Zira paranın getirisi sıfır iken, tahvilin getirisi negatif olmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde spekülasyon daha çok altın, arsa, apartman gibi taşınan ve
taşınmayan mallar, gelişmiş ülkelerde ise tahviller üzerinde yapılmaktadır.

9.3.1.4. Likidite Tercihi
Keynes tarafından ortaya atılan likidite tercihi teorisi, spekülasyon güdüsü ile para
talebinin faiz oranlarındaki değişimlere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir.
Faiz oranı yükseldikçe likidite tercihi azalırken faiz oranı düştükçe artmaktadır (Şekil-40).
Yani faiz oranı ile likidite tercihi arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.

Şekil - 40
Likiditenin anlamı paranın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan ödemelerde
kullanılabilmesi ve her an harcamalarda kullanılabilir bir kaynağa sahip olmaktır. Bu durum
elde tutulan paranın alternatif maliyeti ile açıklanır.
Faiz oranı yüksekken elde para tutmanın alternatif maliyeti de yüksektir. Çünkü bir
faiz kazancından vazgeçmek anlamına da gelmektedir. Böyle bir durumda kişiler ve firmalar
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sadece faiz gelirinden değil, tahvil fiyatlarındaki değişikliklerden de kazanç sağlamak
amacıyla ellerinde para tutmak isterler. Buna göre faiz ve diğer varlıkların getiri oranı arttıkça
insanların daha az para bulundurmayı tercih edeceğini söylemek mümkündür. Böylece para
talebinin faiz oranının azalan bir fonksiyonu olduğu görülmektedir.
Şekilde para arzı (Ms), para otoriteleri tarafından likidite ihtiyacına göre
ayarlandığından dik bir doğru biçimindedir. Para arzı (Ms) ile para talebinin (MD) kesiştiği
noktada denge faiz oranı (i) belirlenmektedir. Piyasada bu oranın dışında bir faiz oranının
belirlenmesi halinde bireylerin portföylerinde yapacakları değişiklikler faizlerin denge
oranına yönelmesini sağlayacaktır. Örneğin i2 faiz oranında para talebi azalmaktadır. Çünkü
bireyler ellerindeki parayı faiz getiren varlıklara dönüştürmek isteyeceklerdir. Bu da mevduat
kabul eden bankaların ve tahvil ihraç eden şirketlerin teklif ettikleri faiz oranını düşürmelerine
yol açacaktır.
Aksine faiz oranı denge faiz oranının altında ise (i1) bireyler banka mevduatlarını
nakite çevirerek veya ellerindeki tahvilleri satarak sahip oldukları para miktarını arttırmaya
çalışacaklardır. Bu da faiz oranının yükselmesine neden olacaktır.
Ancak faiz oranının düşebileceği öyle bir düzey vardır ki yani tahvil fiyatları o kadar
yükselmiştir ki para arzını arttırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmek mümkün değildir. Bu
duruma Keynes tarafından likidite tuzağı adı verilmektedir. Böyle bir durumda para arzındaki
artışlar atıl birikim şeklinde elde tutulmakta ve faiz oranı değişmemektedir (Şekil- 41).

Şekil – 41
Şekilde de görüleceği üzere faiz oranlarının i2 düzeyine inmesinden sonra para arzı ne
kadar artarsa artsın (MS2-MS3) elde atıl para tutma nedeniyle faiz oranı değişmemektedir.
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Uygulamalar
- Paranın hangi özelliği kullanım ve taşıma kolaylığı ile farklı ödeme alanlarına
transferini mümkün kılmaktadır?
- Tasarrufların para şeklinde saklanmasının tasarruf sahibine nasıl kolaylık
sağlamaktadır?
- Kişiler veya firmalar beklenmeyen harcamaların ortaya çıkması ihtimaline karşı
hangi güdü ile para talep etmektedir?
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Uygulama Soruları
1) Paranın ticarete konu olan her türlü işleri yürütme özelliği hangisidir?
2) Kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu gören unsur hangisidir?
3) Faiz oranı ile para talebi arasındaki ilişkiyi açıklayan kavram hangisidir? Nasıl bir
ilişki söz konusu olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Para, malların alım ve satımında kullanılan değişim aracı olarak ifade etmek
mümkündür. Fiyatlarla değerleri ifade eden bir araç olan para, insanlar ve ülkeler arasında el
değiştirerek ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktadır.
Paranın temel özelliklerini beş başlık altında sıralamak mümkündür: Homojen,
Taşınabilir, Dayanıklı ve Bölünebilir olması ile Taklit edilememesidir.
Paranın geleneksel olarak kabul edilen üç fonksiyonu vardır: Paranın Değer Ölçüsü ve
Hesap Birimi Olma Fonksiyonu, paranın üretim ve değişim konusu olan çeşitli mal ve
hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir ölçü, bir hesap birimi olması demektir. Mübadele Aracı
Olma Fonksiyonu ise paranın mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştıran ve
hızlandıran bir işleviyle ilgilidir. Nihayet Değer Olarak Saklanması Fonksiyonu, ödemelerde
herkes tarafından kabul edilen ortak bir değişim aracı olduğundan insanlar tasarruflarını para
olarak saklamakta yarar görmesiyle ilişkidilir.
Para çeşitleri üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki madeni paralar olarak da
tanımlanan mal paralar, ikincisi senetler, sertifikalar ve banknotları kapsayan temsilî paralar,
üçüncüsü ise banka parası olarak da tanımlanan kaydi paradır.
Para sistemi, bir ülkede para işlerini ayarlayan düzen ile para ile ilgili kanuni hükümler
ve uygulamalar anlaşılmaktadır. Para sistemleri, gümüş para sistemi, altın para sistemi ve çift
metal sistemi olmak üzere birkaç şekilde uygulanmıştır. Günümüzde hemen hemen tüm
ülkelerde kağıt para sisteminin uygulandığı görülmektedir.
Kişilerin veya kurumların ödemelerini yapabilmek için ceplerinde, kasalarında veya
bankalarındaki vadesiz mevduat hesaplarında, kısacası yanlarında bulundurmak istedikleri
para miktarına para talebi denir. Para talebini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar parayı
kullananların sayısı, gelir dağılımı politikasının değişmesi, enflasyon, deflasyon ve kaydi para
sistemindeki gelişmelerdir.
Para talebinin nedenleri üç yaklaşımla ifade edilmektedir. Muamele Güdüsü ile Para Talebi:
Kişilerin ve firmaların günlük normal harcamalarını karşılayabilmek için ceplerinde,
kasalarında veya bankalarındaki vadesiz tasarruf mevduatlarında bulundurmak istedikleri para
miktarıdır. Kişiler veya firmalar beklenmeyen ya da tam olarak tahmin edilemeyen
harcamaların belirlenmesi ihtimali karşısında belli bir miktar para bulundurmak isterler ki
buna ihtiyat güdüsü ile para talebi denilmektedir. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi
piyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanarak, bir malı ucuza alıp, pahalılaşınca satarak
aradaki fiyat farkından kâr elde etmektir. Likidite tercihi teorisi, spekülasyon güdüsü ile para
talebinin faiz oranlarındaki değişimlere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir.
Para arzını arttırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmek olmadığı duruma likidite tuzağı adı
verilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) İlk madeni paralar Lidyalılar ve Eski Yunanlılar tarafından hangi yüzyılda
basılmıştır?
a) 6-7.yy
b) 5-7.yy
c) 7-8.yy
d) 5-6.yy
e) 5-8.yy
2) Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede kullanılan bir ölçü birimi olması
paranın hangi fonksiyonudur?
a) Değişim aracı olması
b) Değer saklama aracı olması
c) Hesap birimi olması
d) Kabul gören olması
e) Taklidinin zor olması
3) Paranın hangi özelliği insanların alışverişlerde ödedikleri ve aldıkları bedeller
konusundaki şüpheyi ortadan kaldırmaktadır?
a) Taşınabilir olması
b) Dayanıklı olması
c) Homojen olması
d) Bölünebilir olması
e) Taklit edilememesi
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4) Paranın hangi fonksiyonu, mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini
kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır?
a) Mübadele Aracı Olma
b) Hesap Birimi Olma
c) Değer Olarak Saklanması
d) Değer Ölçüsü Olma
e) Trampa
5) Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan
resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır?
a) Mal Para
b) Temsilî Para
c) Kağıt Para
d) Banknot
e) Kaydi Para
6) Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak
kullanılan paralara ne ad verilir?
a) Asli para
b) Mal para
c) Kaydi para
d) İtibari para
e) Madeni para
7) Banka parasının diğer adı nedir?
a) Mevduat
b) Kredi
c) Kaydi para
d) Nakdi olmayan para
e) Banknot
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8) Paranın
denilmektedir?

bir

biriminin

neye

bağlı

olduğunu

belirten

düzenlemeye

ne

a) Para sistemi
b) Gümüş para sistemi
c) Altın para sistemi
d) Çift metal sistemi
e) Kağıt para sistemi
9) Keynes’in para teorisi aşağıdakilerden hangisini içerir?
a) Muamele güdüsü ile
b) İhtiyat güdüsü ile
c) Spekülasyon güdüsü ile
d) Yatırım güdüsü ile
e) Tasarruf güdüsü ile
10) Fiyat hareketlerine
aşağıdakilerden hangisidir?

ve

gelecekteki

tahminlere

göre

talep

edilen

para

a) İhtiyat güdüsü ile
b) Muamele güdüsü ile
c) Değer etme güdüsü ile
d) Taşınabilme güdüsü ile
e) Spekülasyon güdüsü ile

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)c, 4)a, 5)d, 6)b, 7)c, 8)a, 9)c, 10)e
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10. PARA ARZI- PARANIN DEĞERİ- PARA POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Para Arzı
- Paranın Miktar Teorisi
- Paranın Değeri
- Para Politikası
- Para Politikasının Amaçları
- Para Politikasının Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit
değerler toplamına ne ad verilmektedir?
2) Para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri
arasındaki ilişki ne ile ifade edilmektedir?
3) Bir ülkede belirli ekonomik amaçları gerçekleştirmek için ekonominin likiditesini
değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili olarak yaptığı düzenlemeler ne ile
tanımlanmaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Toplumun sahip olduğu
ödeme araçlarının tamamı
olup M1-M2-M3 olarak üç
şekilde tanımlandığını
kavrayabilmek.
Para arzında meydana gelen
değişmenin fiyatlar genel
düzeyini aynı yönlü, paranın
değerin de ters yönlü
etkilediğini ortaya
koyabilmek.
Para politikasının hükümetler
adına merkez bankaları
tarafından yürütüldüğünün
anlaşılması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İnceleyerek

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Para Arzı



Parasal Taban



Mübadele Yaklaşımı



Cambridge Yaklaşımı



Açık Piyasa İşlemleri



Reeskont Oranları



Kanuni Karşılık



Kredi Tavanı
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Giriş
Not: Bu bölüm 9. bölümün devamıdır.
Para arzı- para arzının aktörleri-para arzını belirleyen unsurlar-para çarpanı-parasal
taban, paranın değeri-paranın miktar teorisi, para politikasının amaçları ile para politikasının
araçları ele alınacak konu başlıklarıdır.
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10.1. Para Arzı
Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit
değerler toplamına para arzı denir. Para arzı toplumun sahip olduğu ödeme araçlarının
tamamı olarak da tanımlanabilir. Ülkedeki bütün mal ve hizmetleri satın alabilecek para
miktarına da tedavüldeki para adı verilmektedir.
Para arzı bir ekonomide ölçüm anında kullanımda bulunan toplam para miktarıdır. Dar
ve geniş para arzı olarak iki kategoride ölçülür. Dar para arzı genellikle para ve paraya en
yakın belgelerdir. Nakit para vadesiz mevduat ve çekler bu kategoriye girmektedir. Geniş
tanımlı para arzı kavramında ise vadeli mevduat, repo ve benzeri araçlar söz konusu
olmaktadır. Para arzının ölçülmesi ve izlenmesi ekonominin gidişi hakkında bilgi vermesi
bakımından önemlidir.
Merkez bankası, mali sistemdeki gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası istatistik
tanımları ve standartlarına uyum çalışmaları çerçevesinde para arzı sunumunda değişikliklere
gitmiştir. Yeni düzenlemelere göre bu tanımlar şu şekli almış bulunmaktadır.
-M1: Dolaşımdaki para+Dolaşıma çıkan para+Banka kasaları+ TL Vadesiz Mevduat +
YP Vadesiz Mevduat
M1 doğrudan doğruya ve istenildiği anda hiçbir kısıtlama olmaksızın ödemelerde
kullanılan finansal varlıkları içermektedir.
-M2: M1+TL Vadeli Mevduat+YP Vadeli Mevduat
M2’de vadeli mevduatlar tam likit olmayan varlıklardır. Bu nedenle mübadelelerde
kullanılabilmesi için vazgeçilen faiz şeklinde bir maliyeti olup, istenildiği anda da bankadan
çekilmesi mümkün olmamaktadır.
-M3: M2+Repo+B Tipi likit fon
M3 daha geniş tanımlı para arzı miktarı olup insanların çoğu kez göremediği mali
varlıkları içermektedir.
Tedavüldeki para miktarı merkez bankasının ve diğer bankaların yaptıkları çeşitli
işlemler sonucu artar veya azalır. Para miktarı devamlı olarak değiştiği için para arzının
sınırlarını çizmek zordur. Para arzına devletin gelirleri ve giderleri arasındaki ilişki,
bankaların likidite ihtiyaçları, dış ödemeler dengesinin durumu gibi çeşitli faktörler etki
etmektedir.
Devletin gelirinden fazla harcama yapması merkez bankasına kanuni limitler dahilinde
borçlanmasına veya Merkez Bankası'ndaki mevduatının azalmasına neden olacağından para
arzını arttırır. Tersi durumda yani gelirin harcamadan fazla olması durumunda ise Merkez
Bankasına borçlanması azalacak veya Merkez Bankasındaki mevduatı artacağından para
arzını azaltıcı yönde etki yapacaktır.
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Bankaların geçici para ihtiyaçlarını karşılamak için portföylerindeki ticari senetlerini
Merkez Bankasına reeskont ettirmeleri veya Merkez Bankasından tahvil karşılığı avans
almaları para arzını arttırmaktadır. Reeskont ettikleri senetleri veya aldıkları avansları geri
ödemeleri ise para arzını azaltmaktadır.
Dış ödemeler dengesinin durumuna gelince, bir ülkenin ihracat yapması, dış ülkelere
faiz, temettü ve borç ödemesi ve sermaye ihraç etmesi o ülkeye dış ülkelerden döviz
transferine neden olmaktadır. Aynı şekilde bir ülkenin ithalat yapması, borç alması, sermaye
ithal etmesi de o ülkeden dış ülkelere döviz gitmesine sebebiyet vermektedir. Bu durumda bir
ülkenin döviz alacakları döviz borçlarından fazla olduğunda Merkez Bankası sattığından fazla
döviz alır ki bu para arzını arttırıcı yönde etkilemektedir. Döviz borçları döviz alacaklarından
fazla ise Merkez Bankası satın aldığından fazla döviz satışı yapar ki bu da para arzını azaltıcı
etki yaratır.

10.1.1. Para Arzının Aktörleri
Para arzının belirlenmesi sürecinde üç aktör rol oynamaktadır.
Merkez Bankası: Para politikası yönetimi ile bankacılık sisteminin kontrolünden
sorumludur.
Bankalar: Birey ve firmalardan mevduat toplayıp, kredi veren aracılardır. Ticari
bankalar ile mevduat toplayıp ödünç veren tüm kuruluşları kapsar.
Özel Sektör: Bankalara mevduat yatıran ve ödünç alan birey ve firmalardan oluşur.
Para arzı hem bankaların hem de özel sektörün davranışlarından etkilenmektedir.
Çünkü halkın para talebindeki değişim, mevduat talebini de etkileyecektir. Bankaların rolü
paranın mevduat olarak bankalara yatırılması ile ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz ki merkez
bankası para arzının belirlenmesinde önemli role sahiptir. Bu doğrultuda para arzı, merkez
bankası, bankalar ve özel sektör arasındaki ilişkilere göre belirlenmektedir.

10.1.2. Para Arzının Belirleyicileri: Para Çarpanı-Parasal Taban
Para arzını belirleyen iki temel unsur vardır. Bu unsurlar para çarpanı ve parasal
tabandır. Bir ekonomide para çarpanı ve parasal taban ne kadar büyük olursa para arzı da o
kadar büyük olur.
Para çarpanı para miktarındaki bir birimlik artışın para arzını kaç birim arttıracağını
ifade etmektedir. Para çarpanı bankaların gerekli rezerv oranı (serbest rezerv (e) ve zorunlu
rezerv (r) ) ile halkın elinde tutmak istediği nakit mevduat oranına (c) bağlıdır.

1+c
m = -----------------
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r+e+c
Buna göre rezerv oranları ne kadar düşük olursa bankalar o kadar mevduat yaratacak
ve para arzı da o kadar büyük olacaktır. Yine halkın elinde tutmak istediği paranın mevduata
oranı ne kadar düşük olursa para arzı o kadar büyük olacaktır. Halkın kredi kartı veya çek
taşıma alışkanlığı ne kadar yüksek ise para çarpanı o kadar büyük olacaktır. Zira bu durumda
para bankada tutulmaktadır.
Parasal taban ise banka rezervleri ile halkın elindeki nakit miktarından oluşmaktadır.
Parasal Taban = Dolaşımdaki Para + Rezervler
Dolaşımdaki para halkın elinde tutmak istediği nakit miktarıdır. Halk vadesiz mevduat
olarak yatırdığı para karşılığında aldığı çek dışında cebinde nakit bulundurmaktadır.
Günümüzde çek, otomatik para çekme makineleri ve kredi kartı gibi araçlar nakit taşıma
alışkanlığını azaltmıştır.

10.2. Paranın Değeri - Miktar Teorisi
10.2.1. Paranın Değeri
Günümüzde herhangi bir malın değerinin başka bir mal ile ifadesi (nispi fiyat), yerini
malın para cinsinden değerine (mutlak fiyat) bırakmıştır. Böylece malın değerinin
belirlenmesinde önemli bir ölçü olan paranın da bir değeri bulunmaktadır. Paranın değeri
onun satın alma gücünü yansıtmaktadır. Buna göre paranın değeri para biriminin satın
alacağı mal ve hizmet miktarı olarak ifade edilmektedir.
Paranın ortak değer ölçüsü olma fonksiyonu ile tasarruf aracı olma fonksiyonunu
yerine getirebilmesi paranın değerinin istikrarlı olmasına bağlı olmaktadır. Buna karşın
paranın değeri çeşitli nedenlere bağlı olarak zaman içinde değişim göstermektedir.
Paranın değeri mal ve hizmet fiyatları ile ters orantılıdır Ekonomide fiyatlar genel
düzeyi yükseldikçe, paranın değeri düşmekte, fiyatlar genel düzeyi düştükçe paranın değeri
yükselmektedir. Paranın değerinin formülle ifadesi,
1
 = ------P

şeklinde olmaktadır.

: Paranın Değeri
P: Fiyatlar Genel Düzeyi
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Paranın diğer mal ve hizmetler karşısındaki satın alma gücünde yani değerindeki
düşme, paranın öncesine göre daha az mal ve hizmet satın alabilmesi demektir.
Paranın değerindeki değişmelerin nedenleri miktar teorisi olarak tanımlanan
yaklaşımla açıklanmaktadır.

10.2.2. Miktar Teorisi
Para miktarındaki değişimlerle fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri
arasındaki ilişki miktar teorisi ile açıklanmıştır. Klâsik iktisatçılar tarafından geliştirilen bu
teoriye göre para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi ve paranın değeri arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır.
Klâsik görüşe göre tam istihdamda bulunan bir ekonomide para arzında meydana
gelen değişimler, fiyatlar genel düzeyini de para arzındaki artış yönünde ve oranında
değiştirmektedir. Paranın değeri, fiyatlar genel düzeyi ile ters orantılı olduğundan miktar
teorisine göre para miktarı ile paranın değeri arasındaki ilişki ise ters yönlü olmaktadır. Buna
göre para miktarında bir artış olduğunda paranın değeri düşmekte, tersi durumda yani para
miktarındaki düşme halinde ise paranın değeri yükselmektedir.
Klâsik iktisatçılar tarafından ortaya atılan ve eleştirilere rağmen Birinci Dünya
Savaşı’na kadar kabul gören bu teori, klâsik sistemin temel taşlarından birisini
oluşturmaktadır.
Bu teoriyi savunan iktisatçılar tarafından miktar teorisi iki yaklaşımla açıklanmaktadır.
Bu yaklaşımlar Fisher Denklemi – Mübadele Yaklaşımı ile Cambridge Denklemi - Para
Tutumu Yaklaşımıdır.

10.2.2.1. Fisher Denklemi – Mübadele Yaklaşımı
Mübadele yaklaşımı en açık şekli ile Amerikalı iktisatçı İ.Fisher tarafından 1911
yılında ele alınmış ve geliştirilmiştir. Bu teoriye göre bir ekonomide para miktarında meydana
gelebilecek bir artış veya azalış aynı yönde ve aynı oranda ekonomideki fiyatlar genel
düzeyine yansımaktadır. Örneğin para arzındaki artış oranı %15 ise fiyatlar genel düzeyi de
%15 artmaktadır.
Fisher, miktar teorisini mübadele denklemi adı verilen bir denklem kullanarak
açıklamaktadır. Denklem Fisher tarafından kurulduğundan Fisher Denklemi olarak da
adlandırılmaktadır. Mübadele Denklemi:
MV = PT

şeklindedir.

M : Para arzı (Para miktarı)
V : Paranın dolaşım hızı
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P : Fiyatlar Genel Düzeyi
T : Belirli bir dönemdeki işlem hacmini ifade etmektedir.
Bu eşitliğin sol tarafı ekonomide belirli bir dönemde dolaşımdaki para miktarı ile
paranın el değiştirme hızının çarpımını (MV) yansıtmaktadır. Sağ taraf ise belirli bir dönemde
(bir yıl içinde) el değiştiren mal ve hizmet miktarıyla bu işlemlerdeki ortalama fiyatın
çarpımını (PT) ifade etmektedir. Buna göre ekonomideki işlem hacminin parasal değeri
(MV), bu işlemler sırasında yapılan ödemeler toplamına eşit olmaktadır.
Paranın dolaşım hızının (V), halkın sosyal ve ekonomik alışkanlıklarına bağlı
olduğundan kısa dönemde genellikle sabit olduğu kabul edilmektedir. Aynı şekilde bir
ekonomide tam istihdam şartları altında paranın işlem hacmi başka bir ifade ile alışverişe
konu olan mal ve hizmet miktarı da sabit olmaktadır. İşlem hacmindeki değişim kapasite artışı
ile teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda mübadele denkleminde, işlem hacmi (T) ile
dolaşım hızının (V) sabit olması nedeniyle, para arzındaki (M) bir değişmenin fiyatlar genel
düzeyini (P) aynı yönde ve aynı oranda arttırdığı görülmektedir. Böylece para arzındaki
artışlar doğrudan fiyatlar genel düzeyini yükseltmekte ve paranın değerini de düşürmektedir.
Mübadele denklemi ile miktar teorisini açıklarken denklemde kaydi para miktarını,
dolaşımdaki para miktarından ayrı olarak ifade etmek istediğimizde denklemi aşağıdaki gibi
yazmak mümkün olmaktadır.
MV + M'V' = PT
M’ : Banka parası
V’ : Banka parasının dolaşım hızı
Mübadele denkleminin asli ve kaydi parayı kapsayacak şekilde detaylı ifadesi,
dolaşımdaki para yanında, banka parasının da fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisini daha
belirtici şekilde ortaya konmasını sağlamaktadır.
Bu teori parayı sadece bir değişim aracı olarak görmektedir. Oysa günümüzde
insanların para talepleri sadece işlem güdüsü ile değil, aynı zamanda spekülasyon ve ihtiyat
güdüleriyle de para talep ettikleri görülmektedir.

10.2.2.2. Cambridge Denklemi - Para Tutumu Yaklaşımı
Para tutumu yaklaşımı başta A. Marshall olmak üzere Cambridge Üniversitesinin
öğretim üyeleri tarafından benimsenmiş bir görüş olduğundan dolayı Cambridge Denklemi
adı ile anılmaktadır.
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Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri para arzı kavramı ile
açıklanmaktadır. Buna karşın para tutumu yaklaşımı paranın değerinin belirlenmesinde para
arzı kadar para talebinin de belirleyici unsur olduğunu vurgulamaktadır. Cambridge denklemi
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
M = k. PT
M : Para arzı (Para miktarı)
k:

İnsanların ellerinde tutmak istedikleri paranın, parasal işlem hacmine oranı

P : Fiyatlar genel düzeyi
T : İşlem hacmi
Bu eşitliğin sol tarafı para arzını, sağ tarafı ise para talebini yansıtmaktadır. Burada
M’nin para arzını ifade etmesinin yanı sıra k PT’yi k ve PT olarak ayırıma tabi tutup kT ile P
çarpıldığında nominal para talebi elde edilmektedir.
Miktar teorisini açıklayan Cambridge ve Fisher Denklemleri arasında paranın değeri
konusunda bazı farklar bulunmasına rağmen her iki yaklaşımın da aynı sonuca vardığı
görülmektedir.
M = kPT
Denkleminde P’yi ele aldığımızda
M  Para Arzı
P=
kT  Para Talebi
Para talebinin (kT) kısa dönemde değişmediği varsayımı altında para miktarındaki bir
artış fiyatlar genel düzeyini aynı yönde ve oranda değiştirmektedir. Görülmektedir ki
Cambridge Denklemi ile Fisher Denklemi aynı sonuca varmaktadır.
Formüle edildiğinde k kişilerin gelirlerinin ortalama olarak ne kadarını para olarak
tutmak istediklerini göstermekte olup paranın dolaşım hızının tersi olarak ifade edilmektedir.
Buna göre
1
k = -----------V

239

Örneğin, 200 milyarlık iş hacmi karşısında kişiler herhangi bir aksaklığı önlemek
amacıyla ellerinde 40 milyarını tutmak istediklerinde
40
1
k = --------- = -------200
5
Bir ekonomide k 

tir.

1
olması kişilerin gelirlerinin beşte birini para olarak ceplerinde
5

veya vadesiz tasarruf hesaplarında tutmak istediklerini göstermektedir. k’nın kurumsal
unsurlar tarafından (halkın alışkanlıklarına-psikolojik unsurlarına göre) belirlenmesi
nedeniyle kısa dönemde sabittir.
Buna göre, M = k.PT ifadesinde, k yerine 1/V konulduğunda
1
M = ------ . PT
V

MV = PT
elde edilmektedir. Bu da mübadele denklemini ifade ettiğinden yukarıda ifade edilen
her iki yaklaşımın da aynı sonuca vardığı görülmektedir. Fisher Denklemi sadece para arzı
kavramına ağırlık verirken Cambridge Denklemi para talebi kavramını da dikkate almaktadır.

10.2.3. Modern Miktar Teorisi
M. Friedman, paranın değerini açıklamaya yönelik olarak klasik miktar teorisinin
farklı bir versiyonunu ortaya atarak para miktarı değişikliklerinin toplam harcamalar
üzerindeki etkisinin Keynesyen iktisatçıların aksine klasik iktisatçıların öne sürdüğü gibi
direkt olarak ortaya çıktığını savunmaktadır.
Friedman’ın modern miktar teorisi yaklaşımını Keynesyen teoriden ayıran unsurlardan
biri, karar birimleri hangi güdüyle para talep ederler yerine karar birimlerinin para talebini
belirleyen unsurların neler olduğu sorusudur.
Friedman’a göre bir malın talebi, malın fiyatına, diğer mal fiyatlarına, tüketicinin
gelirine, zevk ve tercihlerine göre belirleniyorsa modern miktar teorisinde para talebi sürekli
gelir, beşeri servet miktarı, servetten beklenen getiri ve enflasyonist beklenti gibi faktörlerin
fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.
Sürekli gelir, ekonomideki karar birimlerinin geçmiş, bugünkü ve gelecekteki
gelirlerine bağlı olarak elde edilen bir ortalama gelir kavramı olarak ifade edilmektedir.
Friedman servet kavramını beşeri servet ve beşeri olmayan servet olarak iki kategoriye
ayırmaktadır. Beşeri servet kişinin bireysel ve zihinsel yetenekleri doğrultusunda elde edeceği
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gelir akımının bugünkü değerini yansıtmaktadır. Beşeri servetin likiditesi düşüktür ve kolayca
paraya çevrilemez. Beşeri olmayan servet ise istenildiğinde paraya çevrilmesi mümkün olan
tahvil, hisse senedi, taşınmaz malların değeridir. Tahvil, hisse senedi gibi finansal aktiflerin
getirisi ile elde para tutma arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum spekülasyon
güdüsü ile para talebine benzer durumu yansıtırken finansal aktiflerin getirisindeki artış para
talebinde azaltıcı etki doğurmaktadır.
Ekonomide enflasyonist bir beklentinin oluşması paradan kaçış etkisi yaratmaktadır.
Bu durumda paranın dolaşım hızı artarken elde tutulacak para miktarı da azalmaktadır.
Modern miktar teorisi ile klâsik miktar teorisi arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Klâsik miktar teorisinde para arzında meydana gelebilecek bir artış fiyatlar genel düzeyinde
aynı yönde ve aynı oranda bir artış meydana getirmektedir. Oysa modern miktar teorisinde
para arzındaki artış fiyatlar genel düzeyinde aynı yönde ancak daha yüksek bir oranda artışa
sebebiyet vermektedir. Bunda en önemli etkenin kısa dönemde paranın dolaşım hızının
değişir olması ile para talebinin fiyatlar genel düzeyini artış yönünde etkilemesi olduğu
düşünülmektedir.

10.3. Para Politikası
Para politikası bir ülkede hükümetlerin belirli ekonomik amaçları gerçekleştirmek için
ekonominin likiditesini değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili olarak
yaptığı düzenlemelerdir. Para politikalarının düzenlenmesinde Merkez Bankaları önemli rol
oynamaktadır.

10.3.1. Para Politikasının Amaçları
Para politikasının amacı, para arzını belirleyerek fiyat istikrarını, toplam talebi, faiz
oranını, milli geliri, istihdam düzeyi ile ödemeler bilançosu dengesini etkilemektir. Para
politikasının amaçları beş başlık altında toplanabilir. Bunlar, tam istihdam, fiyat istikrarı, faiz
oranı istikrarı, ekonomik büyüme ve ödemeler bilançosu dengesidir.

10.3.1.1. Tam İstihdam
Para politikası uygulamasında tam istihdam hedefi, emek piyasasında işgücü arzının
işgücü talebine eşit olması durumudur. Bu nedenle para politikasının amacı ekonomideki
işsizlik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik programları uygulamaya koymaktır. Örneğin
ülkemizde Çıraklık Eğitim Merkezleri gibi yeni kurulan merkezler bu amaca yönelik olarak
faaliyette bulunmaktadırlar.

10.3.1.2. Fiyat İstikrarı
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli değişim göstermesi, ülke ekonomisinde
istikrarsızlıklara neden olmaktadır.
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Fiyat istikrarının olmadığı durumlarda ekonomik faaliyetlerdeki düzensizlik bir
yandan ülkenin kalkınmasını güçleştirirken diğer yandan sosyal sınıflar arasında gelir
dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle fiyat istikrarı istenilen bir durumdur.
Çünkü enflasyonist dönemde firmalar istikrarsızlık nedeniyle ileriye yönelik karar
alamamaktadır. İşte fiyat değişmelerini ve bunun etkilerini azaltabilmek amacıyla para
politikasından yararlanılmaktadır.

10.3.1.3. Faiz Oranı İstikrarı
Para politikasının amaçlarından biri de faiz oranında sağlanacak olan istikrardır. Zira
faiz oranındaki dalgalanmalar, fiyat istikrarsızlığında olduğu gibi ekonomide belirsizliklere
neden olmaktadır. Belirsizliğin yaşanması konut, otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına
yönelik talebi etkilemektedir. Talepteki azalma ise ekonomide daraltıcı bir etki yaratmaktadır.

10.3.1.4. Ekonomik Büyüme
Ekonomik büyüme için verimlilik artışı, yeni yatırım girişimi ve işsizlik oranının
düşük olması gibi faktörlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir ülkenin ekonomik gelişim
sürecinde bazen üretim, gelir ve harcamalarda bir azalma yaşanırken bazen bu unsurlarda
canlılık görülebilmektedir. Başka bir ifade ile bir ülkenin GSMH’da bazı dönemler artış, bazı
dönemler ise azalmalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle tam istihdam sağlanarak üretim
düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve bundaki düşüşlerin meydana gelmesini önlemek para
politikası uygulamasının amaçları arasında yer almaktadır.

10.3.1.5. Ödemeler Bilançosu Dengesi
Bir ülkenin diğer ülkeler ile olan ticaretinde ülke parasının yabancı paralar
karşısındaki değeri dış ticaretini etkilemektedir. Ülkenin ödemeler bilançosu açık verdiğinde
bunun kapatılması için ya ihracat arttırılacak veya ithalat azaltılacaktır. Her iki durumda da
para politikası tedbirlerinin kullanılması mümkün olmaktadır.
Ayrıca döviz piyasasında ortaya çıkan dalgalanmalar da ödemeler dengesini
etkilemektedir. Bir ülke parasının yabancı paralar karşısında aşırı değerlenmesi, o ülke mal
fiyatlarının uluslararası piyasalarda yabancı para cinsinden değerlenmesine ve diğer ülke
malları ile rekabeti azaltıcı bir etkiye neden olmaktadır. Bu nedenle para politikasının
amaçlarından birisi de her ülke için önemli olan dış ticaretin geliştirilmesi ve bu doğrultuda
döviz kurlarında istikrarı sağlayacak uygulamaların gerçekleştirilmesidir.

10.3.2. Para Politikasının Araçları
Para politikasını yürüten organ merkez bankasıdır. Merkez bankası bir ülkede para
arzını ekonominin gereklerine göre düzenlemektedir. Amacı parasal istikrarı ve düzenli
ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. Merkez bankası bu amaçla para politikasını
uygulamada dört araç kullanır. Bunlar açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, kanuni
karşılıklar ve kredi tavanıdır.
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10.3.2.1. Açık Piyasa İşlemleri
Açık piyasa işlemleri, merkez bankasının hazine bonosu, devlet tahvili ve döviz alım
satımı yaparak para arzını belirlediği önemli araçlardan birisidir. Merkez Bankası yatırımların
yeterli bir düzeye ulaşmadığı, piyasada para darlığının olduğu ve işsizliğin yüksek düzeyde
bulunduğu dönemlerde piyasayı canlandırmak amacıyla piyasadan hazine bonosu veya tahvil
satın almaktadır. Bu durumda piyasada para arzı artarken faiz oranı düşmektedir. Faiz
oranlarının düşmesi yatırımlar üzerinde olumlu etki yaratırken toplam talebi arttırmakta bu da
ekonomide canlanmayı sağlamaktadır.
Merkez bankası enflasyonist ortamda piyasadaki para miktarını azaltmaya çalışır.
Böylece piyasadaki satın alma gücü azalmış olmaktadır. Merkez bankasının hazine bonosu
veya devlet tahvili satarak dolaşımdaki para miktarını azaltması ve buna paralel olarak kredi
hacminin daralması toplam talebin de azalmasına ve faiz oranlarının yükselmesine yol
açmaktadır.
Böylece merkez bankasının açık piyasa işlemleri deflasyon dönemlerinde ekonominin
canlanması, enflasyon dönemlerinde ise fiyatların artış hızının azaltılması amacıyla kullandığı
para politikası araçlarından birisidir.

10.3.2.2. Reeskont Oranları
Ekonomideki para arzını belirlemede kullanılan para politikası araçlarından birisi de
reeskont oranlarıdır. Bankalar nakit ihtiyacı içinde oldukları zaman merkez bankasından
borçlanabilmektedir. Buna göre merkez bankasının bankalara verdiği kredilere uyguladığı faiz
oranına reeskont oranı adı verilmektedir.
Reeskont mekanizması: Elinde bir ticari senet veya devlet tahvili gibi kıymetli evrakı
olan kişi ihtiyaç duyduğunda bunu vadesinden önce bankaya getirerek iskonto ettirmektedir
(kırdırmaktadır). Bankalar da nakit ihtiyacı (likidite) içinde olduklarında bunları merkez
bankasına ikinci kez iskonto ettirmektedir. Bu ikinci işleme reeskont denilmektedir.
Merkez bankası ekonominin ve bankacılık sisteminin içinde bulunduğu koşullara göre
istediği zaman bu oranı arttırabilmekte veya azaltabilmektedir. Reeskont oranındaki artışlar
bankaların merkez bankasından borçlanmasında caydırıcı, düşüşler ise teşvik edici bir etkide
bulunmaktadır.
Merkez bankası tarafından reeskont oranın arttırılması veya azaltılması kredi hacmini
etkilemektedir. Piyasada para darlığı veya deflasyonist bir durum var ise Merkez bankası
reeskont oranını düşürmektedir. Reeskont oranın düşmesi para arzını arttırırken durgunluk
döneminin aşılmasını sağlamaktadır.
Piyasada enflasyonist bir durum var ise para arzını azaltmak için merkez bankası
reeskont oranını yükseltmekte ve enflasyonist baskının azaltılmasını sağlamaktadır.
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Bu politikanın uygulanmasında merkez bankası reeskont oranını belirlemekte, ancak
borçlanıp borçlanmama konusunda bankaların tercihleri belirleyici olmaktadır. Buna göre
reeskont oranları politikasının para arzı üzerindeki etkisi bankaların davranışlarına bağlı
olmaktadır.
Reeskont oranları finansal sistemde paniklerin önlenmesi açısından da önemlidir.
Merkez bankası bu fonksiyonu ile “son kredi mercii” olma özelliği yansıtmaktadır. Buna göre
Merkez bankası bankacılık sisteminde nakit sıkıntısı olduğunda, bunun paniğe dönüşmemesi
için ihtiyaç duyulan krediyi bankalara açmaktadır.
Bankalara güvenin azalması, bankalara hücumun başlaması bankaları iflasa
sürükleyebilmekte, reel sektörü de etkileyerek ekonomiyi durgunluğa götürebilmektedir.
Örneğin 1994’te Türkiye’de banka iflasları yaşanırken finansal kriz reel sektörü de
etkileyerek ekonomiyi durgunluğa sürüklemiştir.

10.3.2.3. Zorunlu Karşılık Oranları
Ekonomideki para arzı miktarını kontrol etmek amacıyla merkez bankası tarafından
belirlenen ve bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında hangi miktarda
zorunlu rezerv kullanacaklarını gösteren orandır.
Merkez bankası zorunlu karşılık oranını yükselttiğinde bankalar daha büyük miktarı
rezerv olarak tutmak zorunda kalmakta, yaratacakları kaydi para azalmaktadır. Tersi durumda
zorunlu karşılık oranı düşürülmekte, daha az rezerv tutma nedeniyle bankaların yaratacağı
kaydi para miktarı artmaktadır. Böylece zorunlu karşılık oranının yükseltilmesi ekonomideki
para arzının daralmasına neden olmakta, düşürülmesi ise ekonomideki para arzı miktarını
arttırmaktadır.
Etkili bir para politikası aracı olarak bir yandan para arzında büyük değişiklikler
yaratmakta bir yandan da bankaları likidite sıkışıklığına sokabilme riski nedeniyle keskin
sonuçlar yaratabilmektedir.

10.3.2.4. Kredi Tavanı
Merkez Bankası, para ve kredi hacmini kontrol amacıyla yukarıda açıklanan politika
tedbirlerini tamamlayıcı nitelikte başka tedbirlere de başvurulabilir. Ticari bankaların çeşitli
ekonomik faaliyetleri ile ilgili olarak açacakları kredilere bir tavan getirebilir. Böylece
Merkez Bankası kredi hacmini ekonomik gelişmeler doğrultusunda ayarlama imkânına sahip
olmaktadır. Bu tür bir uygulamaya genellikle dolaşımdaki para miktarının azaltılması
istenildiği dönemlerde gidilmektedir. Bu uygulamanın en önemli özelliği istenilen sonucun
kesin olarak sağlanmasıdır.
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Uygulamalar
- Merkez Bankası ve diğer bankaların yaptığı işlemler sonucu hangi faktörler para
miktarının değişmesine etki etmektedir?
- Klasik miktar teorisi ile modern miktar teorisi arasındaki farklar nelerdir?
- Para politikası uygulaması ile merkez bankası hangi araçları kullanmaktadır?
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Uygulama Soruları
1) Para arzı tanımları içinde en geniş tanımlısı hangisidir? Ne gibi özelliği
bulunmaktadır?
2) Klasik miktar teorisi yaklaşımlarından mübadele ve para tutumu yaklaşımı aynı
sonuca vardığı halde aralarındaki fark nedir?
3) Merkez bankasının zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesinin para arzı üzerindeki
etkisi hangi yönde olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Para arzı bir ekonomide ölçüm anında kullanımda bulunan toplam para miktarıdır. Dar
ve geniş para arzı olarak iki kategoride ölçülür. Dar para arzı genellikle para ve paraya en
yakın belgelerdir. Nakit para, vadesiz mevduat ve çekler bu kategoriye girmektedir. Geniş
tanımlı para arzı kavramında ise vadeli mevduat, repo ve benzeri araçlar söz konusu
olmaktadır.
Para politikasının amaçları beş başlık altında toplanabilir. Bunlar tam istihdam, fiyat
istikrarı, faiz oranı istikrarı, ekonomik büyüme ve ödemeler bilançosu dengesidir.
Para arzının belirlenmesi sürecinde üç aktör rol oynamaktadır: Merkez Bankası,
Bankalar ve Özel Sektör. Para arzını belirleyen iki temel unsur vardır. Bu unsurlar para
çarpanı ve parasal tabandır. Para çarpanı para miktarındaki bir birimlik artışın para arzını kaç
birim arttıracağını ifade etmektedir. Parasal taban ise banka rezervleri ile halkın elindeki nakit
miktarından oluşmaktadır.
Paranın değeri para biriminin satın alacağı mal ve hizmet miktarı olarak ifade
edilmektedir. Paranın değeri mal ve hizmet fiyatları ile ters orantılıdır. Para miktarındaki
değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri arasındaki ilişki miktar teorisi
ile açıklanmıştır.
Miktar teorisi iki yaklaşımla açıklanmaktadır. Bu yaklaşımlar Fisher Denklemi –
Mübadele Yaklaşımı ile Cambridge Denklemi - Para Tutumu Yaklaşımıdır. Mübadele
Yaklaşımına göre bir ekonomide para miktarında meydana gelebilecek bir artış veya azalış
aynı yönde ve aynı oranda ekonomideki fiyatlar genel düzeyine yansımaktadır. Cambridge
para tutumu yaklaşımı paranın değerinin belirlenmesinde para arzı kadar para talebinin de
belirleyici unsur olduğunu vurgulamaktadır.
Para politikası bir ülkede hükümetlerin belirli ekonomik amaçları gerçekleştirmek için
ekonominin likiditesini değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili olarak
yaptığı düzenlemelerdir. Hükümetlerin para politikasını uygulamalarında dört araçtan
yararlanmaktadır. Bunlar açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, kanuni karşılıklar ve kredi
tavanıdır.
Açık piyasa işlemleri, merkez bankasının hazine bonosu, devlet tahvili ve döviz alım
satımı yaparak para arzını belirlediği önemli araçlardan birisidir. Merkez bankasının
bankalara verdiği kredilere uyguladığı faiz oranına reeskont oranı adı verilmektedir. Zorunlu
karşılık oranı merkez bankası tarafından belirlenen ve bankaların mevduat şeklindeki
yükümlülükleri karşılığında hangi miktarda zorunlu rezerv kullanacaklarını gösteren orandır.
Kredi Tavanı ile merkez bankası ticari bankaların çeşitli ekonomik faaliyetleri ile ilgili olarak
açacakları kredilere bir tavan getirebilir.
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Bölüm Soruları
1) Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit
değerler toplamına ne denir.?
a) Para talebi
b) Paranın değeri
c) Para arzı
d) Para politikası
e) Para miktarı
2) Aşağıdakilerden hangi para arzı tanımı, insanların çoğu kez göremediği mali
varlıkları içermektedir?
a) M1
b) M2
c) M2Y
d) M3Y
e) M3
3) Aşağıdakilerden hangisi para arzını belirleyen unsurlardan biridir?
a) Parasal taban
b) Kanuni karşılık
c) Reeskont oranı
d) Kredi tavanı
e) Paranın değeri
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4) Merkez bankasının para arzını etkilemek amacıyla piyasadan bono ve tahvil alıp
satmasına ne denir?
a) Reeskont işlemi
b) Konsalidasyon
c) Zorunlu karşılıklar
d) Açık piyasa işlemleri
e) Para kurulu işlemleri
5) Spekülatif para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir?
a) İşlem hacmine
b) Nominal milli gelire
c) Faiz oranına
d) Reel milli gelire
e) Kişisel gelire
6) Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?
a) Fiyat İstikrarı
b) Faiz Oranı İstikrarı
c) Ekonomik Büyüme
d) Para çarpanı
e) Ödemeler Bilançosu Dengesi
7) Ekonomi durgunluğa girme eğilimi gösterdiğinde merkez bankasının para arzını
arttırarak faizleri düşürmeye karar vermesi ne tür bir politikadır?
a) Sıkı para politikası
b) Daraltıcı para politikası
c) Genişletici para politikası
d) Yansız para politikası
e) Yanlı para politikası
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8) Likidite tuzağında para arzı arttırıldığında faiz oranları nasıl değişir?
a) Yükselir
b) Düşer
c) Değişmez
d) Çok az artar
e) Çok az düşer
9) Doğrudan alım, doğrudan satım ya da repo - ters repo seklinde gerçekleştirilen
para politikası aracı hangisidir?
a) Reeskont Politikası
b) Açık Piyasa İşlemleri
c) Kanuni Karşılık Politikası
d) Disponibilite Oranı
e) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biri değildir?
a) Açık piyasa işlemleri
b) Parasal Taban
c) Reeskont oranı
d) Kredi tavanı
e) Kanuni karşılık

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c, 6)d, 7)c, 8)c, 9)b, 10)b
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11. DIŞ TİCARET POLİTİKASI- ÖDEMELER BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Para Politikası Kuralları
- Dış Ticaret Politikası
- Dış Ticaret Politikasının Amaçları
- Dış Ticaret Politikasının Araçları
- Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi
- Ödemeler Bilançosu
- Ödemeler Bilançosundaki Ana Hesaplar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkenin dış ticaretini belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla
alınan önlemler ne ile tanımlanmaktadır?
2) Dış ticaret politikası uygulamasında kullanılan araçlar nelerdir?
3) Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin kaç yaklaşım söz konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Merkez Bankasının
uyguladığı para
politikasında para arzı,
nominal GSYİH ve
enflasyon hedeflemesi
olarak üç kural uyguladığını
kavramak.
Ülkelerin dış ticaret
politikasını uygulamadaki
en önemli amacın ödemeler
dengesini sağlamak
olduğunu saptayabilmek.
Ülkelerin II. Dünya Savaşı
sonrası uluslararası ticaretin
serbestleşmesine yönelik
uluslararası ve bölgesel
entegrasyon girişimlerinde
bulunma nedenlerini
kavrayabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Araştırarak

Araştırarak

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Dış Ticaret



Gümrük Tarifeleri



Miktar Kısıtlamaları



Kotalar



Evrensel Yaklaşım



Bölgesel Yaklaşım



GATT



Ödemeler Bilançosu
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Giriş
Not: Bu bölüm 10. bölümün devamıdır.
Para politikasının kurallarından sonra dışa açık ekonomide makro ekonomik ilişkiler
konusuna giriş yapılarak dış ticaret politikasının amaçları-araçları, uluslararası ticaretin
serbestleşmesi bir ülkenin dış ülkelerle ticari ilişkisini yansıtan ödemeler bilançosu ile
ödemeler bilançosunun ana hesapları ele alınacak konu başlıklarıdır.
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11.1. Para Politikası Kuralları
Merkez bankalarının uyguladığı para politikasının değişen koşullar ile ekonomik
aktörleri etkileme gücüne uyumlu olması açısından belli kurallara göre uygulanması söz
konusudur. Para politikası otoritelerinin uygulayacakları üç temel kural bulunmaktadır.
Bunlar, para arzı hedeflemesi, nominal GSYH hedeflemesi ve enflasyon hedeflemesidir.
Monetaristler tarafından savunulan para arzı hedeflemesine göre merkez bankası
ekonomide istikrarı sağlamak için para arzı sabit ve düşük bir hızla arttırılmalıdır. Bu, örneğin
her dönem %2 gibi belli bir oranda artışın hedeflenmesi anlamına gelmektedir.
İkinci para politikası kuralı olan nominal GSYH hedeflemesinde, merkez bankası
nominal GSYH’nın hedef değerini açıklar ve toplam talep ve toplam arzdaki değişmenin
nominal GSYH hedef değeri üzerindeki etkilerini para arzını değiştirerek telafi etmeye çalışır.
Örneğin, nominal GSYH’da hedeflenen düzeyden daha fazla bir artış olduğunda merkez
bankası para arzını azaltarak toplam talebi daraltabilir. Nominal GSYH’da hedeflenen
düzeyden daha az olduğunda ise merkez bankası para arzını arttırarak toplam talebi
canlandırabilir. Bu hedefleme de merkez bankası para piyasasındaki istikrarsızlığın etkilerini
telafi eden bir para politikası izleme imkanına sahiptir.
Para politikası kurallarından üçüncüsü enflasyon hedeflemesidir. Burada temel amaç
fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fiyat istikrarı ise ekonomik aktörlerin tüketim, tasarruf ve
yatırım kararını alırken dikkate almayacakları kadar düşük bir enflasyon oranının
sürdürülmesidir. Bu uygulamada merkez bankası belli bir enflasyon hedefi açıklar ve para
politikası araçlarını kullanarak bu hedefe ulaşmaya çalışır. Bu süre içinde hedeften sapmalara
göre para arzında gerekli ayarlamaları yapar. Örneğin, enflasyon oranı yükseldiğinde para
arzını daraltmaya başlar.
Enflasyon hedeflemesi ilk defa 1990 yılında Yeni Zelanda’da uygulanmıştır.
Enflasyon hedeflemesinin merkez bankasının para talebindeki istikrarsızlığı gidermesi ile
halkın ve mali piyasaların bu uygulamayı kolay anlaması gibi avantajları bulunmaktadır.
Ancak milli gelir ve istihdamdaki dalgalanmaları hafifletme imkanını ortadan kaldırma gibi
sakıncaları da bulunmaktadır. Örneğin, petrol fiyatlarında meydana gelen artış fiyatlar genel
düzeyini yükseltirken milli geliri azaltıp işsizliği arttırarak ekonomiyi durgunluğa
sürükleyebilir. Merkez bankası enflasyondaki bu artışı frenlemek amacıyla para arzını ve
toplam talebi azaltabilir. Bu uygulama milli gelirin azalmasını ve işsizlik artışını
şiddetlendirebilmektedir. Enflasyon hedeflemesi Türkiye’ de 2005’ten beri uygulanmaktadır.

11.2. Dışa Açık Ekonomide Makro Ekonomik İlişkiler
11.2.1. Dış Ticaret Politikası
Dış ticaret politikası genel ekonomi politikasının önemli bir parçasıdır. Genel ekonomi
politikası, ulusal ekonomilerin düzenlenmesi ve yönetimi amacıyla çeşitli önlemleri
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kapsamaktadır. Dış ticaret politikası da ülkenin dış ticaretini belirlenen hedefler
doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemler olarak tanımlanabilmektedir.
Dış ticaret ile ilgili önlemlerin uygulanmasında ödemeler dengesini sağlamak genel
amaçtır. Bunun yanında yerli sanayiyi korumak, üretimi teşvik etmek, talep yapısını
değiştirmek gibi amaçlar da önem taşımaktadır.
Günümüzde dış ticaret politikaları genellikle koruyucu bir nitelik göstermektedir.
Hükümetler iç ve dış dengesizliklerin giderilmesi, malların dış rekabete karşı korunması,
hazineye gelir sağlanması gibi çeşitli nedenlerle dış ticarete müdahale etmektedirler. Ancak
hükümetlerin müdahaleleri sadece ithalat ve ihracat gibi mal ve hizmet akımlarını
kapsamamakta, emek, sermaye, teknoloji gibi faktör hareketleri de müdahalelere konu
olmaktadır.

11.2.1.1. Dış Ticaret Politikasının Amaçları
Hükümetler ülkenin dış ticari ilişkilerine müdahale ederken bunu genel ekonomi
politikasına uyum gösterecek şekilde düzenlemek durumundadır. Ülke çıkarlarını gözetmek
amacıyla yapılan müdahalelerin nedenlerini aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.
- Ülkelerin ödemeler bilançosu açık verdiğinde döviz rezervleri azalmakta bu da
olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu durumda dış ticaret politikasının amacı döviz
kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi ile ithalat ve diğer döviz gideri doğuran işlemlerin
azaltılarak dış açıkların giderilmesi olmaktadır.
- Yerli sanayiyi özendirme ve korumaya yönelik olarak ithalatı kısıtlayıcı önlemler
alınabilmektedir.
- Hükümetler monopolleri kırma ve rekabeti geliştirmek amacıyla gümrük tarifelerini
veya öteki kısıtlamaları azaltmaktadır.
- Dış ticaret politikasının amaçlarından birisi de liberal bir dış ticaret politikası
izleyerek ulusal ekonominin dünya ekonomisi ile entegrasyonunu sağlamaktır.
- Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret politikasının ana amacı, ithal-ikamesi
modelinde yerli sanayinin özendirilmesi, dışa açık politika modelinde ise ihracatın
özendirilmesidir. Böylece gelişmekte olan ülkeler kalkınma sürecinde dış ticaret politikasını
sanayileşme stratejilerinin bir aracı olarak kullanmaktadır.
- Dış ticaret politikasının bir diğer amacı, enflasyon ve işsizlik gibi ekonomik
istikrarsızlıkların önlenmesidir. Bu doğrultuda gümrük tarifeleri ve kotalar uygulayarak
toplam talebi yerli mallara doğru yöneltmek mümkün olmaktadır.
- Hazineye gelir sağlamak amacıyla ithalat ve ihracat işlemlerinden alınan vergiler
gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.
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- Nadir olarak görülen dış ticaret politikası amaçlarından birisi de bir ülkenin bir malın
tek üreticisi olması nedeniyle uluslararası piyasalarda monopolcü duruma geçme
düşüncesidir. Böylece mal fiyatını yüksek tutma imkânına sahip olurken ticaret hadleri de
ülke lehine bir gelişim gösterecektir.

11.2.1.2. Dış Ticaret Politikasının Araçları
11.2.1.2.1. Gümrük Tarifeleri
Gümrük tarifeleri, ithal malları ile ilgili olarak hangi mala ne kadar gümrük vergisi
uygulanacağını gösteren listelerdir.
Gümrük tarifeleri ya ülkelerin parlamentosu veya hükümetleri tarafından ya da birçok
ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla belirlenmektedir. İthalatçı ülkeler tarafından
belirlenen tek taraflı tarifelere otonom tarifeler, ülkelerarası anlaşmalarla belirlenenlere ise
sözleşmeli tarifeler denilmektedir.
Gümrük vergileri devlete gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabetten korumak
amacıyla konulmaktadır. Gümrük tarifeleri ad valorem ya da spesifik nitelikte olmaktadır. Bu
ikisini birleştiren karma vergiler de bulunmaktadır.
Ad valorem tarifelerde vergi, ithal edilen malın değeri üzerinden belirli bir oran olarak
alınmaktadır. Örneğin ithal edilen bir bilgisayarın değerinin %20’si oranında bir vergi
alınması ad valorem vergidir. Spesifik tarifeler ise ithal edilen malın fiziki birimi üzerinden
alınmaktadır. Örneğin ithal edilen bilgisayar başına alınan vergi spesifik vergi niteliğindedir.
Karma gümrük vergilerinde ise ithal edilen bilgisayar başına vergi ile bilgisayar değerinin
%20’si oranındaki vergi toplamı alınmaktadır.
Spesifik vergiler ithal edilen malın fizikî birimi üzerinden alındığı için hem
uygulamada kolaylık sağlamakta, hem de vergi kaçırmak mümkün olmamaktadır. Buna karşın
ithal edilen malın kalite ve fiyatını dikkate almadığından adaletsiz bir uygulamaya neden
olmaktadır. Ayrıca malın fiyatından bağımsız olarak alındığından dış korumanın enflasyon
yüzünden azaldığı görülmektedir.
Ad valorem vergi alınabilmesi için malın değerinin bilinmesi gerekmektedir. İthal
edilen malın değerinin eksik bildirilmesi veya taşıma ve sigorta giderlerinin malın yalın
değerine eklenip eklenmemesi sorunu vergi kaçağı gibi sorunları da beraberinde
getirmektedir. Batı Avrupa’da ve 1954’ten beri Türkiye’de ad valorem tarife sistemi
uygulanmakta olup ABD ve Kanada da ise spesifik tarifeler uygulanmaktadır.
Gümrük tarifeleri ile ithal mallarından gümrük vergisi alınması bu malların ülke
içindeki fiyatlarını yükselttiğinden ithalatı azaltmaktadır. Bu da ülke içi üretimin artmasına,
tüketimin azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda gelir bölüşümün de tüketicilerden
üreticilere doğru bir gelir transferi olmaktadır. Ayrıca ithalatın azalması ülkenin döviz
giderlerinden tasarruf sağlamakta ve ödemeler bilançosuna olumlu etki yapmaktadır.
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Gümrük tarifelerinin bu etkileri Şekil - 42’de gösterilmektedir.

Şekil - 42
Şekil 42’de S ülke içi arz eğrisi, D ise ülke içi talep eğrisidir. Ekonomi dışa kapalı bir
durumda ise arz ve talebin kesiştiği E noktasında denge oluşmakta ve mal P fiyatından
satılmaktadır. Dış ticaret politikası uygulanması durumunda malın ülke içi fiyatı P1’e dünya
fiyatı düzeyine inmektedir. P1 fiyatından q1 kadar mal ülke içinde üretilirken q1q4 kadar mal
ithal edilmektedir. Devletin ithalattan belirli bir oranda (ad valorem veya spesifik) vergi
almasıyla malın ülkeye giriş fiyatı P2’ye yükselirken ülkede üretilen mal miktarı q2'ye
çıkmakta, buna karşın ithal edilen mal miktarı q2q3’e düşmektedir.
Gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerini şekil-42 yardımıyla açıklarsak fiyatın P1’den,
P2’ye yükselmesi malın ülke içi tüketimini q3q4 kadar azaltarak tüketim etkisini
yansıtmaktadır. Fiyatın yükselmesiyle yerli üreticilerin üretimlerini q1q2 kadar arttırması
üretim veya himaye etkisini göstermektedir. P1 fiyatından ülkenin üretim düzeyi q1, tüketim
düzeyi q2 olup q1-q4 arası ithalatla karşılanmaktadır. Gümrük tarifelerinin uygulanması
sonucunda ithalat miktarı q2q3 kadar azalmaktadır. Böylece ithalat için yapılan döviz harcama
miktarı azalmaktadır. Bu etkiye dış ticaret etkisi denilmektedir. Tarife uygulamasının en
önemli gerekçelerinden biri de hazineye gelir sağlamaktır. Mala P1P2 kadar vergi konulması
durumunda ithal edilen q2q3 kadar mal karşılığında ABDC alanı kadar gelir elde edilmektedir.
Bu gelir etkisidir. Burada ifade edilmesi gereken konu, gümrük vergi oranlarının
yükseltilmesinin ithalat miktarını sınırlayarak vergi gelirlerini azaltması durumudur. Son
olarak bölüşüm etkisini ele alırsak iç piyasada P1 fiyatından q1 kadar mal satılmakta iken
gümrük vergisi uygulamasıyla P2 fiyatından q2 kadarlık mal satılmaktadır. P1 fiyatından satış
yapan üreticiler gümrük vergisi etkisiyle aynı miktar malı P2’den satarak devletin aldığı gelir
vergisi oranında ilave gelir elde etmektedir. Bu durum üretici rantı niteliğinde olup tüketici
rantında azalmaya neden olmaktadır.
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11.2.1.2.2. Miktar Kısıtlamaları
Dış ticarete konu olan ithal ve ihraç mallarına getirilen sınırlamalara miktar
kısıtlamaları denilmektedir. Devletin dış ticarete müdahale önlemleri içinde en katı
uygulaması miktar kısıtlamalarıdır.
Ülkeye giren mal miktarına kesin ve mutlak bir sınırlama getiren bu uygulama ithalat
ve ihracat yasakları veya kotalar biçiminde gerçekleştirilmektedir.
İthalat yasakları, dış ödemeler bilançosu açıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak,
ülkeye yararı olmadığı düşünülen malların girişini önlemek ve yerli sanayiyi dış rekabetin
olumsuz etkilerinden korumak gibi amaçlarla bazı malların ithaline izin verilmemesi
durumudur. İthal yasakları ekonomik olduğu kadar, politik, ahlâki ve sağlıkla ilgili nedenlerle
de konulabilmektedir.
Kotalar ise ithal veya ihraç edilecek malların hükümetler tarafından fiziki miktar veya
değer olarak sınırlandırılmasıdır. Belirli sürelere göre belirlenen kotaların global, tahsisli ve
gümrük tarife kotaları şeklinde çeşitleri bulunmaktadır.
Global kotalar, sadece ithal edilecek mal hacmini belirlemektedir. İthalatın hangi
ülkeden ve kimler tarafından yapılacağı konusunda bir açıklık getirmediğinden uygulamada
denetim ve dağıtım güçlüklerine neden olmaktadır.
Tahsisli kotalar, kotaların ithalatçılar arasında belirli kriterlere göre dağıtılmasıdır. Bu
tür kota sistemi, belli bir miktarın ithal edilebilmesi için verilen özel bir izin belgesi olan
ithalat lisansları aracılığıyla yürütülmektedir. Tahsisli kota sisteminde lisansın elde edilmesi
bürokratik işlemleri gerektirdiğinden uygulamada bazı aksaklıklara neden olmaktadır.
Gümrük tarife kotalarında ise belirli bir ithalat miktarına kadar mallar normal
gümrük vergisi ödenerek ithal edilirken bu miktarın aşılmasından sonra vergiler
yükseltilmektedir. Böylece hem ithalatçıların iç piyasada yapacakları satışta elde edecekleri
aşırı kârlar önlenmekte, hem de hazine gelirleri artmaktadır. Global ve tahsisli kotalarda
görülen aksaklıkları giderme ve ithalatçıların haksız kazanç elde etmelerini önlemek amacıyla
uygulanmaktadır.
Miktar kısıtlamalarında kotalar mallarla ilgili işlemlerdeki uygulamaları
yansıtmaktadır. Miktar kısıtlamalarının döviz kontrolü veya döviz sınırlandırılmasını temel
alan diğer bir aracı da kambiyo denetimidir.
Kambiyo denetimi, ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarının devletin denetimi
altına alınmasıdır. Dış ödemeler dengesi sürekli açık veren ülkeler, bunu kontrol altına almak,
ulusal paranın istikrarını sağlamak, altın ve döviz rezervlerini korumak amacıyla bu
uygulamaya başvurmaktadır.
Bu sistemde döviz alım ve satım işlemlerinin yürütülmesi merkez bankası tarafından
yapılmaktadır. Ne kadar ithalat yapılacağını belirleyen kotalar, eldeki döviz imkânlarına göre
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belirlenmektedir. Bu doğrultuda kambiyo denetimi kota sistemi ile birlikte kullanılan ithalat
kısıtlayıcı bir araçtır.

11.2.1.2.3. Diğer Engeller
Ülkelerin dış ticarete müdahale amacıyla kullandıkları geleneksel araçlar dışında bazı
tarife dışı engelleri de uyguladıkları görülmektedir.
Bu tarife dışı engellerden biri, günümüzde uygulamasında hızlı bir artış kaydedilen
görünmez engellerdir. Ülkelerin malların niteliğine ve kullanılışına ilişkin hem idari hem de
teknik olarak bazı düzenleme ve standart uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamada amaç,
halk sağlığı, tüketicinin korunması, çevrenin korunması gibi dış ticaretle ilgisi olmayan
gerekçeleri kapsamaktadır. Ancak her ne kadar farklı amaçlara yönelik olsalar da dış ticareti
sınırlandırdıkları ölçüde bir tür dış ticareti engelleyici nitelik taşıyabilmektedirler. Buna
ilişkin olarak idari düzenlemelerde ithal mallar aleyhine bir ayırım yapılması dış ticareti
engelleyici bir durum yaratmaktadır. Örneğin, yabancı malların gümrük formalitelerinin
uzatılması veya kamu kuruluşlarının yerli malı kullanma zorunluluğu görünmez
engellerdendir.
1970’li yıllarda ortaya çıkan tarife dışı engellerden birisi de gönüllü ihracat
kısıtlamalarıdır. İthalatçı ülke ile ihracatçı ülkenin aralarında anlaşarak ihracatçı ülkenin
yapacağı ihracatı belirli sınırlar içinde tutmaktır. Bu uygulamada ihracat fiziki miktar
bakımından sınırlandığından ithalat kotalarına benzetilmektedir. İhracat kısıtlamalarında
amaç, dış rekabeti sınırlandırarak yerli sanayiyi teşvik etmektir.
Yerli sanayiyi korumaya yönelik kota benzeri engellerden bir diğeri de fark giderici
vergi uygulamasıdır. Bu uygulamada hükümetler yerli üretici mallarına yüksek fiyat
vermektedir. İthal mallarının fiyatlarının daha ucuz olması durumunda ise fark giderici vergi
uygulayarak ülke içi fiyatın cazip hale gelmesi sağlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin Ortak
Tarım Politikası bu tür uygulamaya örnek verilebilir.
Ülke çıkarlarını koruma doğrultusunda devletlerin dış ticarete müdahale amacıyla
kullandıkları araçlar her zaman ithalatın kısıtlanmasına yönelik olmamaktadır. Ülke
menfaatleri doğrultusunda amaç, döviz kazandırıcı işlemlerin arttırılması, başka bir ifade ile
ihracatın özendirilmesidir. Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunu
gerçekleştirmeye yönelik olarak hükümetler birçok düzenleme yapmaktadır. Bu
düzenlemelere örnek olarak vergi muafiyeti, vergi iadesi, ucuz kredi imkânları gibi
uygulamaları saymak mümkündür.

11.2.2. Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi
Önceki konularımızda ifade edildiği üzere uluslararası ticaret politikalarında
hükümetler ithal mallarına gümrük tarifeleri ile tarife dışı araçlarla belirli sınırlamalar
getirmektedir. İthalatı kısıtlamaya yönelik bu uygulamalar karşısında özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra serbest ticaret girişimlerine hız verildiği görülmüştür.
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1929 dünya ekonomik krizi ile iki dünya savaşı arasında kalan dönemde serbest
ticaretten uzaklaşılmasının uluslararası ekonomik ilişkileri ne denli olumsuz etkilediğini
gören ülkeler, İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ekonomik düzeni belirleme gayreti
içine girmişlerdir. Günümüzde uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleştirilmesi,
küreselleşme veya globalleşme çabaları doğrultusunda ülkeleri birbirlerine daha çok
yaklaştırmaktadır.
Bu doğrultuda gerçekleştirilen serbestleştirme hareketleri iki farklı şekilde
görülmektedir. Bunlardan birincisi katılımcı ülkeler arasında dış ticaret kısıtlamalarının
karşılıklı olarak kaldırılması veya azaltılmasına dayanan evrensel yaklaşımdır. Bu yaklaşımda
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT) ile Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yer
almaktadır.
İkinci yaklaşım ise bölgesel yaklaşımdır. Genellikle belirli bir coğrafi bölgede
bulunan ve yakın ekonomik ilişki içinde olan ülkeler arasında oluşturulan iktisadi bütünleşme
hareketidir.

11.2.2.1. Dış Ticarette Karşılıklı Ticaret Anlaşması - GATT
Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları doğrultusunda uluslararası ekonomik ve mali
sistemin temeli 1944’te Bretton Woods konferansında atılmıştır. Görüşmeler sonucunda
Dünya Bankası (World Bank) ve Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun kurulmasına karar
verilmiştir.
1947 yılında Cenevre’de yürütülen görüşmeler sonucunda Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Antlaşması (GATT) imzalanmış, 1948’de yürürlüğe girmiştir.
GATT’ın amacı anlaşmaya taraf olan üye ülkelerin gümrük tarifelerinin indirilmesidir.
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi konusunda GATT, ticarette ayırım yapmama, kotaların
kaldırılması, koruma aracı olarak yalnızca tarifelerin kullanılması, üyeler arasında karşılıklı
ödün ilkesine göre görüşmeler yapılması, ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk gibi ilkeleri
benimsemektedir.
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik olarak imzalanan GATT antlaşması
belirli aralıklarla yapılan çok yanlı görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
1947’den 1986 yılına kadar gerçekleştirilen GATT görüşme sayısı sekiz olup bunlar: Cenevre
(1947), Annecy (1949), Torguay (1950-51), Cenevre (1955-56), Dillon (1961-62), Kennedy
(1964-67), Tokyo (1974-79), Uruguay (1986-94) görüşmeleridir.
GATT görüşmeleri içerisinde gerek konu gerekse katılan ülke sayısı bakımından en
geniş kapsamlısı Uruguay görüşmeleridir. Bu görüşmelerde tarımsal subvansiyonlar ile
hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi ilk kez gündeme alınmıştır. Uruguay görüşmelerinde
alınan en önemli kararlardan biri de GATT’ı örgütsel bir yapıya kavuşturan Dünya Ticaret
Örgütü’nün (World Trade Organization) kurulmasıdır.
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Dünya Ticaret Örgütü 1995 yılında faaliyete geçmiş olup 132 üye ülke katılımı ile
dünya ticaretinin yaklaşık %90’ı gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluş Uruguay görüşmeleri
öncesi uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ile ilgili tüm anlaşmaları (GATT dahil)
kapsamakta ve Uruguay görüşmeleri sonucu belirlenen kararların uygulanmasını denetim ve
gözetim altına almaktadır.

11.2.2.2. Bölgesel
Entegrasyonlar

Ticaretin

Serbestleştirilmesi

-

Ekonomik

Evrensel yaklaşım doğrultusunda uluslararası ticaretin liberalleştirilmesi girişimleri
yanında bölgesel iktisadi birleşme hareketleri de görülmektedir. Bu şekilde oluşturulan
ekonomik birliklerde amaç kaynak verimliliklerini ve toplumsal refah düzeyini arttırmaktır.
Ülke grupları arasındaki ekonomik işbirliği girişimleri gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler
arasında farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde hızlı üretim artışı karşısında iç
piyasaların yetersizliği, bu gibi birlikler sayesinde piyasa hacminin genişlemesine imkân
vermektedir. Geniş piyasa imkânı, kaynak verimliliğini yükseltmek, içsel ve dışsal ölçek
ekonomilerden yararlanmak, teknolojik gelişmeyi hızlandırmak ve dış rekabeti arttırmak gibi
avantajlar sağlamaktadır. Az gelişmiş ülkeler ise iç piyasalarını birleştirmek yoluyla
sanayileşme hızlarını yükseltmeye çalışmaktadır.
Bu birleşme hareketleri değişik şekillerde görülmektedir. Bunları, tercihli ticaret
anlaşmaları, serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar ve ekonomik birlik olarak
saymak mümkündür.
Tercihli ticaret anlaşmalarında üye ülkeler karşılıklı olarak belirli mallar üzerinde
gümrük tarife indiriminde bulunmaktadır.
Serbest ticaret bölgesinde üye ülkeler aralarında ticareti engelleyen tarife ve kotaları
kaldırmakta, fakat birlik dışındaki ülkelere karşı ticari ilişkilerinde her biri kendi özel
tarifesini uygulamaktadır.
Yukarıda ifade edilen iki uygulama ekonomik birleşme hareketinin en genel
durumlarıdır. Zira ticari ilişkilerde karşılıklı olarak engellerin kaldırılmasına yönelik
uygulamada birlik üyesi ülkeler üçüncü ülkelere karşı tamamen bağımsız hareket
edebilmektedir. Oysa gümrük birliği, ortak pazar ve ekonomik birlik daha sıkı bir işbirliğini
gerektirmektedir.
Gümrük birliğinde üye ülkeler hem kendi aralarındaki ticari ilişkilerde gümrük
tarifeleri ve kotaları kaldırmakta, hem de birlik dışında kalan ülkelere karşı ortak bir tarife
uygulamaktadır.
Ortak Pazar, gümrük birliğinden daha geniş kapsamlı bir birleşmedir. Birliğe üye
ülkelerin kendi aralarındaki ve üçüncü ülkelere karşı uyguladıkları ticari politika gümrük
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birliğindeki gibidir. Bunun yanında emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin bölge içinde
serbestçe dolaşımı sağlanmaktadır.
Ekonomik birlik, ekonomik bütünleşme hareketlerinin en ileri aşaması olup ortak
pazarın ötesinde ekonomik ve mali politikaların koordinasyonunu da gerektirmektedir. Üye
ülkeler arasında para, maliye ve vergi politikalarındaki uyumsuzluklar giderilerek ortak makro
ekonomik kararlar uygulanmaktadır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen ekonomik birleşmeler içinde en başarılı olanı kuşkusuz
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) veya bugünkü adıyla Avrupa Birliğidir (AB). Avrupa
Birliği bir gümrük birliği modeline dayanmakla birlikte öngörülen ekonomik birleşme
bununla sınırlı kalmamaktadır. Roma Antlaşması’nda üye ülkeler arasındaki gümrük tarifeleri
ve kotaları kaldırarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulanması
kararlaştırılmıştır.
Ayrıca mal ticaretinin yanı sıra faktör hareketlerinin de serbestleştirilmesi (yani ortak
Pazar oluşturulması), mali ve ekonomik konularda ortak politika uygulanması ilkeleri
benimsenmiştir.

11.2.3. Ödemeler Bilançosu
Bir ülkenin belirli bir dönem (genellikle bir yıl) içinde diğer ülkelerle arasındaki
ekonomik ilişkilerin sistemli bir biçimde yer aldığı bir tablodur.
Bir ülkenin ödemeler bilançosu, o ülkenin bir yıl içinde uluslararası ekonomik
ilişkilerinin nitelik ve boyutlarının anlaşılmasını sağlamaktadır. Ödemeler bilançosundaki
denge ya da dengesizlik, bir ülkenin uluslararası ödeme gücündeki iyileşme ya da bozulmaları
yansıtmaktadır. Dolayısıyla da çoğu kez bir ülkenin uluslararası alandaki ekonomik ve mali
itibarının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır.
Bir ülkenin döviz giderleri döviz gelirlerini aştığında ödemeler bilançosu açık, döviz
gelirleri döviz giderlerinden fazla ise ödemeler bilançosu fazla veriyor demektir. Ödemeler
bilançosunun açık vermesi, bir ülkenin uluslararası ödeme gücündeki bozulmayı göstermekte
ve ülke parası yabancı paralar karşısında değer kaybetmektedir.
Ödemeler bilançosu kayıtları çift taraflı muhasebe sistemine göre tutulmaktadır. Genel
olarak herhangi bir işlem yabancılar üzerinde bir alacak ilişkisi doğuruyorsa yani ülkeye
döviz girişine yol açan bir işlem ise bilançonun aktifinde yer almaktadır. Diğer taraftan
ekonomik işlem yabancılara karşı bir ödemede bulunmayı gerektiriyorsa yani döviz çıkışına
yol açan işlem ise bilançonun pasifinde yer almaktadır.

11.2.3.1. Ödemeler Bilançosundaki Ana Hesaplar
Bir ülkenin dış dünya ile yaptığı ekonomik işlemleri sistematik olarak kaydedebilmesi
için işlemlerin sınıflandırılması gerekmektedir. Ekonomik işlemlerin sınıflandırılması
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birbirlerine benzerliklerine ve ekonomi üzerinde yaptıkları etkilere göre yapılmaktadır.
Ödemeler bilançosu üç ana hesaptan oluşmaktadır.
1- Cari işlemler hesabı
2- Sermaye hesabı
3- Rezerv hesabı
Ödemeler bilançosu çift taraflı muhasebe sistemine göre düzenlendiğinden dolayı
muhasebe kayıtları açısından her zaman dengede olmak durumundadır. Ancak muhasebe
kayıtları açısından dengede olması dış ekonomik ödemelerin dengede olduğu anlamına
gelmemektedir.

11.2.3.1.1. Cari İşlemler Hesabı
Bir ülkenin ithal ve ihraç ettiği mal ve hizmet miktarları ile karşılıksız özel ve resmi
transferlerinin kaydedildiği hesaba cari işlemler hesabı denilmektedir. Ödemeler
bilançosunun en önemli kalemini oluşturmaktadır. Bir yılda üretilen mal ve hizmet ticaretini
kapsadığından ülkenin milli gelir hesaplarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle cari işlemler
hesabının açık ya da fazla olması durumu istihdam ve milli gelir gibi makro büyüklükler
üzerinde etkili olmaktadır.
Cari işlemler hesabı, mal ticareti, hizmet ticareti ve karşılıksız transferler olmak üzere

üç alt gruba ayrılmaktadır.
1. Mal Ticareti:

Ülkelerin uluslararası ekonomik işlemlerinin gösterildiği ödemeler bilançosunda en
önemli yeri mal ticareti tutmaktadır. Mal ticareti ülkenin ithalat ve ihracatını göstermektedir.
Mal ihracatından kaynaklanan işlemler döviz kazandırıcı etkisinden dolayı alacaklı
tarafa kaydedilmektedir. Buna karşın mal ithalatı döviz ödemesini gerektirdiğinden borçlu
tarafa kaydedilmektedir. Mal ticareti hesabında ihracat ile ithalat toplamları arasındaki fark
dış ticaret dengesini göstermektedir. Eğer ihracat toplamı ithalat toplamından büyük ise dış
ticaret fazlasından tersi durumda ise dış ticaret açığından söz edilir.
Dış ticaret dengesi kavramı genellikle ödemeler dengesi kavramı ile karıştırılmaktadır.
Dış ticaret dengesi sadece ihracat ile ithalat arasındaki farkı yansıtırken ödemeler dengesi
diğer ülkelerle tüm ticari ilişkilerindeki gelir ve gider durumunu ifade etmektedir.

2. Hizmet Ticareti
Görünmeyen işlemler olarak da tanımlanan hizmet ticareti, hizmet ithal ve ihracını
yansıtmaktadır. Hizmet ticaretinde bazı işlemlerden bir kısmı hizmet niteliği taşırken bazıları
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dolaylı olarak hizmet sayılmaktadır. Bu nedenle bu hesap içinde çeşitli işlemler yer
almaktadır.
Turizm işlemleri, ülkeye turist olarak gelenlerin yaptıkları turistik harcamalar ile yurt
dışına turistik nedenlerle çıkanların yurt dışında harcamak üzere aldıkları dövizleri
göstermektedir.
Kâr transferleri ve faiz ödemeleri, yabancı sermayenin elde ettiği kârların bir kısmını
ait olduğu ülkeye transfer etmesidir. Faiz ödemeleri ise dış kaynaklı kredilerin faizini
göstermektedir.
Özel hizmetler, yurt dışındaki temsilcilere, özel şirket ve kuruluşlara sağladıkları
hizmet karşılığında ödedikleri ücret ve maaş ile hizmet binaları için ödedikleri kira, bakımonarım harcamalarının bedellerini kapsamaktadır.
Bu hesap içinde yer alan diğer görünmeyen işlemlerden bazılarını bankacılık,
sigortacılık, danışmanlık hizmetleri bedelleri ile leasing, franchising mübadeleleri ile ilgili
ödemeler olarak saymak mümkündür.

3. Karşılıksız Transferler
Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemlerdir. Karşılıksız transferler tek
taraflı mal ve para transferi olup özel ve resmi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel kişi veya
kurumlar tarafından verilen hediyeler ve bağışlar özel karşılıksız transferler, devlet tarafından
yapılanlar ise resmi karşılıksız transferler olarak tanımlanmaktadır.
Cari işlemler hesabının alacaklı ve borçlu tarafları toplamı arasındaki farka cari
işlemler bilançosu denilmektedir. Alacak ve borç tarafları eşit ise cari işlemler bilançosu
dengede demektir. Alacak toplamı borç toplamından büyük ise cari işlemler fazlasını, tersi
durumda ise cari işlemler açığını ifade etmektedir.

11.2.3.1.2. Sermaye Hesabı
Ödemeler bilançosunun ana hesap gruplarından birisi de sermaye hesabıdır. Bir ülkede
yerleşik kişi ve kuruluşların diğer ülkelerle yaptıkları kısa ve uzun süreli yatırım ve kredi
akışını kapsamaktadır.
Kısa dönemli sermaye hareketleri vadeleri bir yıldan az olup ülkeler arasındaki faiz
oranı farklarından ve döviz kuru değişmelerinden yararlanmak amacına yöneliktir. Sıcak para
hareketleri olarak da tanımlanmakta olup özel ve resmi nitelik taşıyabilmektedir.
Uzun dönemli sermaye hareketleri ise başka bir ülkede özel veya resmi kuruluşlarca
fabrika kurulması, hisse senedi ve tahvil alınıp satılması, kredi alınması veya verilmesi gibi
vadesi bir yıldan fazla olan işlemlerdir. Bu tür işlemler ödemeler bilançosunun sermaye
hareketleri bölümünde gösterilirken bunların karşılığında yapılan faiz, kâr ve temettü
ödemelerine cari işlemler bilançosunun hizmetler bölümünde yer verilmektedir.
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Sermaye hesabının alacaklı ve borçlu işlemlerinin net bakiyesine sermaye hesabı
bilançosu denilmektedir. Bu hesabın borç bakiye vermesi ülkenin diğer ülkelere daha fazla
kaynak transfer ettiğini yani ülke borçlarının azaldığını göstermektedir. Eğer bilanço alacak
bakiye veriyorsa ülkeye dışarıdan net kaynak girişinin olduğu başka ifade ile borçlanmanın
artmış olduğu anlaşılmaktadır.
Ödemeler bilançosunda cari işlemler hesabı ile sermaye hesabı dengeleri toplamı
ekonominin genel dengesini oluşturmaktadır.

11.2.3.1.3. Rezerv Hesabı
Rezerv hesabı, ekonominin cari işlemler ile sermaye hareketlerinden oluşan
dengesizlikleri gidermek amacıyla döviz piyasasına yapılan müdahaleler sonucunda merkez
bankasının dış rezervlerindeki değişmeleri göstermektedir.
Bir ülkenin dış rezervleri, altın, döviz ve özel çekme hakkı (SDR)’dır. Eğer genel
denge açık bakiye veriyor ise ülke bu açığı altın ve döviz rezervlerini kullanarak
kapatmaktadır. Bu durumda ülke rezervleri azalmaktadır. Tersi durumda yani genel denge
fazla bakiye veriyorsa ülke rezervleri artmaktadır. Döviz rezervlerini düzenleme, döviz alım
satımı yapma işlevi merkez bankaları yetkisindedir.
Esnek kur sisteminin geçerli olduğu bir ülkede ödemeler bilançosunun otomatik olarak
dengeye gelmesi ve döviz rezervlerinde bir değişiklik olmaması gerekmektedir. Ancak
hükümetler döviz kurunu belirli bir sınır içinde tutmak istediklerinde döviz rezervlerini
kullanmak durumundadır. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri yoluyla bunu
gerçekleştirmektedir. Döviz talebinin döviz arzından fazla olması durumunda kur istikrarını
sağlamak için Merkez Bankası piyasaya döviz satar. Bu durumda resmi rezervlerde azalma
olmaktadır. Döviz arzı döviz talebinden fazla ise kur düşüşünü önlemek amacıyla piyasadan
döviz alır. Bu da resmi rezervlerde artışa neden olmaktadır. Rezerv hesabı dengesizlik giderici
işlemler olarak tanımlanmaktadır.
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Uygulamalar
- Ülkelerin uyguladıkları dış ticaret politikası doğrultusunda kullanılan dış ticaret
araçaları içindeki en katı uygulama hangisidir?
- Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi doğrultusunda imzalanan GATT ile hangi
kuruluşların kurulmasına karar verilmiştir?
- Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ticari ilişkilerin düzenli olarak yansıtıldığı tabloya
ne denilmektedir?
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Uygulama Soruları
1) Gümrük tarifeleri ne işe yaramaktadır? Türkiye hangi gümrük tarifesini
kullanmaktadır?
2) Bölgesel ticaretin serbestleşmesine yönelik birleşme hareketi kaç şekilde
görülmektedir?
3) Ödemeler bilançosu kaç ana hesaptan oluşmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merkez bankalarının uyguladığı para politikasının değişen koşullar ile ekonomik
aktörleri etkileme gücüne uyumlu olması açısından belli kurallara göre uygulanması söz
konusudur. Para politikası otoritelerinin uygulayacakları üç temel kural bulunmaktadır.
Bunlar, para arzı hedeflemesi, nominal GSYH hedeflemesi ve enflasyon hedeflemesidir.
Dış ticaret politikası ülkenin dış ticaretini belirlenen hedefler doğrultusunda
düzenlemek amacıyla alınan önlemler olarak tanımlanabilmektedir. Dış Ticaret Politikasının
Araçları, Gümrük tarifeleri, ithal malları ile ilgili olarak hangi mala ne kadar gümrük vergisi
uygulanacağını gösteren listelerdir. Gümrük tarifeleri ile ithal mallarından gümrük vergisi
alınması bu malların ülke içindeki fiyatlarını yükselttiğinden ithalatı azaltmaktadır.
Dış ticarete konu olan ithal ve ihraç mallarına getirilen sınırlamalara miktar
kısıtlamaları denilmektedir. Devletin dış ticarete müdahale önlemleri içinde en katı
uygulamasıdır.
Kotalar ithal veya ihraç edilecek malların hükümetler tarafından fiziki miktar veya
değer olarak sınırlandırılmasıdır. Belirli sürelere göre belirlenen kotaların global, tahsisli ve
gümrük tarife kotaları şeklinde çeşitleri bulunmaktadır.
Kambiyo denetimi, ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarının devletin denetimi
altına alınmasıdır. Dış ödemeler dengesi sürekli açık veren ülkeler, bunu kontrol altına almak,
ulusal paranın istikrarını sağlamak, altın ve döviz rezervlerini korumak amacıyla bu
uygulamaya başvurmaktadır.
Uluslararası serbestleştirme hareketleri iki farklı şekilde görülmektedir. Bunlardan
birincisi katılımcı ülkeler arasında dış ticaret kısıtlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması
veya azaltılmasına dayanan evrensel yaklaşımdır.
İkinci yaklaşım ise bölgesel yaklaşımdır. Genellikle belirli bir coğrafi bölgede
bulunan ve yakın ekonomik ilişki içinde olan ülkeler arasında oluşturulan iktisadi bütünleşme
hareketidir. Bu birleşme hareketleri değişik şekillerde görülmektedir. Bunlar, tercihli ticaret
anlaşmaları, serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar ve ekonomik birliktir.
Ödemeler bilançosu bir ülkenin belirli bir dönem (genellikle bir yıl) içinde diğer
ülkelerle arasındaki ekonomik ilişkilerin sistemli bir biçimde yer aldığı bir tablodur. Ödemeler
bilançosundaki denge ya da dengesizlik, bir ülkenin uluslararası ödeme gücündeki iyileşme ya
da bozulmaları yansıtmaktadır. Ödemeler bilançosu üç ana hesaptan oluşmaktadır: Cari
işlemler hesabı, Sermaye hesabı ve Rezerv hesabı
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Bölüm Soruları
1) Temel amacı fiyat
aşağıdakilerden hangisidir?

istikrarının

sağlanması

olan para politikası kuralı

a) Döviz hedeflemesi
b) Para talebi hedeflemesi
c) Enflasyon hedeflemesi
d) GSYH hedeflemesi
e) Para arzı hedeflemesi
2)

Enflasyon hedeflemesi Türkiye’de hangi yıldan beri uygulanmaktadır?

a) 2004
b) 2006
c) 2003
d) 2005
e) 2007
3) Günümüzde tarifenin başlıca amacı nedir?
a) Devlete gelir sağlamak
b) Yerli sanayiyi rekabetten korumak
c) Yerli sanayiyi rekabete açmak
d) İthal mallarının fiyatlarını ucuzlatmak
e) İthalata kesin sınırlama getirmek
4) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?
a) Döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi
b) Yerli sanayiyi özendirme
c) Liberal bir dış ticaret politikası
d) Hazineye gelir sağlamak
e) Monopol gücü oluşturmama
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5) Aşağıdakilerden hangisi ticarete getirilen kısıtlamalardan değildir?
a) Tarifeler
b) Kotalar
c) İhracat ambargosu
d) Tarife dışı engeller
e) Devalüasyon
6) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından birisi değildir?
a) Konvertibilite
b) Gümrük Tarifeleri
c) Miktar Kısıtlamaları
d) Global kotalar
e) Kambiyo denetimi
7) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması (GATT) hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 1946
b) 1947
c) 1948
d) 1949
e) 1945
8) Bir ülkenin diğer ülkelerle olan her türlü uluslararası işlemlerinin muhasebe
kayıtlarına ne denir?
a) Ödemeler dengesi bilançosu
b) Döviz tevdiat hesapları
c) Merkez bankası bilançosu
d) Merkez bankası gelir tablosu
e) Kesin mizan
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9) Kâr transferleri ve faiz ödemeleri ödemeler bilançosunda hangi hesap içinde yer
almaktadır?
a) Hizmet hesabı
b) Cari işlemler hesabı
c) Rezerv hesabı
d) Sermaye hesabı
e) Karşılıklı transferler
10) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi içinde yer
almaz?
a) İthalat
b) Transit ticaret
c) Dış borç faiz ödemeleri
d) Dış borç ana para geri ödemeleri
e) İsçi gelirleri

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)e, 5)e, 6)a, 7)b, 8)a, 9)a, 10)d
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12. DÖVİZ PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Ödemeler Bilançosunun Açık ve Fazla Vermesi Durumu
- Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri
- Ödemeler Bilançosu Açıklarını Gidermeye Yönelik Uygulamalar
- Döviz Piyasası
- Döviz Kurunun Belirlenmesi
- Döviz Kuru Sistemleri
- Devalüasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ödemeler bilançosunun muhasebe olarak çift taraflı kayıt sistemine göre
düzenlendiğinden denk olması, ekonomik anlamda da denkliğini ifade etmekte midir?
2) Döviz piyasalarında döviz kuru nasıl belirlenmektedir?
3) Kaç çeşit döviz kuru sistemi bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ödemeler bilançosunun açık
veya fazla vermesinin ülke
İnceleyerek
ekonomisi açısından
öneminin anlaşılması.
Döviz piyasalarının kredi
sağlama, satınalma gücü
transferi ve döviz riskini
önleme gibi üç fonksiyonu
olduğunun detaylı bir
şekilde ortaya konulması.
Sabit ve esnek kur sistemi
olmak üzere iki döviz kuru
sistemi olduğu ve bunların
ekonomik etkilerinin
anlaşılması.

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Döviz



Efektif



Kur Marjı



Döviz Arzı



Döviz Talebi



Arbitraj



Spekülasyon



Marshall Lerner Koşulu
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Giriş
Ödemeler bilançosunun açık ve fazla vermesi durumu, ödemeler bilançosunun açık
verme nedenleri-açıkları gidermeye yönelik uygulamalardan sonra döviz piyasası, döviz kuru,
döviz arz ve talebi, döviz piyasasında denge ile döviz kuru sistemleri, devalüasyon ve
Marshall-Lerner koşulu ele alınacak konu başlıklarıdır.

280

12.1. Ödemeler Bilançosunun Açık ve Fazla Vermesi Durumu
Ödemeler bilançosu çift taraflı muhasebe sistemine göre düzenlendiğinden dolayı
muhasebe anlamında denk olması olağan bir durumdur. Çünkü her uluslararası ekonomik
işlem ödemeler dengesinin hem aktifine hem de pasifine aynı büyüklükte kaydedildiğinden
toplam aktifler, toplam pasiflere eşit olmaktadır.
Ancak ödemeler bilançosunun ekonomik anlamda denkliği dış açık veya dış fazla
şeklinde kendini göstermektedir. Ödemeler bilançosu açık veya fazlasını belirlemek için tüm
ödemeler bilançosu işlemlerini otonom ve denkleştirici olma niteliklerine göre sınıflandırmak
gerekmektedir. Otonom işlemler piyasanın işleyişi ile kendiliğinden oluşmaktadır.
Denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı bir açık veya fazlayı dengeleme amacı
ile ortaya çıkmaktadır.
Ödemeler bilançosunun ana hesap gruplarına bu açıdan bakıldığında cari işlemler ile
sermaye işlemlerinin otonom, rezerv işlemlerinin de denkleştirici nitelikte olduğu
görülmektedir.
Bir ekonomide otonom işlemlerde harcamalar gelirlerden fazla ise ödemeler bilançosu
açık, gelirler harcamalardan büyük ise ödemeler bilançosu fazla veriyor demektir.
Harcamaların gelirlere eşit olması durumunda ise ödemeler bilançosu dengededir. Ödemeler
bilançosu açık veren ülkeler yeterli ekonomik gücü olmayan genellikle gelişmekte olan
ülkelerdir. Bu ülkeler uluslararası ödeme güçlükleri çekmekte ve ülke parası yabancı paralar
karşısında sürekli değer kaybetmektedir. Ödemeler bilançosu fazla veren ülkeler ise genellikle
güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir.
Ülkeler ödemeler bilançosundaki açıkları gidermek üzere çeşitli önlemlere
başvurmaktadır. Bunlardan bir tanesi borçlanma veya altın ve döviz rezervlerinin
kullanılmasıdır. Ancak bu yöntem sürekli olarak kullanılmamaktadır. Çünkü bir ülke sürekli
borçlanamayacağı gibi, sınırlı miktarda altın ve döviz rezervine sahip olmaktadır. Bir diğer
önlem gümrük vergileri, kotalar ile döviz giderlerini kısarak açıkların azaltılmasına
çalışılmasıdır. Üçüncü ve en güvenli önlem ise ihracatın arttırılması ile görünmeyen
işlemlerden sağlanan gelirleri arttırmaktır.

12.2. Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri
Bir ülkenin ödemeler bilançosu sürekli dengede olmamaktadır. Dış denge açısından
önemli olan belirli bir dönem içersinde toplam gelir ve toplam giderlerin birbirlerine denk
olması durumudur. Ancak ödemeler bilançosu sürekli açık veren bir ülke ciddi ekonomik
sorunlarla karşı karşıya demektir. Ödemeler bilançosu açıklarının nedenlerini dört grupta
toplamak mümkündür. Bunlar, yapısal, konjonktürel, arızi ve spekülatif nedenlerdir.
Yapısal nedenler
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Yapısal nedenler, ekonominin bünyesinden kaynaklanmaktadır. Ülkede enflasyon
sonucu fiyatların aşırı yükselmesi ile ulusal paranın satın alma gücünün azalmasına karşın
resmi kurlar yüksek tutulduğunda ihracat pahalılaşmakta ithalat cazip olmaktadır.
Ayrıca gelişmekte olan ülkeler kalkınma süreçlerinde ithal ettikleri malları ülke içinde
üretmek istemekte buna karşın belirli girdileri ithal etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu
durumda ithal ikâmesi sanayilerinin ürettiği malları yüksek gümrük duvarları nedeniyle ihraç
edememekte, girdi mallarına döviz harcaması yapılmaktadır. Hem döviz girdisinin az olması
hem de döviz harcanması ödemeler bilançosu açıklarını arttırmaktadır.
Konjonktürel dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar ödemeler dengesini etkilemektedir. İktisadi faaliyetlerin
genişlediği dönemlerde talep ve harcamalardaki artış, ithal mallarına yönelik talep artışına
sebep olmakta dolayısıyla ödemeler bilançosu açık vermektedir. Bu durum sadece o ülkenin
değil o ülke ile ticari ilişkisi olan tüm ülkelerin ödemeler bilançosunu etkilemektedir.
Arızi nedenler
Beklenmeyen nedenlerle ortaya çıkan ve ülkelerin denetimleri dışında kalan olaylar
nedeniyle ödemeler bilançosu açık verebilmektedir. Bu olaylara örnek olarak kötü hava
şartları, ithal mal fiyatlarının yükselmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi, deprem, savaş gibi
hadiseler verilebilir. Bu tür olaylar üretim düşüşlerine neden olurken ithalatı arttırıp ihracatı
azaltmakta ve ödemeler bilançosu açıklarına neden olmaktadır.
Spekülasyon
Bir ülkeye gelen spekülatif amaçlı sermaye hareketleri döviz kuru ve faiz oranlarına
göre yön belirlemektedir. Döviz kurları yükseldiğinde (ulusal paranın değeri düştüğünde) ve
faiz oranları yükseldiğinde kısa süreli sermaye girişi olmaktadır. Kısa süreli sermaye girişleri
ödemeler bilançosu fazlası yaratmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranları düştüğünde sermaye
çıkışı görülmekte ve ödemeler bilançosu açığına neden olmaktadır.

12.3. Ödemeler
Uygulamalar

Bilançosu

Açıklarını

Gidermeye

Yönelik

Ülkeler ödemeler bilançosu açıklarını gidermeye yönelik olarak kısa ve uzun dönemde
çeşitli önlemler almaktadırlar. Bu doğrultuda açıkların finansmanının sağlanması, ithalatı
kısıtlayıcı uygulamalarla açıkların kontrol altına alınması ve uzun dönemde tedavi etmeye
yönelik çeşitli önlemler alınmaktadır.
Açıkları Finanse Etmek
Ödemeler dengesi açık veren bir ülke öncelikle resmi döviz rezervlerini kullanarak
bunun yeterli olmaması halinde dış borçlanma yolu ile açığı finanse etmektedir. Kısa vadede
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geçerli olan bu uygulama, uzun dönemde döviz rezervlerinin bitmesi ve dış borç yükünün
artması gibi sorunlara neden olmaktadır. Açıkların finanse edilmesi yöntemi genellikle sabit
döviz kuru sistemini uygulayan ülkelerde görülmektedir. Esnek kur sisteminde ise döviz
kurları piyasa şartlarına göre belirlendiğinden ödemeler bilançosu dengesinin otomatik olarak
sağlanacağı kabul edilmektedir.
Açıkların Kontrol Altına Alınması
Açıkların döviz rezervleri ve borçlanma ile kapatılamaması durumunda dış ticaret
politikası araçları ile ithalatın kontrol altına alınması yoluna gidilmektedir. Gümrük
vergilerinin yükseltilmesi, kotalar, ithalat teminatlarının arttırılması ile dışarı döviz çıkışı
engellenmektedir.
Açıkların Tedavi Edilmesi
Ödemeler dengesi açıklarını gidermeye yönelik en sağlıklı ve kalıcı olan uygulama
ekonomideki yapısal bozuklukların tedavi edilmesidir. Bunun için ihracata yönelik üretime
ağırlık verilerek ihracatın arttırılması ve diğer döviz kazandırıcı işlemlerin teşvik edilmesi
gerekmektedir.

12.4. Döviz Piyasasının Tanımı ve Fonksiyonları
Uluslararası ekonomik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan her türlü yabancı
ödeme aracına döviz denilmektedir. Uygulamada nakit yabancı paralara efektif, nakde
dönüştürülebilen döviz poliçeleri, ödeme emirleri, yabancı mevduat sertifikaları, yabancı
banka havaleleri ile dövize bağlı seyahat çekleri gibi ödeme araçlarına da döviz adı
verilmektedir. Buna göre efektif, parasal dövizi, döviz ise kaydi ödeme araçlarını
tanımlamaktadır.
Döviz alım-satımının yapıldığı başka bir ifade ile ulusal paraların birbirine çevrildiği
piyasalara döviz piyasaları denilmektedir. Uluslararası niteliğe sahip bu piyasalarda döviz
alıcıları ile döviz satıcıları karşılaşmakta ve bunun sonucunda dövizin fiyatı oluşmaktadır.
Oluşan bu döviz fiyatına döviz kuru denilmektedir.
Döviz piyasaları tam rekabet piyasasına en yakın piyasa tipi olarak kabul
edilmektedir. Çünkü bu piyasada alıcı ve satıcı çokluğunun yanı sıra, alıcı ve satıcılar
piyasadan haberdardır ve piyasaya giriş-çıkış serbestliği bulunmaktadır.
Döviz piyasasının üç temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar kredi sağlama, satın
alma gücünün transferi ve döviz risklerini önlemektir.
Kredi sağlama: Dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara kredi sağlanmasıdır. Dış
ticarette ve dış yatırımlarda gerekli olan krediler, gelişmiş ve ödemeler bilançosu fazla veren
ülkelerden döviz piyasası aracılığı ile sağlanmaktadır.
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Satın alma gücü transferi: Döviz piyasası aracılığı ile ithalatçılar ile ihracatçılar
arasında ödemeleri sağlamaktadır. Buna göre satın alma gücünün bir ulusal paradan (örneğin
Euro) diğer bir paraya (örneğin ABD doları) veya bir ülkeden (örneğin Almanya’dan), diğer
bir ülkeye (örneğin ABD’ye) aktarılmasıdır.
Döviz risklerini önleme: Döviz veya vadeli işlemlerden doğabilecek risklerin asgariye
indirilmesine yardım edecek kolaylıkları sağlamaktır. Örneğin döviz kuru değişmelerinden
oluşabilecek riskler, döviz piyasasında döviz arbitrajı, future işlemleri gibi yöntemlerle
ortadan kaldırılabilmektedir.

12.5. Döviz Kuru
Bir yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatına döviz kuru denilmektedir.
Uluslararası ekonomik ilişkilerde ödemeler, ulusal paraların birbirleriyle değiştirilmesini
gerekli kılmaktadır. Bu da ulusal paraların birbirlerine çevrilmesi zorunluluğunu ve bunun
hangi oran üzerinden yapılacağının belirlenmesini gerektirmektedir. Böylece ulusal para ile
yabancı ülke parası arasında bir fiyat oluşur ki buna döviz kuru denilmektedir. Örneğin 1$ =
2,10 TL gibi.
Bir ülkenin döviz kuru o ülkenin ulusal para biriminin yabancı paralar cinsinden
değerini belirlediğinden döviz kurundaki bir yükselme ulusal paranın değer kaybettiğini,
döviz kurundaki bir düşme ise ulusal paranın değerinin yükseldiğini ifade etmektedir.
Döviz kurları iki şekilde ifade edilmektedir. İki ülke parası arasında doğrudan doğruya
uygulanan kura düz kur denilmektedir. Örneğin 1$ = 2,10 TL gibi. Üçüncü bir para cinsinden
iki ülke parası arasında ortaya çıkan kura ise çapraz kur denilmektedir. Örneğin 1$=2,10 TL,
1  = 2,90 TL ise çapraz kur 1  = 1,3080 $’dır. Uluslararası ödemelerin düzenli bir şekilde
gerçekleşebilmesi için düz kurlar ile çapraz kurlar arasında fark bulunmamalıdır. Eğer düz kur
ile çapraz kur arasında fark var ise bu döviz arbitrajına yol açmaktadır. Döviz arbitrajı dövizi
ucuz olduğu piyasadan alıp pahalı olduğu piyasada satarak kâr sağlamaktadır. Spekülatörler
bu durumdan yararlanmak için harekete geçmekte ve bu süreç iki ülke arasında kurlar
eşitleninceye kadar sürmektedir.
Ayrıca döviz alış ve döviz satış kurları birbirinden farklıdır. Döviz alış kuru, döviz
satış kurundan daha düşük düzeyde olmaktadır. Aralarındaki fark kur marjı olarak ifade
edilmekte olup aracı kurumların ve bankaların döviz işlemleri sırasındaki masrafları ile
kârlarını yansıtmaktadır.
Döviz Satış Kuru – Döviz Alış Kuru
Kur marjı yüzdesi = ------------------------------------------------ x 100
Döviz Satış Kuru
Alış ve satış kurları arasındaki fark, işlem miktarının çok veya az olmasına, piyasanın
istikrarlı veya istikrarsızlığına, gelecekle ilgili beklentilere göre değişmektedir. Buna göre
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işlem miktarı büyükse, döviz piyasası istikrarlı ise ve gelecekte döviz piyasasında dalgalanma
beklenmiyorsa kur marjı düşük olmaktadır. Tersi durumda ise kur marjı yükselmektedir.

12.6. Döviz Kurunun Belirlenmesi
Döviz kurunun belirlenmesi herhangi bir malın fiyatı gibi arz ve talebe göre
oluşmaktadır. Bu nedenle döviz talebi ve döviz arzının özellikleri açıklanarak döviz
piyasasında döviz kurunun ve dolayısıyla dengenin nasıl oluştuğunu belirlemek mümkün
olacaktır.

12.6.1. Döviz Talebi
Uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek için talep edilen yabancı para miktarına döviz
talebi denilmektedir. Döviz talebi ülkenin yabancı ülkelere yapacağı ödemelere bağlı
olmaktadır. Döviz talebini belirleyen faktörleri,
- İthalat yapmak, (Bir ülkenin ithalatı o ülkenin milli gelir düzeyine, tüketicilerin zevk
ve tercihlerine ve ithal malların ikamelerinin fiyatlarına bağlı olmaktadır.)
-Yabancı ülkelere borç ödemek,
- Uluslararası özel sermaye ve portföy yatırımları yapmak olarak ifade etmek
mümkündür.
Döviz talebi ile döviz kuru arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle
döviz talebi eğrisi, mal ve hizmet piyasasındaki talep eğrisine benzemektedir (Şekil- 43).

Şekil - 43
Şekilde görüldüğü üzere döviz talebi eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inen
negatif eğimli bir eğri durumundadır. Buna göre döviz kuru yükselince döviz talebi
azalmakta, döviz kuru düşünce döviz talebi artmaktadır.
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Bir ülke açısından döviz kurunun yükselmesi ithal edilecek ürünlerin fiyatının
pahalılaşması anlamına gelmektedir. Böylece söz konusu ülke ithal etmekte olduğu mal
miktarını kısmakta dolayısıyla döviz talebi azalmaktadır. Döviz kurunun düşmesi durumunda
ise ithal ürünlerinin fiyatı ucuzlayacağından bu ürünlere olan talep, dolayısıyla da döviz talebi
artmış olmaktadır.

12.6.2. Döviz Arzı
Çeşitli biçimlerde elde edilen ve ulusal paraya dönüştürmek amacıyla döviz piyasasına
sunulan yabancı paralara döviz arzı denilmektedir. Döviz arzı her türlü yabancı ödeme
araçlarının miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu ise
- Mal ve hizmet ihracına,
- Yabancı ülkelerden alınan dış borçlara
- Yabancı yatırımcıların ülkede yapacakları özel sermaye ve portföy yatırım miktarına
göre belirlenmektedir.
Ancak döviz arzı birinci derecede ülkenin ihraç mallarına olan uluslararası talebe bağlı
olmaktadır.
Döviz arzı ile döviz kuru arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Burada da döviz
arz eğrisi mal ve hizmet piyasalarındaki arz eğrisine benzemektedir (Şekil- 44).

Şekil - 44
Şekil - 44’te görüleceği üzere döviz kuru yükseldikçe döviz arzı artmakta, döviz kuru
düştükçe döviz arzı azalmaktadır. Bir ülke açısından döviz kurunun yükselmesi, ülke
mallarının döviz cinsinden ucuzlaması anlamına gelmektedir. Böylece söz konusu ülkenin
mallarına olan talep artmakta, bu da döviz arzını arttırmaktadır. Döviz kurunun düşmesi ise
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ulusal paranın değerlenmesine, dolayısıyla o ülke mallarının pahalılaşmasına neden
olmaktadır. Bu durumda ülke mallarına olan talep azalırken döviz arzı da azalmaktadır.

12.6.3. Döviz Piyasasında Denge
Bir ekonomide döviz piyasasına herhangi bir devlet müdahalesi olmadığında döviz
kuru döviz arzı ile döviz talebinin kesiştiği noktada oluşmaktadır (Şekil- 45).

Şekil - 45
Şekilde döviz arz ve döviz talep eğrileri E noktasında kesişmekte ve bu noktada döviz
piyasası dengeye gelmektedir. Denge durumunda döviz kuru P, döviz miktarı ise q’dur.
Denge döviz kuru, döviz arzı ve döviz talebi değişmediği sürece değişmeyecektir. Ancak
döviz kuru P’nin altına P1’e düştüğünde ulusal para değerlenmekte, bu durumda MN kadar
döviz talebi fazlası oluşmaktadır. Sonuçta, dış ticaret bilançosu açık verirken döviz kıtlığı
nedeniyle döviz kuru P fiyatına kadar yükselmektedir.
Döviz kurunun P’nin üzerinde olması durumunda ise ihracat artmakta, ithalat
azalmaktadır. Dış ticaret bilançosunun fazla vermesi sonucu döviz miktarı fazlalaşmakta KL
kadar döviz arz fazlası oluşmaktadır. Döviz bolluğu karşısında döviz kuru yeniden P düzeyine
düşmektedir.
Döviz arzında ve talebinde meydana gelebilecek değişmeler döviz kurunun da
değişmesine sebep olmaktadır.
- Döviz talebinde meydana gelen değişme artış yönünde ise döviz talep eğrisi sağa
kaymakta ve döviz kuru yükselmektedir. Bu durumda döviz kuru P’den P1’e çıkarken, denge
noktası da E’den E1’e kaymaktadır. Döviz talebindeki değişme azalış yönünde ise döviz talep
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eğrisi sola kaymakta ve döviz kuru düşmektedir. Bu durumda döviz kuru P’den P2’ye
düşerken denge noktası da E yerine E2’de gerçekleşmektedir (Şekil- 46).

Şekil - 46
- Döviz arzındaki değişmenin döviz kuru üzerindeki etkisini ele aldığımızda döviz
arzındaki değişim artış yönünde ise döviz arz eğrisi sağa kaymakta ve döviz kuru
düşmektedir. Şekil-47’ye göre döviz arzındaki artış döviz kurunu P2’ye düşürürken denge
noktası da E’den E2’ye kaymaktadır. Tersi durumda döviz arzındaki değişme azalış yönünde
ise döviz arz eğrisi sola kaymakta ve döviz kuru yükselmektedir. Buna göre döviz kuru P 1’e
yükselirken denge noktası da E yerine E1’de gerçekleşmektedir (Şekil- 47).

Şekil - 47
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12.7. Döviz Kuru Sistemleri
Bir önceki konumuzda ifade edildiği üzere döviz kuru herhangi bir müdahalenin söz
konusu olmadığı serbest piyasa şartlarında döviz arz ve talebine bağlı olarak oluşmaktadır.
Ancak genellikle gelişmekte olan ülkelerde zaman zaman da gelişmiş ülkelerde döviz
piyasalarına hükümetlerce müdahale edilmektedir. Hükümetlerin döviz piyasasını
düzenlemek amacıyla döviz kuruna müdahale etmesi sonucu iki döviz kuru sistemi söz
konusudur. Bunlar sabit kur sistemi ile esnek kur sistemidir.

12.7.1. Sabit Kur Sistemi
Sabit kur sistemi, bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısında alacağı değerin
hükümet tarafından belirlendiği sistemdir. Bu sistemde döviz arz ve talep koşulları dikkate
alınmaksızın döviz kuru belirlenmekte ve belirlenirken sınırların dışına çıkılmamaktadır.
Sabit kur sistemi ayarlanabilir kur sistemi olarak da tanımlanan Bretton Woods sistemi
ve kambiyo denetimi olmak üzere iki şekilde görülmektedir.
Bretton Woods (1943-1973) sisteminde bir ülke, ulusal parasının değerini bir yabancı
ülke parasına, altına ya da çeşitli para sepetlerine bağlamaktadır. Bu sistemde döviz
kurlarında istikrarı sağlama görevi merkez bankalarına verilmektedir. Merkez bankaları döviz
alım satımı yaparak bu istikrarı sağlamaktadır. Döviz kurları piyasada belirlenen dalgalanma
limitlerinin üzerine çıktığında merkez bankası döviz satarak döviz kurlarındaki dalgalanmayı
azaltmaktadır. Tersi durumda dalgalanma limitlerinin altına düştüğünde ise piyasadan döviz
satın almakta, böylece döviz kıtlığı yaratarak kurun yükselmesini sağlamaktadır.
Merkez bankası yetkisindeki her türlü döviz alım-satımları resmi kurumların denetimi
altındadır. Merkez bankası yanında bazı bankalara da döviz işlemleri yetkisi verilmektedir.
Döviz satın almak merkez bankasının iznine bağlı olmaktadır. Kimin ne kadar döviz satın
alabileceği kambiyo yetkililerince verilen izin belgeleri ile belirlenmektedir.
Ödemeler bilançosunun açık verdiği ülkelerde merkez bankası döviz kurlarının
yükselmesini önlemek amacıyla döviz satışı yapmak durumundadır. Ancak ülke rezervleri
çok iyi durumda olsa dahi böyle bir uygulama rezervlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu
durumda döviz kurunu belirli bir düzeyde tutmak amacıyla dövizi tamamen kontrolü altına
almaktadır. Bu uygulamaya daha önceki konularda açıklanan kambiyo denetimi
denilmektedir. Kambiyo denetimi sisteminde döviz kuru hükümetler tarafından
belirlenmektedir. Bu sistemde, farklı mal ithal ve ihraçlarında tek bir döviz kuru yerine ikili
veya çoklu kur uygulanabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde örneğin ihracatı
teşvik amacıyla, ihraç edilen mal ve hizmetlere düşük kur uygulanırken ithalatı sınırlandırmak
için de mal ve hizmet ithalatına yüksek kur uygulanabilmektedir.
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12.7.2. Esnek Kur Sistemi
Esnek kur sistemi, bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerinin döviz
arz ve talebine göre belirlendiği sistemdir. Esnek kur sistemi değişken kur sistemi veya
dalgalı kur sistemi olarak da tanımlanmaktadır. Bu sistemde döviz kurları üzerinde herhangi
bir hükümet müdahalesi bulunmamaktadır.
Bu sistemde döviz kurunun döviz arz ve talebi tarafından belirlenmesi nedeniyle döviz
arz ve talebindeki küçük bir değişme döviz kurunda önemli dalgalanmalara yol açmaktadır.
Piyasada döviz arzı sabit iken döviz talebinde artış olması durumunda döviz kuru
yükselmektedir. Döviz kurunun yükselmesi ulusal paranın değer yitirmesi anlamına
gelmektedir. Bu nedenle döviz kurunun yükselmesi ihracatın artmasını ithalatın azalmasını
sağlamaktadır. Döviz talebinin değişmemesine karşın döviz arzındaki bir artış ise döviz
kurunun düşmesine dolayısıyla ulusal paranın değer kazanmasına yol açmaktadır. Bunun
sonucunda da ihracat azalmakta, ithalat artmaktadır.
Esnek kur sisteminde bir ülkenin ödemeler dengesi döviz kurları aracılığı ile
sağlanmaktadır. Bu nedenle ödemeler dengesinin açık veya fazla vermesi söz konusu
olmamaktadır.
Bretton Woods sisteminden sonra yaygınlaşan bu sistemin bazı fayda ve sakıncalarının
bulunduğu ileri sürülmektedir. Esnek kur sisteminin ulusal paranın gerçek değerini
yansıtması, ödemeler bilançosu denkliğini kendiliğinden sağlaması, konjonktür
dalgalanmalarına karşı koruması, ani ve yüksek oranlı kur değişmelerine imkân vermemesi,
bürokratik engelleri azaltması gibi faydaları bulunmaktadır.
Buna karşın ülke içi enflasyonu yükseltmesi, para politikası üzerindeki denetimi
kaldırması, kaynakların verimli kullanılmaması, kurların gelecekteki belirsizliğinin spekülatif
hareketleri arttırması bunun da ekonomik istikrarı bozması gibi sakıncalarının bulunduğu ileri
sürülmektedir.
Döviz kuru sistemleri sabit ve esnek kur sistemleri olarak ikiye ayrılmakla birlikte bu
iki sistem arasında değişik uygulamalar da bulunmaktadır. Ancak günümüz ülkelerindeki
eğilimin sabit kur uygulamalarından esnek kur uygulamalarına doğru olduğu görülmektedir.

12.8. Arbitraj ve Spekülasyon
Arbitraj, döviz kurları arasında çıkan farktan yararlanma amacı ile yapılan bir alımsatım işlemidir. İşlemler peşin piyasalarda aynı anda yapılmakta olup zarar etmek söz konusu
olmamaktadır. Arbitraj işleminde amaç, dövizlerin birbirlerine göre çapraz kurlarındaki
farklılıklarından yararlanarak kazanç elde etmektir. Bu işlemi yapanlar dövizi ucuz piyasadan
alıp pahalı olduğu piyasada satmakta ve aradaki farkı kâr olarak elde etmektedir.
Arbitraj işleminin yapılabilmesi için ülke paralarının konvertibl olması ve döviz girişçıkışlarına hükümetler tarafından kısıtlama getirilmemesi gerekmektedir. Bu işlemler sonucu
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uluslararası piyasalardaki döviz kuru farklılıkları ortadan kalkmaktadır. Çünkü kurun ucuz
olduğu piyasadan döviz alınması döviz kurunun düşmesine neden olmaktadır. Böylece
arbitraj işlemi sonucunda bir piyasadan diğer piyasaya aktarılan paralar kurlar eşitleninceye
kadar devam etmektedir.
Döviz spekülasyonunun arbitrajdan farkı spekülatörlerin geleceğe yönelik tahmin
yaparak belirli bir risk yüklenmeleridir. Arbitraj farklı piyasalardaki kur farklarından
yararlanarak kâr sağlama işlemidir. Spekülasyon ise belirli bir piyasada farklı zamanlarda
doğabilecek kur farklılıklarından kâr sağlamaya yönelik bir döviz işlemidir.
Spekülatörler gelecekte döviz kurunun yükseleceğini tahmin ettiğinde döviz satın
almakta, döviz kuru yükseldiğinde de bunu satarak kâr elde etmektedir. Tersine, gelecekte
döviz kurlarının düşeceğini tahmin ettiklerinde bugünden ellerindeki dövizi satıp döviz kurları
düştüğünde tekrar satın alarak kâr elde etmektedirler. Bu nedenle vadeli ve gelecekteki
piyasaların oluşum nedeni genellikle spekülatörlerin varlığına bağlı olmaktadır. Döviz
spekülasyonu anında teslim, vadeli teslim ve gelecekteki işlemler piyasalarında
yapılmaktadır.

12.9. Devalüasyon
Devalüasyon bir ülke parasının dış değerinin yabancı paralar karşısında
düşürülmesidir. Milli paranın dış değerinin düşürülmesinin iki nedeni bulunmaktadır.
1- Ülkedeki fiyatlar ve maliyetler, dünya fiyatlarının ve maliyetlerinin üstünde ise
milli paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu
durumda milli paranın değeri yabancı paralar karşısında düşürülerek dünyadaki fiyat ve
maliyetlere uyumlu hale gelmesi sağlanmaktadır.
2- Milli paranın değeri düşürülerek ihraç mallarının dış pazarlarda tercih edilmesi
istenmektedir.
Birinci durumda paranın iç değeri ile dış değeri arasındaki farkın uluslararası mal alış
verişinde meydana getirdiği güçlükleri ortadan kaldırmak söz konusu olduğu halde, ikinci
durumda milli malların dış piyasalardaki rekabet gücünü arttırmak söz konusu olmaktadır.
Böylece milli paranın dış değerinin düşürülmesi ithalatın pahalılaşmasına, ihracatın
ucuzlamasına yol açmaktadır. Bu nedenle devalüasyon ithalatın azalmasını, ihracatın
artmasını sağlamaktadır. Ancak bu durum ihraç ve ithal mallarının arz ve talep esnekliklerine
göre değişmektedir. Buna göre ihracatın artması bir yandan ihracata elverişli malların bulunup
bulunmamasına, diğer yandan bu mallara karşı dış talebin esnekliğine bağlı olmaktadır.
İthalatın azalması ise bir yandan ithal mallarına karşı iç talebin esnekliğine, diğer yandan bu
malların arz esnekliğine bağlı olmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda parası devalüe edilen ülkede ihracata hazır mal stoku
yoksa veya ihraç malları üretimle kısa zamanda arttırılamıyorsa ihracatta arzu edilen artış
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sağlanamayabilmekte hatta ihracattan sağlanan döviz geliri düşebilmektedir. Bunun yanı sıra
ithal mallarına şiddetli ihtiyaç duyuluyorsa, diğer bir ifade ile ithal mallarının talebi esnek
değilse ithalatta da arzu edilen daralma görülmeyebilmekte ve döviz giderleri artabilmektedir.
Böylece devalüasyonun ihracatı arttırarak döviz geliri kazandırıcı etkisinin kesin olmadığı
sonucuna varılmaktadır.

12.9.1. Marshall-Lerner Koşulu
Döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini inceleyen en
yaygın yaklaşım Marshall-Lerner koşulu olarak bilinmektedir. Marshall-Lerner koşuluna göre
devalüasyon (yerli paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesi) ile bir ülkenin
dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi, ithalat ve ihracat talep esnekliklerinin toplamının birden
büyük olmasını gerekli kılmaktadır:

eEX  eIM  1
eEX : İhracat talep esnekliği
eIM : İthalat talep esnekliği
Esnekliklere odaklanan bu yaklaşım, devalüasyon ile yerli paranın değerinin
düşürülmesi karşısında oluşan nispi fiyat farklılıklarına, ithalat ve ihracat talep miktarları ile
verilen tepkiyi ölçmektedir. Marshall-Lerner koşulu şu şekilde işlemektedir: Bir ülkenin milli
parası devalüe edildiğinde yerli malların nispi fiyatı düşmekte ve ihracat ucuz hale
gelmektedir. Benzer biçimde, yabancı malların nispi fiyatı yükselmekte ve ithalat pahalı hale
gelmektedir. İhracatın ucuzlaması ihraç mallarına olan talebi arttırırken, ithalatın
pahalılaşması da ithal mallara olan talebi azaltmaktadır. Böylece, artan ihracat ve azalan
ithalat dış ticaret dengesinin iyileşmesi ile sonuçlanmaktadır.
Marshall-Lerner koşuluna göre milli paranın devalüe edilmesinin dış ticaret dengesini
iyileştirmesi nispi fiyatların değişmesi ile sağlanmaktadır. Devalüasyon, yabancı (ithal) malın
yerli para cinsinden değerini, yerli (ihraç) malı karşısında arttırırken, yerli tüketicinin talebini
yabancı mallardan yerli mallara kaydırmaktadır. Diğer yandan, yerli malın yabancı para
cinsinden değerini de yabancı malın değeri karşısında düşürmekte ve yabancı tüketicinin
talebini de yerli mala doğru kaydırmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus,
nominal kurdaki (yabancı paranın yerli para cinsinden değeri) bir değişimin reel kuru
(yabancı malın yerli mal cinsinden değerini) değiştirmiş olmasıdır. Dolayısıyla, MarshallLerner koşulu esas itibariyle reel kurdaki değişimlere odaklanır, nominal kurdaki bir değişim,
reel kuru değiştirebildiği sürece dış ticaret dengesini etkileyebilir.
Marshall-Lerner koşuluna göre devalüasyonun başarılı olabilmesi için yalnızca ithalat
ve ihracat talep esneklikleri değil arz esneklikleri de önemlidir. Devalüasyon sonucu yerli
mallara kayan (yerli ve yabancı) talebin karşılanabilmesi ancak arzın arttırılması ile
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mümkündür. Nispi fiyatların değişmesi ile birlikte üretim arttırılamadığı takdirde arzu edilen
ihracat artışı ve ithalat azalışı sağlanamaz. Böylelikle devalüasyondan beklenen dış ticaret
dengesini iyileştirici etkiler ortaya çıkmaz.
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Uygulamalar
- Ödemeler bilançosunun açık vermesine etki eden unsurlar nelerdir?
- Döviz arz ve talebinde meydana gelen bir değişme döviz kurunu değiştirir mi?
- Bir ülke parasının dış değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesi ne olarak
ifade edilmektedir?
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Uygulama Soruları
1) Ödemeler bilançosu açıklarını kapatmaya yönelik olarak ne gibi önlemler
alınmaktadır?
2) Döviz kuru denge döviz kurunun alt seviyesine düştüğünde ne gibi bir durum
ortaya çıkmaktadır?
3) Döviz kuru değişikliklerinin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini açıklayan
yaklaşım hangisidir? Bunun gereklilik şartı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ödemeler bilançosunun ekonomik anlamda denkliği dış açık veya dış fazla şeklinde
kendini göstermektedir. Ödemeler bilançosu açık veya fazlasını belirlemek için tüm ödemeler
bilançosu işlemlerini otonom ve denkleştirici olma niteliklerine göre sınıflandırmak
gerekmektedir. Otonom işlemler piyasanın işleyişi ile kendiliğinden oluşmaktadır.
Denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı bir açık veya fazlayı dengeleme amacı
ile ortaya çıkmaktadır. Bir ekonomide otonom işlemlerde harcamalar gelirlerden fazla ise
ödemeler bilançosu açık, gelirler harcamalardan büyük ise ödemeler bilançosu fazla veriyor
demektir.
Ödemeler bilançosu açıklarının nedenlerini dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar
yapısal, konjonktürel, arızi ve spekülatif nedenlerdir. Ülkeler ödemeler bilançosu açıklarını
gidermeye yönelik olarak kısa ve uzun dönemde çeşitli önlemler almaktadırlar. Bu doğrultuda
açıkların finansmanının sağlanması, ithalatı kısıtlayıcı uygulamalarla açıkların kontrol altına
alınması ve uzun dönemde tedavi etmeye yönelik çeşitli önlemler alınmaktadır.
Uluslararası ekonomik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan her türlü
yabancı ödeme aracına döviz denilmektedir. Uygulamada nakit yabancı paralara efektif,
nakite dönüştürülebilen döviz poliçeleri, ödeme emirleri, yabancı mevduat sertifikaları,
yabancı banka havaleleri ile dövize bağlı seyahat çekleri gibi ödeme araçlarına da döviz adı
verilmektedir. Buna göre efektif, parasal dövizi, döviz ise kaydi ödeme araçlarını
tanımlamaktadır.
Döviz alım-satımının yapıldığı başka bir ifade ile ulusal paraların birbirine çevrildiği
piyasalara döviz piyasaları denilmektedir. Uluslararası niteliğe sahip bu piyasalarda döviz
alıcıları ile döviz satıcıları karşılaşmakta ve bunun sonucunda dövizin fiyatı oluşmaktadır.
Oluşan bu döviz fiyatına döviz kuru denilmektedir. Bir ekonomide döviz piyasasına herhangi
bir devlet müdahalesi olmadığında döviz kuru döviz arzı ile döviz talebinin kesiştiği noktada
oluşmaktadır.
Döviz kurları iki şekilde ifade edilmektedir. İki ülke parası arasında doğrudan doğruya
uygulanan kura düz kur denilmektedir. Üçüncü bir para cinsinden iki ülke parası arasında
ortaya çıkan kura ise çapraz kur denilmektedir. Döviz arbitrajı dövizi ucuz olduğu piyasadan
alıp pahalı olduğu piyasada satarak kâr sağlamaktadır. İki döviz kuru sistemi söz konusudur.
Bunlar sabit kur sistemi ile esnek kur sistemidir.
Marshall-Lerner koşuluna göre devalüasyon (yerli paranın değerinin yabancı paralar
karşısında düşürülmesi) ile bir ülkenin dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi, ithalat ve ihracat
talep esnekliklerinin toplamının birden büyük olmasını gerekli kılmaktadır.

296

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Ödemeler Bilançosu açıklarının nedenlerinden biri
değildir?
a) Yapısal nedenler
b) Konjonktürel nedenler
c) Arızi nedenler
d) Spekülasyon
e) Kronik nedenler
2) Ödemeler bilançosunda Cari işlemler ve Sermaye hesabına kaydedilen işlemlere
ne ad verilir?
a) Otonom işlemler
b) Denkleştirici işlemler
c) Dengesizlik gidericii işlemler
d) Çizgi altı işlemler
e) Açık kapayıcı işlemler
3) Nakit yabancı paralara ne ad verilmektedir?
a) Döviz
b) Ödeme emirleri
c) Efektif
d) Seyahat çekleri
e) Arbitraj
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4) Aşağıdakilerden hangisi döviz fonksiyonlarından birisidir?
a) Arbitraj
b) Spekülasyon
c) Efektif
d) Satın alma gücü transferi
e) Seyahat çekleri
5) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette entegrasyon şekillerinden birisi değildir?
a) Serbest ticaret anlaşmaları
b) Gümrük birliği
c) Ortak pazar
d) Ekonomik birlik
e) İşbirliği konseyi
6) İki milli para birim arasındaki değişim oranına ne denir?
a) Döviz Arbitrajı
b) Düz Kur
c) Çapraz Kur
d) Döviz Kuru
e) Hiçbiri
7) Günümüzde dünyada tam bir ekonomik işbirliğine yaklaşmış olan entegrasyon
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avrupa birliği
b) NAFTA
c) Karadeniz ekonomik işbirliği
d) Bağımsız devletler topluluğu ekonomik işbirliği
e) Doğu Asya ekonomik işbirliği
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8) Düz kur ile çapraz kur arasında fark var ise bu neye yol açmaktadır?
a) Arbitraj
b) Spekülasyon
c) Esnek kur
d) Efektif
e) Kur marjı
9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Devalüasyon, milli paranın dış değerinin hükümet veya merkez bankası kararı ile
düşürülmesidir.
b) Revalüasyon sabit kur sisteminde gerçekleştirilmektedir.
c) Devalüasyon bir anlamda döviz kurunun düşürülmesidir.
d) Esnek kur sisteminde kurun yükselmesine “değer kaybı” denir.
e) Devalüasyonla ihracat ucuz hale gelmektedir.
10) Bir ülke parasının dış değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesine ne
denir?
a) Revalüasyon
b) Devalüasyon
c) Spekülasyon
d) Deflasyon
e) Stagflasyon

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)d, 5)e, 6)d, 7)a, 8)a, 9)a, 10)b
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13. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ- İKTİSADİ BÜYÜME VE
KALKINMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- J-Eğrisi
- Yansıma Etkisi
- Revalüasyon
- Konvertbilite
- Uluslararası Para Sistemi
- İktisadi Büyüme Ve Kalkınmanın Anlamı
- Büyüme Gelişme Ve Kalkınma Kavramları
- İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Döviz kurundaki değişmelerin dış ticaret üzerindeki etkisini inceleyen
yaklaşımlardan yansıma etkisi ve J-eğrisi yaklaşımları neyi ifade etmektedir?
2) Uluslararası para sistemleri kaç şekilde uygulanmıştır?
3) Bir ülkede büyüme-gelişme-kalkınma kavramları neyi ifade etmektedir?

302

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Nominal döviz kurundaki
değişmenin yansıma etkisi ile
reel döviz kurundaki
değişmenin de J-eğrisi
yaklaşımına göre dış ticareti
etkilediğini ortaya koyabilmek.
Uluslararası ödemelerin
gerçekleştirilebilmesi için
uluslararası bir para birimine
ihtiyaç olduğunu
açıklayabilmek.
Büyüme-gelişme-kalkınma
kavramlarının farklı anlamlar
taşıdığını ortaya koyabilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İnceleyerek

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Yansıma Etkisi



J-Eğrisi



Revalüasyon



Konvertibilite



Altın Standardı Sistemi



Bretton Woods Sistemi



Büyüme



Kalkınma

304

Giriş
Bu bölümde yansıma etkisi, J-eğrisi, revalüasyon, konvertibilite, uluslararası para
sisteminden sonra büyüme-gelişme-kalkınma başlığı altında iktisadi büyümeyi etkileyen
faktörler ile az gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme, az gelişmiş ülkelerde büyümede hedef
saptama, az gelişmiş ülkelerde büyümede stratejik güçler, az gelişmiş ülkelerde büyümeyi
etkileyen faktörler, az gelişmiş ülkelerde büyüme ve kalkınmada dış kaynak ihtiyacının
önemi, iktisadi büyümenin dinamizmi incelenecektir.
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13.1. Yansıma Etkisi
Döviz kurunun fiyatlara yansıması olarak bilinen yansıma (pass-through) etkisi,
nominal döviz kurundaki bir birimlik değişmenin, (yerli para cinsinden) yurtiçi ithalat ve
(yabancı para cinsinden) yurtdışı ihracat fiyatlarında yol açtığı değişimi ifade etmektedir.
Yansıma etkisi ithalat açısından yerli para cinsinden ithalat fiyatlarının yükselmesi
(/azalması), ihracat açısından yabancı para cinsinden ihracat fiyatlarının azalması
(/yükselmesi) şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Yansıma etkisi nominal döviz kurunun değişmesi karşısında fiyatların kısa vadedeki
değişebilirliğine odaklanmaktadır. Devalüasyon durumunda fiyatlarda beklenen bu değişim,
parası devalüe edilen ülkede ithalat fiyatlarının yükselmesi ve ihracat fiyatlarının düşmesi
yönündedir. İthalat ve ihracat fiyatlarının bu yönde değişmemesi durumunda iktisadi
aktörlerin talebi arzu edilen şekilde değişmeyecek yani ithalatta azalma, ihracatta artış
sağlanamayacak ve devalüasyon dış ticaret dengesini etkileyemeyecektir.
Bu çerçevede devalüasyonun beklenen etkilerinin ortaya çıkması, döviz kurundaki
değişimin fiyatlara yansıması ile mümkündür. Aksi durumda iktisadi aktörlerin
harcamalarının yabancı mallardan yerli mallara doğru kayması söz konusu olmayacaktır.
Diğer yandan, döviz kurundan fiyatlara yansıma, üreticilerin mal fiyatlarını devalüasyonla
birlikte eşanlı olarak değiştirmeleri ile mümkündür. Diğer bir ifadeyle, nominal döviz
kurundaki değişmelerin fiyatlara tam olarak yansıması gerekmektedir. Bu çerçevede hem
parası devalüe edilen ülkedeki üreticilerin hem de yabancı ülkedeki üreticilerin fiyat belirleme
davranışları önem arz etmektedir. Özellikle eksik rekabet ortamında ve uluslararası fiyat
farklılaştırmasının yapılabildiği piyasalarda, piyasadaki paylarını korumak isteyen üreticiler,
kâr marjlarını düşürmek suretiyle döviz kurundaki yükselişin fiyatlara yansımasını
engelleyebilirler. Örneğin, yabancı ülkedeki üreticinin ithal mal fiyatını (yabancı para
cinsinden) devalüasyonla aynı oranda düşürmesi durumunda yansıma etkisi tümüyle absorbe
edilmiş ve döviz kurundaki değişim (yerli para cinsinden) fiyatlara yansımamış olacaktır.
Böyle bir durumda ithalatta beklenen azalma da ortaya çıkmayacaktır.

13.2. J-Eğrisi
Esneklikleri esas alan yaklaşım çerçevesinde reel kur değişimlerinin dış ticaret dengesi
üzerinde etkili olabilmesi, ekonominin hem arz hem de talep cephelerinin yüksek derecede
duyarlılık göstermesine bağlıdır. Ancak dış ticaret dengesi ile reel kur değişimleri arasındaki
ilişki üzerine odaklanan çalışmalar, devalüasyonun dış ticaret dengesi üzerindeki kısa dönem
etkileri ile uzun dönem etkilerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekmektedir. Buna göre
dış ticaret dengesi devalüasyonun hemen sonrasında daha da bozulmakta ancak belirli bir
zaman sonra düzelmeye başlamaktadır (Şekil-48). Dış ticaret dengesinin zaman içerisinde
izlediği bu patika J-eğrisi olarak adlandırılmaktadır.
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Şekil-48
Dış ticaret dengesinin devalüasyonu takiben bozulması, ithalat ve ihracat
sözleşmelerinin önceden yapılmış olmasının bir sonucudur. Devalüasyon sonrası kısa
dönemdeki ithalat ve ihracat hacimleri, eski reel kura göre belirlenen satın alma kararlarını
yansıtmaktadır. Bu çerçevede devalüasyonun birincil etkisi, önceden yapılmış ithalat
sözleşmelerinin (yerli para cinsinden) değerini yükseltmektir. Kısa dönemde (yerli para
cinsinden) ihracatın değeri değişmezken, ithalatın değeri artmakta böylece dış ticaret dengesi
bozulmaktadır. Uzun dönemde ise sözleşmeler değişen reel kur baz alınarak yenilenmektedir.
İthalat hacmi azalırken ihracat hacmi artmakta böylece dış ticaret dengesi iyileşmektedir.
Devalüasyonun dış ticaret dengesi üzerindeki iyileştirici etkilerinin ortaya çıkmasını
geciktiren etkenler arasında ekonominin arz cephesi de yer almaktadır. Üreticilerin değişen
nispi fiyatlara göre üretimlerini ayarlamaları için zamana ihtiyaçları vardır. Yerli üretimin
genişletilmesi, mevcut üretim kapasitesinin arttırılmasını gerekli kılabilir. Bu ise üretim
faktörlerine olan talebin artması demektir. Üretimde kullanılan ara-malı ve girdilerde ithalata
olan bağımlılık, ithalat talebinin azaltılmasını zorlaştırırken ihracat hacminin arttırılmasında
da gecikmelere neden olmaktadır.

13.3. Revalüasyon
Revalüasyon devalüasyonun tersi olup bir ülke parasının değerini altına ve dövize göre
yükselterek yeniden ayarlamaktır.
Revalüasyon yapılan bir ülkede resmi kurlarla altın ve döviz fiyatları hükümetlerce
kararlaştırılmış bir oranda ucuzlamaktadır. Revalüasyon az rastlanılan bir para operasyonudur.
Bu nedenle genellikle ihracatı artan ve ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde görülmektedir.
Merkez Bankası'nda ihtiyaçtan çok altın ve döviz biriktiğinde aşırı derecede genişleyen
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rezervlere karşılık yapılacak emisyon nedeniyle enflasyona yol açmamak için revalüasyon
yapılmaktadır.

13.4. Konvertibilite
Bir ülke parasının döviz piyasasında diğer ülke paralarına serbestçe
dönüştürülebilmesidir. Konvertibilite döviz dışında altın için de geçerli olmaktadır.
Konvertibilitede ülkenin ulusal parası karşısında isteyen herkes, her türlü amaç için ve
arzu ettiği miktarda yabancı para satın alabilmektedir.
Kısmi konvertibilite
getirilmektedir. Bunlar:

de

ise

paranın

konvertibilitesine

çeşitli

sınırlamalar

-Belli ödemeler bilançosu hesaplarına konvertibilite tanınması. Sınırsız
konvertibiliteye geçmeden önce ödemeler bilançosu açıklarını önlemek ve ulusal paranın
değerini korumak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Buna göre cari işlemlere konvertibilite
tanınırken sermaye hesabı konvertibilite dışı bırakılmıştır.
-Yalnızca yabancıların ellerindeki yerli paralara konvertibilite uygulanması. Bu
uygulamada da amaç yabancı sermayenin teşvik edilmesi ile dış ticaretin gelişmesine yönelik
ulusal paraya olan güvenin arttırılmasıdır. Buna göre ülke vatandaşları ellerindeki parayı
yabancı paraya çevirememekte, sadece yabancılara ülkede kazandıkları paralara konvertibilite
uygulaması serbest bırakılmaktadır.
-Belli ülke paralarına konvertibilite tanınması. Bu uygulamada da amaç, ticari
ilişkilerin geliştirilmesi istenen ülke paralarına karşı bu uygulamanın gerçekleştirilmesidir.
Bir ülke parasının konvertibl olması güçlü bir ekonomiye, ihracat gelirlerinin yüksek
olmasına, döviz ve altın rezervlerinin talebi karşılayacak düzeyde olmasına, serbest kambiyo
rejimine, dış ödemeler dengesi açıklarının fazla olmamasına bağlıdır.
Konvertibilite dış ticaretteki borç ve alacakları denkleştirmesi, dış ticareti ve mali
ilişkileri geliştirmesi ve dünya ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunması nedeniyle
önemli yararlar sağlamaktadır.

13.5. Uluslararası Para Sistemi
Ülkeler arasındaki ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için belirli uluslararası bir para
biriminin varlığı zorunlu olmaktadır. Bu doğrultuda uluslararası para sistemini, ulusal
paraların birbirine çevrilmesini ve dolayısıyla uluslararası ödemelerin yapılmasını sağlayan
sistem olarak tanımlamak mümkündür.
Ülkeler arasında parasal alanda işbirliği, ödeme araçlarının ve yöntemlerinin
belirlenmesi, para standartlarının seçilmesi ve bunlarla ilişkili olarak döviz kurlarının (ulusal
para arasındaki ilişki) belirlenmesi, ülkelerin para politikası uygulamalarında uyum
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sağlanması, dış ödeme güçlüğü çeken ülkelere kredi desteği gibi çeşitli alanları
kapsamaktadır.
Uluslararası ticari ilişkilerin giderek yoğunlaştığı tarihsel süreç içinde uluslararası para
krizleri zaman zaman önemli boyutlara ulaşmış ve çeşitli para sistemlerinin doğmasına neden
olmuştur.

13.5.1. Altın Standardı Sistemi
Altın standardı sistemi 1870’lerden 1914’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu
sistemde her ülke parasını belirli bir ayar ve ağırlıktaki altın miktarıyla tanımlamaktadır.
Ulusal paraların değeri altın cinsinden belirlenmekte, ülke paralarının birbirine
çevrilmesinde döviz kuru sabit olmaktadır. Bu nedenle altın standardı sistemi sabit döviz kuru
sistemine örnek teşkil etmektedir.
Bu sistemde her ülkenin parası altına çevrilebilmekte, altın da hiçbir engel olmaksızın
ulusal paraya çevrilebilmektedir. Başka bir ifade ile her ülke parası altına konvertibldir. Altın
standardı sisteminin önemli bir özelliği de kontrolün olmaması yani altının ülke içinde ve
dışında dolaşımına herhangi bir sınırlama getirilmemesidir. Bu uygulamada amaç ödemeler
dengesinin otomatik olarak kendiliğinden dengeye gelmesi durumudur.
Altın standardı sisteminde para arzı altın arzına bağlanmaktadır. Bu durumda
ödemeler dengesi açık veren ülkelerde para arzı azalmakta, buna karşın ödemeler dengesi
fazla veren ülkelerde para arzı artmaktadır.
Ödemeler dengesi açık veren bir ülkede döviz kurları hızla yükselmekte ve ülkeden
altın çıkışı olmaktadır. Bu durumda yukarıda ifade edildiği üzere para arzı da azalmaktadır.
Para arzı daralması toplam harcamaları azaltırken ülke içi fiyatlarının da düşmesine sebep
olmaktadır. Ülke içi fiyat düşüşleri ihraç mallarını yabancılar için ucuz hale getirmektedir.
Böylece ihracat artmakta ithalat ise azalmaktadır. Sonuçta, bir yandan altın çıkışı azalırken
diğer yandan da altın girişi artmakta ve sonuçta ödemeler dengesi kendiliğinden dengeye
gelmiş olmaktadır.
Altın standardı sistemi Birinci Dünya Savaşı’na (1914) kadar yarım yüzyıla yaklaşan
bir süre dünya ekonomisinde uygulanmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte savaş
giderlerinin artması buna karşın altın arzının sınırlı olması bu sistemin terk edilmesine neden
olmuştur. Savaş sonrası, sisteme dönüş çabaları görülmüşse de 1929 Dünya Krizi ile ülkeler
tarafından altın standardı sistemi tamamen bırakılmıştır.

13.5.2. Bretton Woods Sistemi
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda uluslararası ilişkileri geliştirerek istihdamı arttırmak
ve uluslararası ekonomik düzenin esaslarını saptamak üzere 44 ülkenin temsilcilerinin
katıldığı konferans Bretton Woods’ta toplanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomi
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düzeninde önemli rol oynayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası bu
konferansta kurulmuştur.
Bretton Woods sisteminin temel özelliği sabit ancak ayarlanabilir kur uygulamasıdır.
Bu konferansta saptanan ilkelere göre IMF’e üye olan ve parasını konvertibl yapan ülkeler
paralarının ABD doları karşısındaki resmi değerini (kurunu) saptayarak IMF’e bildirmektedir.
ABD ise doları 1 ons altın = 35$ fiyatından altına bağlamıştı. Böylece her ülke parasının hem
dolar paritesi olmakta hem de dolarda sabit fiyattan altına bağlandığı için dolaylı olarak bir de
altın paritesi bulunmaktadır. Sistemde ülkelerin ellerinde rezerv olarak tuttukları paralar
doğrudan veya dolaylı olarak altına çevrilebildiğinden nihai rezerv altın olmaktadır.
Bu sistemde ülkelerin ulusal paralarını dolara çevirebilecekleri miktarlar belirli oranla
sınırlandırılmaktadır. Bunun nedeni ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri gidermektir. Bu
amaçla dolara göre belirlenen döviz kurlarının  %1 oranında dalgalanmasına izin
verilmektedir. Ülkelerin merkez bankaları gerektiğinde döviz piyasasına müdahale ederek
ulusal paralarının değerinin bu alt ve üst sınırları dışına çıkmasına engel olmaktadır. Bu
nedenle Bretton Woods sistemine ayarlanabilir sabit kur sistemi denilmektedir.
Bretton Woods sisteminde mecbur kalmadıkça devalüasyona başvurulmamaktadır.
Ödemeler bilançosu açık veren bir ülke önce döviz rezervlerini kullanmakta, rezervlerin
yetersiz olması durumunda ise IMF’ ten kredi almaktadır. Ayrıca para ve maliye politikaları
ile ithalatı kısarak önlemler alınmaktadır. Alınan kredilere ve ithalatı kısıcı önlemlere karşın
ödemeler dengesi açıkları giderilememişse %10 oranını aşmayacak düzeyde devalüasyon
yapılabilmektedir. %10’un üzerindeki bir devalüasyonda ise IMF’in iznini almak
gerekmektedir.
Bu sistem 1950’li yılların başına kadar sürmüştür. Bu yıllarda ABD’nin ödemeler
bilançosunun açık vermesi ve bu durumun süreklilik arzetmesi sistemin çökmesindeki en
önemli etkendir. Bretton Woods sisteminin sorunlarından birisi de altın üretiminin yetersizliği
ve buna bağlı olarak yaşanan likidite sorunudur. Likidite ihtiyacı zorunlu olarak Amerikan
Doları ile karşılanmıştır. Ancak ABD’nin dış ödeme açıkları bir yandan likidite artışı
sağlarken diğer taraftan dolara olan güveni sarsmış, böylece dünya ekonomisinde
istikrarsızlıklara neden olmuştur. Bu arada ülkeler biriktirdikleri dolar rezervlerini altına
dönüştürmek ve altın fiyatlarındaki olası artıştan yararlanmak amacıyla dolar stoklarını
ABD’de bulundurmaktaydı. ABD’nin büyüyen dış açıkları doların altın konvertibilitesine
duyulan güveni de sarsmıştır.
ABD altın rezervlerinin hızla eridiğinin anlaşılması üzerine doları altına çevirmek
isteyen ülke sayısı artmaya başlamıştır. Bunun üzerine ABD 1971 yılında doların altına
konvertibilitesini durdurduğunu açıklamıştır. Ayrıca ithalattan aldığı vergiyi de %10 oranında
arttırmıştır. Bu şekilde hem dış açık nedeniyle altın rezervlerinde azalmayı önlemek, hem de
ithalatı kısmak hedeflenmiştir. Bu uygulamalar doğrultusunda ABD ile uluslararası ticarette
söz sahibi diğer ülkeler arasında 1971 yılında Smithsonian antlaşması imzalanmıştır. Bu
antlaşmaya göre doların dış değeri %7,89 oranında düşürülmekte ve %10’luk ithalat vergisi
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kaldırılmaktadır. Bretton Woods sistemine göre ülke paralarının dolar karşısındaki
dalgalanma marj oranı %  1’den %  2,5’a çıkarılmıştır. ABD doların dış değerini 1973
yılında bir kez daha %5 oranında düşürmüştür. Bunun üzerine ülkeler paralarını dolar
karşısında dalgalanmaya bırakmışlardır. Böylece Bretton Woods Sistemi tamamen ortadan
kalkmıştır.

13.5.3. Günümüzdeki Para Sisteminin Yapısı
Bretton Woods sistemi çöktükten sonra onun yerine geniş kapsamlı uluslararası bir
düzenleme kurulamamıştır. Her ülke kendi ekonomisinin özelliklerine ve gereklerine göre
çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Bu ülkelerden bazıları sabit kur sistemine yaklaşırken diğer
bir kısmı esnek kur sistemini uygulamaktadır. Ancak bu iki ana grupta ele alınan sistemler
uygulamada bazı değişimlere uğratılmaktadır. Buna göre sabit kur sistemini uygulayan
ülkeler bu sisteme esneklik kazandırmak, esnek kur sistemini uygulayan ülkeler ise kura
müdahale etmek eğilimini göstermektedir. Bu bağlamda sistemler esneklik kazandırılmış sabit
kur sistemi ile müdahaleli esnek kur sistemi olarak tanımlamaktadır.

13.5.3.1. Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi
Bu sistemde ülkeler ulusal paralarının değerini yabancı bir paraya bağlayarak
sabitlemektedir. Ancak ekonominin zaman içindeki gerekleri doğrultusunda belirledikleri
sabit kuru değiştirme olanağına sahiptirler. Böylece sabit kur uygulamasına esneklik
getirilmiş olmaktadır.
Ulusal paraların yabancı paraya bağlanması iki şekilde görülmektedir. Ulusal para ya
tek bir yabancı paraya ya da birden çok paradan oluşan bir sepete bağlanmaktadır.
Tek bir yabancı paraya bağlanması uygulamasında ulusal para, daha çok ülkenin
yoğun ticari ilişki içinde olduğu yabancı ülkenin parasına bağlanmaktadır. Daha çok
gelişmekte olan ülkeler tarafından benimsenen bu uygulama sonucunda dolar alanı, sterlin
alanı gibi para alanları ortaya çıkmıştır.
Ulusal paranın bir sepete bağlandığı uygulamada ise ülkelerin birbirleriyle yaptıkları
ticari ilişkiler göz önüne alınarak onun parasına sepette daha çok yer verilmektedir. Buna göre
birden çok yabancı paranın değerlerinin ağırlıklı ortalamasına göre ulusal paraya sabit bir
değer saptanmaktadır. Bu uygulama gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra bazı gelişmiş ülkeler
tarafından da benimsenmektedir. Sepet uygulamasına verilebilecek en iyi uygulama IMF
tarafından yaratılan Özel Çekme Hakları (SDR)’dır.
SDR, IMF tarafından ülkelerin likidite gereksinmesine karşılık otomatik bir çekme
hakkı olarak yaratılan ve karşılığı olmayan bir likidite kaynağıdır. Ülkeler kendilerine SDR
tahsisi yapılabilmesi için IMF’e herhangi bir para veya altın ödememektedir.
Ulusal para ister tek bir yabancı paraya, isterse bir sepete bağlanmış olsun,
uygulamada sabit kur sistemine esneklik iki şekilde kazandırılmaktadır. Birincisi döviz
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kurunu ayarlayarak (devalüasyon veya revalüasyona giderek), ikincisi ise belirlenen alt ve üst
destekleme noktaları arasında kurun değiştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

13.5.3.2. Müdahaleli Esnek Kur Sistemi
Bu sistemde döviz kurunun belirlenmesi döviz arz ve talebine bırakılmakta ancak para
otoritesinin yönlendirmesiyle kurlar denetim altında tutulmaktadır. Bu nedenle bu sistem
kontrollü dalgalanma, gözetilmiş dalgalanma veya yönetilmiş dalgalanma olarak da
tanımlanmaktadır.
Para otoritesinin döviz kuruna yaptığı müdahalenin amacı ekonomide meydana
gelebilecek istikrarsızlıkları önlemektir. Müdahalenin amacı kısa dönemli istikrar bozucu
sermaye hareketlerini önlemek ve döviz kurlarının piyasa şartları doğrultusunda
dalgalanmasını sağlamak ise bu durumda ortaya çıkan dalgalanmaya temiz dalgalanma
denilmektedir. Eğer müdahalenin amacı piyasa güçlerinin etkinliğini azaltmak ve para
otoritesinin kararıyla döviz kurunu belirli bir düzeyde tutmak ise bu şekildeki dalgalanmaya
da kirli dalgalanma adı verilmektedir.
Sonuç olarak ülkelerin izledikleri çeşitli kur politikalarında para otoritelerinin ortak
davranışının kurların aşırı dalgalanmasının önüne geçmek yönünde olduğu görülmektedir.

13.5.3.3. Avrupa Para Sistemi
Avrupa Para Sistemi 1979 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerin
gerçekleştirdikleri para sistemidir. Bu para sisteminin uygulanmasında amaç istikrarlı bir para
alanı yaratmak ve AET kapsamında tek bir para biriminin kullanılmasını sağlamaktır.
Avrupa Para Sistemine dahil olan ülkelerin paraları üzerinde anlaşmaya varılan kur %
 2,5 marjı içinde tutulmakta ve daha büyük farkların oluşmasını önlemek için de ulusal
düzeyde müdahale etmek gerekmektedir. Ancak bu sistem içinde İtalyan Lireti'nin %  6'lık
marj içinde dalgalanmasına izin verilmiştir.
Avrupa Para Sistemi içinde Avrupa Para Birimi (ECU) oluşturulmuştur. ECU Avrupa
Para Sistemine üye ülkelerin ulusal paralarının belirli bir miktarda bir araya getirilmesinden
oluşan bir para sepetidir. Bu yönden IMF tarafından verilen SDR ile benzerlik göstermektedir.
Her ülkenin sepet içindeki ağırlığı bu ülkelerin ekonomik güçleri doğrultusunda
belirlenmiştir.
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Euro adı verilen ortak para birimi olarak tek para
sistemine geçişi 1992 yılında imzalanan Maastrich Antlaşması ile karara bağlanmıştır. 1998
yılında Avrupa Birliğine üye ülkelerin 15 tanesinden 11'inin (Almanya, İspanya, Fransa,
Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, İtalya, Avusturya, İrlanda, Belçika, Finlandiya) parasal
birliğe girişi onaylanmıştır. İngiltere, İsveç ve Danimarka bu uygulamadan çekindikleri,
Yunanistan ise ekonomik koşulları yerine getirmediğinden bu aşamada parasal birliğin
dışında kalmışlardır.
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Sonuç olarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 11 ülkenin parası tedavülden kalkmış ve
tek para uygulamasına geçilmiştir.

13.6. İktisadi Büyüme ve Kalkınma
13.6.1. İktisadi Büyüme ve Kalkınmanın Anlamı
Büyümeye olan ilgi II. Dünya Savaşı'ndan sonra önem kazanmıştır. II. Dünya
Savaşı'nda ekonomileri hasar gören ülkeler, ekonomilerini hızlı bir şekilde yeniden
düzenlemeye, bağımsızlıklarını yeni kazanan sömürge devletleri ise iktisadi kalkınmaya ve
nihayet sosyalist sistemi uygulayan ülkeler de ekonomilerini zengin kapitalist ülkeler
düzeyine ulaştırmak amacıyla büyüme hızlarını arttırma çabası içine girmişlerdir.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ülkeleri gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler
olmak üzere iki büyük gruba ayrılmıştır. Dünya nüfusunun %70'ine yakını gelişmekte olan
ülke grubunda yaşamaktadır. Bir ülkede gelişmişlik düzeyini ifade eden kişi başına milli gelir
düzeyi gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında büyük farklılık göstermektedir.
Bu nedenle iktisadi büyüme tüm ülkelerin ilgi odağını oluşturmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin bu durumlarını sürdürebilmeleri ekonomilerinin üretim hacmini
sürekli arttırmalarına bağlı olmaktadır. Bu ülkelerin gelişme süreçlerini devam ettirmeleri
durumu büyüme kavramı ile gelişmekte olan ülkelerin gelişmişlik düzeyine erişmeyi hedef
alan durumları ise kalkınma kavramı ile ifade edilmektedir.
İktisadi büyüme, genel olarak bir ülkenin ürettiği mal ve hizmet miktarındaki artış
olarak kabul edilmektedir. Bir ülkede görülen mal ve hizmet miktarındaki artış iki farklı
şekilde ortaya çıkmakta olup bunların ülke refahı üzerindeki etkileri de farklılıklar
göstermektedir.
Bunlardan birincisi kapasite kullanım oranında meydana gelebilecek değişikliklerdir.
Bir ülkenin büyüme durumunu yansıtan mal ve hizmet miktarını arttırmanın yolu, üretim
kapasitesinin kullanım oranını arttırmaktan geçmektedir. Ülkelerin ekonomileri, belirli bir
dönemde belirli miktarlarda mal ve hizmet üretebilmektedirler. Çünkü ülkelerin sahip olduğu
kaynaklar sınırlıdır. Buna bağlı olarak yapılacak üretim miktarını sınırlı kaynaklar ile sahip
olunan teknoloji düzeyi belirlemektedir.
Kısa dönemde makro ekonomik analizde ülkenin üretim kapasitesinin ne kadarının
kullanıldığı ve milli gelir düzeyinin nasıl belirlendiği ele alınmaktadır. Bu doğrultuda
ekonomide ülkenin üretim kapasitesinin tam olarak kullanılması için uygulanması gerekli
politikalar, milli gelir ve istihdam seviyesini etkileyen faktörler makro analizde ele
alınmaktadır.
Uzun dönemde ise ülkenin üretim kapasitesinin hangi koşullarla genişletilip
geliştirileceği ele alınmakta ve bunun milli gelir üzerindeki etkileri konusunda stratejiler ve
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politikalar belirlenmektedir. İşte bu konular makro ekonominin alt dalı olarak büyüme
kavramı ile açıklanmaktadır.
Sınırlı kaynakların verimli kullanılması sonucu kısa dönemde üretilebilecek
maksimum üretim bileşimleri Şekil- 49'da gösterilmektedir.

Şekil - 49
Şekilde XY olarak ifade edilen üretim olanakları eğrisidir. Üretim olanakları eğrisi bir
ülkenin sahip olduğu sınırlı kaynakların mevcut teknolojik şartlarda ve tam istihdam
durumunda elde edilebilecek milli gelir düzeyini göstermektedir. Bu durumun arzu edilen bir
durum olmasına karşın bir ülkenin üretim olanakları eğrisi üzerinde bulunması oldukça
güçtür. Ekonomilerde genellikle atıl kapasite durumu bulunduğundan ülkeler, üretim
olanakları eğrisi içindeki bir noktadaki (Z noktası) mal bileşimlerini üretebilmektedir.
Ekonominin kısa dönemdeki başarısı bu noktanın eğriye yakın olmasına göre
değerlendirilmektedir.
Uzun dönemde ise amaç, kapasite kullanımını arttırarak üretimi arttırmak ve eğriyi sağ
yukarıya kaydırmaktır (Şekil- 50).
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Şekil - 50
Şekil 50'de üretim olanakları eğrisinin artış yönünde sağ yukarıya kayması
ekonominin tam istihdam seviyesine ulaştıktan sonra kapasite artırımı sonucu mal ve hizmet
miktarındaki artışını ifade etmektedir. Bu durum hem üretim kapasitesinin hem de milli
gelirin artması anlamına da gelmektedir. Buna göre hükümetler kısa dönemde tam istihdamı
sağlamaya yönelik önlemler alırken uzun dönemde ise ekonominin üretim kapasitesini
arttırmaya yönelik politika izlemektedir.

13.6.2. Büyüme Gelişme ve Kalkınma Kavramları
Büyüme, gelişme ve kalkınma kavramları iktisatçılar tarafından çeşitli şekilde ele
alınmaktadır. Bu kavramları aynı anlamda kullananlar bulunduğu gibi, ayrı kavramlar olarak
değerlendirenler de bulunmaktadır. Genellikle birbirlerinin yerlerine kullanılan bu
kavramların ifade ettiği anlamlar birbirinden farklıdır. Ancak burada ifade edilmesi gereken
konu, her üç kavramın da bir ekonomide uzun dönemde milli gelir düzeyi, üretim düzeyi ve
istihdam düzeyinde meydana gelen artışlarla yakından ilişkili olduğu hususudur. Başka bir
deyişle her üç kavram da Şekil- 50'de görüldüğü gibi üretim olanakları eğrisinin sağa, yukarı
doğru kayması durumunda söz konusu olmaktadır.
Büyüme kavramı, bir ülkede üretim kapasitesinin, üretimin, dolayısıyla milli gelirin
artması sonucu, kişi başına milli gelir düzeyinin bir yıldan diğer yıla daha yüksek düzeye
gelmesini sağlayan devamlı artışlara denilmektedir. Ekonomik hayatın temel verileri olan,
emek, sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojik gelişme düzeyinde meydana gelen artışlar o
ülkede kişi başına düşen milli gelirde sürekli artışa sebep oluyorsa o ülke ekonomisinin
büyüdüğünden bahsetmek mümkündür. Örneğin bir ülkede kişi başına düşen milli gelirin
yılda ortalama olarak %4 düzeyinde artması ülkenin yıllık büyüme hızının da %4 düzeyinde
olduğunu ifade etmektedir.
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Ekonomik gelişme kavramı sıklıkla büyüme kavramı ile karıştırılmaktadır. Ancak her
iki kavram birbirinden farklı anlam taşımaktadır. Gelişme bir ülkede kişi başına düşen milli
gelir artışının yanı sıra ekonominin sosyo-kültürel, teknik ve kurumsal yapısının da
değişmesini kapsamaktadır. Büyüme ise ülke ekonomisinin sayısal olarak ölçülebilir
verilerindeki artışları içermektedir. Gelişme ekonominin yapısının olumlu yönde değişimini
ifade etmektedir. Bu açıdan gelişme ekonomide üretim faktörlerinin etkin kullanımı sonucu
sanayileşmenin ülke ekonomisi ve ihracat içindeki payının artması gibi ekonomik yapının
değişimini kapsadığı gibi (doğum oranı, kentleşme oranı, okur-yazar oranı, kültürel
faaliyetlere katılım oranı gibi) sosyo-kültürel yapının da değişmesini kapsamaktadır. Bu
doğrultuda gelişme daha geniş bir anlam ifade etmekte ve büyümeyi de içine almaktadır. Her
ne kadar farklı anlamları ifade etseler de büyüme ve gelişme birbirini etkilemektedir. Büyüme
ve gelişme kavramlarına insan varlığı üzerinden bir örnek verirsek büyüme bir insanın boyca
uzaması ve ağırlığının artmasını ifade eder. Gelişme ise insanın davranışlarının, yaşama
biçiminin dolayısıyla fonksiyonel kapasitesinin değişmesini ifade etmektedir. Buna göre
büyüme ülke ekonomisinde sayısal yani somut verileri, gelişme ise fark edilebilen,
algılanabilen ancak somut olarak ölçülemeyen verileri yansıtmaktadır.
Ekonomik bakımdan gelişme süreçlerini tamamlamış olan ülkelerin hedefi
kapasitelerini arttırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin hedefi ise gelişmiş ülkelerin sahip
oldukları milli gelir düzeyine erişmelerinin yanı sıra ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel
yapılarının da iyileştirilmesi olmaktadır.
Kalkınma kavramı da büyüme kavramı ile eş anlamlı kullanılabilmektedir. Bazen
büyüme hızı yerine kalkınma hızından söz edilebilmektedir. Bu durum, gelişme kavramı için
de geçerlidir. Burada gelişen ülkeler yerine kalkınan ülkeler tanımı kullanılmaktadır. Ancak
kalkınma kavramı tıpkı gelişme kavramında olduğu gibi büyüme kavramından daha geniş bir
anlam ifade etmektedir. Gelişmiş ülkelere aynı zamanda kalkınmış ülkeler de denilmektedir.
Kişi başına düşen milli gelir oranı kalkınma hızı olarak ifade edilmesine karşın gelişme ve
kalkınma kavramları milli gelir artışının yanı sıra, ekonomik yapının sanayi ve hizmetler
sektörü lehine değişmesini ve sosyal ve kültürel alanlardaki değişmeyi de ifade etmektedir.

13.6.3. İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Bir ekonomide iktisadi büyümeyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İktisadi
büyüme milli gelirde ve buna bağlı olarak kişi başına düşen milli gelirde meydana gelen
önemli ve kalıcı artışları ifade etmektedir. Bunun sağlanmasında hangi faktörlerin etkin
olduğu ve hangi hızda süreceğini belirleyen faktörler farklılıklar göstermektedir. Çünkü her
ülkenin kaynaklarının, sosyal ve ekonomik durumunun farklı olması bu konuda bir genelleme
yapılmasını engellemektedir. Ancak büyümenin kaynakları konusunda bazı ortak noktalar
bulunmaktadır.
Ekonomik büyümenin kaynağını belirleyen faktörleri saptamak için öncelikle üretim
fonksiyonu kavramını ele almak gerekmektedir. Çünkü iktisadi büyüme ancak üretim artışı ile
sağlanmaktadır.
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Üretim fonksiyonu, belli bir teknik bilgi düzeyinde, belirli bir miktarda mal elde
edebilmek için kullanılacak girdilerin (emek, sermaye, hammadde) miktarını ve bu girdilerle
elde edilebilecek maksimum üretim miktarını göstermektedir. Başka bir ifade ile üretim
fonksiyonu girdi ve çıktılar arasındaki teknolojik ilişkiyi yansıtmaktadır. Üretim fonksiyonu
hem makro düzeyde hem de firma düzeyinde ele alınabilmektedir. Makro düzeyde ele alınan
üretim fonksiyonu fonksiyonel olarak aşağıdaki gibi yazılabilir.
Q = T f (K, L, N, E)
Q : Toplam Üretim
T : Teknoloji
K : Sermaye
L : Emek
N : Doğal Kaynaklar
E : Girişimci
İktisadi büyümeyi gerçekleştirecek üretim artışının sağlanabilmesi üretim faktörlerinin
miktarında veya verimliliğinde meydana gelebilecek artış ve teknolojik değişim sonucu
mümkün olabilmektedir. Bu üretim faktörlerinin büyüme üzerindeki etkileri aşağıda
incelenmektedir.

13.6.3.1. Emek
Emek hem bedensel hem de zihinsel olarak üretim sürecine katılan önemli bir üretim
faktörüdür. Bir ekonomide bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin reel değeri emek açısından
değerlendirilmek istenildiğinde, kullanılan emek miktarı ile emek verimliliğinin çarpılması
gerekmektedir.
Emek artışı iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki nüfus artışının zamanla
emek miktarını arttırmasıdır. İkincisi ise daha önce üretime katılmayanların, örneğin maddi
sıkıntı içinde olan bir ailede ev hanımının, çalışma hayatına katılması ile sağlanmaktadır.
Emek miktarı bu iki durum dışında emek artışı olmaksızın çalışma saatlerine de bağlı
olmaktadır. Bu durumda çalışılan saat sayısının artması daha fazla emek kullanılmasına ve
buna bağlı olarak da üretim artışına yol açmaktadır.
İktisadi büyümeyi sağlayacak üretim artışına imkân veren bir diğer unsur, emeğin
verimliliği olmaktadır. Emek miktarında ve çalışma saatlerinde herhangi bir değişim
olmamasına karşın, emeğin verimliliğinin arttırılması üretim artışına katkı sağlamaktadır. Bu
ise sağlık, eğitim, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilerek hayat standardının
yükseltilmesi ve hizmet içi eğitim seminerleri gibi çeşitli uygulamaları hayata geçirmekle
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mümkün olmaktadır. Ayrıca iyi bir iş organizasyonunun koordinasyonu ile emeğin ileri
teknoloji ve nitelikli kaynaklarla donatılması da emek verimliliği üzerinde etkili olan faktörler
arasında sayılmaktadır.

13.6.3.2. Sermaye
Sermaye, üretim sürecinde kullanılan makine, teçhizat, bina, fabrika gibi daha önceden
üretilmiş mal stoklarından oluşmaktadır. Emek miktarı sabit durumda olduğunda toplam
sermaye ve işçi başına düşen sermaye miktarı arttırılırsa toplam üretim miktarı artmaktadır.
Ancak zamanla sermayenin değerinde bir aşınma meydana gelmektedir. Bunu önlemek yani
sermaye stokunu belirli düzeyde tutabilmek için yeni yatırım yapmak gerekmektedir. Ancak
yatırımları arttırmak kolaylıkla gerçekleştirilecek bir durum değildir. Bunu yetersiz kılan en
önemli faktör tasarruf yetersizliğidir. Özellikle bu sorun az gelişmiş ülkelerde daha yoğun
olarak yaşanmaktadır.
Bunun yanı sıra emek miktarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan işçi başına sermaye
miktarındaki azalmayı önlemek için de yatırım miktarının arttırılması gerekmektedir.
Yatırımlarda sağlanacak bir artış, sermaye stokunun ve işçi başına düşen sermaye miktarının
artmasına imkân verirken işçi başına üretim miktarının artmasına da yol açmaktadır. Bu
doğrultuda sermaye, üretim artışının sağlanması konusunda diğerlerine göre daha önemli bir
faktör olarak değerlendirilmektedir.

13.6.3.3. Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar da iktisadi büyümeyi sağlayan, üretim artışının gerçekleştirilmesinde
kullanılan üretim faktörlerindendir. Bunları, petrol, demir, kömür gibi hammaddelerden
oluşan yeraltı kaynakları ile toprak, su, orman gibi yer üstü zenginlikleri olarak tanımlamak
mümkündür.
Doğal kaynaklar ile iktisadi büyüme arasında genellikle doğru orantılı bir ilişkinin
olduğu varsayılmaktadır. Buna göre zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkelerin iktisadi
büyümeyi daha kolay sağlayabilecekleri buna karşın doğal kaynaklar bakımından yetersiz
olan ülkelerin bu büyümeyi gerçekleştiremeyecekleri ifade edilmektedir. Ancak bir
ekonomide doğal kaynak talebi, üretilen mal ve hizmetlerin miktarına bağlı olmakta, doğal
kaynak kullanımı nihai malların miktarı ile doğru orantılı olmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerden bazıları (Arjantin-Brezilya gibi) oldukça zengin doğal kaynaklara sahip olmalarına
karşın bu kaynakların mal ve hizmet üretiminde kullanılması konusunda başarılı
olamamışlardır. Oysa Japonya sınırlı doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen büyük bir
ekonomik gelişme göstermiştir. Japonya örneği göstermektedir ki zengin doğal kaynaklara
sahip olmak ekonomik büyümenin yeterli bir koşulu değildir.
Daha iyi üretim yöntemlerinin hayata geçirilmesi, bu bağlamda daha etkin makine
kullanılması, aynı miktar ürünün daha az doğal kaynak kullanılarak üretilmesini mümkün
kılmaktadır.

318

Bir ekonomide doğal kaynaklarda meydana gelebilecek bir azalma gelecekteki
büyüme hızını kısıtlamaktadır. Ayrıca bu durum doğal kaynakların fiyatlarının da artmasına
neden olmaktadır.
Böylece yenilenemeyen doğal kaynaklar yerine bunları ikame edecek kaynakların
bulunması veya teknolojik gelişmelerle yeni alternatiflerin yaratılması uzun dönemde iktisadi
büyümenin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

13.6.3.4. Teknolojik Gelişme
Teknolojik gelişme aynı miktar kaynak kullanımı ile mevcut teknolojinin ilerlemesine
bağlı olarak daha fazla üretim elde etmektir. Teknolojik gelişme var olan ürünlerin üretiminde
yeni yöntemlerin geliştirilmesi, yeni nitelikte ürünler üretilmesi, yönetim, organizasyon ve
pazarlama tekniklerinde sağlanan gelişme ve yenilikler şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bu gelişme, icatlarla yeni bilgilerin elde edilmesi ve bunların yaşama dönüştürüldüğü
uygulamalarla sağlanmaktadır. Örneğin tekerleğin icadı, buharlı makinelerin icat edilerek
üretimde kullanılması, para, elektrik, otomobil ve bilgisayar gibi yenilikler teknolojik
gelişmeleri ifade etmektedir.
Teknolojik gelişme özelliklerine göre farklı biçimlerde görülmektedir. Teknolojik
gelişmenin ortalama maliyetlerdeki düşürücü etkisi veya yeni ürünlerin üretilmesine imkân
veren iyileşmeler bunlardan bazılarını oluşturmaktadır.
Teknolojik gelişme sonucunda kaynak verimliliği konusunda bilgi birikimi, yeni
üretim teknikleri, kaynak miktarındaki artış, yeni buluşlar, yeni sermaye biçimi ve piyasa
sürecinde etkinlik sağlanması söz konusu olmaktadır.
Sanayi sektöründeki gelişimin yanı sıra tarım sektöründe de teknolojik gelişme önemli
yer tutmaktadır. Tarım sektöründe hayvan gücünün yerine makinelerin kullanılması, drenaj ve
sulama kanallarının yapılması, kaliteli tohum geliştirilmesi, tarımsal üretimde önemli artışlar
sağlamaktadır.
Teknolojik gelişme ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynakların daha verimli
kullanılmasını, daha iyi çalıştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca ülkenin üretim kapasitesinde
artışlara neden olurken iktisadi büyümeye de önemli katkı sağlamaktadır.
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Uygulamalar
- Bir ülke parasının yabancı paralar dış değerinin yükseltilmesine ne ad verilmektedir?
Hangi uygulamanın tersi olarak görülmektedir?
- Uluslararası para sisteminin uygulama alanları hangileridir? Hangi amaca yönelik
olarak uygulanmaktadır?
- Bir ekonomide iktisadi büyüme ile ne kastedilmektedir?
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Uygulama Soruları
1) Hangi ülkeler revalüasyona başvurmaktadır?
2) Hangi döviz kuru sisteminde kur döviz arz ve talebi tarafından belirlenmekle
birlikte kurlar para otoritesinin denetimi altında tutulmaktadır?
3) Ekonomik bakımdan gelişmelerini tamamlamış ülkelerin hedefleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz kurunun fiyatlara yansıması olarak bilinen yansıma (pass-through) etkisi,
nominal döviz kurundaki bir birimlik değişmenin (yerli para cinsinden) yurtiçi ithalat ve
(yabancı para cinsinden) yurtdışı ihracat fiyatlarında yol açtığı değişimi ifade etmektedir. Jeğrisine göre dış ticaret dengesi devalüasyonun hemen sonrasında daha da bozulmakta ancak
belirli bir zaman sonra düzelmeye başlamaktadır.
Revalüasyon devalüasyonun tersi olup bir ülke parasının değerini altına ve dövize göre
yükselterek yeniden ayarlamaktır. Genellikle ihracatı artan ve ödemeler dengesi fazla veren
ülkelerde görülmektedir. Konvertibilite ülke parasının döviz piyasasında diğer ülke paralarına
serbestçe dönüştürülebilmesidir.
Uluslararası para sistemi, ulusal paraların birbirine çevrilmesini ve dolayısıyla
uluslararası ödemelerin yapılmasını sağlayan sistemdir. Altın standardı sisteminde ulusal
paraların değeri altın cinsinden belirlenmekte, ülke paralarının birbirine çevrilmesinde döviz
kuru sabit olmaktadır. Bu nedenle altın standardı sistemi sabit döviz kuru sistemine örnek
teşkil etmektedir. Bretton Woods sisteminin temel özelliği sabit ancak ayarlanabilir kur
uygulamasıdır.
Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sisteminde ülkeler ulusal paralarının değerini
yabancı bir paraya bağlayarak sabitlemektedir. Ancak ekonominin zaman içindeki gerekleri
doğrultusunda belirledikleri sabit kuru değiştirme olanağına sahiptirler. Böylece sabit kur
uygulamasına esneklik getirilmiş olmaktadır. Müdahaleli Esnek Kur Sisteminde ise döviz
kurunun belirlenmesi döviz arz ve talebine bırakılmakta ancak para otoritesinin
yönlendirmesiyle kurlar denetim altında tutulmaktadır. Bu nedenle bu sistem kontrollü
dalgalanma, gözetilmiş dalgalanma veya yönetilmiş dalgalanma olarak da tanımlanmaktadır.
Büyüme bir ülkede üretim kapasitesinin, üretimin, dolayısıyla milli gelirin artması
sonucu, kişi başına milli gelir düzeyinin bir yıldan diğer yıla daha yüksek düzeye gelmesini
sağlayan devamlı artışlara denilmektedir. Gelişme ve kalkınma, bir ülkede kişi başına düşen
milli gelir artışının yanı sıra ekonominin sosyo-kültürel, teknik ve kurumsal yapısının da
değişmesini kapsamaktadır.
Bir ekonomide iktisadi büyümeyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan
emek üretim sürecine hem bedensel hem de zihinsel olarak katılan önemli bir üretim
faktörüdür. Sermaye ise üretim sürecinde kullanılan makine, teçhizat, bina, fabrika vb. gibi
daha önceden üretilmiş mal stoklarından oluşmaktadır. Doğal kaynaklar da iktisadi büyümeyi
sağlayan üretim artışının gerçekleştirilmesinde kullanılan üretim faktörlerindendir.
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Bölüm Soruları
1) Nominal döviz
değişebilirliğine ne denir?

kurunun

değişmesi

karşısında

fiyatların

kısa

vadedeki

a) Marshall-Lerner koşulu
b) Yansıma etkisi
c) J-Eğrisi
d) Revalüasyon
e) Konvertibilite
2) Bir ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki dış değerini yükseltmeye ne
denir?
a) Revalüasyon
b) Devalüasyon
c) Stagflasyon
d) Deflasyon
e) Stagflasyon
3) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Sisteminden biri değildir?
a) Altın Standardı Sistemi
b) Bretton Woods Sistemi
c) Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi
d) Müdahaleli Esnek Kur Sistemi
e) Çapraz Kur Sistemi
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4) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tek para sistemine geçişi hangi tarihte
gerçekleştirilmiştir?
a) 1995
b) 1992
c) 1979
d) 1989
e) 1993
5) Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın tanımıdır?
a) Kişi başına reel gsmh’daki uzun dönemli artış
b) Kişi başına nominal gsmh’daki uzun dönemli artış
c) Refahtaki uzun dönemli artış
d) Ekonominin uzun dönemli istikrarı
e) Ekonominin ve sosyal yapının değişmesi
6) Birinci Dünya Savaşı’na kadar dünya ekonomisinde uygulanan para sistemi
hangisidir?
a) Bretton Woods Sistemi
b) Esnek kur sistemi
c) Altın standardı sistemi
d) Sabit kur sistemi
e) Avrupa para sistemi
7) Aşağıdakilerden hangisi ekonominin yapısının olumlu yönde değişimini ifade
etmektedir?
a) Büyüme
b) Kalkınma
c) Gelişme
d) Yatırım
e) Tasarruf
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8) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Emek
b) Sermaye
c) Doğal Kaynaklar
d) Eğitim
e) Teknolojik Gelişme
9) Genellikle gelir düzeyi düşük ülkeler ne olarak tanımlanmaktadır?
a) Gelişmekte olan ülkeler
b) Gelişmiş ancak durgunluğun yaşandığı ülkeler
c) Gelişmiş ülkeler
d) Zengin ülkeler
e) Az Gelişmiş Ülkeler
10) Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın tanımıdır?
a) Kişi başına reel gsmh’daki uzun dönemli artış
b) Kişi başına nominal gsmh’daki uzun dönemli artış
c) Refahtaki uzun dönemli artış
d) Ekonominin uzun dönemli istikrarı
e) Ekonominin ve sosyal yapının değişmesi

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)b, 5)e, 6)c, 7)c, 8)d, 9)e, 10)e
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14. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İKTİSADİ BÜYÜME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Az Gelişmiş Ülkelerin Büyüme Sorunları
- Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
- Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümeyi Etkileyen Faktörler
- Az Gelişmiş Ülkelerde Büyüme ve Kalkınmada Dış Kaynak
- İktisadi Büyümenin Dinamizmi
- Büyümeyi Hızlandırmanın Yolları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İktisadi büyümeyi etkileyen faktörler nelerdir?
2) Az gelişmiş ülkelerde büyümeyi etkileyen faktörler nelerdir?
3) Az gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir ekonomide emek-sermayedoğal kaynak-teknoloji gibi
unsurların iktisadi büyüme
Araştırarak
üzerinde
etkili
olduğu
konusunda bilgi sahibi olmak.
Az gelişmiş ülkelerin KBMG
düzeyinin düşük olup nüfus
artışı, sermaye yetersizliği ve
Araştırarak
tasarruf azlığı gibi olumsuz
etkilerini açıklayabilmek.
Az
gelişmiş
ülkelerde
büyümede
stratejik
gücün
sermaye faktörü olduğunu Araştırarak
ortaya koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Teknolojik Gelişme



KBMG



Demografik Özellik



Sermaye Yetersizliği



Mali Kurum Yetersizliği



Yatırım



Tasarruf
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Giriş
Bu bölümde iktisadi büyüme konularına devam edilerek az gelişmiş ülkelerin büyüme
sorunları, az gelişmiş ülkelerin özellikleri, az gelişmiş ülkelerde büyümede hedef saptama, az
gelişmiş ülkelerde büyümeyi etkileyen faktörler, iktisadi büyümenin dinamizmi, büyümeyi
hızlandırmanın yolları ele alınacaktır.
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14.1. Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme

14.1.1. Az Gelişmiş Ülkelerin Büyüme Sorunları
Az gelişmiş ülkelerin tanımını yapmak kolay olmamakla birlikte bunlar, genellikle
gelir düzeyi düşük ülkeler olarak tanımlanmaktadır. Ancak çok farklı sosyal ve ekonomik
yapılara sahip az gelişmiş ülkelerin hepsini aynı kategoride değerlendirmek mümkün değildir.
Buna karşın kişi başına düşen milli gelir büyüklüğü ülkelerin gelişmişlik düzeyi olarak kabul
edilmektedir. Böylece kişi başına düşen milli geliri 400 doların altında olan ülkeler az
gelişmiş ülkeler olarak değerlendirilmektedir.
Az gelişmiş ülkelerin büyüme konusunda yaşadıkları en önemli sorun hızlı nüfus
artışıdır. Nüfusu hızla artan bir ülkede hayat standardını yükseltmek, bu doğrultuda kişi
başına üretim düzeyini arttırmak pek mümkün olamamaktadır. Bu tür ülkelerin üretim
imkânlarının sınırlı olması nüfusu işgücüne dahil etmeyi zorlaştırmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde büyümeyi engelleyen en önemli sorunlardan birisi de sermaye
yetersizliğidir. Bu durum yeni yatırımların oluşmasına imkân vermezken nüfusun işgücüne
dahil edilmesini de olanaksız hale getirmektedir. Burada ifade edilmesi gereken konu sermaye
artışını sağlamanın işgücü artışı ile doğal kaynak artışını sağlamaktan daha kolay olduğudur.
Çünkü sermayeyi az gelişmiş ülkelerde işgücüne nazaran yetersiz faktör haline getiren
nedenler bilinmektedir. Bir taraftan yatırım kaynaklarının yetersizliği, diğer taraftan girişimci
yetersizliği bu etkenlerin başında gelmektedir.
Bir ekonomide reel gelir düzeyi kural olarak bir yandan tasarruf meylini dolayısıyla
yatırıma aktarılacak kaynakların genişliğini ifade ederken diğer yandan mal ve hizmetlere
olan talebi belirleyerek ekonomide iki yönlü bir işleve sahip olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde gelir seviyesinin düşük bunun sonucunda da tasarruf meylinin
sınırlı olması, enflasyona gitmeden başarılabilecek bir yatırım artışını mümkün
kılmamaktadır. Reel gelirin düşük olması ayrıca satın alma gücünü azalttığından talep
darlığına sebep olmaktadır. Bu da yatırım kârlılığını ve sonuçta sermaye oluşumunu düşük
seviyede tutmaktadır.
Ayrıca az gelişmiş ülkelerde farklı ekonomik ve sosyal gelişmeler izlenmektedir.
Nüfusun büyük bir bölümünün kırsal kesimde yaşaması ve kişi başına düşen milli gelirin
400$ civarında olması nedeniyle bu ülkelerin refah düzeylerinde önemli iyileşmeler
görülmemektedir. Bu ülkelerin birçoğu geleneksel ürün ihracatından elde edilen gelire
bağımlı kalmaktadır. Az sayıdaki geleneksel ürünün toplam milli gelir ve ihracat geliri içinde
önemli bir paya sahip olması hem ekonomik kalkınma sürecinde sanayi yatırımlarının
gerçekleşmesini engellemekte, hem de kalkınmanın finansmanında ülkeyi dışa bağımlı hale
getirmektedir.
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Az gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde gelir düzeyinin düşük olması temel ihtiyaçları
yansıtan konut, beslenme ve sağlık gereksinmelerinin yetersiz düzeyde kalmasına neden
olmaktadır.
Bu tür ülkelerde kişi başına milli gelir düzeyinin ve sanayi üretiminin attırılması bile
iki önemli sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Birincisi sanayileşme sürecinde düşük
gelir düzeyine sahip kesimler ile yüksek gelir düzeyine sahip kesimler arasındaki refah
farkının aşılmasıdır. İkincisi ise sanayileşme sürecinin ihracat gelirini arttırmasına karşın,
hammadde bakımından dışa bağımlı olması ve dış ticaret açıklarının artış kaydetmesi olarak
ifade edilmektedir.
Dış ödeme sorunları ile karşılaşan bu ülkelerde enflasyon ve devalüasyon ortak sorun
haline gelmektedir. Sanayi üretimine devam etmek ve planlanan yatırımları gerçekleştirmek
için uluslararası finans kuruluşlarına borçlanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da ülkelerin
büyüme süreçlerinin gecikmesine neden olmaktadır.
Sorunları ne ölçüde büyük olursa olsun bütün az gelişmiş ülkelerin yöneldikleri tek
hedef, hızla sanayileşerek geri kalmışlığın kısır döngüsünü kırmak böylece kalkınma ve
büyümeyi gerçekleştirmektir.

14.1.1.1. Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
Ülkelerin gelişme düzeyi değerlendirilirken ülkenin gelişmiş veya az gelişmiş
olduğunu kişi başına düşen gelire göre belirlemek yeterli olmamaktadır. Bu konuda sağlıklı
bir değerlendirme yapmak için ekonomik, sosyal, kültürel ve politik birçok unsuru bir arada
ele almak gerekmektedir.
Günümüzde dünya nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı az gelişmiş ülkelerde ekonomik,
sosyal, kültürel ve politik özellikler farklılıklar göstermektedir. Bu ülkelerin farklı özelliklere
sahip olmaları nedeniyle az gelişmişliği tanımlamanın oldukça güç olduğu ifade edilmektedir.
Az gelişmiş ülkelerin farklı özelliklere sahip olmalarına karşın bu ülkeler için ortak kabul
edilebilecek özellikleri belirli başlıklar altında toplamak mümkün olmaktadır. Bu ortak
özellikler, ekonomik, demografik ve sosyal özellikler olarak üç grupta toplanmaktadır.

1. Ekonomik Özellikler
Az gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerini sektörel bakış açısı ile ifade etmek
mümkündür.
Az gelişmiş ülkelerde tarım sektörü ekonomi içinde ağırlıklı bir paya sahiptir. Nüfusun
büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Kırsal kesimde yaşam nüfus
oranının yüksek olması ve buna karşın istihdam olanaklarının sınırlı olması tarım sektöründe
gizli işsizliğe neden olmaktadır. Bu durum tarım sektöründe verimliliği düşürmekte, milli
gelir artışını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca az gelişmiş ülkelerde tarım sektörünün
milli gelir ve ihracat içindeki payı yüksektir.
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Tarımsal üretim genellikle aile işletmeleri tarafından ve ailenin kendi tüketimi
amacıyla yapılmaktadır. Çalışma düzeni geleneklere göre belirlenmektedir. Tüm bu faktörler
nedeniyle iç piyasaların gelişimi sağlanamamaktadır. Üretim iklim şartlarından çok fazla
etkilenmekte olup tarımda gübreleme, ilaçlama, sulama gibi verim arttırıcı uygulamalar
yetersiz düzeyde kalmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde tarım sektörü ağırlıklı bir yapıya sahip olduğundan sanayi
sektörünün payı oldukça düşüktür. Bir ülke ekonomisinde kalkınma veya büyüme süreci
sanayileşme ile sağlanabilmektedir. Bu açıdan sanayi sektörü büyüme ve kalkınmada
lokomotif sektör durumundadır.
Bu tür ülkelerde sanayi sektörü payının düşük olmasına karşın piyasa şartları tüketim
malları sanayinin gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Oysa ki büyüme ve kalkınma süreci
içinde ara ve yatırım malları sanayi daha etkin olmaktadır. Bu durumda dengesiz bir
sanayileşme yapısı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sanayi sektörünün hammadde ve teknolojik
yönden dışa bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde kırsal kesimdeki işsiz insanların kente göç etmesi sonucu hizmet
sektörü önemli bir paya sahip olmaktadır. Sanayi sektörünün yeterli gelişmeyi sağlayamaması
nedeniyle işsiz insanlar hizmet sektörüne kaymakta ve verimlilik düşmektedir.
Bu ülkelerde gelir dağılımı adaletsiz olup büyük çoğunluğun gelir düzeyi düşüktür.
Gelirin önemli bir kısmı tüketime yönelmekte, tasarruf yapılamamaktadır. Bu nedenle
sermaye birikimi yetersizdir. Sermaye yetersizliği milli gelir artışını olumsuz yönde
etkilemektedir.

2. Demografik Özellikler
Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Bunun en önemli sebebi olarak bu
ülkelerde doğum oranlarının yüksek olması gösterilmektedir. Bu durum nüfus içinde genç
nüfus oranını arttırırken kişi başına gelir artışını olumsuz yönde etkilemektedir.
Hızlı nüfus artışı dengesiz ve yetersiz beslenmeye de sebep olmaktadır. Az gelişmiş
ülkelerde beslenme düzeyi ortalama olarak belirlenen 2500 kalorinin altında bulunmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin bir diğer özelliği yetersiz sağlık koşullarına sahip olmalarıdır.
Hastaneler, sağlık tesisleri, doktor sayısı ile devletin sağlığa ilişkin yaptığı harcamalar çok
düşük düzeyde kalmaktadır. Yüksek oranlı çocuk ölümü, sakatlıkların fazlalığı, hastalık ve
salgınlardan ölenlerin sayısındaki artış az gelişmiş ülkelerde sıklıkla görülen durumlardır.

3. Sosyal ve Kültürel Özellikler
Az gelişmiş ülkelerde halkın eğitim düzeyi yetersiz, okur-yazar oranı düşüktür.
Toplum genel yapısı itibariyle geleneklere bağlı, sosyal ilişkilerde zayıf, yeniliklere karşı
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tutucu ve içe kapalı özellikler taşımakta ayrıca her şeyi devletten bekleyen kaderci bir anlayışı
yansıtmaktadır.
Kadınlar toplum hayatında ikinci planda yer almaktadır. İş hayatında çalışan kadın
sayısı oldukça düşüktür. Kişi başına gelir düzeyinin düşük olması eğitim çağındaki çocukları
çalışmak zorunda bırakmaktadır. Ayrıca çalışma hayatına ilişkin yasalar da düzenlenmemiştir.
Az gelişmiş ülkelerin sosyo-kültürel özelliklerinden biri de gelir dağılımındaki
adaletsizliktir. Toplumun bir kesimi zenginlik ve refah içinde yaşarken diğer bir kesimi de
yoksulluk ve sefalet içinde bir yaşam sürmektedir. Gelir dağılımı bakımından denge unsuru
teşkil eden orta sınıfın varlığı ancak ekonomik gelişme ilerledikçe sağlanabilmektedir.

14.1.1.2. Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümede Hedef Saptama
Az gelişmiş ülkeler büyüme konusunda ileriye yönelik hedeflerini belirlemek
durumundadırlar. Bu doğrultuda belirlenecek ilk hedefin, hızlı nüfus artışına sahip bu ülke
insanlarını sade bir hayat seviyesinden daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak maksadıyla kişi
başına düşen milli geliri arttırmak olması gerekmektedir. Çünkü bir ülkede iktisadi büyüme
ve kalkınmanın amacı ve ölçüsü kişi başına düşen milli gelir düzeyindeki artış olmaktadır.
İktisadi büyüme ve kalkınma süreci içinde bunun sağlanabilmesi için istihdam
edilenlere verimli bir çalışma ortamının sağlanmasının yanında, yatırım artışını sağlayacak
imkânların olabilirlik ölçüsünde arttırılması ve atıl kapasiteyi harekete geçirecek önlemlerin
alınması gerekmektedir.
Bir ülkede iktisadi büyüme ülke ekonomisinde işgücünün, doğal kaynakların ve
teçhizatın artan bir fonksiyonu olmaktadır. Üretime katılan faktör sayısı arttıkça diğer şartlar
değişmemek kaydı ile büyüme ve kalkınma hızlanmaktadır. Üretim faktörlerinin oranları sabit
olmayıp zamanla değişmektedir. Aralarında en az değişen faktör doğal kaynaklardır. Örneğin
toprağın yüzölçümü pek değişmemektedir. Bu nedenle arz esnekliği de sıfır olmaktadır.
Bu durumda az gelişmiş ülkelerin hızlı nüfus artışına sahip olmaları işgücü faktörünü
toprak

arttırırken doğal kaynak faktörünün sabit olması isgücü oranının düşük olması sonucunu
sermaye

doğurmaktadır. Çalışan kişi başına üretim miktarının arttırılması ise ancak isgücü oranının
yükseltilmesi ile mümkün olacaktır. Buna göre iktisadi büyüme ve kalkınmanın hedefi kişi
başına düşen milli geliri arttırmak olmakla beraber bunu sağlayacak stratejik faktörün
sermaye olduğu görülmektedir.

14.1.1.3. Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümede Stratejik Güçler
Bir önceki konuda ifade edildiği üzere az gelişmiş ülkelerde üretimin artışını
sağlayacak olan unsur işgücü değil sermaye faktörü olmaktadır.
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Az gelişmiş ekonomiler için belirlenen modellerde büyümenin stratejik gücünün
sermaye olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceyi haklı çıkaran birçok sebep bulunmaktadır.
Öncelikle gelişmiş sanayi ülkelerinde büyüme ve kalkınma süreci makine, araç ve gereçle
birlikte yürümektedir. Emek faktörü ise genellikle makineyi çalıştıran veya ona eşlik eden
tamamlayıcı bir faktör durumundadır. Az gelişmiş ülkelerde ise büyüme ve kalkınmayı
engelleyen faktör emekten çok sermaye ile makine, araç ve gereçlerdeki yetersizlik
olmaktadır.
Az gelişmiş bir ekonomide sermaye oluşumu iki yönden önem taşımaktadır. Sermaye
faktörü hızlı nüfus artışının yaşandığı az gelişmiş ülkelerde bol işgücüne karşın kıt bir faktör
durumundadır. Buna rağmen doğal kaynaklara nazaran arttırılması mümkün olan bir
faktördür. Az gelişmiş ülkelerde sermaye yetersizliğinin nedeni olarak, yatırım kaynaklarının
azlığı ve yetersiz yatırım girişimlerini saymak mümkündür. Bunun böyle olmasının en temel
nedeni ise reel gelire dayanmaktadır. Bilindiği üzere reel gelir bir yandan tasarruf meylini ve
yatırımlara aktarılacak kaynakların miktarını belirlerken, diğer taraftan mal ve hizmetlere
karşı olan talep üzerinde de belirleyici olmakta ve iki yönlü bir işleve sahip bulunmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerdeki reel gelir düşüklüğü tasarruf meylinin düşük olmasına sebep olurken
yatırım düzeyinin dar, satın alma gücünün ise yetersiz olmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak
da sermaye oluşumu düşük seviyede kalmaktadır.
Sermaye iktisadi büyümenin stratejik gücü olarak ön plana alındığında bir önceki
toprak

konuda da ifade edildiği üzere hızlı nüfus artışı karşısında isgücü oranı azalmaktadır. Üretim
sermaye

artışını sağlamanın tek yolu da isgücü oranını arttırmak başka bir ifade ile işgücünü daha
fazla makine, araç ve gereçle donatmaktır. Bu durumda üretim artışı ile sermaye oluşumu
arasında yakın bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Sermaye iktisadi büyümenin stratejik gücü olarak
özellikle az gelişmiş ülkeler için kendini göstermektedir.

14.1.2. Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Az gelişmiş ülkelerde görülen hızlı nüfus artışı, nüfusun büyük bir kısmının tarım
sektöründe faaliyette bulunması, sermaye birikiminin yetersiz olması, doğal kaynakların
durumu, mali piyasaların gelişmemiş olması ve nihayet sosyal ve kültürel eksiklikler ile
kullanılan teknolojinin eksikliği gibi büyümeyi engelleyen birçok faktör bulunmaktadır.

14.1.2.1. Nüfus Artışı
Büyümeyi engelleyen faktörlerin en önemlilerinden birisi hızlı nüfus artışıdır.
İktisatçılar tarafından az gelişmişlik derecesinin belirlenmesinde en önemli faktör olarak yer
almaktadır.
İktisatçılar nüfus artış hızı ile iktisadi büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkilere
yönelik olarak çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir grup görüşe göre nüfus artışı iktisadi
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büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü nüfus artışı en önemli üretim
faktörü olan emek arzı artışını ifade etmektedir. Ayrıca emek arzındaki artış, mal ve
hizmetlere olan talebi arttırmaktadır. Bu da daha hızlı büyüme imkânı sağlamaktadır. Diğer
görüşe sahip olanlara göre ise hızlı nüfus artışı iktisadi büyüme ve kalkınmayı
engellemektedir. Belirtilen bu görüşler doğrultusunda gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışının
iktisadi büyümeye olumlu etkisinin olabileceğini söylemek mümkündür. Ancak az gelişmiş
ülkelerin durumları farklılık göstermektedir. Çünkü bu ülkelerdeki emek arzı miktarının fazla
olmasına karşın sermaye miktarı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hızlı nüfus artışı bu
ülkelerde kalkınmayı olumsuz yönde etkilemektedir.
Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış hızı %0,5 ile %1 arasında değişmekte
olup bu oran az gelişmiş ülkelerde %2,5 ile %3 düzeylerinde olmaktadır.
Nüfusun bu şekilde artması sonucu, tarım sektörünün ağırlıkta olması nedeniyle
tarımda azalan verim kanunu işlemekte ve kişi başına verimlilik düşmektedir. Ayrıca
sermayenin yetersiz olması hızlı nüfus artışı sonucu toplumsal refah düzeyinin düşük
olmasına neden olmaktadır. Yıllık nüfus artış hızının %2,5-3 arasında olduğu bir ülkede milli
gelir artışı bu oranın altında ise kişi başına gelir düzeyi azalmaktadır. Bunun yanı sıra hızlı
nüfus artışının bir diğer olumsuz etkisi de teknolojik gelişim üzerinde görülmektedir. Emek
ucuz faktör durumuna gelmekte ve çoğunlukla emek-yoğun üretim teknikleri tercih
edilmektedir.
Görülmektedir ki az gelişmiş ülkelerin büyüme ve kalkınma sürecini etkileyen bu
olumsuz etkenler, bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir düzeyinin düşük olmasına neden
olmaktadır. Bunu önlemenin, başka bir ifade ile toplumun refah düzeyini arttırmanın yolu
nüfus artış hızının yavaşlatılması olmaktadır. Bunu sağlamak için halkın eğitim ve kültür
seviyesini arttırmak ve doğum kontrolünü yaygınlaştırmak gerekmektedir.

14.1.2.2. Sermaye Yetersizliği
Az gelişmiş ülkeler açısından iktisadi büyümeyi engelleyen en önemli faktörlerden
birisi de sermaye yetersizliğidir. Üretim sürecinde emeğin verimliliği, çalışan kişi başına
düşen sermaye miktarına göre belirlenmektedir. Sermaye miktarının yetersiz oluşu emeğin
verimliliğinin de düşük olmasına neden olmaktadır.
İktisadi büyüme sürecinin sağlanabilmesi için emek-yoğun üretim biçiminden
sermaye-yoğun üretim biçimine geçilmesi gerekmektedir. Bunun için sermaye birikimine
ihtiyaç bulunmaktadır. Sermaye birikiminin kaynağını tasarruflar oluşturmakta ve bunların
yatırımlara dönüştürülmesiyle gerekli sermaye elde edilmektedir. Ancak az gelişmiş ülkelerde
tasarruflar yetersiz olmakta ve sermaye birikimini sağlamak mümkün olmamaktadır. Çünkü
kişi başına gelir düzeyi düşük olan bu tür ülkelerde insanlar gelirlerini ihtiyaçları
doğrultusunda tüketim harcamalarına yöneltmektedir.
Az gelişmiş ülkelerde tasarrufu yapan kesim sınırlı sayıdaki zengin kesimdir. Ancak
bu kesimin de tasarruf alışkanlığı bazı özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri lüks tüketime
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yönelme, gayrimenkullerini genişletme, altın veya dövize yatırım olarak ifade etmek
mümkündür. Ayrıca az gelişmiş ülkelerde finansal piyasalar ile sermaye piyasasının
gelişmemiş olması tasarrufların yatırımlara kanalize edilmesini engellemektedir. Buna göre az
gelişmiş ülkelerdeki sermaye yetersizliğinin iki sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
düşük gelire bağlı tasarruf yetersizliği iken ikincisi sınırlı miktardaki tasarrufların verimli
yatırım haline dönüştürülememesi olmaktadır.
İktisadi büyüme ve kalkınmayı sağlayacak ve emeğin verimliliğini arttıracak bir başka
unsur da devlet tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıdır. Yol, köprü, hastane, baraj vb.
gibi yatırımların attırılması ve kalitesinin yükseltilmesi az gelişmiş ülkelerde kamu
gelirlerinin yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememektedir. Çünkü nüfusun önemli miktarı
tarım kesiminde düşük verimle çalışmakta olup vergi gelirlerinin çok düşük olduğu bu
ülkelerde devlet cari giderlerini bile zor karşılamaktadır.
Devletin yetersiz kaldığı durum karşısında özel sektörde üretken yatırımları sağlamak
için gerekli fonları elde etmek zorlanmaktadır. Zira kişi başına gelir düzeyinin düşük olduğu
az gelişmiş ülkelerde tasarruf oranının da düşük olması firmaların makine, alet, taşıt, bina gibi
üretimde verimin artmasını sağlayacak yatırımlara yönelmesini engellemektedir.

14.1.2.3. Doğal Kaynak Sorunu
Doğal kaynakların iktisadi büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisine bakıldığında doğal
kaynak bakımından zengin olan ülkelerin milli gelirlerini arttırabilmelerinden dolayı iktisadi
büyümeyi sağlayabilecekleri, doğal kaynak bakımından fakir olan ülkelerin ise bunu
gerçekleştiremeyeceği ifade edilmektedir.
Gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin yeryüzündeki dağılımı bunu destekler
niteliktedir. Zira gelişmiş ülkeler verimli toprakların bulunduğu zengin doğal kaynaklara
sahip kuzey yarımkürede yer almaktadır. Buna karşın az gelişmiş ülkeler toprakların büyük
çoğunluğunun verimsiz olduğu doğal kaynak bakımından yetersiz, tropikal bölgelerde yani
güney yarımkürede yer almaktadır.
Genel durumun böyle olmasına rağmen bunun bazı istisnaları da bulunmaktadır.
Örnek olarak Bolivya, Gana, Meksika gibi ülkeleri göstermek mümkündür. Çünkü bu ülkeler
zengin doğal kaynaklara sahip olmalarına karşın az gelişmiş ülke grubunda yer almaktadırlar.
Ayrıca Japonya, Hong Kong gibi ülkeler doğal kaynak bakımından yetersiz olmalarına
rağmen gelişmiş ülkeler grubunda yer almaktadır. Buna göre bir ülkenin doğal kaynakları
iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde tek başına etkili olamamaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde doğal kaynakların yetersizliği sorunu yanında bir diğer husus da
bu kaynakların yetersiz veya yanlış kullanılmasının getirdiği dezavantajlardır. Doğal
kaynaklar az gelişmiş ülkeler tarafından yeterince değerlendirilmeksizin, başka bir ifade ile
işlenmeksizin diğer ülkelere satılmaktadır. Bu durum az gelişmiş ülkelerin gelir kaybına
sebep olurken kalkınma çabalarını da olumsuz etkilemektedir.
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Doğal kaynaklar yönünden iktisadi büyümeyi engelleyen bir diğer durum ise
toprakların etkin kullanılamamasıdır. Bu ülkelerde tarım açısından elverişsiz iklim, yetersiz
bitki örtüsü, hayvancılık için yeterli olmayan coğrafi koşulları saymak mümkündür. Ayrıca
toprak dağılımındaki adaletsizlik ve işletmelerin küçük ölçekli olması da verimliliğin düşük
düzeyde kalmasına sebep olmaktadır.
Doğal kaynakların yetersizliği veya elverişsizliği iktisadi kalkınmanın başlangıç
sürecinde sınırlayıcı bir engel olarak görülse bile kalkınmanın belirli bir düzeye gelmesi ve
teknolojik gelişmenin sağlanmasıyla doğal kaynakların verimli kullanılması neticesinde bu
olumsuzluk ortadan kalktığı görülmektedir.

14.1.2.4. Mali Kurumların Yetersizliği
Az gelişmiş ülkelerin büyüme ve kalkınmasını engelleyen faktörlerden birisinin
sermayenin dolayısıyla yatırımların kaynağını oluşturan tasarruf yetersizliği olduğu daha
önceki konumuzda ifade edilmişti. Bu doğrultuda az gelişmiş ülkelerin gelişmelerine engel
olan bir diğer faktör ise tasarrufları yatırıma kanalize edebilecek mali kurumların yeterince
gelişmiş olmamasıdır.
Mali kurumlar bir ülkede toplumun tasarruflarını, yatırımlara kanalize etmek amacıyla
girişimcilere transfer eden kuruluşlardır. Az gelişmiş ülkelerde kısa vadeli kaynak sağlayan
bankalar ile uzun vadeli kaynak sağlayan sermaye piyasasının gelişememesi sonucu, toplum
tasarruflarının büyük bir bölümünü altın veya gayrimenkule yönlendirmektedir. Böylece
tasarruflar ile yatırımlar arasındaki ilişki kopmakta ve tasarruflar ekonomiye herhangi bir
katkı sağlayamamaktadır.
Bankacılık sektörünün gelişmemiş olması nedeniyle toplum tasarruflarını bankalarda
değerlendirmemektedir. Bunun çeşitli gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, yüksek
enflasyon nedeniyle reel faiz alamama riskine karşı duyulan güvensizliktir. Bir diğeri ise
kredi konusunda karşılaşılan güçlüklerdir. Kapasite arttırıcı yatırımlara yönelmeyi hedefleyen
işletmelerin, yeterli krediyi temin edememeleri, bu çabaları sonuçsuz bırakmakta ve ülke
açısından gerekli iktisadi gelişme süreci elde edilememektedir.

14.1.2.5. Teknoloji Yetersizliği
Bir ekonomide hem üretim faktörlerinin gelişimini sağlayan hem de faktör bileşiminde
verimliliği arttıran faktör teknoloji olmaktadır. Teknolojik açıdan gelişme aynı miktar kaynak
kullanımı ile daha yüksek üretim düzeyini elde etmektir.
Günümüzde az gelişmiş ülkelerin teknolojik gelişimi tek başlarına elde etmeleri
mümkün olmamaktadır. Çünkü güçlü sermaye, geniş ölçekli yatırımlar ve teknoloji bir
bütünün ayrılmaz parçaları gibidirler. Teknoloji transferi için ise güçlü bir sermaye ile yeterli
döviz olanaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu açıdan az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerden
sağlayacakları teknoloji transferi kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin kendi
bünyelerinde bazı çalışmalar yapması gerekmektedir. Örneğin devletin araştırma-geliştirme
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projelerine finansal destek sağlaması, bazı vergi istisnalarının uygulanması gibi teşvikler bu
konudaki çalışmalara işlerlik sağlayabilmektedir.

14.1.2.6. Sosyo-Kültürel Engeller
Bir ülkenin sosyo-kültürel yapısı o ülkenin iktisadi gelişimi üzerinde önemli bir etkiye
sahip olmaktadır. Toplumun örf ve adetleri, alışkanlıkları, dini inançları iktisadi kalkınma
açısından önem arz etmektedir.
Bir ekonomide iktisadi büyüme ve kalkınma sadece üretim ve gelir artışı ile
sağlanamamaktadır. Bunların yanı sıra sosyo-kültürel yapıda da değişimin ve gelişimin
sağlanması gerekliliği bulunmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin sosyal yapılarına bakıldığında
değişim ve gelişmeye karşı tutucu bir yapı görülmektedir. Toplum genellikle değişimin
tehlikeli ve riskli olduğunu düşünerek her şeyin olduğu gibi kalmasını istemektedir. Bunun
doğal sonucu olarak da büyüme ve kalkınmada istenilen aşama kaydedilememektedir.
Az gelişmiş ülkelerde eğitim düzeyinin yetersiz olması sonucu kültür düzeyi de
düşüktür. Toplumun değişim ve gelişmeye karşı tutucu bir tavır sergilemesi sosyo-kültürel
geriliğin en önemli sebebi olmaktadır. Bu durum kalkınma aşamasında az gelişmiş ülkeleri
engelleyici rol oynamaktadır.

14.1.3. Az Gelişmiş Ülkelerde Büyüme ve Kalkınmada Dış Kaynak
İhtiyacının Önemi
Az gelişmiş ülkelerin ekonomileri ilkel tarım üretimine dayalı ve kişi başına düşen
milli gelir düzeyi düşük olduğundan büyüme ve kalkınma en büyük iktisadi amaç
durumundadır. Bunu sağlamanın yolu olarak da sanayileşme görülmektedir.
İktisadi açıdan büyüme gayri safi milli hasıladan yatırımlara ayrılan payın
büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Bu oran ne denli yüksek ise ülkenin büyüme ve
kalkınması o derece hızlı olmaktadır. Bu doğrultuda az gelişmiş ülkeler tarım ağırlıklı
ekonomik yapıyı, sanayi ağırlıklı bir yapıya dönüştürmeyi amaçlamaktadırlar.
Yatırımların ana kaynağını tasarruflar oluşturmaktadır. Ancak az gelişmiş ülkelerde
milli gelirin yetersiz olması, tasarruf oranının düşük olmasında etkili olmaktadır. Tasarruf
oranının düşük olması yatırım düzeyini olumsuz etkilerken ekonomik verimliliğin de düşük
kalmasına neden olmaktadır. Bundan kurtulmak amacıyla da özellikle gelişmiş ülkelerden az
gelişmiş ülkelere verilen dış kaynaklara başvurmaktadırlar.
Dış kaynaklar az gelişmiş ülkelerde tasarruf açığını gidermekte olup kalkınma
sürecinde bu ülkelere kolaylık sağlamaktadır. Böylece yetersiz iç tasarruflarla yapılamayan
yatırımlar bu kaynaklar sayesinde gerçekleştirilebilme imkânına kavuşmaktadır. Yatırım
artışının milli gelirdeki artışı dolayısıyla tasarruf oranındaki artışı sağlaması, bir süre sonra
ülkenin dış kaynağa başvurmadan kendi olanakları ile büyümesini kolaylaştırabilmektedir.

340

Az gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanan en önemli sorunlardan birisi de döviz
kaynaklarının yetersizliğidir. Bu ülkelerin büyüme ve kalkınma hızı, yatırım ve ara malları
ithali ile yakın ilişki içinde bulunmaktadır. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin döviz ihtiyacı söz
konusu olmaktadır. İşte dış kaynakların az gelişmiş ülke ekonomileri üzerindeki bir diğer
etkisi de bu ülkelerdeki döviz yetersizliğini gidermektir. Sağlanacak dış kaynak sayesinde, bu
ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin bir bölümü ihraç edilmekte ve kazanılan döviz geliriyle
de ihtiyaç duyulan ithal mallarını satın alma imkânına kavuşulmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerce kullanılan dış kaynak ancak reel üretimi arttırdığı sürece yararlı
olmaktadır. Özellikle büyüme ve kalkınmanın başlangıç aşamalarında bu tür ülkelerde,
tamamlayıcı diğer üretim faktörlerinin yani kalifiye işgücü ve girişimcinin yetersiz oluşu, alt
yapı yatırımlarının yetersizliği ve yatırımların iç piyasaya yönelik olması durumunda da iç
piyasa hacminin yetersiz olması yatırımların marjinal verimliliğinin düşük olmasına sebep
olmaktadır.
Genel olarak sağlanan dış kaynaklar gelişmiş ülkelerden veya uluslararası mali
kuruluşlardan sağlanan borç şeklindeki fonlardır. Bu nedenle belirlenen süre doğrultusunda
ana para faizi ile birlikte geri ödenmektedir. Bu bakımdan az gelişmiş ülkeler geri ödeme
güçlerinin elverdiği ölçüde yeni dış kaynak temin etmek durumundadır. Böylece dış kaynak
ile finanse edilen yatırımların reel üretimi arttırdığı müddetçe bunu talep etmeye yönelmeleri
gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda az gelişmiş ülkelerin sahip oldukları kaynakların
yetersizliği nedeniyle büyüme ve kalkınmalarını kendi kendilerine sağlamaları mümkün
olamamaktadır. Gelişmiş ülkelerin GSMH'larının belirli bir payını her yıl bu konudaki
çabalara yönelik olarak dış kaynak şeklinde ayırmaları az gelişmiş ülkelerin bu çabalarına
destek sağlamaktadır.

14.2. İktisadi Büyümenin Dinamizmi
Daha önceki konularda da ifade edildiği gibi iktisadi büyümeyi etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır. İktisadi büyüme bilindiği üzere milli gelirde ve buna bağlı olarak kişi başına
düşen milli gelirde meydana gelen önemli ve kalıcı artışları ifade etmektedir. İktisadi
büyümeyi belirleyen en önemli faktör de üretimdeki artışlardır.
İktisadi büyümenin dinamizmini belirleyen unsurları iki şekilde ifade etmek
mümkündür. Bunlardan birincisi büyümeyi belirleyen üretim düzeyindeki artış iken ikincisi
tarımdan sanayiye geçiş olmaktadır.
Önceki konularda da bahsedildiği gibi teknolojik gelişme genellikle emeğin yerine
sermaye

sermayeyi ikâme etmektedir. isgücü oranının yükselmesi ve buna bağlı olarak sermayenin
artması ekonomide üretim yapısının değişmekte olduğunu göstermektedir. Çeşitli üretim
alanlarını tüketiciye en yakın olan ve nispeten düşük bir sermaye temeline dayanan dar
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alanlardan makine-alet ve teçhizatın daha fazla kullanıldığı üretim alanlarına taşınması ülke
ekonomisinde büyümeye yönelik bir gelişim yaşandığının göstergesi olmaktadır.
Bu doğrultuda belirli bir alanda gelir artışı sonucu, basit el emeği ile yapılan bazı
malların tüketiciyi tatmin etmeyip aşağı (inferior) mal sayılması ve gelişim doğrultusunda
ihtiyaca cevap verecek daha nitelikli ve kaliteli mal üretimine doğru bir geçiş yaşanmaktadır.
Böylece üretimin yapısında üst seviyelere doğru bir gelişme görülmektedir.
Üretim yapısında meydana gelen bu değişimin ikinci yönü ise tarım sektörü ağırlıklı
yapıdan sanayi sektörü ağırlıklı bir yapıya doğru geçişin gerçekleşmesi olmaktadır. Büyüyen
ekonomilerdeki deneyim ve uygulamalar, gıda maddeleri üretimini gerçekleştiren kişilerin,
başka alanlara yönelerek bu maddelerin üretiminden vazgeçtiklerini göstermektedir. Zaten
tarım sektöründe çalışanların sayısı ile iktisadi büyüme yoğunluğu arasında ters yönlü bir
ilişki bulunmaktadır.
İktisadi büyüme her ülkede çiftçinin, sanayicinin, işçinin kısaca halkın
alışkanlıklarına, her çeşit tercih ve davranışlarına sıkı sıkıya bağlı bir olaydır. Bu nedenle
büyüme ve gelişmeyi el veya makine ile yapan kalıplar içinde farz etmek doğru bir yaklaşım
olmamaktadır. Seçilen veriler çok defa sayısal olarak değil beşeri-sosyal olarak
belirlenmektedir. Böylece iktisadi büyümenin hızlı veya yavaş, dengeli veya dengesiz akışı da
işçinin, girişimcinin yani halkın tavır ve davranışlarına göre yön bulmaktadır.
İktisadi büyüme ve gelişme, bilim ve kültür düzeyindeki ilerleme gayreti, gelecekte
daha yüksek bir yaşam düzeyi için tasarruf isteği gibi itici güçlerin birbirini tetiklemesi ile
gerçekleşmektedir. Bu durum başlangıçta daima ağır ve yavaş yürümektedir. Ancak bir süre
sonra sosyal, kültürel ve ekonomik güçlerin birbirlerini desteklemeleri ile kalkınma süreci
yaşanmaktadır. Böylece daha yüksek gelirden daha fazla tasarruf, daha fazla tasarruftan daha
çok yatırım ve bunun sonucunda büyüme ve gelişmenin sağlanması süreci oluşmaktadır. Bu
durum günümüz az gelişmiş ekonomilerinde tersi durumda işlemektedir. Bu ülkelerde de
maddi ve kültürel sebeplerin birbirini tetiklemesi sonucu, fakirlik ve bu yüzden tasarruf
yetersizliği, bunun sonucu olarak eksik yatırım ve fakirleşmenin kısır döngüsünün tekrarı
şeklinde gelişmektedir.
Burada en önemli faktör sebeplerin tetikleyici durumu tersine çevirerek iktisadi
büyümeyi birbirini tamamlayacak ve itecek olan kuvvetlerin akışı içine yerleştirebilmektir.

14.3. Büyümeyi Hızlandırmanın Yolları
İktisadi büyümeyi hızlandıran birçok unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
tasarruf oranıdır. Bunun için hükümetler büyümeyi hızlandırmak için toplumu tasarrufa teşvik
edecek politikalar uygulamak durumundadır. Örneğin, gelirin vergilendirilmesi yerine
tüketimin vergilendirmesi.
İktisadi büyümeyi hızlandırmak için ikinci unsur, teknolojik gelişmeyi ve verimlilik
artışını teşvik etmektir. Yapılan çalışmalar verimlilik artışı ile otoyollar, köprüler, barajlar
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gibi kamusal altyapı arasında sıkı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre hükümetler
verimlilik artışı ile büyümeyi hızlandırmak için kamusal altyapıya önem veren politika
izlenmelidir.
Bunun yanı sıra verimlilik artışı ile beşeri sermaye arasında da yakın ilişki olduğu
gözlenmiştir. Bu nedenle hükümetler arzu edilen büyüme hızına erişmek için bireylerin
çağdaş bilgi düzeyine ulaşmasını sağlayacak eğitim politikasının yanı sıra mesleki eğitim
faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerekmektedir. Ayrıca araştırma-geliştirme çalışmalarının da
desteklenmesi gerekmektedir.
Bir toplumun sahip olduğu sahip olduğu kurumların tümüne sosyal sermaye
denilmektedir. Örf ve adetler, yönetim biçimi, bürokrasinin kalitesi ve ekonominin
açıklığından oluşan sosyal sermaye büyümeyi etkileyen önemli bir diğer unsurdur. Sosyal
sermaye, bireylerin üretme ve yenilik getirmeye yönelik davranışlarını etkileyerek büyümeye
katkı sağlamaktadır. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında sosyal sermayesi zayıf olan
ülkelerin büyüme hızlarının düşük olduğu gözlenmiştir. Böylece büyümeyi hızlandırmanın
önemli unsurlarından biri de sosyal sermayeyi geliştirmektir.
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Uygulamalar
- Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen kriter hangisidir?
- Bir ekonomide iktisadi büyüme hangi unsurların artan bir fonksiyonu olmaktadır?
- İktisadi büyümenin dinamizmini oluşturan unsur hangisidir?
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Uygulama Soruları
1) Az gelişmiş ülkelerin demografik özellikleri nelerdir?
2) Az gelişmiş ülkelerde mali kurumların yetersiz olması hangi olumsuz durumu
yansıtmaktadır?
3) Az gelişmiş ülkelerde büyümeyi hızlandırmanın yolları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teknolojik gelişme aynı miktar kaynak kullanımı ile mevcut teknolojinin ilerlemesi
sonucu daha fazla üretim elde etmektir. Teknolojik gelişme sonucu kaynak verimliliği
konusunda bilgi birikimi, yeni üretim teknikleri, kaynak miktarındaki artış, yeni buluşlar, yeni
sermaye biçimi ve piyasa sürecinde etkinlik sağlanması söz konusu olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin büyüme konusunda yaşadıkları en önemli sorun hızlı nüfus
artışıdır. Az gelişmiş ülkelerde büyümeyi engelleyen en önemli sorunlardan birisi de sermaye
yetersizliğidir. Bu durum yeni yatırımların oluşmasına imkân vermezken nüfusun işgücüne
dahil edilmesini de olanaksız hale getirmektedir. Az gelişmiş ülkelerde gelir seviyesinin
düşük bunun sonucunda da tasarruf meylinin sınırlı olması, enflasyona gitmeden
başarılabilecek bir yatırım artışını mümkün kılmamaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerine göre tarım sektörü ekonomi içinde
ağırlıklı bir paya sahiptir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe istihdam
edilmektedir. Bu tür ülkelerde sanayi sektörü payının düşük olmasına karşın piyasa şartları
tüketim malları sanayinin gelişmesine zemin hazırlamaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin demografik özelliklerine göre nüfus artış hızı yüksektir. Bunun
en önemli sebebi olarak bu ülkelerde doğum oranlarının yüksek olması gösterilmektedir. Bu
durum nüfus içinde genç nüfus oranını arttırırken kişi başına gelir artışını olumsuz yönde
etkilemektedir.
Az gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel özelliklerine göre halkın eğitim düzeyi
yetersiz, okur-yazar oranı düşüktür. Toplum genel yapısı itibariyle geleneklere bağlı, sosyal
ilişkilerde zayıf, yeniliklere karşı tutucu ve içe kapalı özellikler taşımakta ayrıca her şeyi
devletten bekleyen kaderci bir anlayışı yansıtmaktadır. Kadınlar toplum hayatında ikinci
planda yer almakta, gelir dağılımında adaletsiz bulunmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde iktisadi büyüme ve kalkınmanın amacı ve ölçüsü kişi başına
düşen milli gelir düzeyindeki artış olmaktadır. Bu ülkelerde üretimin artışını sağlayacak olan
unsur, işgücü değil sermaye faktörü olmaktadır. Az gelişmiş bir ekonomide sermaye oluşumu
iki yönden önem taşımaktadır. Sermaye doğal kaynaklara nazaran arttırılması mümkün olan
bir faktördür, diğer taraftan mal ve hizmetlere karşı olan talep üzerinde de belirleyici
olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde, hızlı nüfus artışı, nüfusun büyük bir kısmının tarım sektöründe
faaliyette bulunması, sermaye birikiminin yetersiz olması, doğal kaynakların durumu, mali
piyasaların gelişmemiş olması ve nihayet sosyal ve kültürel eksiklikler ile teknolojik
yetersizlikler gibi büyümeyi engelleyen birçok faktör bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Kişi başına düşen milli geliri kaç doların altında olan ülkeler az gelişmiş ülkeler
olarak değerlendirilmektedir.?
a) 300 $
b) 400 $
c) 350 $
d) 450 $
e) 500 $
2) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı sonrası ülkelerin büyüme çabalarına etki
eden faktörlerden biri değildir?
a) Ekonomilerini hızlı düzenleme
b) Teknolojik düzeyin belirlenmesi
c) İktisadi kalkınma
d) Gelişmişlik düzeyine erişme
e) Ekonomik entegrasyonlar
3) Az gelişmiş ülkelerde hangi sektör ekonomi içinde ağırlıklı bir paya sahiptir?
a) Tarım
b) Sanayi
c) Hizmetler
d) Finans
e) Sağlık
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4) Az gelişmiş ülkelerde üretimin artışını sağlayacak olan unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İşgücü
b) Sermaye
c) Makine
d) Teknoloji
e) Emek
5) Aşağıdakilerden hangisi emek artışına etki eden faktörlerden biri değildir?
a) Nüfus artışı
b) Daha önce çalışmayanların çalışma hayatına katılması
c) Toplam üretim
d) Çalışma saatleri
e) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde büyümeyi etkileyen faktörlerden
biri değildir?
a) Nüfus Artışı
b) Sermaye Yetersizliği
c) Doğal Kaynak Sorunu
d) Mali Kurumların Yetersizliği
e) Emek
7) Aşağıdakilerden
almamaktadır?

hangisi

teknolojik

gelişmenin

unsurları

arasında

yer

a) Yeni yöntemlerin geliştirilmesi
b) Yeni nitelikte ürün üretilmesi
c) Organizasyon ve pazarlama tekniklerinde sağlanan gelişme
d) Ortalama maliyetlerdeki düşüş
e) Kalifiye işgücü

348

8) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin demografik özelliklerinden biri
değildir?
a) Sağlık koşulları iyi
b) Doğum oranları yüksek
c) Genç nüfus oranı yüksek
d) Nüfus artış hızı yüksektir
e) Yetersiz beslenme
9) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde büyümeyi etkileyen faktörlerden
biri değildir?
a) Nüfus sanayi sektöründe faaliyette
b) Hızlı nüfus artışı
c) Sermaye birikimi yetersiz
d) Mali piyasalar gelişmemiş
e) Teknoloji eksikliği
10) Az gelişmiş ülkelerde büyüme ve kalkınmada dış
sağlamaktadır?

kaynak nasıl bir kolaylık

a) Döviz yetersizliğini gidermekte
b) Reel üretimi arttırmakta
c) Tasarruf açığını gidermekte
d) Gelir düzeyini arttırmakta
e) Teknolojik gelişme sağlamakta

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