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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde makro iktisat üzerine genel anlamda bazı kavramlar açıklanmaya çalışılmakta,
makro iktisatın ortaya çıkışı, makro iktisatın konusu,mikro ve makro iktisat ayrımları
açıklanmaktadır. Daha sonra milli gelir ile ilgili kavramlar olan toplam hasıla ve toplam gelir
açıklanmaktadır. Ayrıca GSYİH’nın hesaplanmasında kullanılan yöntemler ve reel-nominal
GSYİH arasındaki farklar açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak ise akım ve stok değişken
kavramları üzerinde kısaca durulmaktadır.
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1.GENEL KAVRAMLAR
1.1.İktisatın Tanımı
Bireylerin istek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak olan kaynakların kısıtlı olması
iktisat ilminin doğuşuna neden olmuştur. Eğer üzerinde yaşadığımız yerkürede her bir birey
istediği mal ve hizmetlere erişme konusunda herhangi bir engelle karşılaşmayacak olsaydı
iktisat bilimin gelişmesi de söz konusu olmayacaktır.
Genel bir tanımlama yapmak gerekirse iktisat;
bireylerin istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla
kullanıma sunulan üretim faktörlerinin (emek,
sermaye, doğal kaynaklar) kıt olmasına karşın
ihtiyaçların sınırsız olması dolayısıyla ortaya çıkan
dengesizliklerin giderilmesi ile ilgilenen bilim
dalıdır. Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı üzere iktisat
bilimi doğadaki kaynakların kıt olması dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bireyler
gereksinim duydukları ihtiyaçlarını karşılamak için elde edebilecekleri kıt kaynaklar arasında
en iyi seçimi yaparak maksimum doyuma ulaşmayı hedeflemektedirler.
1.2.Mikro ve Makro İktisatın Tanımı
Mikro ve makro kelimelerinin kökü Yunanca olup sırasıyla küçük ve büyük anlamını
taşımaktadır. Mikro iktisat şahıs olarak bireylerin tüketim davranışlarını incelerken, tüzel
kişilik olarak da firmaların ve sanayi kuruluşlarının üretim davranışlarını konu almaktadır.
Burada önemli olan konu mikro iktisatın ilgi alanının tek tek bireylerin ve firmaların
davranışlarını konu almasıdır. Her bir bireyin ve firmanın tüketici ve üretici davranışları
birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde bakıldığında tüketicilerin sahip
oldukları bütçeleri ile elde edebilecekleri maksimum fayda ile şirketlerin ve firmaların sahip
oldukları üretim faktörleri ile elde edebilecekleri maksimum karın sağlanmasına yönelik
çalışmalar mikro iktisatın çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Makro iktisat ise toplumun
genelinin tüketim davranışlarını ve firmaların genelinin üretim davranışlarını konu
almaktadır. Ayrıca makro iktisat aracılığı ile ekonomideki toplam üretim düzeyi,toplam
harcama düzeyi, fiyatlar genel seviyesi vb. gibi ekonominin genelini ilgilendiren konular
analiz edilmektedir. Diğer bir ifade ile ekonominin bir bütün olarak nasıl işlediği makro
iktisat bilimi ile izah edilmeye çalışılmaktadır. Makro iktisatın çalışma konusu kendi başlığı
altında ileriki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır.
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1.3. Makro İktisatın Doğuşu
Günümüzde modern makro iktisadın doğuşuna sebep olan 3 temel gelişmeden bahsedilebilir.
İlk olarak iktisadi gelişmelerle ilgili geriye yönelik bilgilerin toplanması ve istatistiki
bilgilerin elde edilmeye çalışılması makro iktisadın gelişmesine önemli katkı yapmıştır. Diğer
yandan ülkelerin yaşadığı iktisadi dalgalanmaları anlamaya yönelik çalışmalar ve bu
dalgalanmaların önlenmesi için çaba sarfedilmesi makro iktisadın gelişmesine katkı sağlayan
ikinci etkendir. Son olarak 1929 yılında ortaya çıkan ve büyük buhran olarak adlandırılan ve
ABD den başlayıp kısa zaman sonra tüm batı ülkelerini etkisi altına alan ekonomik krizdir.
1929 yılında yaşanan büyük buhrandan etkilenen ülke ekonomilerinin kriz ortamından
çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalar modern makro iktisadın doğuşuna büyük katkılar
yapmıştır.
1.4.Makro İktisadın Konusu
Makro iktisat genellikle beş konu ile yakından ilgilenmektedir. Bunlar büyüme, işsizlik,
enflasyon, gelir dağılımı ve ödemeler dengesi olarak sıralanabilir. Adı geçen kavramlar
aşağıdaki şekilde açıklanabilir.
Büyüme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen unsurlardan biridir. Büyüme oranlarının
her yıl aynı düzeyde seyretmemesi ve dalgalı seyir izlemesi çeşitli sorunlar yaratmaktadır.
Makro iktisadi analizler aracılığı ile hızlı ve dengeli büyümenin sağlanması için hangi
adımların atılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.
İşsizlik, kaynakların israf edilmesi ve belirli kesimlerin gelir elde edememesinden
kaynaklanmaktadır. %3-4 arası işsizlik oranı doğal işsizlik olarak adlandırılırken %6 ve daha
yüksek işsizlik oranlarında ülke ekonomisi büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İşsizlik oranının
doğal seviye düzeyine indirilmesi, daha fazla istihdam alanlarının yaratılması gibi konularda
politikalar üretilmesi ve çözüm önerileri sunulması makro iktisadın ilgilendiği konulardan bir
diğeridir.
Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışları tanımlamakta ve enflasyonun hüküm
sürdüğü ülkelerde yaşayan bireylerin gelirlerini eritmektedir. Diğer yandan enflasyonun
varolduğu ülkelerde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Toplumsal düzenin bozulması,
adaletsizliklerin artması gelir dağılımını arasındaki uçurumun artması vb. gibi sorunların
giderilmesi için fiyatlar genel seviyesinin dengede olması ve enflasyonun kontrol altına
alınması gerekmektedir. Enflasyonun durudurulmasına yönelik izlenmesi gereken politikalar
ve uygulamalar da makro iktisadın konusunu oluşturmaktadır.
Gelir dağılımı, toplumsal düzenin sağlanmasında en önemli etkendir. Dengeli bir gelir
dağılımı toplumda adaletin hakim olmasını sağlamakta ve gelir farkından kaynaklanan sınıf
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farklılıklarının giderilmesine katkıda bulunmaktadır.Bu bakımdan gelir dağılımının adil
olması ve gelir farklılıklarını azaltıcı politikaların geliştirilmesi makro iktisadın ilgilendiği
konular arasındadır.
Son olarak ödemeler bilançosunun dengede olması ülke ekonomisi için önemli bir durumdur.
Ödemeler bilançosu, ülkelerin dış ülkeler ile yapmış olduğu ekonomik faaliyetleri gösteren bir
muhasebe sistemidir. Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanamaması ülkelerin büyüme ve
kalkınmalarını engelleyen bir etkendir. Uzun dönemli perspektiften ele alındığında ülkenin
elde ettiği döviz gelirleri dış aleme ödediği döviz giderlerinden aşağıda olmamalıdır. Bu
bakımdan dış ticaretin geliştirilmesi, dünya pazarlarına entegrasyonun sağlanması ve uluslar
arası rekabet gücünün arttırılması gibi ödemeler bilançosuna pozitif etki yapacak unsurların
geliştirilmesine yönelik politikaların hayata geçirilmesi makro iktisadın konusunu
oluşturmaktadır.
2.MİLLİ GELİR İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen gelir, yapılan üretim ve harcamaların
ölçülmesinde kullanılan muhasebe sistemine milli gelir muhasebesi denir.
2.1. Toplam Hasıla Kavramı
Bir ekonomide bir yıllık süre sonunda elde edilen ürünlerin nihai değerleri toplamına toplam
hasıla denmektedir. Toplam hasıma kavramı içerisinde ekonomide bir yılda üretilen tüketim
ve yatırım mallarının nihai değerleri ele alınmaktadır. Tüketim mallarını temel gereksinim ve
ihtiyaçlarımızı karşılamak için direkt olarak kullanabilirken yatırım malları mevcut üretimin
arttırılmasına yönelik olarak üretilen malları kapsamaktadır.
2.1.1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH)
Bir ekonomide belirli bir dönem içerisinde ( bir yıl) ülke içerisinde üretilen nihai mal ve
hizmetlerin brüt toplamı GYSİH yı vermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
üretimi tamamlanmış nihai malların hesaba katılmasıdır. Örneğin gömlek, simit ve çanta
tamamlanmış mallarıdr. Buna karşın iplik, un ve kumaş tamamlanmış mal değil ara mallardır.
Ara malların da hesaba katılması tamamlanmış malların değerini arttıracağından hesabı
şişirmiş olacaktır. Tamamlanmış malların değerleri toplanmayacaksa üretimin herbir
aşamasındaki katma değerlerin toplanması ile sonuca gidilebilir. Aşağıdaki hesaplama
yöntemi buna örnek olarak gösterilebilir.
Buğday

Un

Simit

Nihai mal simit

Katma değer 100 kr. + Katma değer 50 kr. + Katma değer 50 kr. = Katma değer 200 kr
Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı üzere buğday simit olmadan önce çeşitli evrelerden
geçerek katma değer oluşturmaktadır. Şöyle ki tarladan hasat edilen buğday 100 kuruş olarak
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satılmakta ve buğdayın un haline getirrilmesi sonrasındaki fiyatı ise 150 kuruş olmaktadır. Bu
durumda unun katma değeri 50 kuruş olarak hesap edilir. Bir başka anlatımla buğdayın un
haline gelmesi için 50 kuruşluk harcama yapılmıştır. Aynı şekilde unun simit haline gelmesi
için ise yine 50 kuruş harcama yapılmış ve simitin fiyatı 200 kuruş olarak belirlenmiştir.
Buradaki hesaplama yönteminde sadece katma değerlerin toplamı ele alınmış her bir aramalın
değerleri toplamı alınmamıştır. Bu şekilde
nihai mal olan simitin değeri şişirilmeden
korunmuştur.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus
GSYİH’nın
katılmayan

hesap

edilmesinde

hizmetlerin

üretime

olmasıdır.

Örnek

vermek gerekirse bireylerin kendi kendilerine
yaptıkları hizmetler hesaba katılmaamktadır. Ev hanımının evde yaptığı temizlik GSYİH’ya
katkı sağlamazken temizlikçi çağırılması sonucu yapılan temizlik GSYİH’ya katkı
sağlamaktadır.
GSYİH üretilen ürünlerin değerlerinin brüt toplamından oluşmaktadır. Üretim esnasında
üretim faktörlerinde meydana gelen aşınmalar hesaba katılmamaktadır.
2.1.2. Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)
Bir ülke vatandaşları tarafından bir yıl içerisinde ülke içerisinde ve ülke dışarısında üretilen
nihai malların bedelleri toplamına GSMH denir. Tanımdan da alaşılacağı üzere GSMH’ ya
katılan değerler hem ülke içerisinde hem de ülke dışarısında ülkenin kendi vatandaşları
tarafından yapılan üretimi kapsamaktadır. GSYİH’nın aksine GSMH yabancı ülke
vatandaşlarının ülke sınırları içerisinde ürettikleri nihai malların piyasa değerleri toplamını
içermemekte fakat ülke vatandaşlarının dış ülkelerde yaptıkları üretimlerin ğiyasa bedelleri
toplamını içermektedir. GSMH formülüze edilmek istendiğinde aşağıdaki gibi bir denklik
kurulabilir.
GSMH=GSYİH+Ülke Vatandaşlarının Dış Ülkelerde Yapılan Üretime Katkıları-Dış Ülke
Vatandaşlarının Ülke içerisinde Yaptıkları üretime Katkı
Konuyu detaylı olarak örneklendirmek gerekirse sözgelimi Hyundai otomobil firmasının
Türkiye’de yapmış olduğu üretim sonucu elde ettiği nihai malın piyasa değeri türkiye’nin
GSYİH’sına katkı yaparken üretim yabancı kişiler tarafından yapıldığı için Türkiye’nin
GSMH’sına katkı yapmamaktadır.
Diğer yandan Almanya’da çalışan Türk vatandaşı işçilerimizin Almanya’da yaptıkları üretime
katkı aynı şekilde o ülkenin GSYİH’sına katkı yaparken GSMH’sına katkı sağlamamaktadır.
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Bu şekilde düşünüldüğünde Türkiye’nin GSYİH’sı ile GSMH’sı arasında büyük farklılıkların
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise yabancı ülkelerde çalışan vatandaş nüfusunun hayli
fazla olmasıdır.
Yerli üreticilerin yabancı ülke üretim faktörleri aracılığı ile yapmış oldukları üretim ile
yabancı ülke vatandaşlarının üke sınırları içerisinde yapmış oldukları üretim arasındaki fark
net faktör gelirleri olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde baklıdığında Türkiye’nin net faktör
gelirlerinin, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşı sayısı hayli fazla olduğundan dolayı
pozitif olduğu da gözlenmektedir.
2.1.3.Safi Milli Hasıla(SMH)
Bilindiği üzere üretim esnasında üretim faktörlerinden biri olan ve sermayeye dahil edilen
makine ve teçhizat yıpranmaktadır. GSMH üretim esnasında oluşan yıpranma paylarını
dikkate almadığından gerçek üretimin belirlenmesi için bu yıpranma payı bedelinin üretilen
mal ve hizmetlerin piyasa değerleri toplamından düşülmesi gerekmektedir. Bu durumda
SMH, bir ekonomide bir yıllık süre zarfında üretilen nihai mal ve hizmetlerin safi
miktarlarının piyasa fiyatları toplamından oluşmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin safi
miktarları ise toplam üretim bedelinden yıpranma bedeli olan amortismanların çıkarılması
sonucunda bulunmaktadır.
SMH=GSMH-Amortismanlar
olarak formüle edilmektedir.
SMH, üretim esnasında makine ve teçhizatın yıpranması dolayısıyla oluşan amortismanları
üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerinden düşürdüğü için ekonominin üretim gücünü
göstermektedir.
2.2.Toplam Gelir Kavramı
Bir ekonominin üretim faktörleri aracılığı ile belirli bir dönemde elde ettiği ücret,faiz,kar ve
rant toplamı toplam gelir olarak adlandırılır. Üretim faktörlerinden emek, üretime sağladığı
katkı dolayısıyla ücretini, sermaye sahibi üretime kattığı sermayesinin karşılığı olan faizi,
müteşebbis girişimciliğinin sonucunda elde etmesi gereken karı ve nihayetinde toprak sahibi
de rantını kazanmaktadır.
2.2.1.Milli Gelir
Milli gelir kavramı başlığı altında da belirtildiği üzere bir ekonomide bir yıllık bir dönemde
üretim faktörlerinden olan emek, doğal kaynaklar, müteşebbis ve sermayenin elde ettikleri
ücret,rant, kar ve faiz gibi gelirler toplamıdır. Milli gelir hesaplanırken safi milli hasıladan
dolaylı vergiler ve sübvansiyonlar arasındaki farkın çıkarılması ile bulunmaktadır. Burada
dolaylı vergiler ve sübvansiyonlara değinilmesi gerekmektedir.
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Dolaylı vergi satın alınan bir mal veya hizmetin fiyatı içerisinde bulunan vergiler olarak
tanımlanabilir. KDV bir dolaylı vergidir. Sübvansiyonlar devletin belirli üretim gruplarına
yapmış olduğu doğrudan gelir destekleri olarak tanımlanabilir. Örneğin çiftçilere yapılan
mazot veya tohum destekleri sübvansiyon olarak adlandırılmaktadır. Milli gelir matematiksel
olarak aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.
Milli Gelir = Safi Milli Hasıla(SMH) – (Dolaylı vergiler – Sübvansiyonlar)
2.2.2.Kişisel Gelir
Bireylerin belirli bir dönemde fiilen elde ettikleri gelire kişisel gelir denir. Bireylerin elde
ettikleri gelirlerin bir kısmı emekli sandığı,sosyal sigortalar kurumu sigorta primleri olarak
kesilmektedir. Ayrıca yine dağıtılmayan şirket karları ve kurumlar vergisi kesintileri de kişisel
gelirden

kesilen

kısmı

oluşturmaktadır.

Diğer

yandan

devletin

bireylere

verdiği

sübvansiyonlar ile transfer ödemeleri kişisel gelire eklenmektedir.
Ayrıca emeklilere yapılan maaş ödemeleri, devlet tarafından öğrencilere verilen krediler ve
dul ve yetim aylıkları da transfer ödemelerine örnek olarak gösterilebilir.
Bu bakımdan genel bir tanım yapmak gerekirse kişisel gelir bireylerin elde ettikleri gelirden
emekli sandığı, sosyal sigortalar kurum primleri,dağıtılmamış şirket karları ve kurumlar
vergisi gibi kesintilerin düşülmesi ve elde edilen gelire devletin sağlamış olduğu
sübvansiyonların ve transfer ödemelerinin eklenmesi ile elde edilen gelirdir.
2.2.3. Harcanabilir Gelir
Bir ülke vatandaşlarının bir yıllık bir süre zarfında elde ettikleri gelirden doğrudan vergilerin
kesilmesi sonucunda geriye kalan kısım harcanabilir geliri
oluşturmaktadır.
Harcanabilir Gelir = Kişisel gelir – Doğrudan vergiler olarak
yazılabilir.
Yukarıdaki tanımdan yola çıkılarak bireyler elde ettikleri gelirin
bir kısmını gelir vergisi, veraset vergisi, motorlu taşotlar vergisi,
banka ve sigorta muameleleri vergisi(BSMV) olark ayırmakta ve
devlete doğrudan vergi olarak ödemektedirler.
Harcanabilir gelirin bir kısmı tüktim amacıyla kullanılmakta geri
kalan kısmı ise ileriki dönemlerde harcanmak üzere tasarruf
edilmektedir. Bu bakımdan harcanabilir gelir tüketim ve tasarruf
toplamından oluşmaktadır.
2.2.4. Kişibaşı Milli Gelir
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Ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirlemede kullanılan yöntemlerden
birisi kişibaşı milli gelir kavramıdır. Milli gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle kişibaşı milli
gelire ulaşılmaktadır. Kişibaşı milli gelir aşağıdaki şekilde formülize edilmektedir.
Kişibaşı Milli Gelir = Milli Gelir / Ülke Nüfusu
Kişibaşı milli gelirin yüksek olması söz konusu ülkenin refah seviyesi hakkında açıklayıcı bir
bilgi verse de gelir dağılımının adaletli olduğu hakkında kesin bir bilgi verememektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımındaki adaletsizlik dolayısıyla nüfusun büyük
bir kısmı kişibaşı milli gelirden kendi payına düşeni alamamaktadır.Bu bakımdan ülke
zenginliğinin arttırılmasının yanısıra adaletli bir gelir dağılımını sağlayıcı önlemlerin alınması
ve gerekli politikaların hayata geçirilmesi son derece önemlidir.
2.3. Nominal GSYİH ve Reel GSYİH Ayrımı
GSYİH’nın hesaplanmasında nominal ve reel GSYİH arasındaki ayrımın dikkate alınması
gerekmektedir. Herhangi iki dönem arasındaki GSYİH artışının analiz edilmesinin gerektiği
durumlarda artışın reel mi yoksa nominal mi artış olduğu büyük bir önem kazanmaktadır.
Belirli bir dönemde üretilen bir mal veya hizmetin miktarı ile bir sonraki dönemde üretilen
mal veya hizmet miktarından az ise burada reel bir artıştan sözedilebilir. Örneğin belirli bir
ekonomide bir tek mal veya hizmetin üretildiğini ve üretilen miktarın sözkonusu dönem için
100 br olduğunu varsayalım. Aynı dönemde bu mal veya hizmetin fiyatının ise 10 br.
olduğunu hesaba kattığımızda o dönemde elde edilen gelir 100*10 =1000 br. olacaktır. Bir
sonraki dönemde aynı ekonomide üretilen mal veya hizmet miktarının 100 br’den 120 br’e
çıktığı ve fiyatın değişmediği varsayımı altında elde edilen gelir 120*10 =1200 br. olacaktır.
Burada fiyat değişmediği halde üretilen mal miktarının artması dolayısıyla GSYİH’da
meydana gelen artış reel bir artıştır.
Diğer yandan aynı ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal veya hizmetin üretim miktarı
değişmediği halde mal veya hizmetin fiyatının bir sonraki dönemde üretilen mal veya hizmet
fiyatından düşük olması durumunda nominal artıştan söz edilir. Yukarıdaki örnek aynı şekilde
ele alındığında 100 br mal veya hizmet üretilmekte ve fiyat 10 birim olarak belirlenmektedir.
Bu durumda ülke GSYİH’sı 100*10 =1000 br. olarak hesaplanır. Bir sonraki dönemde üretim
miktarı değişmediği halde fiyatta meydana gelen artış dolayısıyla (100br*12 =1200) elde
edilen hasılanın artması durumunda nominal GSYİH artışından söz edilir.
Yukarıdaki örnekler ayrı ayrı ele alındığında fiyatın veya üretim miktarının aynı anda
değişmediği varsayımı altında açıklamalar yapılmıştır. Hem fiyatın hem de üretim miktarının
artması sonucu oluşan yeni durumda artış oranlarına bakılır. Eğer üretilen mal ve hizmet
miktarı fiyattan daha fazla arttıysa reel artıştan söz edilir. Fakat üretilen mal ve hizmet miktarı
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fiyattan daha az arttıysa buradaki artışın nominal bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin
üretilen mal ve hizmet miktarı %10 artarken aynı şekilde fiyat %5 oranında artıyorsa bu
durumda GSYİH’da meydana gelen artış reel bir artıştır. Diğer yandan üretilen mal ve hizmet
miktarı %5 artarken fiyat %10 artıyorsa nominal GSYİH artışından bahsedilir.
Aşağıdaki grafikte 2001-2012 yılları arasında cari fiyatlarla ve sabit fiyatlarla GSYİH’daki
değişiklikler gösterilmektedir. Cari fiyatlarla GSYİH rakamları bize nominal değerleri
vermektedir. Sabit fiyatlarla GSYİH rakamları ise bize reel değerleri göstermektedir. Bir
sonraki alt başlıkta nominal ve reel değerler arasındaki dönüşüm anlatılmaktadır.
Tablo-1 GSYİH (Sabit ve cari değerler bakımından)
GSYH-Cari fiyatlarla
(Bin TL)

GSYH-Kişi başına
GSYH ($)

GSYH-Sabit (1998)
fiyatlarla (Bin TL)

2001

240.224.083,1

3.020,5

68.309.352,1

2002

350.476.089,5

3.491,9

72.519.831

2003

454.780.659,4

4.559,4

76.338.192,5

2004

559.033.025,9

5.764,5

83.485.590,6

2005

648.931.711,8

7.022,4

90.499.730,9

2006

758.390.785,2

7.586

96.738.320,2

2007

843.178.421,4

9.239,5

101.254.625,5

2008

950.534.250,7

10.438,1

101.921.729,9

2009

952.558.578,8

8.559,4

97.003.114,4

2010

1.098.799.348,4

10.021,6

105.885.643,9

2011

1.297.713.210,1

10.466,3

115.174.724,2

2012

1.415.786.010,3

10.496,6

117.674.715,2

Yıllar

Kaynak: TUİK
2.4. Nominal GSYİH ve Reel GSYİH Arasındaki Dönüşüm
Makro iktisadi analiz yapılırken özellikle GSYİH hesaplamalarında nominal değerlerden
ziyade reel değerler ön plana çıkmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarda da değinildiği üzere
nominal GSYİH hesaplanırken cari dönemin(içinde bulunulan dönem)fiyatları ile üretilen mal
ve hizmet miktarı çarpılmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde cari fiyatlar ile yapılan
GSYİH hesaplamaları, içerisinde enflasyondan kaynaklanan fiyat hareketlerini de
barındırmaktadır. Yapılan analizlerin gerçeği yansıtması amacıyla reel GSYİH’nın
hesaplanması gerekmektedir. Burada GYSİH deflatörü denilen bir endeks belirlenmektedir.
Deflatör, belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen
değişmeleri belirten bir endeks saysıdır. Türkiye istatistik kurumu(TUİK) ülkemizde deflatörü
belirleyen kurumdur. GSYİH aşağıdaki şekilde förmüle edilmektedir.
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GSYİH Deflatörü = (Nominal GSYİH/ Reel GSYİH)*100
Deflatör endeksinin belirlenmesinden sonra nominal GSYİH, reel GSYİH’ya aşağıdaki
şekilde dönüştürülebilir.
Reel GSYİH = Nominal GSYİH / GSYİH Deflatörü)*100
Reel ve nominal değerler arasında dönüşüme gidilmesinin nedeni enflasyon olgusudur.
Enflasyon sorununun

olmadığı ekonomilerde nominal değerler üzerinden GSYİH

hesaplamaları gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.
2.5. GSYİH’nın Hesaplanma Yöntemleri
GSYİH’nın hesaplanmasında 3 farklı yöntemden yararlanılmaktadır. Bu hesaplama
yöntemlerine aşağıda maddeler halinde değinilmektedir.
2.5.1. Üretim Yöntemi İle GSYİH Hesabı
Üretim yöntemi ile hesaplamada ekonomide üretimi oluşturan 3 temel sektör olan tarım,
sanayi ve hizmet sektörlerinin üretime konu olan değerleri toplanmaktadır. Tarım sektöründe
belirli bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerleri , sanayi sektöründe bir yıl
içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerleri ve hizmet sektöründe bir yıl içerisinde
üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerleri toplanmakta, elde edilen değere sübvansiyonlar
eklenir ve aracılık hizmet bedelleri düşülürse üretim yöntemi ile GSYİH elde edilmiş
olmaktadır.
Üretim yöntemi ile GSYİH hesaplamasında dikkat edilmesi gereken nokta, üretilen mal ve
hizmetlerin nihai bedellerinin toplamının hesaba katılmasıdır. Üretim aşamalarında oluşan ara
mal değerleri hesaba katılmamaktadır. Bir başka deyişle üretim esnasında elde edilen katma
değerlerin toplamı da nihai mal ve hizmet bedellerinin toplamını vermektedir. Her iki şekilde
de üretim yöntemi ile GSYİH hesabı elde edilir.
2.5.2. Harcama Yöntemi ile GSYİH Hesabı
Bir ekonomide bir yıl içerisinde üretim faktörlerinin yapmış oldukları üretim faaliyetleri
sonucu elde ettikleri gelirin harcanması yoluyla yapılan GSYİH hesabıdır. Bu durumda bir
ekonomide belirli bir dönemde yapılan tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu
harcamaları ve net ihracatın (ithalat-ihracat) toplanması sonucunda harcama yöntemi ile
GSYİH’ya ulaşılmaktadır.
Harcama yöntemi ile GSYİH’nın hesaplanması gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde
oldukça zordur. Bunun nedeni devlet kurumlarının yapmış oldukları harcamaların tesbit
edilmesi kolay iken bireylerin yaptıkları tüketim veya yatrım harcamalarının tesbitinin zor
olmasıdır.
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2.5.3.Gelir Yöntemi İle GSYİH Hesabı
Bir ekonomide belirli bir süre zarfında üretim faktörleri olan emek, sermaye,müteşebbis ve
toprak sahibinin yapmış oldukları üretimin karşılığı olan ücret, faiz, kar ve rant gibi üretim
gelirlerinin toplamından oluşmaktadır.
Uygulamada gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında harcama yöntemindeki gibi bazı
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde gelir
beyanının

gerçekçi

şekilde

yapılmaması

gelir

yöntemi

ile

GSYİH’nın

tesbitini

zorlaştırmaktadır.
Gelir yöntemi ile GSYİH’nın hesaplanmasında dikkate alınacak bir diğer husus transfer
ödemelerinin hesaba katılmamasıdır. Gelir yönteminde, sadece üretim faktörlerinin üretim
faaliyeti sonucunda elde ettikleri gelirler hesaba katılır. Bu bakımdan gelir yöntemi ile
GSYİH’nın hesap edilmesinde elde edilen gelirlere (ücret,faiz,kar,rant) amortismanlar ve
dolaylı vergiler ilave edilmekte transfer harcamaları ise bu genel toplamdan düşülmektedir.
2.6.Akım ve Stok Değişkenler
Akım değişken belirli bir zaman aralığında ölçülebilen değişkenlerdir. Tanımda zaman
aralığından kasıt değişkenlerin haftalık,aylık ya da yıllık olarak ölçülebilmesidir. Bu
bağlamda GSYİH, yatırım harcamaları, devletin yapmış olduğu harcamalar,bireylerin ve tüzel
kişilerin tasarrufları akım değişkenler olarak adlandırılır.
Stok değişken içinde bulunulan an itibari ile ölçülebilen değişkenlerdir. Stok değişkenler
belirli bir dönemden başlayıp son ana kadar oluşan birikimi yansıtmaktadır. Bireylerin sahip
oldukları servetler, ülkelerin borçları stok değişkenlere örnek olarak gösterilebilir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Makro ekonominin çalışma alanı içerisine giren sorunlar nelerdir, sıralayınız.
2. GSYİH ,GSMH ve SMH kavramlarını açıklayarak bu büyüklüklerin hangi
yöntemlerle belirlendiğini değerlendiriniz.
3. GSYİH’nın hesaplanma yöntemleri nelerdir.
4. Reel ve nominal GSYİH arasındaki farklar nelerdir. İktisadi analizlerde reel GSYİH
nın kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.
5. Milli gelir, kişibaşı milli gelir ve harcanabilir gelir kavramlarını açıklayınız.
6. Akım ve stok değişken kavramlarını örnekler yardımıyla açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
İstikrarlı büyümenin önündeki en önemli ekonomik sorunlardan birisini enflasyon
oluşturmaktadır. Bu bölümde enflasyon ile ilgili genel tanımlamalar yapılmakta ve
enflasyonun nedenleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca enflasyon çeşitleri detaylı şekilde
açıklanmakta ve enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Son olarak ise
enflasyonun ölçülmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir.
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1.ENFLASYONUN TANIMI
Enflasyon, kısaca fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artışlar olarak
tanımlanabilir. Fiyatlar genel seviyesinin sürekli artış göstermesi genellikle bir ekonomide
belirli bir sürede mevcut toplam talebin toplam arzı aşması kaynaklıdır. Yukarıda yapılan
tanımda dikkat edilmesi gereken nokta, bir fiyat artışının enflasyon olarak adlandırılabilmesi
için fiyat artışlarının süreklilik arzetmesidir. Belirli dönemlerde oluşan ve süreklilik
arzetmeyen artışlar enflasyon olarak değerlendirilmemektedir. Enflasyon olgusunun
yaşanmasındaki en önemli etken toplam talebin toplam arzı aşmasıdır.
Fiyatlar genel seviyesinde artış olmasının yanısıra
çeşitli nedenlerle fiyat azalışları da görülmektedir.
Böyle bir durumda süreklilik arz eden fiyat azalışları
ise deflasyon olarak tanımlanmaktadır.
Diğer yandan enflasyon ortamının hakim sürdüğü
ekonomide aynı zamanda işsizlik olgusunun da
varolduğu

durum

tanımlanmaktadır.

1970’li

stagfilasyon

olarak

yıllarda

yandan

bir

enflasyon hüküm sürerken diğer yandan işsizliğin başgöstermesi sonucu oluşan kriz ortamı
stagflasyon dönemi olarak adlandırılmaktadır.
Reel ekonomide her mal ve hizmetin fiyatı artmamakta hatta bazı mal ve hizmetlerin fiyatları
artarken diğer baıları artmamakta hatta düşmektedir. Bu bakımdan enflasyon hesaplaması
yaparken piyasadaki genel fiyat düzeyleri dikkate alınmaktadır. Piyasadaki genel fiyat düzeyi
ise bütün mal ve hizmetlerin veya bir çoğunda meydana gelen fiyat hareketlilikleri göz önüne
alınarak belirlenmektedir.
2.ENFLASYONUN NEDENLERİ
Enflasyon tanımlaması yapılırken toplam talep ve toplam arz kavramlarından bahsedilmiştir.
Toplam talpe bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir bedel
karşılığı satın alınmak isteği olarak adlandırılabilir. Toplam arz ise yine bir ekonomide belirli
bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin tamamıdır. Toplam talep ve toplam arz arasındaki
dengenin sağlanması ülke ekonomisinin istikrarlı olması açısından oldukça önemlidir. Çeşitli
nedenlerden dolayı üretim faktörlerinin etkin kullanılamaması toplam talep ve toplam arz
arasındaki dengeyi bozmakta ve bu durumda enflasyon olgusundan söz edilebilmektedir.
Enflasyona neden olan etkenlerin başında toplam talebin toplam arzı aşması fiyatlar genel
seviyesinde artışların görülmesi gelmektedir.diğer yandan toplam talep sabit iken toplam
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arzda meydana gelen azalışlar dolayısıyla da fiyatlar genel seviyesi artmaktadır. Her iki türlü
durumda da enflasyonist baskıdan bahsedilebilir.
Kaynaklarına göre enflasyon talep enflasyonu ve arz enflasyonu olmak üzere ikiye ayrılmakta
ve her iki enflasyon türü de aşağıda açıklanmaktadır.
2.1. Talep Enflasyonu
Talep enflasyonu bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmet miktarının yine
aynı dönemde ortaya çıkan toplam talebi karşılayamaması durumunda ortaya çıkan fiyat
artışlarıdır. Talep enflasyonunun nedenleri arasında devletin para arzını genişletici politikalar
uygulaması, bireylerin daha önceki tasarruflarını bozdurarak piyasaya arz etmeleri, geleceğe
yönelik beklentilerin olumlu olması dolayısıyla bankaların kredi hacimlerini arttırmaları
gösterilebilir. Ayrıca döviz kuru üzerinde uygulanan baskıcı politika ithalat edilen mal ve
hizmetin göreli olarak ucuzlamasına neden olmakta ve enflasyonu tetikleyici etki
yaratmaktadır. Talep enflasyonuna yönelik açıklamalar geometrik olarak aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
Fiyatlar
Genel seviyesi

S
P’

A’

P

A

D’
D
Milli gelir

Y

Y’

Yukarıdaki şekilde dikey eksende fiyatlar genel seviyesi yatay eksende ise milli gelir
gösterilmektedir. Başlangıçta ekonomi P fiyatlar genel seviyesi ve Y milli gelir düzeyinde S
arz eğrisi ve D talep eğrisinin kesiştiği A noktasında dengeye gelmektedir. A noktasında
toplam arz ve toplam talep denkliği mevcuttur. Ekonomi A noktasında dengede iken toplam
arzın değişmediği halde toplam talepte meydana gelen bir artış ekonominin denge seviyesinin
bozulmasına neden olacaktır. toplam talebin artması D denge noktasını yukarıya kaydıracak
ve D’ile gösterilen kesikli doğru halini alacaktır. Toplam arz ise değişmediğinden dolayı S arz
eğrisi eski konumunda kalacaktır. Arzın değişmemesi ve talebin ise artması durumunda yeni
denge A’ noktasında sağlanacaktır. Bu yeni denge noktasında fiyatlar genel seviyesi P
noktasından P’ noktasına hareket edecek, toplam talep artışına bağlı olarak da milli gelirde bir

7 / 19

artış olacak ve milli gelir Y noktasından sağa doğru kayarak Y’ noktasına ulaşacaktır.
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi toplam talepte meydana gelen artış enflasyonist bir
ortam hazırlamaktadır.
2.2.Arz Enflasyonu
Bir ekonomide belirli bir dönemde toplam talepte herhangi bir artış olmazken toplam arzda
meydana gelen azalışlardan dolayı fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi arz enflasyonu olarak
adlandırılmaktadır.
Arz enflasyonuna neden olan etkenlerin başında
hammadde veya ara madde fiyatlarında meydana
gelen artışlar gösterilebilir. Diğer yandan işçilik
maliyetlerinin artması ve üretimde kullanılan enerji
fiyatlarının yükselmesi de arz kaynaklı enflasyona
neden olan etkenler arasındadır.
Arz enflasyonun yukarıda sayılan nedenleri haricinde başka nedenleri de vardır. Bunlardan
birisi tam rekabet piyasası kurallarının işlerliğinin olmamasıdır. Firmaların karları maksimize
etmek amacıyla tekelleşmeleri, bazı sektörlerde devlet kurumları haricinde üretimin özel
sektör firmaları tarafından yapılmasının engellenmesi piyasada monopol etkisi yapmakta ve
fiyatlar monopol gücünü elinde bulunduran firmalar tarafından belirlenmektedir. Piyasada
böyle bir durumun olması arz kaynaklı enflasyonu körüklemektedir. Diğer yandan işgücü
arzında meydana gelen azalma sonucunda işçilik maliyetlerinin artması, reel para biriminin
değer kaybetmesi nedeniyle üretimde kullanılan ithal girdi fiyatlarının yükselmesi arz
enflasyonunun diğer nedenleri arasında gösterilebilir.
Arz enflasyonu ile ilgili olarak anlatılan bilgiler ışığında aşağıdaki şekil yardımıyla arz
enflasyonunu geometrik olarak da açıklamak mümkündür.
S’

Fiyatlar genel
seviyesi

S

A’

P’
P

A

D
M Milli Gelir
Y’

Y
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Yukarıdaki şekilde dikey eksende fiyatlar genel seviyesi P ile yatay eksende ise milli gelir Y
ile gösterilmektedir. Söz konusu ekonomide D toplam talep doğrusu ile S toplam arz doğrusu
A noktasında kesişerek denge milli gelir seviyesini oluşturmaktadır. A noktasında toplam
talep toplam arza denk durumdadır. Toplam talep sabitken savaş veya kıtlık gibi olağandışı
bir durum sonucunda toplam arzın düştüğünü varsaydığımız bir durumda toplam arz eğrisi
sola doğru hareket ederek S’ doğrusunun oluşturduğu konumu alacaktır. Toplam arzın sola
doğru kayması ve toplam talebin eski yerini koruması sonucunda fiyatlar genel seviyesinde
artış olacaktır. fiyatların artma nedeni toplam ardaki azalmaya karşın toplam talepte herhangi
bir zalmanın olmayışıdır. Yeni durumda fiyatlar P seviyesinden P’ seviyesine yükselecektir.
Diğer yandan toplam arzın azalması üretim miktarının azalmasına neden olacak ve milli gelir
seviyesi Y ile gösterilen konumdan Y’ ile gösterilen konuma gerileyecektir.
Bu noktada iktisadi karar birimi olan hükümetler Keynezyen iktisat politikalarını devreye
sokma kararı almaktadırlar. Bilindiği üzere Keynezyen iktisat piyasalara devlet müdahalesi
gerekliliği üzerinde durmaktadır. Piyasada darboğaz oluşması ve üretimde meydana gelen
düşüşlerin önlenmesi ve buna bağlı olarak toplam talebin arttırılması için devlet piyasaya
müdahale etmektedir. Aşağıdaki şekilde arzın kısılmasından dolayı oluşan enflasyonun
genişletici politikalar vasıtasıyla toplam talebi arttırması anlatılmaya çalışılmaktadır.
Fiyatlar genel
seviyesi

S’
S

a A”

P”
P’

A’

P

A

D
Milli Gelir
Y’

Y” Y

Arz kaynaklı enflasyonun grafik yardımı ile açıklandığı bir önceki şekilden yola çıkarak
genişletici maliye politikası uygulaması sonucunda toplam talebin nasıl arttırıldığı yukarıdaki
şekilde anlatılmaya çalışılmaktadır. Bir önceki şekilde A’ noktasında yeni denge sağlanmış ve
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fiyatlar genel seviyesi P’ seviyesine yükselmiştir. Toplam arz miktarının azalması iktisadi
karar birimi olan devleti harekete geçirmektedir. Devlet genişletici para ve maliye politikaları
uygulayarak toplam talebin artmasını ve buna bağlı olarak da toplam arzda belirli bir dönem
sonra yükselme olmasını hedeflemektedir. Toplam arzın azalması sonucunda meydana gelen
arz şokuyla fiyatlar genel seviyesi P den P’ ne çıkarken toplam talebin arttırılması amacıyla
uygulanan genişletici para ve maliye politikaları sonucu talep şoku yaşanmakta ve fiyatlar
tekrardan P’ den P” e yükselmektedir.
Fiyatlarda ortaya çıkan bu artış tüketicilerin gelirlerini koruma altına alma çabalarını
kamçılamakta ücret artışı talepleri olmakta bu durum ise fiyatların tekrar yükselmesi ile
sonuçlanmaktadır. Bütün bu anlatılanlar eşiğinde fiyat artışları süreklilik kazanmakta ve
piyasada enflasyon olgusu yerleşmektedir.
2.3. Beklenen Enflasyon
Beklenen enflasyon, bir ekonomide belirli bir oranda var olan enflasyonun ileriki dönemlerde
de devam edeceği beklentisidir. Beklenen enflasyonun ekonomiye pozitif anlamda katkı
sağlayabileceği ileri sürülmektedir. Şöyle ki üreticiler açısından ele alındığında ileriki
dönemlerde fiyatların yükseleceği beklentisi şimdiden üretim yapıp ileride daha yüksek
fiyattan

satma

doğurmaktadır.
göstermekte

ve

ve
Bu

karı
şekilde

bu

durum

arttırma
toplam

isteğini
arz

istihdama

artış
katkı

yapmaktadır.
Konu tüketiciler açısından ele alındığında ise yine
aynı şekilde ileriki dönemlerde fiyatların artacağı
beklentisi şu anki tüketim harcamalarını arttıracaktır.
Beklenen enflasyon ücretlerin belirlenmesinde de
etkindir. Toplu sözleşme görüşmelerinde beklenen enflasyon oranında ücretlerde artış
yapılması için sendikalar gerekli çabayı sarfetmektedirler. Bu durum geliri artan ücretli
kesimin tüketim harcamalarını arttırması anlamına gelmektedir.
Beklenen enflasyonun pozitif yönlerinin yanısıra negatif yönleri de vardır. İleriki dönemlerde
fiyatların artacağı beklentisi gelirlerini ve karlarını arttırmak isteyen grupların fiyat artışlarına
karşı kendilerini koruma isteği, enflasyonun sürekli hale gelmesine neden olabilmektedir.
3.ENFLASYON ÇEŞİTLERİ
Hızlarına göre enflasyon 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
-

Ilımlı enflasyon

-

Kronik enflasyon
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-

Hiper enflasyon’ dur.

3.1. Ilımlı Enflasyon
Fiyat artışlarının çok düşük seviyelerde olduğu enflasyon türüdür. Sürünen enflasyon veya
sinsi enflasyon olarak da anımaktadır. Ülkelerin ekonomik yapılarına göre farklılık gösteren
ılımlı enflasyon gelişmiş ülkelerde %4 veya dha da altında gelişmekte olan ülkelerde ise %6
civarındadır. Ilımlı enflasyon bireylerin yerli paraya olan güvenlerini sarsmamaktadır. Diğer
yandan beklenen enflasyon başlığı altında değinildiği üzere ılımlı enflasyonun ekonomiye
pozitif katkı sağladığı da bazı ekonomistler tarafından savunulmaktadır.
3.2. Kronik Enflasyon
Kronik enflasyon yıllık enflasyon oranının iki hatta üç haneli rakamlara ulaştığı enflasyon
türüdür. Aşırı enflasyon veya dörtnala enflasyon olarak da adlandırılmaktadır. Kronik
enflasyon dönemlerinde mal ve hizmet fiyatları her ay artış göstermekte ve artış oranları %1015 düzeylerinde seyretmektedir. Kronik enflasyonun yaşandığı ekonomilerde yerli paraya
olan güven azalmakta yerli para tasarruf aracı olmaktan çıkmaktadır. Böyle bir ortamda
tasarruf sahipleri paraarının değerini koruyabilmek için ellerinde döviz bulundurma yoluna
gitmekte veya tasarruflarını gayri menkule yatırma şeklinde koruma altına almayı tercih
etmektedirler. Diğer yandan kronik enflasyon dönemlerinde müteşebbislerin yatırım iştahı
kırılmakta ve bu durum ekonomik büyüme ve kalkınmanın yara almasına neden olmaktadır.
2000’li yılların başına kadar Türkiye kronik enflasyon ile mücadele eden ülkeler arasındaki
yerini almıştır.
3.3. Hiper Enflasyon
Hiper enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının birkaç günde iki veya 3 katına çıktığı bir
enflasyon türüdür. Bu enflasyon türünün yaşandığı ekonomilerde bireyler satın aldıkları bir
malı bir sonraki gün hatta aynı gün içerisinde aynı fiyata alamamaktadırlar. Hiperenflasyona
neden olan etkenlerin başında devletlerin para basma yoluyla para arzını arttırmaları
gelmektedir.
Hiper enflasyon dönemlerinde enflasyon oranı yıllık %1000 hatta daha fazla oranlara
çıkmaktadır. Diğer yandan hiper enflasyonun yaşandığı ülkelerde yerel para yerini altın,döviz
veya trampa gibi değişim araçlarına bırakmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında
Almanya’nın yaşamış olduğu enflasyon türü buna en güzel örnektir. Bu dönemde Almanya’da
ekmek fiyatları çok kısa bir sürede 1000 Mark dolaylarına yükselmiştir.
4.ENFLASYONUN ETKİLERİ
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Enflasyon toplum ve ülke ekonomisi üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler gelir ve
servet dağılımı üzerindeki etkiler, ödemeler dengesi ve kaynak dağılımı üzerindeki etkiler ve
tasarruf ve yatırımlar üzerindeki etkiler olarak sıralanabilir.
4.1. Gelir ve Servet Dağılımı Üzerindeki Etkileri
Enflasyon gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliği arttırmaktadır. Toplumu oluşturan
kesimlerin tamamı gelirlerinienflasyona karşı koruyamamaktadırlar. Memur ve işçilerin
gelirlerin enflasyon oranında artması durumunda söz konusu kesim eski satın alma güçlerini
koruyacak ve enflasyondan etkilenmeyeceklerdir. fakat memur ve işçi kesimi altı aylık
dönemlerde ücret zammı aldıklarından bu kişilerin gelirleri enflasyon karşısında erimektedir.
Toplumu oluşturan diğer bir kesim olan serbest meslek ve işveren kesimi ise gelirlerini
enflasyona karşı koruyabilme avantajına sahiptirler. Bu bakımdan enflasyonun hüküm
sürdüğü ekonomilerde gelir ve servet sabit gelirli memur ve işçi kesiminden serbest meslek
mensubu ve işveren kesimine doğru aktarılmaktadır. Enflasyon dönemlerinde gelrini
enflasyona karşı koruma altına alan serbest meslek mensubu ve işverenlerin eonomik refah
seviyeleri artarken sabit gelirli kesimin geliri erezyona uğramaktadır. Diğer bir ifade ile
toplumun bir kesimi zenginleşirken geri kalan kısmı fakirleşmektedir. Bu durum gelir
dağılımındaki adaletin bozulmasına, toplumda ekonomik ve sosyal sorunların oluşmasına
ortam hazırlamaktadır.
Toplumda ekonomik ve sosyal sorunların oluşmasına neden olan bir diğer faktör ise
vergilerdir. Özellikle enflasyon dönemlerinde alınan vergiler bireyleri gelirlerine göre
sınıflandırmamakta ve adaletsizliğin artmasına neden olmaktadır.
Enflasyon dönemlerinde borç ve alacak ilişkileri de sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.
Enflasyon ortamında yerli para ile borç almak kazançlı bir durum iken borç vermek ise
kayıplı bir durumdur. Borç veren alacağının vadesi geldiğinde elde ettiği para ile borç
vrmeden önceki satın alma gücüne erişemeyecektir. Böyle bir durumda alacaklının satınalma
gücünü korumak amacıyla dolar,euro gibi yabancı paraya yönelmesi piyasada yerli paradan
kaçılmasına ve dolarizasyona neden olacaktır.
4.2. Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkisi
Enflasyonun gözlendiği ekonomilerde ülke içerisinde üretilen malların fiyatları artmaktadır.
Böyle bir durumda dış ülkelerde üretilen malların fiyatları görece olarak ucuzlamaktadır. Bu
sebeple enflasyonun hüküm sürdüğü ekonomilerde ithalat artmakta ve buna bağlı olarak
ihracat azalmaktadır. İthalat artışının kota veya gümrük vergileri aracılığı ile engellenmeye
çalışılması ise başarılı sonuçlar doğurmamaktadır.
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Artan ihracat ve azalan ithalat ödemeler dengesini bozmaktadır. İhracat ve ithalat arasındaki
negatiffark dış ticaret açığını da arttırmakta ve ülkeden dış ülkelere doğru bir kaynak
transferinin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.
Ucuz ithalat iç üretimde azalmaya neden olmakta ve bunun sonucunda işsizlik sorunu ortaya
çıkmaktadır. Diğer yandan ucuz ithalat dolayısıyla kaynaklar verimli üretim alanlarından
uzaklaşmakta ve rekabetin olmadığı, düşük verimliliğin hakim olduğu alanlara kaymaktadır.
İthalatın azaltılmasına yönelik olarak geliştirilen devalüasyon politikaları yurtiçinde ithal
hammadde ve aramalı kullanan yerli firmaları ekonomik anlamda sıkıntıya sokmaktadır.
4.3. Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi
Enflasyon dönemlerinde düşük ve orta gelirli bireylerin yapmış oldukları tasarruflardan gelir
elde edebilmeleri için faiz oranlarının enflasyon oranının üstünde olması gerekmektedir.
Enflasyonun olduğu bir ekonomide reel faiz etkili olmaktadır. Reel faiz, nominal faizden
enflasyon oranının düşülmesi sonucunda elde edilmektedir. Şöyle ki nomial faizin %10
olduğu bir ekonomide enflasyon oranı %8 seviyesinde ise tasarruf sahibinin dönem
sonundaelde edeceği faiz oranı reel olarak %2 dir. Nominal faizin %8’lik kısmı enflasyon
tarafından eritilmiştir. Bu bakımdan reel faiz oranları enflasyon oranının altında kalırsa
bankaya yatırılarak tasarruf edilmek istenen para negatif faiz geliri elde etmiş olacaktır.
negatif getiri ortamında özellikle düşük ve orta gelirli bireyler tasarruf etmek yerine tüketime
yönelirler ve bu durumda tüketim harcamaları artış gösterir.
Yüksek gelir grubu ise enflasyon dönemlerinde tasarruf eğilimlerini arttırmakta ve bu durum
bu kesimin gelirini yükseltmektedir. Ne var ki gelir artışı verimli yatırımlara yönelmemekte
altın,döviz ve gayrimenkul gibi etkin olmayan alanlara akmaktadır. Yüksek gelir grubunun
artan geliri verimli üretim alanlarına kanalize edilemediğinden toplam arz artışı
sağlanamamakta ve bunun sonucunda ise enflasyon daha da ivme kazanmaktadır.
5.Enflasyon Oranının Hesaplanması
Enflasyon oranı hesaplamalarında genelde iki yöntemden yararlanılmaktadır. Bunlardan ilki
TÜFE yani tüketici fiyat endeksi diğeri ise GSYİH deflatörüdür. Nu hesaplama yöntemlerine
aşağıda detaylı olarak değinilmektedir.
5.1. TÜFE ile Enflasyon Hesabı
TÜFE ile yıllık olarak 2012 yılına ait enflasyon oranı aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmaktadır.
Enflayon Oranı = (2012 yılı TÜFE endeksi – 2011 yılı TÜFE endeksi) * 100
2011 yılı TÜFE endeksi
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= 2012 yılı TÜFE endeksi (207) – 2011 yılı TÜFE endeksi (190) *100
2011 yılı TÜFE endeksi (190)
=

(207-190) *100
190

=

8.97

Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin 1012 yılı enflasyon oranı 8.97 olarak hesaplanmaktadır.
TÜFE fiyat endeksine Türkiye İstatistik Kurumunun internet sayfasından ulaşılmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak 10.000 TL tasarruf eden bir kişinin 2012 yılı sonunda
parasının 8.97 enflasyon oranı kadar yani 897 TL’lik kısmının eridiği anlaşılmaktadır.
Enflasyon oranı TÜFE ile aylık olarak da hesaplanmaktadır. Böyle bir durumda yapılması
gereken hangi ayın enflasyon oranı hesaplanmak isteniyorsa yukarıdaki förmülde yıllık TÜFE
endeksi yerine aylık endeksin kullanılması gerekmektedir.
5.2. GSYİH Deflatörü ile Enflasyon Hesabı
2012 yılına ait enflasyon oranının GSYİH deflatörü yardımı ile hesaplanmasında aşağıdaki
formülden yararlanılmaktadır.
2012 yılı enflasyon oranı = (2012 yılı GSYİH Deflatörü – 2011 yılı GSYİH Deflatörü) *100
2011 yılı GSYİH Deflatörü
= (1203-1126) * 100
1126
= 6,83
Ders notlarının birinci bölümünde GSYİH deflatörünün nasıl hesaplandığı anlatıldığından
burada tekrar değinilmemektedir.
GSYİH deflatörü yardımı ile yapılan hesaplamada enflasyon oranı yıllık olarak 6.83
çıkmaktadır. Görüldüğü üzere TÜFE ile GSYİH arasında enflasyon oran farkı bulunmaktadır.
Bunun nedenleri ise aşağıda açıklanmaktadır.
TÜFE sadece şehirlerde oturan tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarını
hesaba katarken GSYİH deflatörü bir ekonomide bir yıllık bir süre zarfında üretilen bütün mal
hizmetlerin bedellerini hesaplamaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde köylerde oturan
tüketicilerin yapmış oldukları mal ve hizmet alımları TÜFE’ ye dahil edilmemektedir.
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TÜFE hesaplamalarında ithal edilen ve dışarıda üretilen mal ve hizmetler de endekse dahil
edilmektedir. GSYİH deflatöründe ise sadece yurtiçinde üretilen mal fiyatlarını hesaplamaya
dahil etmektedir.
Son olarak TÜFE hesaplamalarında belirli bir mal sepeti oluşturulmakta ve bu sepet içerisine
giren mallar zaman içerisinde değiştirilmez. Diğer yandan GSYİH deflatörü içine giren mallar
değişkenlik özelliğine sahiptir. Sepetteki mallar ve miktarları zaman içerisinde değişkenlik
göstermektedir.
Bu bakımdan değerlendirildiğinde TÜFE ile yapılan hesaplamalarda enflasyon oranının
GSYİH deflatörü aracılığı ile yapılan enflasyon oranından yüksek çıkması beklenir.
6. Enflasyon ile Mücadele
Enflasyonla mücadele politikaları toplam talebin kısılması veya toplam arzın arttırılması
konuları üzerinde durmaktadır. Toplam arzın azaldığı bir ekonomide eğer fiyatlar artıyorsa
böyle bir durumda stagflasyondan söz edilmekte, ve toplam arzın arttırılması gerekliliği ön
plana çıkmaktadır. Uygulanacak bu politika sayesinde arz ve talep edilen mal miktarı dengesi
sağlanacak diğer yandan ise fiyat artışları durdurulacaktır.
Vergi oranlarının düşürülmesi toplam arzı arttıracak politikarın başında gelmektedir. Vergi
oranlarının yüksek olduğu ekonomilerde üretim isteği kırılmakta tasarruf miktarı azalmakta
ve sonuç olarak yatırımlar sekteye uğramaktadır. Toplam talep toplam arz arasındaki denge
arz aleyhine bozulacak ve enflasyon oluşacaktır. Diğer yandan Laffer’e göre yüksek vergi
oranları her durumda yüksek vergi geliri anlamına gelmemektedir. Aşağıdaki şekilde yüksek
vergi oranı uygulanması ile vergi gelirleri arasındaki ters orantı gösterilmektedir.
Vergi Oranı

v

A

Vergi Geliri
y

Laffer tarafından geliştirilen bu grafikte vergi oranı v noktasına kadar arttığında vergi gelirleri
artmaktadır. Vergi oranı v noktasına ulaştığında devletin elde edeceği vergi geliri miktarı y
noktasında maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Böyle bir durumda vergi oranları v noktasının
üzerine çıkarıldığında vergi gelirleri dramatik bir şekilde azalmaktadır. Vergi oranında artış
15 / 19

üretimin azalmasına, kaynakların verimli olmayan alanlara kaymasına veya gayri ahlaki
davranılarak vergi kaçırma teşebbüsüne ortam hazırlamaktadır.
Vergi oranlarının düşürülmesi toplam arzı arttıracak etkiler yaratmaktadır. Böyle bir durumda
toplam arz eğrisi sağa doğru kaymakta, fiyatlar genel seviyesi ise düşmektedir.
Fiyatlar Genel
Seviyesi

AS

P

AS’
A

P’

A’
AD
Milli Gelir
Y Y Y’

Vergi oranlarının düşürülmesi sonucunda üretim artışı yukarıdaki grafikte gösterilmektedir.
Başlangıçta toplam talep toplam arz dengesi A noktasında sağlanırken vergi oranlarının
azaltılması üretimi teşvik etmekte ve daha fazla mal üretilmesi toplam arz eğrisini sağa doğru
kaydırmaktadır. AS toplam arz eğrisi AS’ olarak sağa kaymakta fiyatlar genel seviyesi ise P
noktasından P’ noktasına gerilemektedir. Toplam arzda artışın sağlanması enflasyonu
önlemekte bunun yanında ekonomik canlanmayı da beraberinde getirmektedir. Üretim artışı
istihdam artışını sağlamakta, yeni istihdam alanlarının oluşması ise milli geliri arttırmaktadır.
Nihayet yukarıdaki şekilde vergi oranlarının azaltılması sonucunda toplam arz artmış ve bu
sayede milli gelir eski seviyesi olan Y noktasından Y’ noktasına doğru kaymıştır.
Enflasyonla mücadelede toplam arzın arttırılması yanında toplam talebi kısıcı politikalar da
uygulanmaktadır. Bunlardan ilki toplam talebin kısılmasına yönelik para arzının
azaltılmasıdır. Merkez Bankası piyasaya sürdüğü para miktarını azaltarak toplam talebi baskı
altına almakta ve enflasyonu bu şekilde dizginlemeye çalışmaktadır.
Toplam talebi kısıcı diğer bir önlem ise kanuni karşılık oranlarının yükseltilmesidir. Bankalar,
tasarruf sahiplerinden mevduat olarak topladıkları paraların bir kısmını güvence olması
maksadıyla Merkez Bankası’na yatırmaktadırlar. Merkez Bankası’na yatırılan bu kısma
kanuni karşılık veya zorunlu karşılıklar denilmektedir. Bankaların ayırmak zorunda oldukları
kanuni karşılık oranlarının yükseltilmesi, bankaların kredi olarak kullandıracakları para
miktarının azalmasına neden olmaktadır. Böylelikle piyasaya kredi olarak sürülecek para arzı
azalmakta ve toplam talep de buna bağlı olarak düşüş sergilemektedir.
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Merkez Bankası tarafından uygulanan açık piyasa işlemleri vasıtasıyla da toplam
kısılmaktadır. Merkez Bankası piyasaya bono ve tahvil gibi menkul değerler ihraç ederek
piyasadaki para arzını kısar. Bu şekilde piyasada tedavülde bulunan para miktarının azalması
da toplam talebin artışını frenlemektedir.
Merkez Bankaları tarafından uygulanan ve yukarıda saydığımız politikaların tamamı toplam
talebin arttırılmak istenmesi durumunda da tersi şekilde uygulanmaktadır.
Enflasyonun hiperenflasyon şeklinde yaşandığı ekonomilerde enflasyonu düşürmeye yönelik
uygulanan sıkı para ve maliye politikalarına ek olarak fiyat ve ücret artışlarının önlenmesine
yönelik uygulamalara da başvurulmaktadır. Belirli mallarda yaşanan fiyat artışları devlet
otoritesi tarafından alınan önlemler vasıtasıyla durdurulabilir. Fakat ileriki dönemlerde, fiyatı
yükselen mal sayısında meydana gelen artış denetimin aksamasına veya denetim
maliyetlerinin yükselmesine sebebiyet vermektedir.
Ücret artışlarının denetim altına alınması, verimlilik ve ücret artışları arasında bağ
kurulmasını gerektirmektedir. Verimlilik oranında ücret artışına izin verilmesi fiyatlarda
meydana gelen yükselişleri engelleyecektir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.Enflasyonu tanımlayarak nedenlerine göre enflasyon çeşitlerini açıklayınız.
2.Stagflasyon ve deflasyon kavramlarını tanımlayınız.
3.Enflasyonun

ölçülmesinde

kullanılan

yöntemler

nelerdir.

Örnek

yardımıyla

açıklayınız.Yöntemler arasındaki farklılıkları belirtiniz.Türkiye’de enflasyon hangi yöntemle
hesaplanmaktadır. Nedenleri ile belirtiniz.
4.TÜFE ve GSYİH Deflatörü kavramlarını tanımlayınız . bu kavramlar arasındaki farklılıkları
açıklayınız.
5. Enflasyonun etkileri nelerdir. Maddeler halinde sıraayarak açıklayınız.
6. Enflayonla mücadelede kullanılan yöntemler nelerdir. Açıklayınız.
7.Talep enflasyonu ve arz enflasyonu kavramlarını açıklayınız. Talep ve arz enflasyonunun
gelişimini şekil yardımıyla açıklayınız.
8.Laffer eğrisi nedir? . Şekil yardımıyla açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve kalkınma süreçlerini belirleyen etkenlerden biri de
istihdamdır. İstihdam oranı ülke ekonomileri açısından hem üretim miktarının hem de milli
gelirin artması bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca toplumsal huzurun sağlanmsı
ve bireysel tatminin sürdürülmesi için de istihdam önemli bir ekonomik olgudur.
Bu bölümde istihdam ve buna bağlı olarak işsizlik kavramları üzerinde durulmakta ve başlıca
işsizlik

çeşitleri

açıklanmaktadır.

Ayrıca

işsizlik

ve

enflasyon

arasındaki

ilişki

değerlendirilmekte işsizlik ve büyüme arasındaki bağlantı irdelenmeye çalışılmıştır. Son
olarak para kavramı üzerinde durulmuş paranın özellikleri, fonksiyonları ve çeşitleri detaylı
olarak anlatılmıştır.
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1.İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
1.1. İstihdam Kavramı
İktisat biliminin oluşmasına temel oluşturan sorunların başında kaynakların kısıtlı olması
gelmektedir. Üretim faktörlerinin (emek,sermaye,müteşebbis,toprak) tamamının israf
edilmeden üretimde kullanılması çabası iktisadın temelini oluşturmaktadır. Makro anlamda
bakıldığında üretim faktörlerinin tamamının üretime koşulması tam istihdam veya tam
kullanım olarak tanımlanırken mikro anlamda ise üretim faktörlerinden sadece biri olan
emeğin tam kapasite ile üretimde kullanılması tam istihdam olarak adlandırılır.
Diğer yandan makro anlamda üretim faktörlerinin tamamı üretime dahil edilemiyorsa bu
durum eksik istihdam olarak adlandırılmaktadır. Mikro anlamda baktığımızda ise eksik
istihdam kavramını emek faktörlerinin tam olarak
üretime dahil edilememesi şeklinde açıklamamız
mümkündür.
Emek faktörü diğer faktörlerden bazı yönleriyle
farklılık göstermektedir. İşgücünü temsil eden emek
kullanılmadığı

zaman

ileriki

dönemler

için

biriktirilmemekte ve sonraki dönemlerde üretime
dahil edilmemektedir. Bu durum emek israfının
telafi edilemeyeceği anlamına gelir.
Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal anlamda gelişmesi ve kalkınması üzerinde istihdamın
önemli bir rolü vardır. Üretim faktörlerinin eksiksik bir şekilde üretime koşulması bu
bakımdan önemlidir. Emek faktörünün tam kullanımı ülke ekonomisine katkısı yanında aynı
zamanda bireye psikolojik ve sosyal katkıyı da beraberinde getirmektedir. Bir ekonomide
emek faktörünün israf edilmesi psikolojik ve sosyal sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.
İşsi kalan birey kendine olan özgüvenini yitirmekte ve toplumda kendisine yer
edinememektedir. Ayrıca istihdam edilmeyen nüfusun büyüklüğü ülke ekonomisinin
geleceğini de tehdit etmektedir.
Tam istihdam ile ilgili olarak yukarıda yapılan anlatımlar teorik olarak doğru olmakla birlikte
pratik bakımdan işlerliği olmayan açıklamalardır. Şöyle ki emek faktörünün tamamının
üretime katılması bazı nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. Örneğin şehir değiştiren,
meslek değiştiren veya işinden memnun olmayıp yeni iş arayanların olması gibi sebeplerden
dolayı bir işsizlik oluşması kaçınılmazdır. Bunun haricinde tam istihdam her zaman en iyi
durum olaraak nitelendirilemez. Emeğin tamamının istihdam edilmesi yeni iş kollarının
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gelişmesine, yeni sektörlerin varolmasına ve yeni meslek kollarının ortaya çıkmasına engel
teşkil etmektedir. Bu bakımdan %2-3 arasındaki işsizlik normal karşılaşılan bir durum
olmaktadır. Bu değerlendirme ışığında tam istihdamı %2-3 işsizlik oranının hakim olduğu
durum olarak nitelemek mümkündür. Ülkelerin ekonomi yönetimleri tam istihdam seviyesine
ulaşmayı ekonomi politikası olarak benimsemektedirler. Eksik istihdam durumunun negatif
etkileri olduğu gibi tam istihdam durumunun da hem ekonomik hem de toplumsal anlamda
pozitif etkileri vardır. Tam istihdam dolayısıyla gelir dağılımı düzelmekte, toplumsal
huzursuzluklar giderilmektedir.
İşsizlik ile ilgili açıklamalara geçmeden önce istihdam ve işsizlik ile ilgili bazı kavramlarının
tanımlanmasında fayda olacaktır.
Aktif nüfus, bir ülkedeki 15-64 yaş arasında kalan nüfustur. Aktif nüfus genellikle ülke
nüfusunun %30-60’ını oluşturmaktadır.
İşgücü, aktif nüfustan çalışma isteği olmayanlarla akli ve bedeni durumları çalışmaya elverişli
olmayan nüfusun çıkarılması sonucu kalan kesimdir. Aktif nüfus bir nevi işgücünü gösterse
de akli ve bedeni engelleri olan bireyler ve sermaye sahibi veya müteşebbis olan bireylerin
kendi istekleri ile çalışmak istememeleri işgücünü aktif nüfustan ayırmaktadır. Bir başka ifade
ile işgücünü, ülke nüfusunun üretim gücüne sahip olan kesimi olarak tanımlamak
mümkündür.
İstihdam hacmi, işgücünün bir kısmı kendine ait bir iş bulup çalıştığı halde bir kısmı ise iş
bulamamakta ve çalışmamaktadır. İşgücünün çalışan kısmının toplam işgücüne oranına
istihdam hacmi denir.
İstihdam Hacmi = Çalışanların Toplamı / Toplam İşgücü
olarak ifade edilmektedir.
İşgücüne Katılma Oranı = Toplam İşgücü / Aktif Nüfus
olarak ifade edilmektedir.
Aktif Nüfus Oranı = Aktif Nüfus Toplamı / Toplam Nüfus
olarak ifade edilmektedir.
1.2. İşsizlik Kavramı
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre işsizlik, çalışma güç ve isteği olduğu halde cari ücret
seviyesinden iş bulunamaması durumudur. Eğer işgücü istihdam hacminden daha büyük ise
bu durumda işsizlik ortaya çıkmaktadır.
İşsiz, çalışma isteği ve gücü olduğu halde cari ücret seviyesinden iş bulamayan kişi olarak
tanımlanmaktadır. Tanımda cari ücret seviyesinden iş bulamayan kimse ibaresinin
kullanılması aşırı ücret talep ettiğinden dolayı iş bulamayan kimseleri işsiz olarak
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tanımlayamayacağımızı açıklamaktadır. Aynı şekilde çalışma gücü olmadığı için iş sahibi
olmayan kimseler de işsiz sınıfına girmemektedirler.
İşsizlik Oranı = (İşsiz Sayısı / İşgücü ) *100
olarak ifade edilmektedir.
Daha önce de belirtildiği üzere bir ülkede
işgücünün

tamamının

istihdam

edilmesi

mümkün olmamaktadır. Özellikle gelişmiş
ülkelerde

%3

oranında,

gelişmekte

olan

ülkelerde ise %6 oranında işsizlik söz konusu
olabilmektedir. Hangi ekonomik tedbir alınırsa
alınsın ülkede %3-6 arasında işsizlik olması durumuna doğal işsizlik denmektedir.
Tablo-1

İşgücü (Bin)

İstihdam
edilenler (Bin)

İstihdam
oranı (%)

İşgücüne
katılım
oranı (%)

İşsiz (Bin)

İşsizlik
oranı (%)

2009

24.748

21.277

41,2

47,9

3.471

14

2010

25.641

22.594

43

48,8

3.046

11,9

2011

26.725

24.110

45

49,9

2.615

9,8

2012

27.339

24.821

45,4

50

2.518

9,2

Yıllar

Kaynak:TUİK
Yukarıdaki tabloda 2009-2012 yılları arasında Türkiye’nin istihdam verilerine ilişkin bilgiler
gösterilmektedir. Tablodan görüldüğü üzere istihdam oranı, 2009-2012 yılları arasında artış
gösterirken aynı yıllarda işsizlik oranında da azalış vardır. Diğer yandan işgücü ise yaklaşık
2.5 milyon kişi artmıştır.
1.3.İşsizlik Çeşitleri
İşsizlik çeşitlerini yapısal işsizlik, gizli işsizlik, friksiyonel işsizlik, konjonktürel işsizlik ve
mevsimlik işsizlik olmak üzere 5 e ayırmak mümkündür.
1.3.1. Yapısal İşsizlik
Zamanla üretim yapısında veya üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler dolayısıyla
çalışanların yeni yapı ve teknolojiye ayak uyduramaması dolayısıyla işlerini kaybetmeleri
sonucunda oluşan işsizlik türüdür. Daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülür.
Üretim teknolojisindeki gelişmeler hem tarım sektöründe hem de sanayi sektöründe
çalışanların yeni üretim yöntemlerine adapte olmalarını zorlaştırmaktadır. Diğer yandan
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rekabet gücünün arttırılması ve uluslarası piyasalara entegre olunması açısından da yeni
teknolojilerin kullanımı ve üretimde emek yoğun konumdan sermaye yoğun konuma
geçilmesini zorunlu kılmaktadır.
Tüketim tercihlerinin değişmesi de yapısal işsizliğe neden olan faktörlerdendir. Fabrikasyon
ürünlerin tüketiciler tarafından daha yoğun şekilde talep edilmesi özellikle el sanatları ve
zanaat ile geçimlerini sağlayan kesimin zaman içerisinde işlerini kaybetmelerine neden
olmaktadır.
Yapısal işsizlik sorunu yaşayan bireylerin üretim teknolojilerinde meydana gelen değişime
uyum sağlamaları veya yeni üretim teknolojilerini kullanma kabiliyeti kazanmaları uzun bir
zaman almaktadır. Bu bakımdan yapısal işsizlik durumundan çıkılıp iş bulunması uzun zaman
almaktadır.
1.3.2. Gizli İşsizlik
Kendine ait bir iş olup çalıştığı halde üretimde herhangi bir artı değeri olmayan bir başka
ifade ile marjinal verimi sıfır olanların oluşturduğu işsizlik türüdür. Böyle bir ekonomide gizli
işsizlerin işlerini kaybetmeleri toplam üretimi azaltmayacaktır.. Özellikle popilist politikaların
yaygın olarak uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen çalışanların bir kısmı gizli işsizliği oluşturmaktadır. Diğer yandan tarım kesiminde
çalışan nüfusun da verimlilikden yoksun olan kesimi gizli işsizler olarak tanımlanabilir.
1.3.3.Friksiyonel İşsizlik
Çalışanların daha iyi çalışma ve hayat şartları nedeniyle mevcut işlerini bırakıp yeni iş aramak
için geçirdikleri süre zarfında işsiz kalmaları friksiyonel işsizlik olarak tanımlanmaktadır.
Ayrıca işgücüne yeni katılıp iş arama sürecinde olan gençlerin içinde bulundukları durum da
friksiyonel işsizlik tanımına girmektedir.
Tanımdan anlaşıldığı üzere toplam emek arzı ile toplam emek talebi eşit olsa da işsizlikten
söz etmek mümkündür. Bu bakımdan friksiyonel işsizlik oranının %1-4 arasında olması
normal karşılanmaktadır.
Friksiyonel işsizliğin azaltılması veya işsiz olarak geçirilen zamanın en aza indirilmesi iş
arayanlar ile işgücü talep edenler arasında bilgi ağının güçlü olmasına bağlıdır. İki grup
aarsında iyi bir bilgi akışının sağlanması emek faktörünün israfını ez aza indirmektedir. Bu
bakımdan gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde iş ve işçi bulma kurumlarının
sayısının ve etkinliğinin arttırılması önem arzetmektedir.
Bir ekonomide friksiyonel işsizler ile yapısal işsizlerin toplamı doğal işsizlik haddini
oluşturmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere doğal işsizlik haddinin ortadan kaldırılması
mümkün değildir.
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İşsizlik haddinin doğal işsizlik haddinden küçük olması, enflasyonu hızlandırıcı etki
yapmaktadır.bunun nedeni işçi ücretlerinin yükselmesi ve bunun da tüketimi hızlandırarak
fiyatlar genel seviyesini yükseltmesidir. Eğer işsizlik haddi doğal işsizlik haddine eşit ise
ücret düzeyleri sabi kalacak, fiyatlar genel seviyesi yükselmeyecek ve sonuçta enflasyonda da
bir artış olmayacaktır.
1.3.4.Konjonktürel İşsizlik
Bir ülke ekonomisinin sürekli büyüme ve gelişme trendinde olması söz konusu değildir.
Üretim miktarı sürekli aynı kalmamakta belirli periyotlarda artış veya azalışlar
sergilemektedir. Ekonominin herbir gelişme ve daralma evresi arasındaki dönem konjonktür
devresi olarak adlandırılır. Üretim ve milli gelirin azalma dönemlerinde ortaya çıkan işsizlik
türü ise konjonktürel işsizlik olarak tanımlanır.
Konjonktür evresinin daralma döneminde toplam talebin azalması üretim miktarının
düşmesine ve bu durum da işsizlik olgusunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
Daralma dönemlerinde toplam arz toplam talebi aşmakta üretilen mal ve hizmet alıcı
bulamamaktadır. Bu durumda stok birikmeleri ortaya çıkacak ve girişimcilerin yatırım yapma
iştahı azalacaktır. Azalan yatırımlar ise üretim seviyesini ve buna bağlı olarak istihdam
seviyesini azaltır. Konjonktürel işsizlik geçici bir durumdur ve toplam talebi arttırıcı ve
büyümeye katkı sağlayıcı devlet müdahaleleri ile ortadan kaldırılabilmektedir.
1.3.5.Mevsimlik İşsizlik
Bir ülkede belirli dönemlerde ve belirli bölgelerde emek talebinin artması ve diğer
dönemlerde emek talebinin azalması dolayısıyla ortaya çıkan işsizlik türü mevsimlik işsizlik
olarak adlandırılmaktadır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde özellikle turizm, inşaat ve
tarıma dayalı sektörlerde mevsimlik işsizlikden söz etmek mümkündür.
Bir başka açıdan değerlendirildiğinde üretim teknoloji ve yöntemlerinin gelişmesi turizm
haricinde diğer sektörler olan inşaat ve tarımın kış aylarında da çalışmaya imkan sağlaması
mevsimlik işsizliğin eskisi kadar yaygın olmadığını göstermektedir. İnşaat sektöründe kış
aylarında çalışma imkanını arttıran yeni teknikler ve tarımda seracılığın gelişmesi bu sektörde
çalışanların yılın 12 ayı istihdam edilmelerine kolaylık sağlamaktadır. Diğer yandan turizm
sektöründe kış turizminin gelişmesine yönelik atılan adımlar da turizm sektöründe çalışanların
hem kış hem de yaz aylarında istihdamını kolaylaştırmaktadır.
1.4. İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişki : Phillips Eğrisi
Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak ortaya koyan yaklaşımlardan birisi
Phillips Eğrisi dir. Phillips eğrisine göre enflasyon ile işsizlik arasında ters orantı vardır.
İşsizlik oranının yükseldiği dönemlerde enflasyon azalmakta, işsizlik oranının azaldığı
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dönemlerde ise enflasyon oranı artmaktadır. Phillips eğrisi 1958 yılında A.W.Phillips adında
bir iktisatçı tarafından geliştirilmiştir. Phillips 1861-1957 yılları arasında İngiltere
ekonomisinde işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkileri incelemiş ve bu ikili arasındaki ilişkiyi
Phillips eğrisi aracılığı ile açıklamaya çalışmıştır.
Şekil-1
Enflasyon Oranı

5
3

3

a1
a2
b
2,5 3,5

İşsizlik Oranı
PE

Yukarıdaki şekilde yatay eksende işsizlik oranı ve dikey eksende ise enflasyon oranı
gösterilmektedir. PE eğrisi ise Phillips eğrisini temsil etmektedir. Enflasyon oranının %3
olduğu bir ekonomide işsizlik oranı ise %3,5 olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu ekonomide
işsizlik oranının düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sonucunda istihdamın
artırılması aynı şekilde enflasyon oranını da %3 düzeyinden %5 düzeyine çıkarmaktadır.
İşsizlik tanımlarının yapıldığı kısımda doğal işsizlik oranından bahsedilmiş ve burada
gelişmekte olan ülkelerde %6 ve gelişmiş ülkelerde ise %3 düzeylerinde doğal işsizlik
seviyelerinin normal olarak karşılanabileceği vurgulanmıştır. Şekilde b noktası enflasyon
oranının sıfır olduğu ve işsizlik oranının ise %3-6 aralığına geldiği noktadır.
Yukarıdaki şekilden anlaşılacağı üzere enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında ters bir ilişki
vardır. Bir başka tanıma göre enflasyon, işsizlik oranının azalan fonksiyonudur. İşsizlik
arttığında enflasyon azalırken işsizlik azaldığında ise enflasyon artmaktadır.
Phillips eğrisi ile ilgili olarak değinilmesi gereken diğer bir nokta ise eğrinin kısa dönemi
temsil ettiği gerçeğidir. Kısa dönem Phillips eğrisi enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi
temsil ettiğinden stagflasyon dönemini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Monetarist makro
okul tarafından geliştirilen Uzun dönem Phillips eğrisi yukarıdaki şekilden biraz farklılık
göstermekte olup bu konuya ileriki bölümlerde tekrar değinilecektir.
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1.5.İşsizlik ve Büyüme Arasındak İlişki :Okun Kanunu
Okun kanunu konjonktürel dalgalanmaların daralma dönemlerinde GSYİH açığı ile işsizlik
oranı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Okun kanunu iki şekilde açıklanmaktadır. Bunlardan
ilki GSYİH’ da meydana gelen %3 lük bir azalmanın işsizlik oranını %1 arttırdığını ifade
etmektedir. Tam istihdam denge seviyesinin hakim olduğu bir ekonomide elde edilen GSYİH
potansiyel GSYİH olarak adlandırılır. Ekonominin tam istihdam seviyesinde olmadığı
durumda ise elde edilen hasıla cari GSYİH olarak ifade edilmektedir. Böyle bir durumda cari
GSYİH nın potansiyel GSYİH’dan küçük olması durumunda hasılada bir açık oluşmaktadır.
Potansiyel GSYİH nın 500 Milyar Dolar ve cari GSYİH’nın 470 Milyar Dolar olduğu bir
ekonomide GSYİH açığı ;
(Potansiyel GSYİH-Cari GSYİH) / Potansiyel GSYİH = GSYİH açığı
(500 Milyar Dolar - 470 Milyar Dolar) /500 Milyar Dolar = 0,06
olduğu görülmektedir.
Okun kanununun ilk açıklamasında her %3 GSYİH açığının %1 lik işsizlik doğuracağı ifade
edildiğinden %6 lık açık %2 lik bir işsizlik doğuracaktır.
İkinci açıklama ise işsizlikte meydana gelen artışın GSYİH’ da ne kadar bir düşüş yaratacağı
üzerinedir. Aşağıda hesaplama yöntemi formüle edilmektedir.
(Potansiyel GSYİH –Cari GSYİH) / Potansiyel GSYİH = 2.5 (Cari işsizlik Oranı-Doğal
İşsizlik Oranı)
Not : 2.5 değeri GSYİH ile işsizlik aarsındaki ilişkiyi ifade eden bir değerdir ve sabittir.
Cari işsizlik oranının %8 doğal işsizlik oranının ise %5 olduğu varsayımı altında değerler
yerine yazılırsa;
(500 Milyar Dolar – cari GSYİH) / 500 Milyar Dolar = 2.5*(0.08-0.05)
(500 Milyar Dolar – Cari GSYİH) / 500 Milyar Dolar = 2.5*0.03
500 Milyar Dolar – ( 500 Milyar Dolar * 0.075) = Cari GSYİH
500 Milyar Dolar – 37.5 Milayr Dolar = 462.5 Milyar Dolar = Cari GSYİH
Yukarıdaki denklemde cari işsizlik oranı ( %8) ile doğal işsizlik oranı (%5) arasında %3 lük
bir fark GSYİH yı 37.5 milyar dolar azaltmaktadır. Diğer bir ifade ile cari işsizlik oranında
meydana gelen %1 lik azalış GSYİH yı (37.5 / 3 = 12.5 ) Milyar dolar azaltmaktadır.
2. PARA VE PARANIN EKONOMİDEKİ ROLÜ
Para kavramının ortaya çıkmasından önceki dönemlerde bireyler temel ihtiyaçlarını gidermek
için sahip olmak istedikleri mal ve hizmetleri ancak trampa adı verilen malın malla değişimi
yoluyla karşılamayı tercih etmişlerdir. Fakat değişime konu olan malların değer anlamında
denkliklerinin olmaması mübadeleyi güçleştirmiştir. Ayrıca mübadele uygulamasının olduğu
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dönemlerde karşılıklı değişime konu olan malların kıymet takdiri tartışmalar ve uzun süre
devam eden pazarlıklara sahne olmuştur. Diğer yandan bireylerin piyasaya arz ettiği malın
karşılığında kendi ihtiyacını karşılayacak malı satacak kimsenin kolay şekilde bulunmaması
trampanın bir başka zorluğunu ortaya koymuştur. Geçen süre zarfında değişimi
kolaylaştırmak için bir araca ihtiyaç duyulmuştur.
Zamanla insanların tabiattaki madenleri işlemeyi öğrenmeleri ve onlara şekil vermeleri ilk
dönemlerde bu madenleri para olarak kullanmalarını sağlamıştır. Daha sonraki dönemlerde ise
ticari hayatın gelişmesi ve denizaşırı ticari faaliyetlerin artması madeni paradan kağıt paraya
doğru bir evrilmeyi beraberinde getirmiştir.
İlk çağlardan günümüze kadar gelişim gösteren para ile ilgili çeşitli tanımlamalar
yapılmktadır. Parayı, kişilerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere sahip olabilmek için
kullandıkları ödeme aracı olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir tanıma göre ise para
malların ve hizmetlerin alım ve satımında mübadele aracı olarak kullanılan dolaylı bir maldır.
Para, kendine has bazı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki paranın
homojen olmasıdır. Paranın homejenliği, ödeme aracı olarak kullanılması nedeniyle parayı
temsil eden metaların hepsinin aynı değere sahip olmasını içermektedir.
Paranın taşınabilir olma özelliği rahat kullanım açısından son derece önemlidir. Eski
dönemlerde kullanılan madeni paranın hem büyük hem de ağır olması kolay kullanımı ve
taşınırlılığını engelleyen bir etkendir.
Paranın bölünebilir olma özelliği çok küçük ticari faaliyetlerin bile rahatlıkla yerine
getirilebilmesi açısından önemlidir.
Paranın tanınabilir olması taklit edilmesini güçleştirmektedir. Toplum tarafından ödeme aracı
olarak kabul edilmiş para kendine has büyüklük renk ve ayırt edici bazı diğer özellikleri
bünyesinde barındırmaktadır. Bu şekilde taklit edilme olasılığı da minimum düzeye
inmektedir.
Son olarak paranın dayanıklılığı önemli özelliklerinden biridir. Dayanıklı bir malzemeden
yapılan para uzun süreler kullanılmakta ve itibari değerini korumaktadır.
2.1. Paranın Fonksiyonları
Paranın, mübadele aracı olma, kıymet ölçme, kıymet biriktirme ve kıymetlerin nakli gibi
fonksiyonlarından behsedilmektedir.
Paranın mübadele aracı olma fonksiyonu, mal ve hizmet alım satımında süreci hızlandıran ve
kolaylaştıran bir etken olmasıdır. Paranın kullanımı öncesi dönemde bireyler karşılıklı olarak
mal mübadelesi yaparak ihtiyaçlarını temin etmektedirler. Fakat malların değişim değerlerinin
hesaplanması ve karşılıklı olarak aynı mallara ihtiyaç duyan alıcıları bulmak oldukça zor
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olmaktadır. Örneğin bir kasabada un satmak isteyen ve karşılığında kumaş almak isteyen kişi
una ihtiyacı olan ve aynı zamanda da kumaş satan birini bulmak zorundadır. Ticari hayatı zora
sokan bu etken paranın kullanımı ile ortadan kalkmıştır.
Paranın kıymet ölçme fonksiyonu, alım satıma konu olan mal ve hizmetlerin değerlerini
belirlemektedir. Bu fonksiyonu dolayısıyla bireyler, elde etmek istdikleri mal ve hizmetler
için ellerinde ne kadar para bulundurmaları gerektiğini kolayca hesap edebilmektedirler. Mal
ve hizmet çeşitliliğinin çok yaygın olduğu günümüzde paranın olmadığı bir durumda malların
değerlerinin hesaplanması ve karşılıklı değişiminin, büyük sorunları berebarinde getireceği
yadısnamayack bir gerçektir.
Paranın kıymet biriktirme fonksiyonu, tasarruf etme imkanını kolaylaştırmaktadır. Mal
biriktirme yöntemi bir tasarruf etme aracı olsa da bazı mallar zaman içinde bozulmakta veya
değerleri düşmektedir. Ayrıca tasarruf edilen malın bir yerden başka yere nakli oldukça
güçtür. Böyle bir durumda paranın mübadelede kullanılıyor olması bireylerin istedikleri mala
para karşılığında kolayca ulaşmalarını sağlar. Bu bakımdan para iyi bir tasarruf aracı olma
özelliği kazanmıştır. Malın saklanması ile karşılaştırıldığında ise paranın saklanması çok daha
kolaydır. Diğer yandan tasarruf aracı olarak paranın biriktirilmesi aynı zamanda paranın
kıymet ölçme özelliğine de bağlıdır. Herkes tarafından kabul görülen ve kıymeti değişmeyen
para ancak tasarruf aracı olarak kullanılır. Örneğin enflasyon dönemlerinde para değer
yitirdiğinden birikim aracı olmaktan uzaklaşmaktadır. Her geçen gün değerini yitiren para,
istikrar yönünden daha güçlü paralar ile yer değiştirmekte ve güçlü para birikim aracı olma
özelliğini üstlenmektedir.
Son olarak paranın kıymet naklinin olması mal mübadelesinde olduğu gibi malın mal
karşılığında taşınmasını gerektirmemekte ve ticari hayatta zaman ve yer avantajı
sağlamaktadır.
2.2. Para Çeşitleri
Para tarihi süreç içerisinde çeşitli evrelerden geçerek günümüze kadar gelmektedir. İlk
dönemlerde çıkarılan paralarla günümüzde kullanılan paralar arasında büyük farklılıklar
mevcuttur. Paranın gelişim süreci toplumların gelişim süreçleri ile paralellik arzetmektedir.
Gelişim süreci takip edilerek 3 çeşit paradan söz etmek mümkündür. Bunlar mal para, temsili
para ve kağıt para olarak sınıflandırılabilir.
2.2.1. Mal Para
Paranın icat edilmesinden önceki dönemlerde mübadele aracı olarak kullanılan para çeşididir.
Bu dönemde bazı mallar ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmakta iken diğer bazı mallar ise
mübadele görevini yerine getirmek amacıyla kullanılmıştır. Yaşanılan bölgeye, halk
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tarafından talep edilmesi veya dayanıklı olması gibi nedenlerle bazı mallar mübadeleye konu
olmuşlardır. İlerleyen dönemlerde ise hafif fakat değerli kabul edilen altın ve gümüş gibi
madeni paralar kullanılmaya başlanmıştır.
Bir görüşe göre madeni paraya geçilmesinin nedeni madenlerin dini veya psikolojik
özelliklerinin olduğu inancıdır. Diğer bir görüşe göre ise madenlerin tabiatta az miktarda
bulunmaları onları değerli kılmaktadır. Zaman içerisinde ikinci görüş daha çok benimsenmiş
ve madenlerin az olması onların kıymetini arttırmıştır. Madeni paranın kullanılmasının diğer
bir nedeni ise mal ile karşılaştırıldığında taşınmasının ve kullanımının daha kolay olmasıdır.
2.2.2. Temsili Para
Toplumsal yapının değişmesi ve gelişmesi madeni paralardan temsili paralara geçişi
hızlandırmıştır. Temsili paraların kullanılma nedenlerinden en önemlisi taşınma ve
korunmasının madeni paralara göre daha rahat ve kolay olmasıdır. Diğer yandan temsili
paraların basımının kolay olması madeni para yerine tercih edilmesinin nedenlerinden bir
diğeridir.
Madeni paraların yukarıda sayılan çeşitli sakıncalarından dolayı madeni paraların yerine onun
itibari değerini koruyan temsili paralar kullanıma sürülmüştür. Temsili para herhangi bir
yerde saklanan veya depo edilen mal ya da maden yerine kullanılır.
Temsili paraya örnek olarak banknotlar gösterilebilir. Para ihraç etme yetkisi olan bir
bankanın çıkardığı banknot bankaya götürülmesi durumunda altına çevrilmektedir. 19.
yüzyılda Bankalara olan güvenin artması banknot basımını hızlandırmıştır.başlangıçta madeni
parayı temsil ettiği için madeni para stoku kadar basılan banknot daha sonraları art niyete
maruz kalmış ve karşılıksız olarak basılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak suistimallerin
önlenmesi amacıyla banknot basma yetkisi sadece Merkez bankalarına devredilmiştir.
Temsili paraya bir diğer örnek kağıt paradır. Ticarete konu olan mal ve hizmet sayısının
artması ve ekonomik hayatın canlılığı paraya olan ihtiyacı da arttırmıştır. Kağıt para banknota
benzemekle beraber banknot gibi madeni paraya çevrilemez. Kağıt paranın üzerinde yazan
değer onun satın alma gücünü belirler. Kağıt paralar alışverişte üzerlerinde yazan değerden
işlem görürler. Piyasada dolaşacak kağıt para miktarının devlet otoritesi tarafından iyi
ayrlanması gerekir. Tedavülde bol miktarda kağıt para olması piyasada enflayonist baskı
oluşturmaktadır. Böyle bir durumda söz konusu ekonomide fiyatlar genl düzeyi hızlı bir
şekilde artış göstermektedir. Ayrıca paranın satın alam gücü de fiyat artışlarından negatif
şekilde etkilenmektedir.
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Banknot çıkarma yetkisinin çeşitli bankalara verilmesinden ziyade kağıt para basma yetkisi
sadece merkez bankasına aittir. Bunun sonucunda para basma ve piyasaya para sürme yetkisi
sadece bir bankanın tekelindedir
Banknota son örnek ise bozuk paralardır. Küçük ticri işlemlerin yerine getirilmesinde ve
ekmek su gibi temel ürünlerin alışverişinin sağlanmasında bozuk paralar kullanılmaktadır.
Kağıt para basma yetkisi merkez bankasında iken bozuk para basma yetkisi ise hazinededir.
2.2.3.Kaydi Para
Bankalar tarafından yaratılan sanal para kaydi para olarak adlandırılmaktadır. Sanal para
kavramından kasıt bireylerin para ile ilgili işlemlerini para ile temas etmeden banka hesapları
üzerinden yaptıkları durumu ifade etmektedir. Örneğin herhangi bir ticari alışveriş sonrası
borcun çekle ödenmesi, bankadan çekilen kredinin vadesiz hesapta tutularak ödemelerin bu
hesaptan yapılması vb. gibi işlemler dolayısıyla paranın kişi hesaplarında dolaşması
sonucunda sanal para varlığından söz edilebilmektedir.
Kaydi paranın oluşum aşaması bir örnek yardımıyla açıklanabilir. Banka hesabı açmak
isteyen x şahsı bankaya giderek 1000 TL yatırmaktadır. Yatırılan paranın vadeli hesapta
olduğu varsayımı altında banka, yatırılan bu parayı atıl şekilde tutmamakta ve ekonomiye
kazandırma yolunu tercih etmektedir. Bilindiği üzere bankaların ana iş kolu kar elde etmek
olduğundan banka x şahsına ait parayı kredi olarak kullandırmayı tercih edecektir. Daha önce
de belirtildiği üzere merkez bankaları mevduat olarak bankalara yatırılan paraların bir
kısmının kanuni karşılık olarak merkez bankası hesaplarında tutulmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu bakımdan bankaya yatırılan 1000 TL’nin %10 luk kısmı kanuni karşılık olarak Merkez
bankası hesabına yatırılmakta ve geri kalan 900 TL ise y şahsına kredi olarak
kullandırılmaktadır.
Kredi olarak alınan 900 TL nin hesaptan çekilmeyerek bankada tutulduğu varsayımı altında
banka tekrar bu paranın %10 luk kısmını kanuni karşılık olarak ayırmakta ve geri kalan (90090) 810 TL yi başka bir müşteriye kredi olarak kullandırabilecektir. Vadesiz mevduatta
tutulan bu paraların banka sisteminden dışrı çıkmadan yine vadesiz hesaplara aktarılması
işlemi devam ettiği sürece bankalar kaydi para yaratacaklardır.
Bankaların kaydi para oluşturma şekli aşağıdaki formülle açıklanabilir.
KP = VM*(1-r / r)
KP = Banka tarafından yaratılan kaydi para
VM= Vadesiz mevduat
r= kanuni karşılık oranı
(1-r / r)= kaydi para çarpanı ‘ dır.
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Formüldeki değerler yerine konursa aşağıdaki sonuca ulaşılacaktır.
KP= 1000*(1-0.10 / 0.10)
KP= 1000*(0.90 / 0.10)
KP= 9000 TL
Görüldüğü gibi kredi olarak kullandırılan paranın banka sisteminden çıkmayarak vadesiz
mevduatta tutulması sonucunda 1000 TL 9 kat artarak 9000 TL lik bir kaynak yaratmaktadır.
Diğer yandan açılan kredilerin sisteme dahil olmadan bir kısmının nakit olarak çekildiği
varsayılırsa kaydi para miktarı azalacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Paranın fonksiyonları nelerdir açıklayınız.
2.Para çeşitlerinelerdir. Maddeler halinde sıralayarak açıklayınız.
3. işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi Okun Kanunu vasıtasıyla açıklayınız.
4.İşsizlik ve enflayon arasındaki ilişkiyi Phillips eğrisi ile açıklayınız.
5.İşsizlik çeşitleri nelerdir. Konjonktürel ve friksiyonel işsizlik kavramlarını açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde para arzı ve para talebi kavramları açıklanmaktadır. Para arzı ve para talebi
makro ekonominin temelini oluşturan konuların başında gelmektedir. İlk olarak para arzı ve
para arzının belirleyicileri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra para talebi kavramı
açıklanmakta ve para talebinin nedenleri maddeler halinde belirtilmektedir. Son olarak para
talebi teorileri üzerinde durulmakta Klasik , Keynesyen ve Modern para talebi teorileri
örnekler aracılığıyla açıklanmaktadır.
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1.PARA ARZI VE PARA TALEBİ
1.1.Para Arzı
Bir ekonomide tedavülde bulunana yani dolaşımdaki para miktarı para arzı olarak
tanımlanmaktadır. Para arzı aynı zamanda para stoku da olarak ifade edilmektedir. Akım ve
stok değişken kavramı bölümünde de belirtildiği üzere para arzı stok değişkendir. Belirli bir
dönemdeki

para

arzı

büyüklüğü

iki

dönem

arasındaki

büyüklüğüne

göre

daha

önemlidir.Yukarıda yapılan para arzı tanımı dar kapsamlı bir tanımdır. Geniş anlamda para
arzı M1, M2 ve M3 kavramlarını kapsamaktadır.
M1 para arzı, nakit ve vadesiz mevduatların
toplamından oluşmaktadır. Dolaşımda bulunan
kağıt

ve

bozuk

paralar

nakit

parayı

oluşturmaktadır. Vadesi mevduatlar ise tasarruf
sahipleri

tarafından

bankaya

yatırılan

fakat

karşılığında faiz geliri elde edilmeyen mevduat
türüdür. Bu durumda mevduat sahibi söz konusu parayı ihtiyaç duyduğu anda veya dilediği
zaman vadesiz mevduat hesabından çekebilmektedir. Çek yazılabilir mevduat vadesiz
mevduat hesaplarına benzemektedir. Bu hesaplardaki birikim de faiz geliri getirmemektedir.
M1 para arzı ile ilgili açıklamalardan anlaşılacağı üzere M1 para, istenildiği anda
kullanılabilir olduğundan son derece likit varlıklardır. Burada likit kavramının da tanımının
yapılması gerekir. Likit, menkul kıymetlerin paraya dönüşüm hızını belirleyen bir ifadedir.
Hızlı şekilde paraya çevrilebilen varlıklar likit varlık olarak ifade edilir.M1 para arzı formüle
edilmek istenirse;
M1= Nakit Para +Vadesiz mevduat +Çek yazılabilir mevduat
Şeklinde yazılabilir.
M2 para arzı, M1 para arzına ilave olarak para benzeri varlıklardan oluşmaktadır. Para
benzeri varlıklardan kasıt vadeli mevduatlardır. Vadeli mevduat belirli bir vade sonunda faiz
geliri elde etmek amacıyla bankaya yatırılan paradır. Vadeli mevduatın vade bitiminden önce
bankadan çekilmesi mümkündür. Fakat böyle bir durumda belirli bir kesinti yapılmaktadır.
Görüldüğü üzere M2 para arzı M1 para arzına göre daha kapsamlı bir kavramdır. M2 para arzı
formüle edilmek istenirse;
M2= M1 + Para Benzeri Varlık (vadeli mevduat)
Şeklinde yazılabilir.
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M3 para arzı, M2 para arzına ilave olarak repo, para piyasası fonları ve bankalarca ihraç
edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Repo kısa dönemli bir menkul kıymetin- ki bunlar
devlet tahvili, hazine bonosu ve banka bonosundan oluşmaktadır-belirli bir süre sonrasında
geri alımını öngören bir anlaşmadır. Para piyasası fonları bankaların oluşturduğu ve yatırım
fonu olarak adlandırılan menkul değerlerden oluşmaktadır. Bankalarca ihraç edilen menkul
kıymetler ise bankaların çıkardıkları ve en fazla 2 yıla kadar vadesi olan tahvil ve bonoları
ifade etmektedir.M3 para arzı aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
M3= M2+Para Piyasası Fonları+Bankalarca İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Para arzı ile ilgili olarak değinilmesi gereken iki önemli konu vardır. Bunlardan ilki nominal
ve reel para arzı kavramıdır. Nominal para arzı bir ekonomide malların ve hizmetlerin
fiyatları artınca para miktarının arttırılmasıdır. Reel para arzı ise paranın satın alma gücünün
arttırılmasını ifade eder. Para arzı ile ilgili olarak değinilmesi gereken ikinci konu ise paranın
dolanım hızı kavramıdır. Paranın dolanım hızı belirli bir miktarda paranın bir yıl içerisinde
kaç kez el değiştirdiğini yani toplamda ne kadar bir hacim oluşturduğunu belirler. Paranın
dolanım hızı nominal gelirin para arzına bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu bakımdan
paranın dolanım hızı ile milli gelir doğru orantılıdır.
1.2.Para Arzının Belirlenmesi
Para arzı belirlenirken parasal taban çarpanı mekanizması adı verilen bir sistemden
yararlanılır. Parasal taban çarpanı mekanizması iki alt grup olan para tabanı ve para
çarpanından oluşur.
Para Tabanı, nakit para ve kanuni karşılıkların toplamından oluşmaktadır. Nakit para daha
önce de belirtildiği üzere dolaşımdaki kağıt para ve bozuk paralardan, kanuni karşılıkların
toplamı ise bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında belirli bir miktarı güvence olarak
Merkez Bankasının kasasında tutmaları gereken paradan oluşmaktadır.
Para çarpanı oluşum sürecinde nakit para ve zorunlu karşılık oranları önem kazanmaktadır.
Para çarpanının büyüklüğü mevduat hacmi ile doğru orantılıdır. Mevduat miktarı ne kadar çok
ise para çarpanı da o derece büyük olur. Diğer yandan eğer kanuni karşılık oranı büyükse
kredi olarak kullandırılacak kredi miktarı azalmakta ve para çarpanının değeri düşmektedir.
Eğer para nakit olarak elde tutuluyor ve banka sistemi içerisine girmiyorsa para çarpanının
değerini küçültmektedir. Para çarpanı aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
mm= 1+c / r +c
mm : para çarpanı
c

: nakit paranın mevduata oranı, yani C/D

r

: zorunlu karşılıkların mevduata oranı yani R/D’ dır.
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Para arzı (MS) banka mevduatları (D) ile nakit para(C) toplamından oluşmaktadır.
MS= D+C olarak yazılabilir.
Para çarpanı ve parasal taban kavramlarının açıklanması sonrasında parasal taban çarpanı
mekanizmasının açıklanması yerinde olacaktır. parasal taban çarpanı mekanizması bir
ekonomide para stokunun bir başka değişle para arzının belirlenme biçimini açıklayan bir
sistemdir. Parasal taban çarpanı mekanizması aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
MS=mm*M0
MS : para arzı
mm : para çarpanı
M0 : parasal taban olarak ifade edilmektedir.
Bu bilgiler ışığında sayısal bir örnek verilmesi konunun daha iyi kavranmasına yardımcı
olacaktır. Toplam mevduat 500 milyar TL, dolaşımdaki nakit paranın 40 milyar TL ,nakit
paranın mevduata oranı c: 0.06 ve zorunlu karşılıkların mevduata oranı da r : 0,04 ise para
arzı:
Öncelikle kanuni karşılık miktarı hesaplanmalıdır.
Toplam mevduat * kanuni karşılık oranı = kanuni karşılık miktarıdır.
500 Milyar TL *
MS= mm*M0

0.04

= 20 Milyar TL dir. Buradan;

Not: M0 nakit ve kanuni karşılıkların toplamından oluştuğundan

MS= (1+c / r+c ) * M0
MS= (1+0.06) / (0.04+0.06) * ( 40 Milyar TL+20 Milyar TL)
MS= (1.06 / 0.10) * 60 Milyar TL
MS= 10.6 * 60 Milayr TL
MS= 636 Milyar TL dir.
Para arzı piyasadaki nakit miktarı, kanuni karşılık oranı, bankalar tarafından ayrılan ve
Merkez Bankası’na yatırılan kanuni karşılık miktarına ve halkın nakit olarak ne kadar para
tutmak istediği gibi etkenlere bağlıdır.
2. Para Talebi
Para talebi bireylerin ve firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yanlarında veya
bankaların vadesiz mevduat hesaplarında tuttukları para miktarı olarak tanımlanabilir.
Bireylerin veya firmaların para talep etmelerinin nedeni paranın likit bir varlık olması ve
istenidiği anda ticarete konu olacak mallarla mübadelesinin sağlanmasıdır.
Her ne kadar para talebi nakit ihtiyacın karşılanması amacıyla tutulmak istenen para miktarı
olarak tanımlansa da Keynes’e göre bireyler ve şirketler 3 nedenle para talep etmektedirler.
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Bunlar işlem güdüsüyle para talebi, ihtiyat güdüsüyle para talebi ve spekülasyon amacıyla
para talebidir.
2.1.İşlem Güdüsüyle Para Talebi
Gelir ve harcama arasında belirli bir zaman farkının olması bireylerin işlem yapma amacıyla
yanlarında veya vadesiz mevduat hesaplarında para tutmalarını gerektirir. Örneğin maaşını
her ayın ilk günü alan kişi bir aylık temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla cüzdanında veya
banka hesabında belirli bir miktar para tutmaktadır. Keynes’e göre talep edilen para miktarı
nominal gelire bağlıdır. Nominal gelir arttıkça talep edilen para miktarı artmakta,nominal
gelir azaldıkça talep edilen para miktarı azalmaktadır.
İşlem güdüsüyle para talebi gelirin yanında başka etkenlere de bağlıdır. Örneğin toplumda
gelilerin günlük, haftalık yada aylık olarak elde edilmesi sonucunda gelir ile harcama yapma
arasındaki zamanın uzaması ile para talebi artmaktadır. Diğer yandan gelir değişmediği halde
fiyatlar genel düzeyinde bir artış varsa işlem güdüsüyle para talebi de artmaktadır. Son olarak
faiz oranları da bireylerin yanlarında nakit bulundurma isteklerini etkilemektedir. Bilindiği
üzere nakit para tutmak belirli bir faiz gelirinden fedakarlık etmek anlamına gelmektedir.
Faizler arttıkça bireyler faiz geliri elde etmek istemekte ve daha az nakit tutma yolunu tercih
etmektedirler. Bu bakımdan işlem güdüsü ile para talebi ile faiz oranı arasında ters bir ilişki
vardır. Faiz oranı arttıkça işlem güdüsüyle para talebi azalmakta, faiz oranı azaldıkça işlem
güdüsüyle para talebi artmaktadır.
2.2. İhtiyat Güdüsüyle Para Talebi
İşlem yapma güdüsü haricinde bireyler beklenmeyen anormal durumların ortaya çıkma
olasılığına karşı da para talep ederler. Beklenmeyen harcamaların karşılanması amacıyla
yapılan para talebi ihtiyat güdüsüyle para talebi olarak adlandırılır. Örneğin kaza, hastalık,
doğal afet gibi durumlarda bireyler oluşacak anormal harcamaların yapılabilmesi için
yanlarında veya banka hesaplarında para tutmayı tercih ederler. Keynes’e göre ihtiyat
güdüsüyle para talebi reel gelir düzeyine bağlıdır. Reel gelir düzeyi artınca ihtiyat güdüsüyle
reel para talebi artmaktadır. Reel gelir düzeyi azalınca ihtiyat güdüsüyle para talebi
azalmaktadır.
İşlem güdüsüyle para talebi ile ihtiyat güdüsüyle para talebi arasındaki fark gelirin reel ve
nominal olarak artması veya azalmasıdır. İşlem amacıyla para talebinin artması/azalması
gelirin nominal artması/azalmasına bağlıdır. Yani kişinin parasal gelirinin artması/azalması
etkilidir. Fakat ihtiyat güdüsüyle para talebinin artması/azalması, kişinin satın alma gücünün
artması/azalmasına bağlı olarak değişmektedir.
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2.3. Spekülasyon Güdüsüyle Para Talebi
Bireyler ve firmalar piyasada oluşan fiyat hareketlerinden yararlanmak istemektedirler. Bu
nedenle yanlarında veya bankaların vadesiz hesaplarında para tutmayı tercih ederler.
Spekülasyon işlemi tahvil ve hisse senedi aracılığı ile yapılmaktadır. Spekülasyon güdüsüyle
elde tutulan para önce tahvil veya hisse senedi alımı için kullanılır ve daha sonra alınan bu
tahvil ve hisse senedi satılarak kar elde etmek amaçlanır. Spekülasyon güdüsüyle para
talebinin maliyeti faiz gelirinden vazgeçmektir. Faiz oranı düşük olursa spekülasyon
güdüsüyle para talebi artmakta, faiz oranı yüksek olursa spekülasyon güdüsüyle para talebi
azalmaktadır.
2.4. Para Talebi Teorileri
Başlıca para talebi teorileri paranın miktar teorisi, likidite tercihi teorisi ve modern miktar
teorisi olmak üzere 3 gruba ayrılabilir.
2.4.1. Miktar Teorisi
Klasik miktar teorisi olarak da adlandırılan bu teori Klasik iktisatçılar tarafından
geliştirilmiştir. Bu teoriye göre paranın değeri ile fiyatlar genel düzeyi para miktarına bağlıdır.
Miktar teorisi Fisher Yaklaşımı ve Cambridge yaklaşımı adı altında iki gruba ayrılmaktadır.
Fisher Yaklaşımı’na göre paranın bol olması onun değerini düşüren bir etkiye sahiptir. Bu
bakımdan miktar teorisine göre para miktarında meydana gelen değişmeler fiyatlar genel
seviyesini aynı oranda etkilemektedir. Yani para arzı %5 oranında artarsa fiyatlar genel
seviyesi de %5 oranında artmaktadır. Aynı şekilde para arzı
%5 oranında azalırsa fiyatlar genel seviyesi de %5 oranında
azalmaktadır.
Fisher miktar teorisi ile ilgili açıklamalarını bir formül ile
göstermektedir. Bu formül aynı zamanda mübadele denklemi
olarak da adlandırılmaktadır. Bu denkleme göre;
M.V=P.T dir. Burada
M : dolaşımdaki para miktarı
V : paranın dolaşım hızı (paranın bir yılda kaç kere el
değiştirdiği)
P : fiyatlar genel seviyesi
T . satın alınan mal miktarını ifade etmektedir.
Yukarıdaki eşitliğin sol tarafı toplam talebi sağ tarafı ise toplam arzı göstermektedir. Denklem
bir ekonomideki toplam talep ile toplam arzın bibirine denk olduğunu ifade etmektedir. Diğer
yandan yukarıdaki denklemde paranın dolanım hızı (V) ve üretim miktarı(T) sabittir. Bu
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bakımdan para arzında meydana gelen bir değişme denkliğin bozulmaması anlamında fiyatlar
genel seviyesini de etkilemektedir. Yani para arzı (M) bağımsız bir değişkendir ve fiyatlar
genel düzeyi (P) para arzına bağlıdır. Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse;
Ekonomideki para arzı (M) : 1000 TL, paranın dolanım hızı (V): 8, fiyatlar genel düzeyi (P) :
5 TL ve çıktı miktarı yani toplam üretim ise (T) :1600 adet mal ise mübadele denklemi,
M.V.=P.T
1000.8 = 5.1600
8000=8000 olarak ifade edilir.
Eğer para arzı arttırılır ve 2000 TL olursa dolanım hızı ve çıktı miktarı sabit olduğundan yeni
denklem,
2000.8= x.1600 olarak yazılacaktır. Buradan,
16000 = 1600x
X=10 olarak bulunacaktır. Görüldüğü gibi para arzının 1000 TL den 2000 TL’ye çıkarılması
fiyatlar genel seviyesini 5 TL’den 10 TL’ye yükseltmektedir.
Cambridge Yaklaşımı’na göre ise miktar teorisi bir para talebi yaklaşımı olarak
değerlendirilmektedir. Para talebinin yanında psikolojik öğeler de dikkate alınmaktadır.
Psikolojik hareketler dolayısıyla para talebinin değişeceği üzerinde durulmaktadır.cambridge
yaklaşımı da fisher yaklaşımından hareket etmektedir. Burada paranın dolanım hızı (V) yerine
Cambridge k’sı olarak adlandırılan (k) kullanılmaktadır. k, kişilerin para tutma alışkanlıklarını
ifade eden bir semboldür. Fisher denkleminde;
M.V=P.T olarak yazılırken M ‘nin yalnız bırakıldığı
durumdan hareketle , (1)
M=P.T. 1/V olarak yazılabilir.

(2)

Cambridge denkleminde k sembolü paranın elde tutulma
alışkanlığı,yani toplam gelirin ne kadarının para olarak
tutulduğunu ifade eden sembol olduğuna göre (1/V)
yerine (k) yazılmakta ve Cambridge denklemi aşağıdaki
konumu almaktadır. Diğer bir ifade ile k paranın dolanım
hızı (V) nin tersidir.
M=P.T.k

(3)

Fisher denkleminde olduğu gibi Cambridge denkleminde de eşitkiğin sol tarafı para arzını
yani (M) yi temsil ederken eşitliğin sağ tarafı para talebini (P.T.k) temsil etmektedir. Aynı
şekilde 3 nolu formülde fiyatlar genel düzeyi olan P yalnız bırakılırsa,
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P= T.k / M elde edilir. Üretim miktarı(T) ve Paranın elde tutulma alışkanlığı (k) sabitken para
arzı (M) artarsa fiyatlar genel düzeyi (P) de artar. Yine tersi durumda yani para arzı azalınca
fiyatlar genel düzeyi de azalmaktadır.
Anlatılanlar doğrultusunda Fisher ve Cambirde yaklaşımlarının aynı sonuçları ifade ettikleri
görülmektedir. İki yaklaşım arasındaki tek fark Cambridge yaklaşımında paranın dolanım hızı
yerine paranın elde tutulma aşıklanlığının denlemde kullanılmasıdır.
Miktar teorisinde süreç önce para arzının arttırılması ile başlamakta , para arzı artışına bağlı
olarak harcamalar artış göstermekte ve son olarak da harcama artışı fiyatlar genel seviyesini
yükseltmektedir. Miktar teorisi yaklaşımında göz ardı edilen konu üretim miktarının ve
gelirlerin artmadığı varsayımıdır. Ayrıca bireylerin spekülatif güdüsü ile para talep etme
istekleri de göz ardı edilen diğer konudur.
2.4.2.Likidite Tercihi Teorisi
Keynes tarafından geliştirilen likidite tercihi teorisi spekülasyon güdüsüyle para talebinden
hareket etmektedir. Bilindiği üzere spekülasyon güdüsü ile para talebi fiyat hareketlerinden
yararlanmak suretiyle kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Keynes’e göre para talebi ,fiyatlar
genel seviyesine(P) , milli gelir seviyesine (Y), ve faiz
oranına (R) bağlıdır. Likidite tercihi teorisi aşağıdaki
fonksiyon şeklinde yazılabilir.
MD = f(P,Y,R)
Keynes likidite tercihi teorisini açıklarken para ve
tahvilden oluşan bir portföy oluşturmaktadır. Bilindiği
üzere tahvilin iki çeşit getirisi vardır. Bunlardan ilki faiz
geliri diğeri ise tahvilin piyasa fiyatının artması
sonucunda oluşacak kardır. Buna göre bireyler ihtiyaçları
haricinde ellerinde ya hiç para tutmamakta ya da tahvil
almaktadırlar. Kenes’in bahsettiği tahvil konsol adı
verilen bir tahvil türüdür ve üzerinde faiz ile tahvilin süresi bitiminde fiyatının ne kadar
olacağını belirten fiyat ibaresi vardır. Söz konusu tahvil ikincil piyasada alınıp satılmakta ve
fiyat arz talebe göre değişmektedir. Konsolun piyasa değeri yıllık faiz getirisi ile faiz haddi
arasındaki orana eşittir.
Konsolun fiyatı : KF
Yıllık faiz getirisi : YF
Yıllık faiz oranı : YO ise
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KF= YF / YO olrak yazılabilir.
Yıllık faiz getirisi YF:100 TL ve itibari değeri yani fiyatı 2000 TL olan tahvilin faiz oranları
değiştiği zamanki piyasa fiyatı ;
Faiz oranının %4 olduğu durumda 100/0.04 = 2500 TL
Faiz oranının %5 olduğu durumda 100/0.05 = 2000 TL
Faiz oranının %6 olduğu durumda 100 /0.06 = 1666 TL dir.
Görüldüğü gibi faiz oranı arttıkça tahvilin piyasa fiyatı azalmakta, faiz oranı azaldıkça
tahvilin fiyatı artmaktadır. Tahvil fiyatı ile faiz oranının arasında ters ilişki olmasının nedeni
az önce sözü edilen tahvilin hem faiz getirisi sağlaması hem de tahvil satışı sonucunda
oluşacak kardır.
Diğer bir örnek yardımıyla konu açıklanmak istenirse yine %5 faiz geliri olan ve fiyatı 2000
TL olan tahvilin dönem başında x şahsı tarafından alındığını varsayalım. Bir süre sonra
piyasada yeni tahvil satışları olduğunu ve bunların faizlerinin %7 olduğunu varsayarsak
elimizdeki tahvili ikinci piyasada satmak istediğimizde fiyatının düştüğü görülecektir. Bunun
nedeninin faiz geliri 100 TL olduğunda tahvilimizi 2000 TL ye satmak istememiz durumunda
yeni piyasa faiz oranları ile 140 TL faiz geliri getirmesinin(2000*0.07=140 TL)
beklenmesidir. Fakat bizim tahvilimizin faiz getirisi 100 TL olduğundan ancak tahvili
(1430*0.07=100 TL) 1430 TL’ye satabiliriz. Bu hesaptan hareketle 2000 TL ödeyerek
aldığımız tahvil dönem sonunda faizi ile birlikte toplam 1430+100=1530 TL gelir getirmiş ve
470 TL zarar ettirmiştir.
Görüldüğü gibi faiz oranları arttıkça ve piyasaya yeni çıkan tahvillerin faizi yükseldikçe eski
tahviller ucuzlamaktadır. Diğer bir ifade ile faiz oranları normal düzey olarak kabul edilen
seviyenin üstüne çıktığında tahvil fiyatları ucuzlamakta, faiz oranları normal seviyenin altına
indiğinde ise tahvil fiyatları artmaktadır.
Keynes’e göre bireylerin normal olarak kabul ettikleri bir faiz oranı vardır. Eğer faiz haddi
normal olarak nitelenen faiz haddinden yüksekse bireyler faiz haddinin düşeceğini varsayarak
birikimlerini faiz geliri ve sermaye artışı sağlamak üzere tahvil olarak tutarlar. Diğer yandan
faiz haddi normal olarak nitelendirilen faiz haddinden düşükse faizlerin artacağı ve tahvil
fiyatlarının düşeceği , bunun sonucunda hem faiz zararından hem de sermaye kaybından
korunmak için birikimlerini nakit olarak tutarlar.
Bu noktada likidite tuzağı kavramının açıklanması yerinde olacaktır. Keynes’ e göre faizlerin
düşeceği bir en alt nokta vardır ve faizler bu son noktanın daha da altına inmez. Çünkü faiz
geliri getirmeyeceği bilinen bir tahvilin satın alınmayacağı bilindiğinden dolayı çıkarılan
tahvilin mutlaka belirli oranda bir faiz ödemesi olması gerekmektedir. Bu bakımdan faizlerin
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düşebileceği son nokta likidite tuzağı olarak adlandırılır. Diğer bir ifade ile faizler beklenen
seviyeye indiğinde bireyler bundan sonraki dönemde faizlerin artık yükseleceğine ve tahvilin
de fiyatının azalacağına inandıklarından tahvil satın almak yerine nakit para tutmayı tercih
ederler. İşte bu nakit para tutulma eylemi likidite tuzağıdır. Likidite tuzağı kavramı aşağıdaki
şekil yardımıyla da açıklanabilir.
r Md2 Md0 Md1

r1
r0
r2
Ms0

Ms1 Ms2

MS

Yukarıdaki şekilde r faiz oranlarını ve MS para arzını göstermektedir.Md eğrileri ise para
talebini göstermektedir. Likidite tuzağının şekildeki ifadesi toplam para talebi eğrisi faizlerin
düşebileceği en düşük seviyeden itibaren para arzı doğrusuna (MS) yani yatay eksne paralel
hareket etmektedir. Para taleb eğrileri olan Md1 Md2 ve Md0 eğrileri milli gelir seviyesine
bağlı olarak sağa ve sola doğru hareket etmektedir. Milli gelir artınca md0 eğrisi sağa hareket
ederek Md2 konumunu almakta milli gelir azalınca Md0 para talebi eğrisi sola doğru hareket
ederek Md1 konumunu almaktadır. Diğer yandan MS1 noktasında ekonomi likidite tuzağına
girmiştir. Bu noktadan sonra para arzında meydana gelen artışlar faiz oranlarını r2
seviyesinden daha da aşağıya indirmemektedir.
2.4.3.Baumol-Tobin İşlem Güdüsüyle Para Talebi
Likidite tercihi teorisini Baumol ve Tobin adındaki iktisatçılar geliştirmişlerdir. İki
iktisatçının ayrı ayrı üzerinde çalıştıkları teori zamanla birleştirilerek Baumol-Tobin işlem
güdüsüyle para talebi teorisi adını almıştır. Bu teoriye göre bireyler işlem yapmak üzere talep
ettikleri paranın bir kısmını nakit olarak harcarken geri kalan kısmını da hazine bonosu
yatırabilirler.
Örnek vermek gerekirse kişinin ayda bir maaş aldığı varsayılırsa ve bu kişi 2000 TL maaşının
tamamını işlem güdüsüyle talep ediyorsa klasik miktar teorisine göre kişi paranın tamamını
yanında tutacaktır. Baumol ve Tobin e göre ise söz konusu birey kısa vadeli yatırım
imkanlarını değerlendrmek isteyecek ve işlem amacıyla elinde tuttuğu paranın bir kısmını kar
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elde etmek amacıyla değerlendrimektedir. Örneğin birey 2000 TL geliri 4 eşit parçaya bölerek
ilk 500 TL kısmını bir hafta harcamak üzere ayıracak geri kalan 3 haftalık kısım olan 1500 TL
ile finansal işlem yapma yolunu tercih edecektir. Bu şekilde kısa vadeli yatırım
enstrümanlarını kullanarak söz konusu birey kar elde etmeye çalışacaktır.
Keynes’e göre işlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebi kişinin reel gelirine bağlıyken BaumolTobin modelinde işlem güdüsyle para talebi faiz oranlarına da bağlı olmaktadır. Bu durumda
faiz oranları arttığında işlem güdüsüyle para talebi azalmaktadır. Aynı şekilde faiz oranlarında
azalma meydana geldiğinde ise işlem güdüsüyle para talebi artmaktadır.
2.4.4.Tobin Risk Para Talebi Teorisi
Likidite tercihi teorisinde bireyler servetlerini ya nakit olarak ya da tahvil alımı yaparak
değerlendirmekte iseler de gerçek hayatta servet çok farklı yatırım araçları aracılığıyla
oluşturulan portföylerle değerlendirilmektedir. Tobin’e göre spekülasyon güdüsüyle para
talebinin belirlenmesinde risk faktörü de büyük önem taşımaktadır. Yani bireyler gelir elde
edecekleri yatırım araçlarının risklilik durumlarını da göz önüne almaktadırlar. Portföyü
oluşturan araçların riskliliğinin çok fazla olması durumunda bireyler servetlerinin bir kısmını
nakit olarak tutmakta ve bir kısmını da bu riskli varlıklara yatırmaktadırlar. Burada parayı
nakit olarak elde tutmanın hiçbir getirisi olmadığı halde bireyler spekülatif yatırım araçlarının
rislkilik primini göz önüne alarak servetlerinin tamamını kaybetmektense bir kısmını gelir
getirmese de nakit olarak tutmayı tercih etmektedirler. Günümüz ekonomilerinde hazine
bonosu gibi risk faktörü barındırmayan yatırım araçlarının varlığı bu teorinin zayıflamasına
sebep olmaktadır.
2.4.5. Modern Miktar Teorisi
Modern miktar teorisi Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Modern miktar teorisine
göre kişilerin para tutması paranın fayda sağlayıcı
özelliğinden dolayıdır. Para talebi kişilerin gelirleri ile
yakından ilgilidir. Reel gelirde meydana gelen artış
para talebini aynı yönde ve daha fazla oranda
arttırmaktadır. Diğer yandan para talebi belirli bir
miktar alternatif maliyete katlanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu alternatif maliyet ise faiz getirisidir.
Enflasyonist etkinin yaşandığı ülkelerde paranın elde
tutulması satın alma gücünün azalmasına neden
olmaktadır. Bu nedenden dolayı modern miktar
teorisine göre enflasyon ortamlarında bireyler nakit para tutmaktan vazgeçeceklerdir.
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Modern miktar teorisine göre para talebi fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir;
MD= F( Yp, rh,rm,rt,Pe,u)
MD: reel para talebi
Yp: sürekli gelir
rh: değişken faizli yatırım araçlarının getirisi
rt: sabit faizli yatırım araçlarının getirisi
rm:para bulundurmanın faydası
Pe: beklenen enflasyon oranı
u: bireylerin zevk ve tercihleri
olarak ifade edilmektedir.
Klasik miktar teorisinde paranın elde tutulma sıklığı olarak ifade edilen (v), modern miktar
teorisinde sürekli gelir (Pe) haricindeki diğer faktörleri temsil etmektedir. Buradan klasik
miktar teorisindeki formül aynı şekilde modern miktar teorisi icin de yazılabilir. Modern
miktar teorisi risk faktörünü ayrıca ele almamakta ve fiyatı yüksek olan bir yatırım aracının
riskliliğinin zaten yüksek olduğunu kabul etmektedir. Diğer yandan klasik miktar teorisinde
paranın dolanım hızını ifade eden V sabit kabul edilmektedir. Oysa modern miktar teorisinde
V sabit değil sürekli gelire, zevk ve tercihlere, sabit faizli yatırım araçlarının getirisine,
değişken faizli yatırım araçlarının getirisine bağlıdır. Klasik miktar teorisinde üretim miktarını
temsil eden T sabt kabul edilmektedir. Oysa modern miktar teorisinde T yerine sürekli geliri
ifade eden Py kavramı kullanılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Para arzı kavramını açıklayınız, dar ve geniş anlamda para arzı türlerini yazarak
detaylandırınız.
2. Para arzının belirlenmesine dair kavramları açıklayınız. Parasal taban, para çarpanı ve
parasal taban çarpanı mekanizmalarının işleyişi hakkında bilgi veriniz.
3. Nominal para arzı ve reel para arzı kavramlarını açıklayınız.
4. Para talebi kavramını tanımlayarak para talebinin nedenlerini açıklayınız.
5. Klasik miktar teorisini açıklayınız. Fisher ve Cambridge yaklaşımları arasındaki farklar
nelerdir. Belirtiniz.
6. Likidite tuzağı kavramını şekil yardımıyla açıklayınız.
7. Modern miktar teorisi nedir? Klasik miltar teorisi ile arasındaki farklılıkları açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde tüketim, tasaruf ve yatırımlar üzerinde durulacaktır. Tüketim harcamaları milli
geliri oluşturan en önemli öğelerden birini oluşturmaktadır. Bu bölümün ilk kısmında tüketim
harcamaları ve tüketim harcamalarına yönelik hipotezler açıklanmaktadır. Ayrıca marjinal
tüketim ve tasarruf eğilimi tanımları yapılmakta ve tüketim ve tasarrufu belirleyen etkenler
üzerinde durulmaktadır.
İkinci kısımda ise yatırım harcamaları kavramsal olarak açıklanmakta yatırımı belirleyen
etkenler anlatılmaktadır. Diğer yandan yatırım çeşitleri hakkında bilgi verilmekte ayrıca
otonom ve uyarılmış yatırım ayrımı grafik yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.
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1.TÜKETİM HARCAMALARI
Bireyler elde ettikleri gelirleri tüketim ve tasarruf harcamaları olarak ikiye ayırmaktadırlar.
Gelirin büyük bir kısmı tüketim harcamaları için kullanılmaktadır. Bir başka ifade ile toplam
talebi oluşturan harcanma kalemlerinin en önemlisi tüketim harcamalarıdır. Türkiye’de 2012
yılında tüketim harcamaları GSYİH’nın %88 ini oluşturmaktadır.
Dışa açık bir ekonomide yani ihracat ve ithalat yapan bir ekonomide toplam talep ,
TT= C+I+G+(E-M) olarak yazılmaktadır. Burada ;
TT: Toplam talep
C : Tüketim harcamaları
I : Yatırım harcamaları
G: kamu harcamaları
E: ihracat
M: ithalatı temsil etmektedir.
Tüketim harcamalarını belirleyen faktörler mutlak gelir hipotezi, nispi gelir hipotezi, sürekli
gelir hipotezi, ömür boyu gelir hipotezi olmak üzere
4’e ayrılmaktadır.
1.1.Mutlak Gelir Hipotezi
Keynes tarafından geliştirilen bir hipotezdir. Mutlak
gelir hipotezine göre bireyler gelirleri nispetinde belirli
bir hayat standardı yakalamakta ve bu standart
çerçevesinde belirli bir harcama alışkanlığı edinmektedirler. Bu bakımdan mutlak gelir
hipotezine göre bireylerin gelir seviyesi arttıkça tüketim harcamalaı artmaktadır. Fakat
tüketimdeki artış gelirdeki artış ile aynı oranda olmamaktadır. Yani gelir artarken tüketime
ayrılan kısım azalmakta tasarrufa ayrılan kısım ise artmaktadır.
Gelir arttığında tüketim harcamalarına ayrılan kısmın gelir artışı ile aynı oranda artmaması
marjinal tüketim eğilimi kavramının açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Marjinal tüketim
eğilimi gelirde meydana gelen bir birimlik artışın tüketim harcamalarında ne kadarlık
kısmının

tüketim

harcamalarına

gittiğini

gösteren

orandır

ve

(c)

ile

ifade

edilmektedir.marjinal tüketim eğilimi;
c = ∆C/∆Yd olarak formüle edilebilir.
c: marjinal tüketim eğilimi
∆C: tüketimde meydana gelen artış
∆Yd : kullanılabilir gelirde meydana gelen artış’ tır.
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Bununla birlikte ortalama tüketim eğilimi ise (apc) milli gelirin ne kadarlık kısmının tüketime
gittiğini gösteren orandır. Ortalam tüketim eğilimi,
apc = C/Y olarak formüle edilir.
apc: ortalama tüketim eğilimi
C: tüketim harcamaları
Yd: kullanılabilir gelirdir.
Diğer yandan bireyler hiç gelir elde etmeseler de gıda, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını
karşılamak üzere tüketim harcamasında bulunurlar. Gelirden bağımsız olan bu harcamalar
otonom tüketim harcamaları olarak adlandırılır. Bu durumda tüketim harcaması;
C = C 0 + cYd olarak ifade edilir.
C 0: otonom tüketim harcaması
c: marjinal tüketim eğilimi
Yd: kullanılabilir geliri ifade etmektedir.
Kullanılabilir gelir, gelirden ödenen vergilerin düşülmesi sonucunda geriye kalan kısımdır.
Gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi azalmaktadır. Tüketim meylinin azalması tasarrufların
arttığı anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin tasarruf düzeylerinin yüksek olması bu
duruma örnek olarak gösterileblir.
Ortalama tüketim meyli (apc) marjinal tüketim meylinden (c) büyüktür. Gelir yükseldiğinde
tüketime ayrılan kısım oran olarak azalacağından ortalama tüketim meyli marjinal tüketimden
büyük olmaktadır. Örneğin geliri 2000 TL olan bir birey gelirinin %95’ini tüketiyorsa geliri
6000 TL’ye çıkınca gelirinin belki %60’ını tüketecektir.
Tüketim harcamaları ile ilgili olarak tüketim fonksiyonu aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
C
450 doğrusu

B

F

C=C0 + cYd

A
C0

Y Y
Y2

Y1

Y3
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Şekilde C=C 0 + cYd doğrusu tüketim fonksiyonunu göstermektedir. Bu doğruyu orjinle
birleştiren çizginin eğimi ortalama tüketim eğilimini vermektedir. Görüldüğü üzere gelir
arttıkça (Y) ortalama tüketim eğrisinin eğimi azalmaktadır. Yani tüketim fonksiyonunu orjinle
birşeltiren eğriler gelir arttıkça daha da yatıklaşmaktadır. C 0 doğrusunun Y2 milli gelir düzeyi
ile kesiştiği A noktasında tüketim harcamaları gelir düzeyinden yüksektir. C 0 doğrusunun Y1
gelir düzeyi ile kesiştiği B noktasında tüketim harcamaları milli gelir seviyesine eşittir. B
noktasını orjinle birleştiren doğru 450 lik açı oluşturmaktadır. Bu açı gelir ve tüketim
doğrularının birbirine eşit olduğunu gösteren bir simgedir. Nihayet C 0 doğrusunun Y3 milli
gelir seviyesini kestiği F noktasında ise gelir düzeyitüketim düzeyinden büyüktür.
Gelirin

tüketilmeyen

kısmı

tasarruf

olarak

değerlendirildiğine göre mutlak gelir hipotezine bağlı
olarak tüketim fonksiyonunun belirlenmesi aynı zamanda
tasarruf

fonksiyonunu

da

belirlemektedir.

Tasarruf

kullanılabilir gelirin (Yd) tüketime gitmeyen kısmı olarak
ifade edilmektedir.
Marjinal tasarruf eğilimi ise kullanılabilir gelirde meydana gelen bir birimlik artışın (∆Y)
ne kadarının tasarrufa gittiğini (∆S) gösteren orandır (∆S / ∆Y). Marjinal tasarruf eğilimi (s)
ile gösterilmektedir. Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal tüketim eğilimin toplamı 1’e eşittir.
O halde
c+s = 1 olarak yazılabilir.
Ortalama tasarruf meyli ise gelirin tasarrufa giden kısmıdır. S/Y ile ifade edilmektedir. O
halde tasarruf fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir.
S = -C 0 +sYd
Aşağıda tüketim ve tasarruf fonksiyonlarına ilişkin grafik gösterilmektedir..
C

C>Y

C<Y

C=Y

S<0

S>0

C= C0+scY

D

S= -C0+sY
Y
Y0
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Şeklin dikey ekseninde tüketim ve tasarruf, yatay eksende ise gelir yer almaktadır. Şekilde
C=Y doğrusu 450 lik açı ile çizilmiştir. Hatırlanacağı üzere tüketim fonksiyonunda gelirin
tamamının tüketilmediği ve bir kısmının tasarruf edildiği belirtilmişti. Eğer gelirin tamamı
tüketilmiş olsaydı tüketim fonksiyonu olarak C=Y doğrusu alınacaktır. D noktasının solunda
tüketim gelirden büyüktür. Bu da otonom tüketim harcamaları ifade etmektedir. C 0 +scY
tüketim doğrusunun orjinden başlamamasının nedeni de otonom tüketim harcamalarının
varlığıdır. Yine D noktasının solunda tasarruf negatiftir. Negatif tasarruf, hiç gelir olmadığı
halde bireylerin hayatlarını sürdürmek için yapmak zorunda oldukları harcamalardır. Bireyler
bu harcamalarını ya eski tasarruflarını bozdurarak ya da borç alarak gerçekleştirirler. D
noktasının sağında ise gelir tüketimden büyüktür. Bu bakımdan D noktasının sağında gelirden
arda kalan kısım tasarruf olarak değerlendirilir. Sonuç olarak D noktası tasarrufa geçiş noktası
olarak ifade edilebilir.
1.2. Nispi Gelir Hipotezi
Nispi gelir hipotezi teoride iki temele dayanmaktadır. Bunlardan ilki bireylerin tüketim
tercihlerinin birbirinden etkilendiği ve bunun sonucunda birbirine bağlı olduğu üzerinde
durmaktadır. Bir başka ifadeyle bireylerin tüketim tercihleri içinde bulundukları sosyla sınıfın
tüketim tercihlerinden etkilenmektedir. Örneğin belirli bir meslek grubuna dahil olan kişinin
geliri iki kat artarken aynı gruptaki diğer bireylerin de gelirlerinin iki kat artması bu kişinin
nispi geliri değişmiyor demektir. Bunun sonucunda bireyin gelirden tüketime ayırdığı kesim
de değişmemektedir. İçinde bulunulan sosyal çevrenin tüketim alışkanlıklarını taklit etmek
tüketim miktarını arttırıcı etki yaratmaktadır. Bu durumun sonucunda uzun vadede ortalama
tüketim eğilimi azalmamakta ve tasarrufların düşmesine neden olmaktadır.
Nispi gelir hipotezinin açıklanmasında yararlanılan ikinci temel nokta ise tüketim
harcamalarının sadece içinde bulunulan dönemdeki gelire değil aynı zamanda geçmiş
dönemlerde elde edilen gelire göre şekillendiği üzerinedir. Bu bağlamda bireylerin alışkanlık
haline getirdikleri bir tüketim kalıpları olmakta ve gelirde herhangi bir düşme olması halinde
bireyler bu tüketim kalıbından kolaylıkla vazgeçmemektedirler. Yani gelirde meydana gelen
artış sonucu tüketim miktarı artmakta fakat gelirde herhangi bir azalış olması durumunda ise
tüketim miktarı aynı oranda azalmamaktadır.
Gelirde meydana gelen düşme sonucunda tüketim miktarının da aynı oranda azaldığı
varsayılırsa toplam talepte keskin düşüşlerin yaşanması muhtemeldir. Bunun sonucunda ise
ekonomide üretim miktarının daralması ve istihdam düzeyinin düşmesi gibi olumsuz
sonuçların yaşanması kaçınılmazdır. Fakat gelirin düşmesine karşın tüketim miktarının
düşmemesi bireylerin önceki tasarruflarını çözmelerine veya borçlanma yoluyla tüketim
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alışkanlıklarını sürdürmelerine imkan sağlamaktadır. Son olarak ifade etmek gerekirsr
tüketicilerin tüketime yönelik sergiledikleri bu davranışlar toplam talebin düşmesine engel
olmaktadır.
1.3. İleriye Yönelik Tüketim Teorileri
İleriye yönelik tüketim teorileri yaşam boyu gelir hipotezi ve sürekli gelir hipotezi olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
1.3.1 Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
Yaşam boyu gelir hipotezine göre bireyler yaşamları boyunca elde etmeyi planladıkları
gelirlerinin toplamına göre tüketim harcamalarını şekillendirmektedirler. Tüketim tercihi
sadece cari dönemde elde edilen gelire bağlı olarak belirlenmemektedir. Tanımdan yola
çıkarak bireylerin istikrarlı bir tüketim kalıbına göre teüketim harcamalarını belirledikleri
ifade edilebilir.
Ekonominin durgun olduğu dönemlerde bireylerin geliri azalacağından tüketime daha fazla
pay ayırdıkları gözlenmekte ekonominin genişleme dönemlerinde ise özellikle yüksek gelir
grubuna mensup bireylerin gelirleri artmakta ve tüketim meyilleri düşmektedir.
Rasyonel bir birey tüketim ve tasarruf miktarını belirlerken yaşam sürecini göz önüne
almaktadır. Birey çocukluk dönemlerinde geliri olmayacağı için ya ebeveynleri tarafından
fianse edilecek veya borçlanma ile tüketim harcamalarını karşılayacaktır. Orta yaştaki bir
birey ise gelir seviyesi yüksek olacağından tüketime giden kısım yani bireyin tüketim meyli
düşük olacaktır. orta yaş dönemlerinde tüketim meylinin düşük olması tasarrufların yüksek
olacağı anlamına gelmektedir. Nitekim yaşlılık dönemlerinde birey çalışamayacağından ya
transfer ödemeleri veya emekli aylıkları aracılığı ile tüketim harcamalrını finanse edecektir.
Bu anlatılanlar eşliğinde bireylerin çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde negatif tasaruf
yaptıkları orta yaş dönemlerinde ise tasarruf miktarınn arttığı gözlenmektedir.
C,Y

(C)
(Y)
Çocuk

yetişkin

yaşlı
t

t1

t2
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Yukarıda yapılan açıklamalar şekil üzerinde gösterilmektedir. Y eğrisi gelir seviyesini
gösterirken C doğrusu tüketimi ifade etmektedir. t1 ve t2 dönemleri arasında kalan yetişkinlik
dönemlerinde gelir seyiyesi tüketim seviyesini geçmektedir. Bu iki nokta arsındaki dönem
tasrruf dönemi olarak adlandırılabilir. Çocukluk ve yetişkin dönemlerinde ise bireyler negatif
tasarruf eğilimi sergilemektedirler.
Yaşam boyu gelir hipotezine göre tüketim fonksiyonu;
C t = [Yt + (N-1)Ye + W-M] / T
olarak yazılabilir. Burada ,
C t = bireyin t yılındaki tüketim harcaması
Yt = bireyin t yılındaki gelirini
N = bireyin yaşam boyu çalışmak istediği yıl sayısını
Ye = bireyin çalışma hayatı boyunca elde etmeyi umduğu yıllık ortalama geliri
W = bireyin servetini
M= bireyin ailesine bırakacağı miras miktarını
T = bireyin yaşam süresi beklentisini göstermektedir.
1.3.2 Sürekli Gelir Hipotezi
Sürekli gelir hipotezi, tüketim harcamalarını belirleyen unsurların arasında yaşam boyu gelir
hipotezinde olduğu gibi uzun dönemdeki gelir beklentisinin etkin olduğunu ifade etmektedir.
Bireylerin ömür boyunca elde etmeyi umdukları gelir sürekli gelirdir. Sürekli gelirİ, uzun
dönemde beşeri, fiziki ve finansal servetlerin bireylere sağlayacağı ortalama gelir beklentisi
olarak açıklamak da mümkündür. Burada beşeri servetten kasıt eğitim ve iş tecrübelerinin
bireye sağlayacağı gelirdir.
Sürekli gelir hipotezine göre eğitim seviyesi yüksek,
yeterli iş tecrübesine sahip ve hisse senedi,tahvil, bono
gibi

menkul

gelecekteki

yatırım

gelir

araçlarına

beklentileri

sahip

yüksek

bireylerin
olduğundan

tüketim harcamaları da fazla olacaktır. Yine uzun
dönem

göz

önüne

alındığında

konjonktürel

dalgalanmaların daralma dönemlerinde cari gelirde meydana gelen düşme sonucunda oluşan
tüketim azalması genişleme döneminde gelirin artmasıyla oluşan tüketim artışına eşittir. Bu
nedenle uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi düşmemektedir.
Kısa dönemde ise, konjonktürel dalgalanmaların daralma dönemlerinde cari gelirde meydana
gelen daralma sonucunda sürekli gelir cari gelirden büyük olacaktır. tüketimin sürekli gelire
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bağlı olduğu göz önüne alındığında sürekli gelirin cari gelirden büyük olması dolayısıyla kısa
dönemde gelir azalması sonucunda ortalama tüketim eğiliminde artış olacaktır.
Diğer yandan yine kısa dönem göz önüne alındığında konjonktürel dalgalanmaların genişleme
dönemlerinde cari gelirde maydana gelen artma dolayısyla cari gelir sürekli gelirden büyük
olmaktadır. Tüketim sürekli gelire bağlı olduğundan dolayı cari gelir sürekli gelirden büyük
olduğu için ortalama tüketim eğilimi azalmaktadır. Bu durum aşağıdaki grafikte
anlatılmaktadır.
C
C=kY
C=f(Ym)

C2
C1

Ym0

Y P0

YP1

Ym1

Y

Yukarıdaki grafikte yatay eksende gelir dikey eksende ise tüketim yeralmaktadır. Gelir YP0
ve YP1 iken tüketim miktarı sırası ile C1 ve C2 düzeyindedir. Konjonktürel dalgalanmanın
genişleme döneminde cari dönemde ölçülen gelir sürekli gelirin üstüne çıkmakta ( Ym1> YP1
) daralma döneminde ise cari dönemdeki gelir sürekli gelirin altına inmektedir (Ym0 <YP0).
Sonuç olarak kısa dönem tüketim doğrusu üzerinde YP0 ve C1 ile YP1 ve C2 yer alırken uzun
dönem tüketim doğrusu üzerinde Ym0 ve C1 ile Ym1 ve C2 yer almaktadır.
1.4. Tüketim ve Tasarrufu Belirleyen Faktörler
Bireylerin sahip oldukları servet düzeyleri tüketim seviyesini
belirleyen faktörlerden biridir. Gelir seviyesi aynı olan iki kişiden
biri eğer servet anlamında bir birikime sahipse geleceğe dair bir
güvencesi olduğu kanaatinde olacağından daha fazla tüketmektedir.
Bireylerin servetleri finansal ve reel değerlerden oluşmaktadır. Ev,
arsa, daire, otomobil gibi varlıklar reel değerleri oluştururken hisse
senedi, tahvil ve ono gübü varlıklar ise finansel değerleri
oluşturmaktadır.
Sosyal ilişkilerin geliştiği ve yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda bireyler daha az
gelecek kaygısı güttüklerinden tüketimlerini arttırılar. Böyle toplumlarda tasarruflar
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azalmaktadır. Diğer yandan sosyal güvenlik sisteminin iyi şlediği toplumlarda da tüketim
harcamaları artış göstermektedir.
Geleceğe yönelik beklentiler de tüketim ve tasarruf oranını etkileyen unsurlardandır. Eğer
bireyler gelecekte fiyatlar genel düzeyinin atış eğiliminde olacağı kanısına sahipseler bugünkü
tüketimlerini arttırmaktadırlar. Eğer bireyler aksi yönde beklenti içerisindeyseler yani
bireylerde gelecekte fiyatlar genel seviyesinin düşeceği kanısı hakimse bugünkü tüketimlerini
azaltmakta ve ileriki zamanlarda daha fazla tüketmek için bugün tasarruflarını
arttırmaktadırlar
Faiz oranlarında meydana gelen artış ve azalışlar da tüketim ve tasarrufu etkileyen
faktörlerdendir. Reel faiz oranlarında meydana gelen artış bireylerin faiz geliri elde etmek için
tüketimi kısmasını ve daha fazla tasarruf etmesini gerektirir. Yani birey ileride daha fazla
tüketme şansı elde etmek için bugünden tasarruf eder. Bunun yanısıra eğer reel faiz
oranlarında azalış meydana gelirse tasarruf etmek negatif gelir anlamına geldiğinden bireyler
tasarruf etmek yerine tüketim harcamalarını arttırmayı tercih ederler.
Gelir düzeyi de tüketim ve tasarruf meylini belirleyen etkenlerden biridir. Gelir seviyesi
yüksek olan bireylerin tüketim meyilleri düşük olmaktadır. Bu bakımdan dengeli bir gelir
dağılımının tahsis edilmesi gelirin zenginden fakire doğru bir şekilde hareket etmesini
sağlamakta ve bu durum toplumun genelinde tüketim meylini arttırıcı bir etki yaratmaktadır.
2.YATIRIM HARCAMALARI
Milli geliri oluşturan öğelerden bir diğeri yatırım harcamalarıdır. Yatırım, sermaye stokuna
yapılan net ilaveler olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere yatırım sermayeyi
arttırma faaliyetidir. Yatırım harcamaları kamu kesimi yatırımları ve özel kesim yatırımları
olmak üzere ikiye ayrılır.
Kamu yatırım harcamaları sosyal faydayı amaç edindiğinden kar güdüsü olmayan
yatırımlardır. Bu bakımdan kamu yatırımları otonom yatırımlar olarak da adlandırılır. Otonom
yatırım faiz ve milli gelir seviyesine bağlı olmadan yapılması gereken yatırımlardır. Yol,
hastane gibi yatırımlar otonom yatırımlara örnek olarak gösterilebilir. Eğer kamu, yatırım
yapacak kaynağa sahip değilse borçlanma yoluna giderek yatırımları finanse etmektedir. diğer
yandan faiz, toplam talep ve faiz oranlarına bağlı olarak yapılan yatırımlar ise uyarılmış
yatırımlar olarak adlandırılmaktadır. Örneğin açılan yeni bir otoyolun kenarında kurulan
dinlenme tesisi uyarılmış yatırımlara örnek olarak gösterilebilir.
Özel kesim yatırım harcamaları ise tamamen kar hedefi taşıyan yatırımlardır. Bu bakımdan
özel sektör yatırımları milli gelir ve faiz seviyesini dikkate almaktadır. Yapılacak yatırımların
kar getirmeyeceği riski oluşursa özel sektör yatırım yapmaktan vazgeçecektir. Özel sektör,
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ister net sabit sermaye yatırımı yapmış olsun isterse sermayeyi yenileme yatırımı yapmış
olsun amaç sadece kar elde etmektir.
2.1. Yatırım Kararı
Yatırım kararı alınırken dikkat edilmesi gereken üç konu vardır. Bunlar yatırımın maliyeti,
yapılan yatırımdan elde edilecek getiri ve beklentilerdir. Yatırım maliyeti, yatırımın alternatif
getirisi bakımından önemlidir. Eğer yatırım yapılmadan yatırıma harcanacak para ile örneğin
mevduat,

hisse senedi, tahvil veya bono gibi menkul değerlerin alınması durumunda

bunlardan elde edilecek getirinin hesaplanması gerekmektedir. Eğer bu araçlardan elde
edilecek getiri yatırımdan elde edilecek kardan yüksek ise müteşebbisler yatırım yapma
kararından vazgeçeceklerdir. Örneğin yatırım yapılacak paranın mevduata yatırıldığını
varsayalım. Eğer faiz oranı yatırımın karlılığından yüksekse yatırım kararı alınmaz. Burada
adı geçen faiz reel faizdir. Bilindiği üzere reel faiz nominal faizden enflasyon oranının
düşülmesi sonucunda geriye kalan miktardır. Diğer yandan beklentiler de yatırım kararı
alınmasında önemli bir rol oynar. Geleceğe dair ekonomik beklentiler örneğin faiz oranları
veya enflasyon seviyesinin gelecekte ne durumda olacağına dair beklentiler ve tahminler
yatırım kararlarını etkilemektedir.
Anlatılanlara ilave olarak kamu yatırımları yukarıda da belirtildiği üzere kar amacı gütmeyen
yatırımlardır. Bu bakımdan bu bölümde özel sektör yatırımları üzerinde durulmaktadır.
2.2. Özel Sektör Yatırımları
Özel sektör yatırımları üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar sabit sermaye yatırımları,
konut yatırımları ve stok yatırımlarından oluşmaktadır.
2.2.1.Sabit Sermaye Yatırımları
Sabit sermaye yatırımları ekonomide üretimi arttırmaya yönelik olarak makine ve teçhizata
yapılan yatırımları kapsamaktadır. Mevcut sermaye stokunu korumak amacıyla yapılan
yatırımlar da sabit sermaye yatırımları sınıfına girmektedir. Örneğin yıpranan makinalar
yerine yenilerinin konulması sermaye stokunu korumak amacı ile yapılan yatırımlara örnektir.
Diğer yandan sabit sermaye stokunun arttırılması için yapılan yatırımlar ise net sabit sermaye
yatırımları olarak adlandırılır. Örneğin mevcut üretim parkurunun yanına yeni bir parkurun
kurulması net sabit sermaye yatırımıdır.
Yapılan yatırım miktarından ziyade yatırımın süresi de önemlidir. Ekonomide meydana gelen
dalgalanmalar

yatırımların aksamasına veya

ileri

bir tarihe ertelenmesine neden

olabilmektedir. Bunun yanısıra beklentilerin olumlu olması ise yatırımın erken bir sürede
tamamlanmasına ortam hazırlamaktadır.
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Yatırım miktarından söz edilirken üzerinde durulması gereken bir başka konu ise sermayenin
marjinal etkinliği kavramıdır. Sermayenin marjinal etkinliği yatırıma ilave edilecek son
birim sermayenin belirli bir dönemde sağlayacağı getiri miktarı olarak tanımlanabilir. mec
simgesi ile ifade edilen sermayenin marjinal etkinliği örneğin 0.5 dendiği zaman bu tanımın
anlamı yatırıma ilave olunan 1000 TL’nin 500 TL tutarında getiri sağlayacağıdır. Yatırım
kararı alınması aşamasında sermayenin marjinal etkinliği (Mec) ile faiz (r) oranları
karşılaştırılmaktadır. Eğer;
mec > r ise firma yatırım kararı alacak
mec < r ise firma yatırımdan vazgeçecek
mec = r ise firma yatırım yapıp yapmama konusunda kararsız kalacaktır.
Bir ekonomide yapılan yatırımlar arttıkça sermayenin marjinal etkinliği (mec) azalmaktadır.
Bunun nedenlerinden biri azalan marjinal verim yasasıdır. Diğer yandan eğer yatırım
mallarına talep arttığında yatırım malı fiyatları da artmakta ve sermayenin marjinal verimliliği
düşmektedir. Son olarak eğer yatırım miktarı yalnızca belirli bir sektörde artış gösteriyorsa o
sektörde üretilen malların miktarı artar ve mal artışı fiyatların düşmesine neden olur. Fiyat
düşüşleri karı azaltacağından sermayenin marjinal etkinliği de azalmış olacaktır. yatırım
miktarı ile sermayenin marjinal etkinliği (mec) arasındaki söz konusu bu ilişkiler şekil
yardımıyla açıklanmaktadır.
Mec, r
r2
r1

Mec eğrisi

I
I0

I1

Yukarıdaki şekilde yatay eksende yatırım miktarı (I) dikey eksende ise sermayenin marjinal
verimliliği (Mec) gösterilmektedir. Görüldüğü gibi I0 yatırım seviyesinde Mec r2 seviyesinde
iken artan yatırımlar sonucunda Mec r1 seviyesine düşmektedir.
2.2.2. Konut Yatırımları
Konut yatırımları bireyler barınma ihtiyaçlarını gidermek veya başkalarına kiraya vererek kira
geliri elde etmek amacıyla yaptıkları harcamalardan oluşmaktadır. Konut yatırımlarının
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toplam yatırımlar içindeki payı yadsınamayacak şekilde fazladır. Konut yatırımlarının bu
şekilde yatırımlar içerisindeki payının fazla olması konjonktürel dalgalanmalardan da ciddi
anlamda etkilenmelerine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca konut yatırımlarını etkileyen çeşitli
etkenler bulunmaktadır.
Eğer konut fiyatlarında bir azalma meydana gelirse konut talebinde artış olacaktır. Aynı
şekilde konut fiyatlarında artış olması durumunda ise konut yatırımları azalır. Fiyat haricinde
konut yatırımları menkul değerlerin getirilerine de bağlıdır. Hisse senedi, tahvil, bono gibi
menkul değerlerin getirileri artarsa konut yatırımları azalmaktadır. Böyle bir durumda konut
talebine gidecek olan servet menkul değerlere yatırım olarak kayacaktır. Faiz oranları konut
yatırımlarını etkileyen bir diğer etkendir. Faiz oranlarında meydana gelen azalma konut
maliyetlerini azaltacağı için fiyatların düşmesine ve konut talebinin ise artmasına yol açar.
Son olrak kira gelirleri konut yatırımlarını etkiler. Eğer net kira geliri artarsa bireyler kira
geliri elde etmek amacıyla konut talebinde bulunacaklar ve bunun sonucunda da konut
yatırımlarında bir artış meydana gelecektir.
2.2.3.Stok Yatırımları
Firmaların üretimde kullandıkları hammadde, yarı mamul ve malzemelerin stok miktarlarında
meydana gelen değişiklikler stok yatırımları olarak adlandırılmaktadır. Firmalar çeşitli
nedenlerle stok tutmaktadırlar. Bu nedenlerin ilki kaliteli mal üretmek adına talepte meydana
gelecek dalgalanmalara karşı üretim miktarını bozmamaya yönelik davranışlardır. Örneğin
talebin zayıf olduğu dönemlerde fazla mal üreterek stokları arttırmak, veya talebin canlı
olduğu dönemlerde normal üretime devam ederek daha önce stoklanmış malların satışını
sağlamak amaçlanmaktadır. Diğer bir neden ise üretimin aşamalı olduğu durumlarda
mamulün üretilmesine kadar geçen sürede yarı mamulleri stoklamak zorunda olmalarıdır.
Firmalar tarafından yapılan stok yatırımları planlanan ve planlanmayan stok yatırımları olarak
ikiye ayrılmaktadır. Firma yapmış olduğu üretimin bir miktarını zaten stok olarak bırakmayı
planlıyorsa bu durum planlanan stok yatırımlarına örnektir. Fakat eğer firma üretmiş olduğu
malı planladığı gibi satamıyorsa bu durumda mecburen elinde kalan malı stoka ayırmak
zorunda

kalacağından

bu

stok

yatırımı

ise

planlanmayan

stok

yatırımı

olarak

adlandırılmaktadır.
Konjonktürel dalgalanmalar stok yatırımları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Konjonktür
dalgasının daralma dönemlerinde satılamayan mallar planlanmayan stok yatırımları grubuna
girmektedir. Konjonktür dalgasının genişleme dönemlerinde ise toplam talebin artması
sonucunda talep üretim miktarını aşacak ve daha önce yapılan planlanmayan stok yatırımları
azalmaya başlayacaktır.
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2.3. Otonom ve Uyarılmış Yatırımlar
Daha önce belirtildiği üzere otonom yatırımlar milli gelirden ve faizden bağımsız olarak
yapılan yatırımlardır. Kamunun yapmış olduğu otonom yatırımlardan başka reel sektör de
otonom yatırımlar yapmaktadır. Üretimin devam ettirilmesi için yapılan bir yatırım
otonomyatırım olarak adlandırılır. Üretimde kullanılan bir makinanın bozulması sonucunda
yerine yeni bir makine alınmasının gelir seviyesi ile ilgisi yoktur. Bu yatırım otonom yatırım
olarak adlandırılır.
Uyarılmış yatırımlar ise gelir seviyesinin artmasına katkıda bulunacak yatırımlarıdr. Daha
geniş bir tanımla milli gelirde meydana gelen artışın toplam talebi arttırması sonucunda yeni
yatırımların yapılmasını gerektirmesi uyarılmış yatırım olarak adlandırılır. Uyarılmış
yatırımlar yeni kapasite oluşturulmasına katkı sağlayan yatırımlardır. Otonom ve uyarılmış
yatırımlar aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanmaktadır.
I

Ii

I0

Y
Yukarıdaki şekilde I 0 ile gösterilen doğru otonom yatırımları temsil etmektedir. milli gelir
seviyesinden bağımsız olduğu için gelir eksenine paraleldir. Otonom yatırımlar milli gelir
seviyesi ne olursa olsun yapılması gereken yatırımlardır.
Uyarılmış yatırımlar ise orjinden çıkan doğru ile temsil edilmektedir. Uyarılmış yatırımlar
milli gelir seviyesine bağlı olduğundan dolayı gelirde meydana gelen artış uyarılmış
yatırımları arttırmaktadır. Keynezyen modellerin incelendiği bölümde otonom ve uyarılmış
yatırımlara daha detaylı olarak değinilecektir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Otonom yatırım ve uyarılmış yatırım nedir. Şekil yardımıyla açıklayınız.
2. Tüketim harcamalarını belirleyen hipotezler nelerdir. Açıklayınız.
3. Yatırım çeşitleri nelerdir sıralayınız. Sabit sermaye yatırımlarını şekil yardımıyla
açıklayınız.
4. Konut yatırımlarını belirleyen unsurlar nelerdir açıklayınız.
5. Tüketim ve tasarrufu belirleyen etkenler nelerdir açıklayınız.
6. İleriye yönelik tüketim teorilerini şekil yardımıyla açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Döviz arz ve talebinin bir araya geldiği piyasalar döviz piyasaları olarak adlandırılır.
Geçmişten günümüze uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte döviz piyasalarının da önemi
artmıştır.
Bu bölümde döviz piyasalarına yönelik kavramlar açıklanmakta ve döviz piyasalarının
özellikleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca döviz arz ve talebini meydana getiren etkenler ve
dövi kurlarının oluşumu açıklanmaktadır. Son olarak döviz kuru sistemleri esnek kur ve sabit
kur anabaşlıkları altında incelenmekte ve her iki döviz kuru sisteminin faydalı yanları
değerlendirilmektedir.
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1. DÖVİZ PİYASALARI
1.1. Döviz Piyasasına Yönelik Kavramlar
Döviz, yabancı ülkelerin milli paralarına verilen addır. Döviz, uluslararası ödemelerde
kullanılabilen geçerli para olarak da tanımlanabilir. Dış ülkelerle yapılan ticari işlemler
sonucunda iki ülke parasının birbirine çevrilmesi zorunluluğu ortya çıkmaktadır. Bu
bakımdan iki ülke parasının birbirine çevrilmesi döviz piyasaları aracılığı ile sağlanır.
Döviz piyasasında döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaşması sonucunda belirli bir
döviz fiyatı oluşmaktadır. Oluşan bu döviz fiyatı döviz kuru olarak nitelendirilir. Döviz kuru,
bir birim milli para ile alınabilen yabancı para miktarı olarak da ifade edilebilir.
Döviz kuru nominal döviz kuru ve reel döviz kuru olarak ikiye ayrılır. Nominal döviz kuru bir
birim yerli para ile alınabilecek yabancı paradır. Reel döviz kuru ise bir birim yerli paranın
yabancı para birimleri karşısında satınalma gücünün belirlenmesi ile oluşur. Yani reel döviz
kuru bir ülke ekonomisinin dış ülkelere göre rekabet gücünü belirleyen bir katsayıdır. Reel
döviz kuru aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.
RDK= (a . PF) / P’ dir. Burada;
RDK : Reel deviz kuru
a

: Nominal döviz kuru ( 1 Euro/dolar/sterlinin kaç TL ettiğini gösteren oran)

PF

: dolar/euro/sterlin cinsinden dış fiyatlar

P

: Milli para cinsinden iç fiyatları ifade etmektedir.

Dışa açık bir ekonomide reel döviz kuru dış ülkeler ile
rekabet etme anlamında son derece önemlidir. Eğer
reel döviz kuru düşerse yurtiçinde üretilen yerli
mallarının uluslar arası piyasalardaki rekabet gücü
azalmaktadır. Bu durumda ihracatımız düşmekte
ithalatımız ise artmaktadır. Bunun sonucunda dış
ticaret açığımız artar. Tam tersine eğer reel döviz kuru değer kazanırsa yurtiçinde ürettiğimiz
malların uluslararası piyasalarda rekabet gücü artmaktadır. Bu durumda ihracatımız artmakta
ve ithalatımız azalmaktadır. Bunun sonucunda ise dış ticaretimiz fazla verir.
Reel döviz kurunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek yerinde olacaktır. Türkiyede
üretilen bir buzdolabının fiyatı P=3000 TL, yurtdışında üretilen aynı buzdolabının fiyatı
PF=5000 Dolar, ve döviz kuru a = 2 TL olduğu durumda reel döviz kuru RDK,
RDK = (a . PF) / P
RDK= (2 . 5000 Dolar) / 3000 TL
6 / 18

RDK= 10000 / 3000
RDK = 3.33 reel döviz kuru olarak bulunur.
Döviz kuru (a) ve yurtdışı fiyat sabitken (PF) yurtiçi fiyat artarsa ve P = 3500 TL olduğunda
RDK = (a . PF) / P
RDK= (2 . 5000 Dolar) / 3500
RDK = 10000 /3500
RDK= 2.85 olacaktır.
Reel döviz kuru düştüğü için yurtiçinde ürettiğimiz buzdolabı yurtdışındaki örneklerine göre
pahalı olmakta ve uluslarası rekabet gücümüz azalmaktadır. Bunun sonucunda ise buzdolabı
ihracatımız azalacaktır.
Döviz tanımı yapılırken yabancı para olarak adlandırılsa da dövizin banknot haline efektif
denilmektedir. Yabancı para cinsinden düzenlenen bono, çek seyahat çeki ve poliçe gibi
ödeme araçları döviz olarak adlandırılır. Fakat tanımlamada uluslarası ödemelerde kullanılan
para ve benzerleri döviz olarak adlandırılmaktadır.

Bir ülke parasının döviz olarak

adlandırılması için yurtdışı ödemelerde geçerliliğinin olması gerekmektedir. Bu bakımdan
özellikle gelişmiş ülke paraları olan ABD Doları ve Euro tüm ülkelerde geçerliliği olan
paralar olduklarından dünya ticaretinde etkilidirler ve döviz olarak kabul görürler.
1.2. Döviz Piyasasının Özellikleri
• Döviz piyasalarında döviz arzı ve döviz talebi bir araya gelerek piyasayı oluşturmaktadır.
Fakat döviz arz edenlerle talep edenler bir araya gelmemektedir. Alım ve satım işlemleri
aracılar vasıtasıyla yapılmaktadır.
• Döviz piyasaları örgütlenmiş piyasalar değillerdir.
• Döviz piyasaları alıcı ve satıcının hiçbir engel olmadan rahatlıkla piyasaya girmesine
imkan sağlamaktadır. Alım satım yapılan döviz oldukça homojendir. Ayrıca döviz
piyasalarında çok sayıda alıcı ve satıcı işlem yapabilmektedir. Bu gibi özelliklerinden
dolayı döviz piyasaları tam rekabet piyasasına en yakın piyasadır.
• Döviz piyasalarında işlemler 24 saat süre ile devam etmektedir. Bu bakımdan dünya
üzerinde hiç kapanmayan piyasa olma özelliğine sahiptir.
1.3. Döviz Arz ve Talebi
Bir ülkede dövize olan talep yabancı ülkeler ile yapılan ticari işlemlerin ödemelerinin
yapılması amacını gütmektedir. Bir ülke vatandaşları dış alemden yapacakları mal ve hizmet
alımları dolayısıyla döviz talep etmektedirler. Örneğin yabancı ülkelerden yapılan ithalat
arttıkça talep edilen döviz miktarı da artmaktadır. Ayrıca dış ülkelerden sağlanan kredilerin
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veya benzeri varlıkların geri ödenme vadelerinde de döviz talebi artmaktadır. Döviz talebini
arttıran bu etkenlerin yanında enflasyonist ortamlarda dövize olan talep artmaktadır.
Enflasyonun yaşandığı ve yerli paranın değer kaybettiği ekonomilerde bireyler ve kurumlar
yerli para cinsinden varlıklarını enflasyona karşı korumak amacıyla döviz talebinde
bulunmaktadırlar.
Diğer yandan spekülasyon amacıyla da döviz talep edilmektedir. Spekülatörler geleceğe
yönelik döviz kuru beklentileri oluşturarak aradaki kur farkından kar elde etmeyi hedeflerler.
Spekülatörler fiyatının yükseleceğini düşündükleri dövizi satın almakta ve fiyatının
düşeceğine kanaat getirdikleri dövizi ise satmaktadırlar.
Öngörülerin

doğru

çıkması

sonucunda

kar

elde

edilmektedir.
Spekülasyon

işlemi

riskliliği

bünyesinde

barındırdığından bunun yerine döviz arbitrajı denen
işlem de yapılmaktadır. Arbitraj ucuz dövizin bir
ülkeden

alınıp

başka

ülke

piyasasında

satılması

işlemidir. Arbitraj işlemi aynı anda yapıldığı için risk
taşımamaktadır. Fakat spekülasyonda döviz alınıp bir süre bekletildiğinden geçen süre
zarfında döviz fiyatının artması veya azalması konusunda herhangi bir kesin yargı
oluşmamaktadır.
Döviz arzı, bir ülkede döviz miktarının artması olarak tanımlanabilir. Döviz arzı özellikle
ihracata bağlıdır. Eğer ülkenin ürettiği yerel mallar ülke dışında talep görüyorsa bu durum
ihracatı arttıracak ve böylece döviz arzı da artmış olacaktır. Diğer yandan döviz kuru ile döviz
arzı aynı yönde hareket etmektedir. Döviz kurunda meydana gelen artış döviz arzını da
arttırmaktadır. Şöyle ki döviz kurunun artması yerel malların fiyatının uluslar arası
piyasalarda azalacağı anlamına gelmekte, yani yerli malın rekabet gücü artmakta ve ucuz yerli
malın yabancı ülkelerdeki talebi artacağından dolayı ülkeye döviz girişi olmakta ve döviz arzı
artmaktadır. Yabancıların ülke içerisinde yaptıkları yatırımlar ve yabancı ülkelere verilen
borçların geri alınması da döviz arzını arttıran etkenlerdendir.
1.4. Döviz Kuru
Döviz arz ve talebinin karşılaştığı ortamda oluşan döviz fiyatı döviz kurudur. Döviz kuru düz
kur ve çapraz kur olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir ülke parasının yabancı bir ülke parası
cinsinden ifade edilmesi durumunda düz kurdan bahsedilir. Örneğin 1 Amerikan doları = 2.00
TL ise kur 2.00 TL olarak ifade edilmektedir.
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Diğer yandan döviz kurları dolaylı şekilde de ifade edilmektedir. Yani iki ülke parası
arasındaki kurun üçüncü bir ülkenin milli parası cinsinden ifadesi ise çapraz kur olarak
adlandırılır. Örneğin Türk Lirası ile önce Euro daha sonra da alınan Euro ile Amerikan Doları
alınabilir. Örneğin 1 Euro = 3.00 TL ise önce 3.00 TL ile 1 Euro alınıp ardından 1 euro ile de
1.5 Amerikan doları alınabilir. Çapraz kurlar arasında fark olması az önce belirtildiği gibi
arbitrajcıların devreye girerek kar elde etmelerine imkan sağlamaktadır.
Döviz kuru ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir başka konu dolaysız kotasyon ve dolaylı
kotasyon yaklaşımlarıdır. Döviz kurunun ulusal para biçimi şeklinde tanımlanması dolaysız
kotasyon olarak adlandırılır. Yani 1 Amerikan Doları = 2.00 Türk Lirası olarak ifade edilen
kur dolaysız kotasyona örnektir. Bu yaklaşım Avrupa modeli olarak da adlandırılmaktadır.
Dolaylı yaklaşım ise ulusal para karşılığında alınabilecek yabancı para miktarını
yansıtmaktadır. Yani 1 Türk Lirası = 0.50 Amerikan Doları şeklinde ifade dolaysız yaklaşımı
ifade etmektedir. Dolaylı yaklaşım aynı zamanda Amerikan modeli olarak adlandırılır.
Aşağıdaki şekilde döviz arz ve talebine bağlı olarak döviz kurunun nasıl oluştuğu
anlatılmaktadır.
Döviz kuru
S

n

c

d

k
m

E

b

a
D
Q

q1

q2

q3

Yukarıdaki şekilde dikey eksende döviz kuru ve yatay eksende döviz arz ve talebini gösteren
döviz miktarı verilmektedir. Döviz talep eğrisi negatif eğimli D doğrusu ile döviz arz eğrisi de
pozitif eğimli olan S doğrusu ile gösterilmektedir. İki doğrunun kesiştiği E noktasında döviz
arzı ile döviz talebi kesişmekte ve denge döviz kuru oluşmaktadır. Denge döviz kurunun
sağlandığı E noktasında döviz kuru k kadar bu kurdan arz ve talep edilen döviz miktarı ise q2
kadardır.
Döviz kurunun denge kur olan k’dan m’e düştüğünü varsayarsak böyle bir durumda q1-q3
aralığı kadar döviz talebi fazlası oluşacaktır. Döviz talebinin artmasının nedeni döviz kurunun
düşmesi dolayısıyla yabancı ülke mallarının döviz cinsinden fiyatlarının ucuzlamasıdır. Böyle
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bir durumdayabancı mallara olan iç talep artacak ve ithalat yükselecektir. Sonuçta b-a
noktaları arasındaki fark kadar döviz talebinde artış olacaktır.
Döviz kurunun denge döviz kuru k’nın üzerinde olduğu durumdaysa ülkenin ihracatı
artacağından döviz arzında bir artış olacaktır. döviz kurunun yükselmesi yerli üretimin dış
ülkelerdeki rekabet gücünü arttırmakta ve bu durumda ihracat artmaktadır. Aynı şekilde ithal
malların da yurtiçi fiyatları döviz kurunun artmasına bağlı olarak yükseleceğinden ithalat
azalmaktadır. Kurun n kadar olduğu varsayımı altında c-d aralığı kadar döviz arz fazlası
oluşacaktır.
1.5. Döviz Arz ve Talebinde Kaymalar
Yukarıdaki şekilden hareketle döviz arz ve talebinde meydana gelen değişmeler aşağıdaki iki
şekil yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.
Döviz Kuru

Döviz Kuru
S1

S

S2

k
m

C
E

h

B

j

D

D2
D1

D
Q

q1 q2

Q

q3

q4

Yukarıdaki birinci şekilde denge döviz kuru döviz arzı ile döviz talebinin denegeye geldiği E
noktasında oluşmuştur. Döviz talebinde meydana gelecek herhangi bir artış döviz talep
doğrusunun D1 konumundan yukarı doğru kayarak D2 konumuna ulaşmasını sağlayacaktır.
Yeni durumda döviz kuru k birim olurken arz ve talep edilen döviz miktarı da q2 seviyesine
yükselecektir.
İkinci şekilde ise döviz arzında meydana gelen değişme sonucunda yeni dengenin nasıl
oluştuğu gösterilmektedir. Denge döviz kurunun B noktasında sağlandığı durumda örneğin
ülkenin ürettiği mal ve hizmetlere dış dünyada talebin artması sonucunda ihracatta meydana
gelen artış döviz arzının yükselmesine neden olacaktır. Döviz arzının artması S1 döviz arz
eğrisinin sağa doğru kayarak S2 konumunu almasına imkan sağlayacaktır. Yeni durumda
artan döviz arzı dolayısıyla yeni denge D noktasında sağlanacak yeni denge döviz fiyatı ise h
seviyesinden j seviyesine düşecektir.
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2.DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ
Uygulamada kullanılan döviz kuru sistemleri veya rejimleri hükümetlerin ve Merkez
Banka’larının döviz piyasalarına müdahale edip etmemelerine göre şekillenmektedir.
Hükümet ve Merkez Bankası tarafından piyasaya herhangi bir müdahalenin olmadığı
durumlarda oluşan döviz kuru sistemi esnek kur olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanısıra
hükümetlerin ve Merkez Banka’larının döviz piyasasına müdahale ederek döviz kurunu belirli
bir seviyede tutmak istemeleri sonucunda oluşan kur ise sabit döviz kuru olarak isimlendirilir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde devlet döviz piyasasına müdahale etmektedir. böyle
ülkelerde genellikle sabit döviz kuru modeli geçerli olmaktadır. Ayrıca nadir de olsa gelişmiş
ülke hükümet ve Merkez Bankaları da döviz piyasalarına müdahale etmektedirler.
2.1. Esnek Kur Sistemi
Esnek kur sisteminde döviz kuru döviz arz ve talebinin karşı kaşıya geldiği döviz
piyasalarında belirlenmektedir. Bir ülkede ithalat ve ihracat döviz cinsi para birimleriyle
gerçekleştiğinden ithalatın yüksek olduğu bir ülkede döviz talebi artacaktır. Döviz talebinde
meydana gelen artış döviz arzından fazla olacağından döviz kuru yükselecektir. Bunun
sonucunda yüksek döviz kuru ithal malların fiyatlarını arttıracağından ithalatı pahalı hale
getirecek ve ithalat azalacaktır. Diğer yandan döviz kurunun yükselmiş olması yerli ürünlerin
yurtdışı pazarlarda döviz cinsinden fiyatlarını rekabetçi hale getireceğinden ihracat artacaktır.
Bu şekilde döviz kurunun yükselmesi nedeniyle ithalatın azalması ve ihracatın artması diş
ticaret açığının ihracat lehine kapanmasına ortam hazırlayacaktır.
Esnek kur sisteminde iki yaklaşım dikkate alınmaktadır. Birinci
yaklaşımda döviz kuru hiçbir şekilde Merkez Bankası’nın
müdahalesine maruz kalmıyorsa ve kur döviz piyasasındaki arz
ve talebe göre belirleniyorsa temiz dalgalanmadan söz
edilmektedir. Fakat döviz kuru yine döviz piyasasında arz ve
talebe göre belirlendiği halde bazı durumlarda piyasaya Merkez
Bankası müdahale ediyorsa kontrollü dalgalanma söz konusudur.
Esnek kur sisteminin bazı faydaları vardır. Bu faydalardan ilki
döviz piyasasına müdahale edilmeyen ekonomilerde yerli para gerçek değerini bulmaktadır.
Özellikle enflasyon olgusunun hakim olduğu ekonomilerde esnek kur sisteminin uygulanması
yerli paranın yapay şekilde aşırı değerlenmesini engellemektedir. Esnek kur sisteminin bir
başka faydası ödemeler bilançosunda meydana gelen açık ve fazlaların kendiliğinden
giderilmesidir. Ödemeler bilançosuna en fazla etki eden dış ticaret açığı ve fazlasının
giderilmesi esnek kur sisteminin uygulanması ile mümkün olmaktadır. Diğer yandan esnek
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kur sisteminin uygulanması belirli bir döviz kuruna bağlı kalınmayı gerektirmediğinden
Merkez Bankası kasasında rezerv bulundurmayı gereksiz kılmaktadır. Son olark esnek kur
sistemi ülke ekonomisini dış dalgalara karşı korumaktadır. Dış ülkeler aracılığı ile yurda
sirayet edecek enflasyon ve deflasyon gibi ekonomik istikrarı bozucu dalgalanmalar esnek kur
sistemi ile kurların otomatik olarak değişmesiyle bertaraf edilmektedir.
Türkiye bugün kontrollü esnek döviz kuru modelini uygulamaktadır. Döviz kurları serbest
piyasada belirlenmesine karşın eğer kurlarda aşırı hareketlilik oluşursa Merkez Bankası döviz
ihalesi açmak yoluyla ya da doğrudan alım satım yöntemiyle döviz piyasasına müdahale
ederek kuru belirli bir seviyede tutmak için çaba sarfetmektedir.
2.2. Sabit Kur Sistemi
Döviz kurunun, döviz piyasasındaki arz ve talebe göre belirlenmesine izin verilmeyip kurların
belirli bir seviyede sabit kalmasının sağlandığı sistemdir. Sabit kur sisteminde kurlar Merkez
Bankası tarafından belirlenmekte ve belirlenen kurlar bir süre korunmaktadır. Ülkelerin döviz
gelirlerinin yetersiz olması dolayısıyla döviz rezervlerinde meydana gelecek azalma
sonucunda döviz arz ve talebi sabit kur sisteminin uygulanması ile denkleştirilir.
Sabit kur sisteminde Merkez Bankaları kamuoyuna duyurdukları kur seviyesinden döviz alım
ve satımını gerçekleştirmek zorundadırlar. Örneğin döviz arzında meydana gelen bir artış
durumunda döviz kurunun düşmemesi için Merkez Bankası döviz alımı yaparak piyasaya
müdahale etmektedir. Bunun yanısıra eğer döviz talebinde aşırı bir artış olursa döviz fiyatları
yükseleceğinden Merkez Bankası döviz kurunu yine belirlediği seviyede tutmak için piyasaya
döviz satma yoluyla müdahale etmektedir. Bu anlatılanlar ışığında aşağıdaki şeklin çizilmesi
uygun olacaktır.
Döviz kuru
S
k

C
E

F

m

D2
D1
q1 q2 q3

Q

E denge noktasında döviz arz ve talebi dengeye gelmektedir. Aynı zamanda E noktası Merkez
Bankası tarafından ilan edilen denge kuru olduğu varsayımı altında eğer herhangi bir nedenle
12 / 18

döviz talebi artarsa D1 döviz talep eğrisi bütünü ile sağa kayacak ve D2 konumunu alacaktır.
Fakat sabit döviz kuru uygulandığından dolayı Merkez Bankası döviz kurunun yükselmesine
izin vermemek amacıyla piyasaya döviz satma yönünde müdahalede bulunur. Merkez Bankası
müdahalesi sonrası yeni döviz talebi q3 seviyesinde olacaktır. burada dikkat edilmesi gereken
konu esnek kur rejiminde döviz talebi artışı dolayısıyla döviz kurunun yükselmesi sonucunda
yeni denge k fiyat ve q2 döviz miktarında oluşmasıdır. Fakat sabit kur rejiminde talep edilen
döviz miktarı q3 seviyesine yükselmektedir. Yani esnek kur uygulandığı durumdan q3-q2
aralığı kadar daha fazla bir döviz talebi vardır.
Yukarıdaki şekilde sabit kur rejimi uygulanması ile döviz kuru baskı altında tutulmuştur.
Böyle bir durumda ithalat harcamaları artmakta ve ihracat ise azalmaktadır. Diğer yandan
sabit kur sisteminde döviz arzının arttığı durumda ise aşağıdaki gibi bir durum ortaya
çıkmaktadır.
Döviz kuru

S1
S2

k

E

F

m

G
D1
Q
q1

q2

q3

Yukarıdaki şekilde başlangıç denge döviz kuru, döviz talep eğrisi D1 ile döviz arz eğrisi S1 in
kesiştiği nokta olan E noktasında sağlanmıştır. Örneğin yabancı ülkelerin örnek ülkenin
mallarına talebinin arttığını varsayalım. Böyle bir durumda döviz arzı artacak ve S1 döviz arz
eğrisi S2 konumunu alacaktır. Eğer serbest kur rejimi uygulanmış olsaydı yeni denge G
noktasında sağlanacaktı. Fakat sabit kur sistemi uygulandığından dolayı Merkez Bankası
döviz kurunun m seviyesine düşmesine izin vermemekte ve döviz piyasasına müdahale ederek
kurun F noktasında dengeye gelmesini sağlamıştır. Döviz kurunun müdahale ile değerli
tutulması yerel paranın değerinin düşmesine ve böylece ihracatın artmasına neden olmaktadır.
Sabit kur rejiminde döviz kurunun değerli tutulması ihracatı arttırmasının yanı sıra ülkedeki
üretim düzeyini de arttırarak işsizlik sorununun giderilmesine katkıda bulunmaktadır.
Sabit kur sistemi, altın para standardı ve ayarlanabilir kur sistemi olmak üzere iki başlık
altında incelenmektedir.
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2.2.1. Altın Para Standardı
Altın para standardı sistemi 19. y.y.’da uygulanmaya başlanmış ve Birinci Dünya Savaşı’na
kadar geçerliliğini korumuştur. Bu sistemde ülkelerin milli paralarının değeri belirli bir
ağırlıktaki altına endekslenmiştir. Ülke paralarının altına endekslenmesi aynı zamanda ülkeler
arasında da sabit bir döviz kurunun oluşmasını sağlamıştır. Örneğin 1 TL= 1 gram altın ve 1
Dolar = 1.5 gram altın ise 1 TL = 0.66 Dolara denk gelmektedir.
Altın para standardı rejiminde ülkenin yerel parası kadar altın ayrılması gerekmektedir. Böyle
bir ülkede dış ticaret açığı veya fazlası verilmesi ülkenin yerel para miktarına yansımaktadır.
Ülkenin yerel parasında meydana gelen artış ve azalışlar ise dış ticaret dengesinin
kendiliğinden yeniden kurulmasına imkan sağlamaktadır. Örneğin herhangi bir nedenle
Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği yani ihracatında bir artış olduğu varsayılırsa, ihracatın
artması ile ülkeye altın girişi hızlanacaktır. Altın girişi ise ülke içerisinde para arzının
artmasına yol açacaktır. Para arzı artışı ise fiyatlar genel seviyesini yükseltecektir. Bu durum
ithalatçı ülke açısından ele alındığında ise farklı bir sonuç doğurmaktadır. İthalatın artması
ülkeden altın çıkışına neden olacağından para arzı
azalacaktır. Para arzının azalması ise fiyatlar genel
düzeyinin gerilemesine neden olacaktır.
Altın para standardının sabit kur sistemi olması
dolayısıyla bu sistemde Merkez Bankası2nın altın
alım ve satımında bulunması ve altın ithal ve
ihracının

serbest

bırakılması

kurların

sabit

kalmasını sağlamaktadır. Yine altın standardı
sisteminde bütün yerel paraların altına endekslenmiş olması karmaşık döviz piyasalarının
oluşmasını da engellemektedir.
2.2.2.Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
Altın para standardı modelinde bütün ülkelerin para birimleri altına endekslenmekte iken
ayarlanabilir sabit kur modelinde yerli para bir başka ülkenin parasına bağlanmaktadır. Ülke
paralarının belirli bir paraya endekslenmesi yanında yine yerli paranın belirli bir aralıkta
dalgalanmasına da izin verilmektedir. Bretton Woods sistemi olarak adlandırılan bu sistemde
Amerikan Doları altına endekslenmiş ve 35 Amerikan Doları = 1 ons altın olarak
belirlenmiştir. Diğer ülkelerin paraları da Amerikan dolarına bağlanmıştır. Amerikan
dolarının altına bağlanmasının nedeni hiç şüphesiz ABD’nin sahip olduğu yüksek altın
rezervlerindendir. Ayarlanabilir sabit kur rejiminde ülke paralarının endekslendikleri ülke
paralarına karşın ancak %1 oranında aşağı ve yukarı şekilde dalgalanmasına izin
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verilmektedir. Yine bu sistemde Merkez Bankaları döviz piyasasının istikrarının sağlanması
amacıyla piyasada alım ve satım yaparak döviz kurunun aşırı düşmesine ve yükselmesine
engel olmaktadırlar.
Örneğin ayarlanabilir sabit kur sistemine örnek vermek gerekirse 1 £ = 3 TL olarak
belirlendiği varsayımı altında kur %1 aşağı ve yukarı şekilde dalgalanacaktır. Yani 1 £= 3.03
ve 2.97 TL arasında bir değer alacaktır. Bu durum bir grafik yardımıyla açıklanacak olursa
£/ TL

£ / TL

Üst direnç noktası
3.03

S

3.00
2.99
2.97

S1

E
Alt destek noktası

D

D1
Q

Döviz piyasasında kur 1£= 2.99 TL olarak E noktasında dengededir. Örneğin Türkiye’de
İngiliz mallarına olan talep artarsa bunun sonucunda İngiltere’den ithalat artacağından sterlin
talebi de artacaktır. Sterlin talebinin artması sterlin fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır.
fakat ayarlanabilir sabit kur sisteminde fiyatların ancak 3.03 miktarına kadar yükselmesine
izin verilmektedir. Böyle bir durumda Merkez Bankası piyasaya müdahale ederek sterlin
satmaya başlar.
Diğer yandan eğer İngiltere’de Türk mallarına olan rağbet artarsa sterlin arz eğrisi sağa doğru
kayarak S1 konumunu alacaktır. Böylece artan sterlin sonucunda fiyat düşmekte ve sterlin
fiyatı alt seviye olan 2.97 nin de altına inme eğilimi göstermektedir. Böyle bir durumda ise
Merkez Bankası piyasaya alım yönünde müdahale ederek sterlinin daha fazla aşağı inmesini
engellemektedir. Ayarlanabilir sabit kur sisteminde döviz kuru ancak Merkez Bankası’nın
müdahaleleri ile belirlenen aralıkta kalabilmektedir.
Yukarıda açıklandığı üzere Merkez Bankası kurları istenen seviyede tutmak için piyasaya
dolaysız şekilde müdahale etmektedir. Piyasaya müdahale etmenin bir başka yolu ise faiz
oranlarının kullanılmasıdır. Bu şekilde müdahale dolaylı müdahale olarak adlandırılır. Eğer
döviz talebinde artış olması nedeniyle döviz kurlarında yükselme eğilimi görülürse faiz
oranlarının arttırılması yoluyla kurlardaki yükselme eğilimi frenlenebilir. Faiz oranlarının
arttırılması faiz geliri elde etmek isteyen yabancı portföy yatırımcılarının sermaye hareketleri
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aracılığı ile Türkiye’ye sermaye girişi sağlamalarına imkan tanıyacaktır. Böyle bir durumda
ülkeye giren döviz dolayısıyla döviz arzında bir artış olacak ve bunun sonucunda kurlardaki
yükselme frenlenecektir.
Esnek kur sisteminin yararları olduğu gibi sabit kur sisteminin de ekonomiye çeşitli yararları
vardır. Sabit kur sistemi kurda stabiliteyi öngördüğünden yatırımları özendirici bir etkiye
sahiptir. Bunun sonucunda uluslar arası ekonomik işlemlerde riski azaltan bir rol
oynamaktadır. İşadamları yapacakları makine ve aramal ithalatlarını, sermaye sahipleri ise
yapmayı planldıkları yatırımların getirisini önceden tahmin edebilme imkanına sahip ourlar,
sabit kur sisteminin uygulanmasının bir diğer yararı enflasyon üzerindeki denetimi arttırıcı
etkisidir. Diğer bir faydası ise sabit kur ssitemi aracılığı ile döviz piyasalarında spekülatif
hareketlerin kısıtlanmasıdır. Sabit kur sisteminde döviz kurunun gelecekteki değeri büyük
olasılıkla belli olduğundan istikrarı bozacak spekülatif işlemler engellenmektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.Döviz piyasaları hangi tür piyasalara benzemektedir. Nedenleri ile birlikte açıklayınız.
2. Döviz piyasalarının özelliklerini açıklayınız.
3. Döviz kurunun oluşumunu şekil yardımı ile açıklayınız.
4. Döviz arz ve talebinde meydana gelen değişmeleri şekil yardımıyla açıklayınız.
5. esnek kur sisteminin lehine olan görüşleri açıklayınız.
6. Sait kur sisteminin lehine olan görüşleri açıklayınız.
7. Altın para standardı kavramını açıklayınız.
8. Dolaylı ve dolaysız müdahale nedir. Örnek ile açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde Keynezyen modeleller üzerinde durulmaktadır. Fakat kolaylık olması ve rahat
anlaşımlası anlamında Keynezyen modeller dışa kapalı ve devletin olmadığı model, dışa
kapalı ve devletin olduğu model ve son olarak dışa açık model olmak üzere üç parçaya
bölünmüştür. Bu bölümde dışa kapalı ve devletin olmadığı Basit Keynezyen model üzerinde
durulmaktadır. Modelin eşitlikleri anlatılmakta ve toplam talep doğrusu kavramı üzerinden
çarpan mekanizması, çarpanın işleyişi konularına değinilmektedir. Ayrıca yatırım tasaruf
eşitliğinden hareketle tasarruf paradoksu kavramı üzerinde de durulmaktadır.
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1.DIŞA KAPALI BASİT KEYNEZYEN MODEL
Keynes tarafından geliştirilen başlıca 3 model vardır. Bunlar basit Keynezyen modeller, para
ve mal piyasalarındaki dengeyi anlatan IS-LM analizleri ve toplam talep - toplam arz
dengesini anlatan AS-AD analizleridir. Basit Keynezyen modeller ise dışa kapalı model ve
dışa açık model olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dışa kapalı basit

Keynezyen model sadece tüketicilerin ve firmaların incelendiği bir

modeldir. Yine bu modelde devlet modelin dışında tutulmaktadır. Devletin modele dahil
olduğu durum daha sonraki konularda ele alınacaktır. Son olarak dışa kapalı basit keynezyen
modelde dış alem de yoktur. Yani ihracat ve ithalat harcamaları sıfır olarak ele alınmaktadır.
Kısaca bu model ekonomide devletin ve dış alemin olmadığı varsayımı altında ele
alınmaktadır. Dışa açık basit Keynezyen modelde ise dış alem modele dahil edilmektedir.
Tek piyasalı Keynes modeli olarak da adlandırılan dışa kapalı basit Keynezyen model toplam
talep ve milli gelir arasındaki ilişkileri incelemektedir. Yani toplam harcamaların milli gelir
üzerinde ne gibi bir etki bıraktığı ve milli gelirin nasıl belirlendiğini açıklamaktadır.
Keynes

bir ekonomide üretim ve istihdam seviyesini belirleyen etkenler üzerinde

durmaktadır. Örneğin belirsizlik bu etkenlerden bir tanesidir. Belirsizliğin hakim olduğu bir
ekonomide bireyler ellerinde daha fazla para tutmak istemektedir. Yani para talebi
artmaktadır. Para arzı sabitken para talebinde meydana gelen artış faiz oranlarını
arttırmaktadır. Bu noktada üretim konusu devreye girmektedir. Daha önceki bölümlerde de
belirtildiği üzere üretim seviyesi ile yatırımlar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yani
yatırımlar arttıkça üretim seviyesi de artmaktadır. Diğer yandan yatırımlar ise faiz oranlarına
ve sermayenin marjinal etkinliğine bağlıdır. Faiz oranlarında meydana gelen bir artış
yatırımları olumsuz etkilemektedir. Yatırımlarda maydana gelen azalma ise toplam hasılayı ve
toplam talebi etkilemektedir. Oysa yatırım harcamalarının artması toplam talebi arttırmakta
toplam talep artışı ise üretim ve istihdam seviyesine pozitif katkı sağlamaktadır.
Keynes’in üzerinde durduğu bir başka konu vergilerdir. Vergi oranlarında meydana gelen
artış ve azalışlar toplam talebi ve toplam hasılayı etkilemektedir. Eğer vergi oranlarında bir
artış olursa kullanılabilir gelir azalmakta ve bu durum tüketim harcamalarına negatif tesir
etmektedir. Tüketim harcamalarının azalması ise toplam talep miktarını etkilemekte ve
sonuçta toplam hasıla ve istihdam seviyesi düşme eğilimine girmektedir.
Kamu harcamaları da Keynezyen modelde üzerinde durulması gereken önemli konulardan
birisidir. Bilindiği üzere Keynezyen makro iktisat teorisi ekonomiye müdahaleyi
savunmaktadır. Keynezyen teori özellikle ekonominin daralma dönemlerinde piyasaya
devletin müdahale etmesini ve bunun da kamu harcamaları yoluyla gerçekleştirilmesini
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savunmaktadır. Kamu harcamalarında meydana gelen bir artış toplam talep seviyesini
artırmakta toplam talep artışı ise üretim miktarını ve istihdam seviyesini arttırmaktadır.
Dışa kapalı basit Keynezyen model bazı varsayımlar üzerine kurulmuştur. Model sadece mal
piyasasını incelemekte modele para piyasası dahil edilmemektedir. Toplam talepte meydana
gelen değişmelerin milli gelir üzerindeki etkisi incelenmektedir. Dışa kapalı bu modelde
fiyatların sabit olduğu varsayılmaktadır. Örneğin toplam arz veya toplam talepte bir değişme
olması durumunda fiyatların bu değişmeden etkilenmeyeceği görüşü geçerlidir. Ayrıca dolaylı
vergiler ve üretim faktöründe meydana gelecek yıpranma da sıfır kabul edilmektedir. Yine
model de sosyal güvenlik kesintileri, kurumlar vergisi ve dağıtılmayan şirket karları gibi
kavramlar da sıfır olarak kabul edilmekte ve model dışında tutulmaktadır.
1.1. Dışa Kapalı Basit Modelde Eşitlikler
1.1.1. Milli Gelir Eşitliği
Bilindiği üzere dışa açık ve devletin olduğu bir ekonomide genel milli gelir eşitliği aşağıdaki
şekilde yazılmaktadır.
Y= C+I+G+ (E-M)
Devletin olmadığı ve dış alemle ilişkilerin yaşanmadığı temsili bir ekonomide ise milli gelir
Y=C+I 0
şeklinde yazılmaktadır.
Burada C tüketimi ve I 0 ise otonom yatırım harcamalarını ifade etmektedir. Otonom yatırım
harcamaları milli gelir ve faiz seviyesine bağlı olmayan yapılması zorunlu olan yatırımlardır.
1.1.2. Tüketim Fonksiyonu
Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur gelirdir. Tüketim fonksiyonu aracılığı ile
tüketim harcamaları ve milli gelir arasında

bir bağ kurulmaktadır.O halde tüketim

fonksiyonu;
C = C 0 + cY şeklinde yazılabilir. Burada;
C = tüketime ayrılan harcamaları
C 0 = otonom tüketim harcamalarını
c = marjinal tüketim eğilimini
Y = milli gelir seviyesini göstermektedir.
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere otonom tüketim harcamaları gelir seviyesinden
bağımsız olarak yapılmak zorunda olan harcamalardır. Bu harcamalara örnek olarak gıda ve
barınma için yapılan harcamalar gösterilebilir.
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Marjinal tüketim eğilimi ise (c) gelirde meydana gelen bir birimlik artışın ne kadarının
tüketime ayrıldığını gösteren orandır. Tüketim fonksiyonu ile ilgili bir örnek vermek
gerekirse;
Otonom tüketim harcaması C 0 = 250 Milyon TL marjinal tüketim eğilimi (c) = 0.75 ise
tüketim fonksiyonu
C = C 0 +cY den
C= 250 Milyon TL + 0.75Y olarak yazılmaktadır.
Yukarıdaki örnek dikkate alındığında gelirde 1 TL lik bir artış olduğunda marjinal tüketim
eğilimi (c) = 0.75 olduğundan dolayı bu 1 TL’nin 75 kuruşu tüketime ayrılacak geri kalan 25
kuruş ise tasarruf edilecektir. Keynes’e göre gelir arttıkça gelirden tüketime ayrılan kısım
artmakta fakat tüketim harcamaları gelirdeki artıştan daha yavaş şekilde artmaktadır. Bu
nedenle marjinal tüketim eğilimi sıfırdan büyük fakat birden küçüktür
0˂c˂1
Tüketim fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
C

Yandaki şekilde dikey eksende tüketim
b

c

C=C0+cY

gelir gösterilmektedir. C0 doğrusu ile

a

gösterilen otonom tüketim harcamaları

∆C
e

g

harcamaları ve yatay eksende ise milli

C0

∆Y

milli gelir eksenine paraleldir. Bunun
nedeni otonom tüketim harcamalarının
gelirden bağımsız olmasıdır. Hiç gelir

Y1

Y2

Y

olmaması durumunda da belli miktarda

otonom tüketim harcaması yapılacaktır. Bu ise C 0 doğrusunun orjinden değil de dikey
eksenden başlaması ile gösterilmektedir. Tüketim fonksiyonu doğrusu ise C=C 0 +cY ile
başlayan doğrudur. Doğrunun eğimi marjinal tüketim eğilimine eşittir. Marjinal tüketim
eğilimi ise (c ) =∆C /∆Y dir. Tüketim fonksiyonu otonom tüketim harcamaları ( C 0 ) ve
uyarılmış tüketim harcamalarından (cY) oluşur. Uyarılmış tüketim harcamaları gelire bağlı
olarak artan harcamalardır. Fakat uyarılmış tüketim harcamalrındaki artış gelirdeki artıştan
daha azdır.
Uyarılmış tüketim harcamalarının gelirden daha az oranda arttığı ifade edilmiştir. Bu durum
yukarıdaki şekil üzerinde daha ayrıntılı olarak anlatılabilir. Şekilde milli gelir seviyesi Y1
düzeyinde iken uyarılmış tüketim harcaması (ce) aralığı kadardır. Fakat milli gelir seviyesi Y2
seviyesine çıktığında uyarılmış yatırım harcamaları (ab) aralığı kadar olmaktadır. Şekil
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dillatlice incelendiğinde Y1Y2 aralığının ab aralığından daha büyük olduğu gözlenmektedir.
Marjinal tüketim eğilimi ne kadar yüksek olursa gelire bağlı olarak uyarılmış tüketim
harcamaları da o denli yüksek olacaktır. marjinal tüketim eğiliminin artması tüketim
doğrusunun eğimini arttırmaktadır. Eğer marjnal tüketim eğilimi azalırsa tüketim doğrusunun
eğimi de azalmaktadır.
C

C= C 0 +c2Y
C= C 0 +cY
C= C 0 +c1Y

Y
Yukarıdaki şekilde marjinal tüketim eğilimlerinin değeri tüketim doğrusunun eğimini
belirleyen bir etkendir. Örneğin C= C 0 +cY doğrusunun eğimi C=C 0 +c1Y doğrusunun
eğiminden daha yüksektir. Yani C=C 0 +c1Y doğrusunda marjinal tüketim eğilimini gösteren
c1 değer olarak C= C 0 +cY doğrusunun marjinal tüketim eğilimi olan c’den daha büyüktür.
Aynı şekilde C= C 0 +c2Y doğrusunun eğimi ise C= C 0 +cY doğrusunun eğiminden büyüktür.
1.1.3. Tasarruf Fonksiyonu
Dışa kapalı basit Keynezyen modelde tasarruf fonksiyonu tüketimden arta kalan kısımdır.
Yani milli gelir tüketim ve tasarruf arasında pay edilmektedir. Diğer bir ifadeyle gelirin
tüketime giden kısmından geri kalan tasrruf olarak değerlendirilmektedir. Gelirin ne kadarlık
kısmının tüketime ne kadarlık kısmının tasarrufa gideceğinin belirlenmesi için iki kavram
önem kazanmaktadır. Bunlardan ilki marjinal tüketim eğilimidir- ki açıklaması yukarıda
yapılmıştır- diğeri ise marjinal tasarruf eğilimidir.
Marjinal tasarruf eğilimi (s) gelirde meydana gelen artışın ne kadarlık kısmının tasarrufa
gittiğini gösteren bir katsayıdır ve (s) ile gösterilmektedir.
s= ∆S / ∆Y şeklinde ifade edilir. Burada
∆S= Tasarrufta meydana gelen artışı
∆Y= Gelirde meydana gelen artışı gösterir.
O halde marjinal tasarruf eğilimi ile (s) marjinal tüketim eğiliminin (c) toplamı birdir.
s+c= 1
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marjinal tasarruf eğilimi de marjinal tüketim eğilimi gibi sıfır ile bir arasında bir değer
almaktadır. 0<s<1 Marjinal tasarruf eğilimin (s)= 0,25 olması demek gelirde meydana gelen 1
TL lik artışın 0,25 kuruşunun tasarrufa gideceğini açıklamaktadır.
Tasarruf fonksiyonu aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
S= -C 0 + sY
Fonksiyonda -C 0

ifadesi otonom tasarrufu göstermektedir. Yani hiç gelir elde edilmediği

halde yapılan tüketim negatif bir tasarruftur. Zorunlu tüketim için yapılan harcamalar ya
borçlanılarak ya da eski tasarruflar çözülerek finanse edilmektedir. sY ifadesi ise gelirden
tasarrufa ayrılan kısmı göstermektedir. sY aynı zamanda uyarılmış tasarruf olarak adlandırılır.
Tasarruf fonksiyonu, tüketim fonksiyonu ile birlikte aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
C

C=Y
(a)

N C= C 0 + cY
E

F

H
K
Y
C

(b)
B
D

A

S= -C 0 + sY
Y

Y1

Y2

E

Yukarıdaki şeklin (a) bölümünde tüketim fonksiyonu (b) bölümünde ise tasarruf fonksiyonu
yer almaktadır. Dikey eksende tüketim harcamaları ve yatay eksende milli gelir
gösterilmektedir. şeklin birinci kısmında E noktasında gelir ve tüketim birbirine eşittir. E
noktasının solunda gelir tüketimden fazla (C<Y) E noktasının sağında ise gelir tüketimden
küçüktür (C>Y) . Ayrıca yine şeklin (a) kısmında C=Y olarak yazılan doğru 450 ‘lik bir açı ile
oluşmuştur. Bu doğru üzerindeki her noktada gelir tüketime eşittir. Yine bu doğru üzerindeki
her nokta hem dikey eksene hem de yatay eksene eşit uzaklıktadır.
Şeklin (b) kısmında ise tasarruflar gösterilmektedir. A noktası tasarrufa geçiş noktasıdır. A
noktasının sağında pozitif tasarruf vardır. Yani tasarruf artmaktadır. (S>0). A noktasının
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sağında ise negatif tasarruf vardır. Yani tüketim gelirden fazla olduğu için önceki tasarruflar
kullanılmakta veya borçlanılmaktadır (S<0).
Gelirde meydana gelen artış tasarruf eğiliminde (s) bir yükselmeye neden olursa yani marjinal
tasarruf eğilimi artarsa tasarruf fonksiyonu daha dik hal alacaktır. Aynı şekilde eğer gelirde
meydana gelen artış tüketimde artışa neden olduğunda ise tüketim fonksiyonu daha dik bir
konum alacaktır.
1.1.4. Yatırım Fonksiyonu
Basit Keynezyen modelde yatırımı belirleyen önemli bir etken faiz oranıdır. faiz oranlarında
meydana gelen artış yatırımları azaltmaktadır. Aynı şekilde faiz oranları düştüğünde ise
yatırımlar artmaktadır. Bunun nedeni düşük faiz oranlarında yatırımların maliyetinin azalması
ve sonuçta yatırım karlılığının artmasıdır.
Yatırım fonksiyonu I = I 0 olarak gösterilmektedir. burada I 0 = otonom yatırım harcamalarını
, yani milli gelir seviyesi ve faiz oranı ne olursa olsun yapılması geren yatırımları
göstermektedir.
Yatırımlara ilişkin şekil aşağıda gösterilmektedir.
i
i1

K

i0

L
I
I1

I2

Yukarıdaki şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise yatırımlar gösterilmektedir.
görüldüğü üzere faiz oranlarında meydana gelen azalma sonucunda yatırımlar artmaktadır.
Başlangıçta faiz oranları i 1 seviyesinde iken yatırım miktarı I1 iken daha sonraki dönemlerde
faiz oranı i 0 seviyesine düşmekte yatırımlar ise artarak I2 konumuna gelmektedir.
Yatırım miktarını etkileyen önemli bir konu yatırımların faize duyarlılığıdır. Yatırımların faiz
oranına duyarlılığı yatırım doğrusunun eğimini etkilemektedir. Faize duyarlılığı yüksek olan
yatırım doğrusu daha yatık bir konum almaktadır. Faize duyarlılığı düşük olan yatırım
doğrusu ise daha dik bir konum almaktadır.
Yatırım fonksiyonu ile ilgili son olarak üzerinde durulması gereken konu marjinal yatırım
eğilimi ve ortalama yatırım eğilimi kavramlarıdır. Marjinal yatırım eğilimi milli gelirde
meydana gelen artışın ne kadarlık kısmının yatırıma ayrıldığını gösteren orandır. ∆I/∆Y
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şeklinde ifade edilmektedir. Marjinal yatırım eğiliminin eğimi yatırım fonksiyonunn eğimine
eşittir. Ortalama yatırım eğilimi ise milli gelirin ne kadarlık kısmının yatırıma ayrıldığını
gösteren orandır. I / Y ile ifade edilmektedir.
2.TOPLAM TALEBİN BELİRLENMESİ (AD 1 )
2.1. Toplam Talep Doğrusunun Oluşumu
Yukarıdaki bölümde devletin olmadığı dışa kapalı basit Keynezyen modelde tüketim, tasarruf
ve yatırım fonksiyonu üzerinde durulmuştur. Toplam talep tüketim ve yatırım harcamalarının
toplamından oluşmaktadır. AD 1 ile ifade edilmektedir. Toplam talep fonksiyonu ise
AD 1 = A 0 + cY olarak yazılmaktadır.
A 0 = otonom tüketim ve otonom yatırım harcamalarının toplamıdır. ( C 0 +I0 )
c = marjinal tüketim eğilimini
Y = milli geliri göstermektedir.
Aşağıdaki şekilde toplam talep doğrusu gösterilmektedir.
AD
Y
AD 1 = A 0 +cY
H
A0
Y
Yukarıdaki şekilde dikey eksende toplam talep yatay eksende ise milli gelir gösterilmektedir.
Orjinden çıkan Y doğrusu 450 açı ile hareket etmektedir. daha önce de belirtildiği üzere bu
doğru her iki eksene de aynı mesafededir. Doğru üzerindeki her noktada toplam talep (AD)
toplam arza (Y) eşittir. AD=Y .
A 0 doğrusu hem otonom tüketim harcamaları hem de otonom yatırım harcamalarının
toplamından oluştuğundan dikey eksenden hareket etmektedir. (A 0 = C 0 +I 0 ) Diğer yandan H
noktasında hem Y doğrusu hem de A 0 doğrusu kesiştikleri için bu noktada toplam talep
toplam arza eşittir.
Toplam talep doğrusu üzerinden hareketle stok durumları da belirlenmektedir. Şöyle ki H
noktasının sağında toplam talep toplam arzı aşmaktadır (AD 1 >Y) O halde H noktasının
sağında stok erimesi vardır. Yani daha önce üretilen ve satılamayan mallar toplam talebin
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toplam arzı aşması dolayısıyla satılmaya başlanmıştır denilebilir. Aynı şekilde H noktasının
solunda ise toplam talep toplam arzdan küçüktür. (AD 1 <Y) Bu durumda üretilen malların
tamamı satılmamakta ve satılmayan mallar nedeniyle stok birikimi olmaktadır. Son olarak H
noktasında arz ve talep birbirine eşit olduğundan söz konusu ekonomide H noktasında stok
değişmesi söz konusu değildir.
2.2. Denge Milli Geliri
Dışa kapalı ve devletin olmadığı temsili bir ekonomide denge mili geliri aşağıdaki şekilde
yazılmaktadır.
Y= C + I 0
Yukarıdaki denklemde tüketim (C) otonom (C 0 ) ve uyarılmış tüketim harcamalarından (cY)
oluştuğundan dolayı C yi aşağıdaki şekilde yazmak mümkündür.
Y = C 0 +cY + I 0
Denge milli gelir seviyesi bulunmaya çalışıldığından Y ‘nin yalnız bırakılması gerekmektedir.
Y-cY = C 0 + I0
(1-c)Y = C 0 + I 0
Buradan toplam talep fonksiyonunun AD= A 0 +Cy eşitliğinden oluştuğunu ve A 0 kavramının
ise otonom harcamalar olup otonom tüketim harcamaları (C 0 ) ve otonom yatırım
harcamalarından (I 0 ) oluştuğu hatırlanırsa yukarıdaki denklemde C 0 + I 0 yerine A 0 yazmak
mümkündür.
(1-c) Y= A 0
olarak yazılır. Buradan denge milli gelir
Y = A 0 / 1-c olarak bulunur.
Konunun daha iyi anlaşılması için yatırım fonksiyonu, tüketim fonksiyonu ve toplam talep
aşağıdaki şekilde aynı grafik üzerinde gösterilmektedir. Tüketim ve yatırım fonksiyonu aynı
şekil üzerinde gösterileceğinden dikey eksende tüketim (C) ve yatırım (I), yatay eksende ise
gelir veya hasıla (Y) gösterilmektedir.
C,I
AD 1 = A 0 +cY

Not : A 0 = C 0 + I 0
Not : I = Yatırım harcamaları

I = I 0 +iY

Not : C = Tüketim harcamaları

C 0 +I 0

I0

C= C 0 +cY

C0
Y
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Yukarıdaki şekilde ekonomide sadece tüketim harcamalarının yapıldığını varsayarsak tüketim
fonksiyonu (C) otonom tüketim harcamaları (C 0 ) ve uyarılmış tüketim harcamalarından (cY)
oluşmaktadır. Bu bakımdan tüketim fonksiyonu doğrusu dikey eksende C 0 noktasından
başlamaktadır. Doğrunun orjinden başlamama nedeni otonom tüketim harcamalarının
varlığıdır. Aynı ekonomide tüketime ilave olarak bir de yatırımların yapıldığını varsayalım.
Yatırımlar (I) otonom yatırımlar (I 0 ) ve uyarılmış yatırımlardan (di) oluşmaktadır.
Yatırımların da dikey eksenden başlamasının nedeni otonom yatırımların varlığıdır. Otonom
tüketim ve yatırım harcamaları milli gelire duyarlı olmadığından tüketim ve yatırım
fonksiyonu doğruları dikey eksenden başlamaktadır. O halde Toplam talep (AD) tüketim (C)
ve yatırım (I) hracamalarından oluştuğuna göre toplam talep doğrusu dikey eksende çok daha
yukarı seviyeden başlamaktadır. Toplam talep doğrusunun eğimi ise tüketim ve yatırım
fonksiyonlarının eğimleri toplamına eşit olmaktadır.
Tüketim ve yatırım fonksiyonlarının eğimi ise marjinal tüketim eğilimi ve marjinal yatırım
eğilimine eşit olduğuna göre o halde toplam talep doğrusunun eğimi de marjinal tüketim
eğilimi ile marjinal yatırım eğilimi toplamına eşittir.
Konunun daha iyi anlaşılması bakımından örneklendirilmesi yerinde olacaktır. Örneğin
toplam talep fonksiyonu
AD1 = C 0 + cY + I0 olduğuna göre ve C 0 = 30 ve I0 = 20 ise
AD1 = 50 + cY olarak yazılacaktır. Bu noktada AD1 in eğimini belirleyen değer marjinal
tüketim eğilimidir (c). Marjinal tüketim eğilimi örneğin 0.8 değerini aldığında gelirden
tüketime ayrılan kısım ile marjinal tüketim eğilimin 0.5 aldığı durumda gelirden tüketime
ayrılan kısım farklı olacaktır. bu bakımdan marjinal tüketim eğilimi arttıkça AD1 doğrusunun
eğimi de artacaktır. Örneği devam ettirmemiz halinde olarak belirlendiğinde toplam talep
AD1 = C 0 + cY + I0
olarak yazılacaktır.. Burada hatırlanması gereken nokta devletin olmadığı dışa kapalı basit
modelde denge milli gelirinin sağlanması için toplam talebin (AD1) milli gelire (Y) eşit
olması gerektiğidir (AD1) = (Y) .Yine ayrıca yatırımların da (I) tasarruflara (S) eşit olduğu
varsayılmaktadır
O halde

yukarıdaki eşitlikte AD1 yerine Y yazılabilir. Böylelikle milli gelir seviyesi

bulunacaktır.
Y = C 0 +cY+I 0 , Buradan yukarıda verilen değerler yerlerine yazılırsa
Y = 30+0.5Y+20 , ve Y değerleri eşitliğin sol tarafında toplanırsa
Y-0.5Y = 50
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(1-0.5)Y =50
Y = 100 olarak bulunacaktır. Bu değer şu şekilde yorumlanabilir. Otonom tüketim
harcamalarının (C 0 ) 30 birim, otonom yatırım harcamalarının (I 0 ) 20 birim ve marjinal
tüketim eğiliminin (c) 0.5 birim olduğu bir ekonomide milli gelir seviyesi (Y) 100 birimdir.
Aynı otonom verilerin kullanıldığı bir başka ekonomide marjinal tüketim eğilimi (c) artarak
0.5 birimden 0.8 birime çıkarsa milli gelir dengesi
Y= 30+0.8Y+20
Y-0.8Y= 50
0.2Y =50
Y=250 olarak bulunur.
Bu bilgiler grafik üzerine aktarıldığında marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir
artışın toplam talep doğrusunun eğimini nasıl arttırdığı daha iyi anlaşılacaktır.
AD
AD1= Y = 30+0.8Y+20 =250
250
AD1 = Y = 30+ 0.5Y+20 = 100

100
C 0 +I 0

Y
100

250

Yukarıdaki grafikte marjinal tüketim eğiliminin 0.5 olduğu ve denge milli gelirin ve aynı
zamanda toplam talebin 100 olduğu temsili ekonomide toplam talep doğrusunun eğimi ile
marjinal tüketim eğiliminin 0.8 olduğu ekonomideki toplam talep doğrusunun eğimi farklıdır.
Marjinal tüketim eğiliminin yüksek olduğu durumda toplam talep doğrusunun eğimi de
artmaktadır. İki ekonomide de toplam talep doğrusu C 0 +I0 noktasından başlamıştır. Bunun
nedeni ise otonom tüketim ve otonom yatırım miktarlarının aynı olmasıdır. Daha önce de
belirtildiği üzere marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir artma toplam talep
doğrusnun eğimini arttırmakta marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir azalma ise
toplam talep doğrusunun eğimini azaltmaktadır.
Marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen artışlar veya azalışlar toplam talpe doğrusunun
eğimini değiştirdiği halde toplam talebin otonom kalemlerinde (C 0 ve I 0 ) meydana gelen artış
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ve azlışlar toplam talep doğrusnunun konumunu değiştirmektedir. Bu ise çarpan mekanizması
aracılığı ile olur.
2.3. Çarpan Katsayısı ve Çarpanın İşleyişi
Yukarıda da belirtildiği gibi toplam talebin otonom kalemlerinde meydana gelen değişmeler
sonucunda milli gelirde oluşacak artış ve azalışları ifade eden bir katsayıdır. Çarpan katsayısı
1 / (1-c) ifadesi ile elde edilmektedir.
Çarpan formülü ise
A 0 × 1 / (1-c) =∆Y şeklinde ifade edilir.
Yukarıdaki formülde A 0 ifadesi otonom kalemlerin toplamını belirtmektedir. (C 0 + I0 )
Toplam talebin otonom kalemlerinden biri olan otonom tüketim harcamalarında meydana
gelen bir artış milli gelir seviyesini arttırır. Buradaki artış, çarpan katsayısının değerine bağlı
olarak otonom tüketim harcamalarının birkaç katı kadar olmaktadır. Aynı şekilde otonom
tüketim harcamalarında meydana gelen bir azalma ise milli gelir seviyesini azaltmaktadır.
Yine milli gelirdeki azalış otonom tüketim harcamalarındaki azalışın birkaç katı kadar
olmaktadır.
Toplam talebin diğer bir otonom kalemi olan otonom yatırım harcamalarında meydana gelen
artış milli geliri arttırmaktadır. Aynı şekilde otonom yatırım harcamalarında meydana gelen
bir azalış ise milli gelir seviyesini azaltmaktadır. Milli gelir seviyesindeki artış ve azalışlar
çarpan katsayısının değerine bağlı olarak otonom yatırım harcamalarındaki artış ve azalışkarın
birkaç katı kadar olmaktadır.
Eğer otonom tüketim harcamalarında bir artış varsa çarpan :

∆C 0 × 1/(1-c) = ∆Y

Eğer otonom tüketim harcamalarında bir azalış varsa çarpan : -∆C 0 × 1/ (1-c) = ∆Y
Eğer otonom yatırım harcamalarında bir artış varsa çarpan :

∆I 0 × 1/ (1-c) = ∆Y

Eğer otonom yatırım harcamalarında bir azalış varsa çarpan : -∆I 0 × 1/ (1-c) = ∆Y
Şeklinde yazılmaktadır. Bu eşitliklerde ∆C 0 ve ∆I 0 ifadeleri otonom tüketim ve harcamalarda
meydana gelen artış ve azalışları göstermektedir. Ayrıca ∆Y ifadesi ise çarpana katsayısına
bağlı olarak milli gelirde meydana gelecek artış ve azalışları göstermektedir.
Örneğin otonom tüketim harcamasında 3 milyon TL bir artışın olduğu ve marjinal tüketim
eğiliminin ise c= 0.7 olduğu varsayılırsa milli gelir seviyesindeki artış;
∆C 0 × 1 / (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
3 Milyon TL × (1/ 0.3) = 10 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü gibi otonom tüketim harcamasında meydana gelen 3 Milyon TL lik bir artış milli
gelirde otonom tüketim harcamasının 3 katından fazla artış sağlamakta ve milli gelir 10
Milyon TL artmaktadır.. Peki aynı durumda otonom tüketim harcamasındaki artış
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değişmediği halde marjinal tüketim eğilimi artıp c=0.7’ den c= 0.8 konumuna yükselirse milli
gelir seviyesindeki artış ne kadar olacaktır?
∆C 0 × 1 / (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
3 Milyon TL × (1/ 0.3) = 15 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü gibi otonom tüketim harcamasındaki artış sabitken marjinal tüketim eğiliminde
meydana gelen artış milli gelir seviyesini daha da fazla yükseltmektedir. Yani tüketim
seviyesinin artması toplam talebi arttırmakta toplam talep artışı üretim seviyesini arttırmakta
ve sonuçta milli gelir seviyesi yükselmektedir.
Diğer yandan eğer otonom yatırım harcamaları arttırılırsa yine çarpan katsayısı aracılığı ile
milli gelir seviyesi otonom yatırımlardaki artışın birkaç katı kadar artacaktır.
Örneğin otonom yatırım harcamalarında 5 Milyon TL bir artışın olduğu ve marjinal tüketim
eğiliminin ise c= 0.8 olduğu bir durumda milli gelirdeki artış
∆I0 × 1/ (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
5 Milyon TL × 1/(1-0.8) = 25 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü üzere otonom yatırımlarda meydana gelen 5 Milyon TL lik bir artış milli gelir
seviyesini otonom yatırımlardaki artıştan 5 kat daha fazla arttırmıştır. Böylelikle milli gelirde
25 Milyon TL’lik artış sağlanmıştır.
Otonom yatırım harcamaları sabitken marjinal tüketim eğilimi c= 0.8’den c=0.9 seviyesine
çıkarsa
∆I0 × 1/ (1-c) = ∆Y formülünden hareketle 5 Milyon TL × 1/(1-0.9) = 50 Milyon TL
seviyesine yükselmektedir. Görüldüğü üzere marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen 0.1
lik bir artış milli geliri ilk haline nazaran 2 kat arttırmıştır. Toplam talebin otonom
kalemlerinde meydana gelen artış ve azalışların toplam talep doğrusunda meydana getirdiği
aşağı ve yukarı yönlü hareketlilik aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
AD
AD=Y
AD1’ = C 0 +I0 +cY+∆C 0
B

AD1 = C 0 +I0 +cY
AD1’’= C 0 +I 0 +cY- ∆C 0

C 0 +I 0 +∆C 0

E

C 0 +I 0

C 0 +I0 -∆C 0

H

Y
Y3

Y1

Y2
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Yukarıdaki şekli çarpan katsayısı ile ilgili olarak verdiğimiz ilk örneğe göre yorumlarsak
otonom tüketim harcamalarında 3 Milyon TL bir artış olduğu vrasayımından hareket etmemiz
gerekmektedir. Başlangıçta toplam talep doğrusu C 0 +I0 noktasından hereket etmekte ve
toplam talebin toplam arza denk olduğu 450 doğrusunu E noktasında kesmektedir. Bu noktada
milli gelir seviyesi ise Y 1 kadardır. Otonom tüketim harcamalarında meydana gelen 3 Milyon
TL artış sonrasında toplam talep doğrusu yukarı doğru kaymış ve toplam talep doğrusu
C 0 +I0 +∆C 0 noktasından hereket etmiştir. Yeni denge noktası toplam talep ve toplam arzın
eşit olduğu 450 doğrusu ile yeni toplam talep doğrusunun kesiştiği B noktasında
gerçekleşmektedir. B noktasında yeni milli gelir Y 2 seviyesine çıkmaktadır. Ayrıca otonom
tüketim harcamalarında meydana gelen 3 Milyon TL lik bir azalma sonucunda toplam talep
doğrusu aşağı kaymış ve toplam talep doğrusunun hareket noktası değişerek

C 0 +I0 -∆C 0

başlangıç noktası olmuştur. Bu durumda yeni denge noktası toplam talep doğrusu ile toplam
talep-toplam arz eşitliğini gösteren 450 doğrusunun kesiştiği H noktasında sağlanmaktadır. Bu
noktaya tekabül eden milli gelir seviyesi ise Y 3 ‘dür. Şekilden de anlaşıldığı üzere otonom
tüketim harcamalarında meydana gelen artış ve azalışlar toplam talep doğrusunun konumunu
değiştirmektedir.
Çarpan katsayısı ile ilgili açıklamalar yapılırken çarpanda meydana gelen azalmaların milli
gelir seviyesini azalttığından bahsedilmiştir. Bilindiği üzere çarpan katsayısının değeri ise
marjinal tüketim eğilimi (c) tarafından belirlenmektedir. Marjinal tüketim eğilimi gelirin ne
kadarının tüketime ayrıldığını gösterdiğinden tüketim haricinde kalan kısım da tasarruf
edilmektedir. Bu noktada tasarruf paradoksu kavramı üzerinde durulması gerekir.
2.4. Tasarruf Paradoksu
Dışa kapalı ve devletin olmadığı basit Keynezyen modelde yatırımların tasarruflara eşit
olması gerekmektedir S=I. Yatırımların yegane kaynağı tasarruflar olduğu için bireysel
anlamda bakıldığında tasarruf yapmak faydalı bir davranıştır. Fakat toplumsal anlamda belirli
bir tasarruf haddinin üstüne çıkılması tüketim eğiliminde azalma oluşturacağından toplam
talebi düşürmektedir. Toplam talebin düşmesi ise üretim miktarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Diğer bir ifade ile tasarruflardaki artış tüketimi, yatırımı ve milli geliri
azaltmaktadır. Toplumun tasarruf eğiliminin artması sonucu yatırımda, üretimde ve buna
bağlı olarak milli gelirde/ hasılada meydana gelen azalmaya tasarruf paradoksu denmektedir.
Tasarruf paradoksuna ilişkin açıklamalar tasarruf ve yatırım dengesini temsil eden aşağıdaki
şekil üzerinde gösterilmektedir.
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S,I
S2
S1
A

B
I0
Y

C0’

Y2

Y1

C0
Yukarıdaki şekilde yatırım ve tasarruf eşitliği B noktasında sağlanmaktadır. Bu noktada milli
gelir Y 1 seviyesindedir. Tasarruflarda

meydana gelen bir artış dolayısıyla S 1 tasarruf

doğrusu sola doğru kaymakta ve S 2 konumunu almaktadır. Yeni durumda tasarruf artışı
dolayısıyla otonom tüketim harcamaları azalmaktadır. Böyle bir ortamda tasarruf yatırım
eşitliği A noktasında sağlanmaktadır. Son durumda ekonomide bir daralma sözkonusudur.
Ekonomide meydana gelen daralma üretimi miktarını azaltmakta bu ise milli gelir seviyesinin
düşmesine sebep olmaktadır. Şekilden de görüldüğü üzere yatırım ve tasarruf eşitliğinin
sağlandığı A noktasında milli gelir seviyesi Y 1 e gerilemiştir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Basit Keynezyen modelin dışa kapalı ve devletin olmadığı varsayımı altında milli gelir
özdeşliğini ve tüketim fonksiyonunu yazınız.
2. Basit Keynezyen modelin dışa kapalı ve devletin olmadığı varsayımı altında yatırım
fonksiyonunu yazınız ve bir şekil yardımı ile açıklayınız.
3. Çarpan mekanizmasını açıklayınız. Tüketim çarpanı bir örnek yardımı ile açıklayınız.
4. Tasarruf paradoksu kavramını açıklayarak örnek üzerinde gösteriniz.
5. Devletin olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide denge milli gelir seviyesini yazınız.
6. Toplam talep doğrusunda meydana gelen kaymaların nedenlerini açıklayınız şekil üzerinde
gösteriniz.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde Keynezyen modellerin dışa kapalı ve devletin olduğu durum ile dışa açık ve
devletin olduğu durum üzerinde durulmaktadır. Dışa kapalı ve devletin olduğu modelde
tüketim ve üretim fonksiyonları anlatılmakta ve çarpan katsayısının belirlenme şekli örnek ve
grafikler aracılığı ile anlatılmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde dışa açık ve devletin olduğu
basit model için de tüketim ve tasarruf fonksiyonları anlatılmaktadır. Çarpan katsayısında
meydana gelen değişme ve değişme sonucunda milli gelirin ne yönde etkilendiği hakkında da
detaylı bilgiler aktarılmaktadır.
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1.DIŞA KAPALI BASİT KEYNEZYEN MODEL-2
Bir önceki bölümde dışa kapalı basit Keynzeyen model ele alınmış ve modelde devletin
olmadığı varsayılmıştır. Bu bölümde basit Keynezyen modele devlet dahil edilmekte ve
devlet harcamaları ile vergi kesintileri modelin değişkenleri arasında yerini almaktadır. Key
nezyen modellerde mal piyasaları analiz edilmektedir. Para piyasaları analize dahil
olmamaktadır. Yapılan devlet harcamaları toplam talebi arttırmakta ve buna bağlı olarak
hasıla düzeyi de artmaktadır. Aynı şekilde vergi kesintilerinin olmsı geliri azaltacağından
toplam tlaep miktarı azalmaktadır.
1.1. Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Tüketim Fonksiyonu
Devletin dahil olmadığı basit modelde milli gelir dengesi;
Y= C 0 +cY+I 0 olarak yazılmaktadır.
Fakat devletin dahil olduğu ve buna bağlı olarak vergi oranlarının da modele dahil edildiği
durumda milli gelir özdeşliği
Y= C 0 +I0 +cTR 0 +c(1-t)Y+G 0 olarak yazılmaktadır.
Burada görüldüğü üzere modele yeni değişkenler eklenmektedir. Bunlardan ilki G 0 ifadesidir.
Bu ifade devletin yapmış olduğu harcamaları göstermektedir. Ayrıca TR 0 ifadesi modelde
devlet olduğu için devletin yaptığı tansfer harcamalarını ifade etmektedir.Bilindiği üzere
transfer ödemeleri emekli maaşları ve öğrenci bursları gibi harcamaları kapsamaktadır. tY
ifade ise devletin olduğu durumda vergi ödemelerinin gerekliliğini ifade eder. Yani devlet
kamu harcamaları yapmak amacıyla vergi glirlerine baoşvurmaktadır. O halde gelirden
tüketime ayrılan kısımdan vergi miktarının düşülmesi gerekir. c(1-t)Y ifade gelirden tüketime
ayrılan kısımdan vergilerin düşülmüş halini göstermektedir.
Diğer yandan basit modelde tüketim fonksiyonu
C 1 = C 0 +I0 +cTR 0 +c(1-t)Y
Devletin olmadığı ilk modelde tüketim sadece C ile ifade edilirken devletin olduğu modelde
tüketim ilk modelle karışıklığın önlenmesi amacıyla C 1 ile ifade edilmektedir. Yine devletin
olmadığı model ile devletin olduğu model arasında tüketim fonksiyonunun eğimi arasında
farklılık vardır. Bunun nedeni ise vergi ödemelerinin olmasıdır. Hatırlanacağı gibi marjinal
tüketim eğilimi tüketim fonksiyonu doğrusunun eğimini etkilemektedir. Yani marjinal
tüketim eğilimi arttığında tüketim fonksiyonunun eğimi artmakta marjinal tüketim eğilimi
azaldığında tüketim fonksiyonunun eğimi azalmaktadır. Devletin olduğu durumda ise gelirden
vergi kesintisinin olması marjinal tüketim eğiliminin değerini düşürecektir. Çünkü bireyler
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devletin olduğu modelde gelirlerinden bir kısmını vergi ödemelerine aktarmak zorunda
kalacaklardır. Bu anlatılanlar ile ilgili grafiksel gösterim aşağıdaki şekil üzerinden izlenebilir.
AD
C = C 0 +cY
C 1 = C 0 +cTR 0 +c(1-t)Y
C 0 +cTR 0
C0
Y
Yukarıdaki şekilde C 0 noktasından başlayan tüketim fonksiyonu doğrusunun eğimi C 0 +cTR 0
noktasından başlayan tüketim fonksiyonu doğrusunun eğiminden daha yüksektir. Bunun
nedeni ilk durumdaki marjinal tüketim eğilimi ile ikinci durumdaki marjinal tüketim
eğilimlerinin değer olarak birbirinden farklı olmasıdır. İki değer arasındaki farklılığı oluşturan
şey ise vergi oranıdır.
Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek yerinde olacaktır.
Marjinal tüketim eğiliminin (c) = 0.90
Vergi oranının ise (t)=0.10
olduğu bir ekonomide devletin olmadığı durumda tüketim fonksiyonu C = C 0 +0.90Y olarak
yazılacaktır.devletin modele dahil edildiği durumda ise tüketim fonksiyonu C 1 =
C 0 +cTR 0 +0.90(1-0.10)Y olarak yazılacaktır. İşleme devam edildiğinde ise
C 1 = C 0 +cTR 0 +0.90(0.90)Y
C 1 = C 0 +cTR 0 +0.81Y sonucuna ulaşılacaktır. İlk durumda 0.90 olan tüketim eğilimi vergi
oranının tüketime dahil edilmesiyle 0.81 seviyesine gerilemektedir. Sonuçta marjina tüketim
eğiliminin yüksek olduğu devletin olmadığı durumda tüketim fonksiyonunun eğimi daha
yüksektir ve tüketim fonksiyonu daha diktir.
Diğer yandan tüketim doğrularının dikey eksende farklı noktalardan hareket etmelerinin ise
nedeni devletin modele dahil edilmesiyle transfer ödemelerinin TR 0 yapılması nedeniyle
toplam tüketim harcamalarının artmasıdır.
1.2.Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Tasarruf Fonksiyonu
Tüketim fonksiyonunda olduğu gibi tasarruf fonksiyonunda da verginin modele katılmış
olması tasarrufu azaltıcı bir etki yapmaktadır. Marjinal tüketim meylinden geri kalan kısım
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marjinal tasarruf meylini oluşturmaktadır. Gelirden vergilere ayrılan kısım hem tüketim
harcamalarını hem de tasarrufları negatif anlamda etkilemektedir. Dışa kapalı ve devletin
olmadığı modelde tasarruf fonksiyonu;
S= - C 0 +sY şeklinde yazılırken
Devletin olduğu dışa kapalı modelde tasarruf fonksiyonu;
S= -(C 0 +cTR 0 ) +s(1-t)Y olarak ifade edilmektedir. Tüketim fonksiyonunda olduğu gibi
tasarruf fonksiyonunda da vergileri gösteren t değeri tasarrufa ayrılan payı azaltmaktadır.
Marjinal tasarruf eğiliminin değeri tasarruf fonksiyonunun eğimini belirlediğinden dolayı bu
durumda tasarruf fonksiyonunun eğimi azalmaktadır.
S,I
S= -C 0 +sY
A

B

S= -(C 0 +cTR 0 )+ s(1-t)Y
I0
Y

-C 0

Y1

Y2

-(C 0 +cTR 0 )
Yukarıdaki şekilde başlangıçta tasarruf doğrusu –C 0 noktasından hareket ederek I0 yatırım
doğrusu ile A noktasında kesişmektedir. Bu noktada yatırımlar tasaruflara eşittir. Devletin
varolduğu ekonomide ise durum farklılık arzetmektedir. Devletin olduğu bir ekonomide
transfer harcamaları ve vergiler modele dahil edildiğinde tasarruf doğrusu -(C 0 +cTR 0 )
noktasından hareket etmekte ve I 0 yatırım doğrusunu B noktasında kesmektedir. Dikkat
edildiği üzere devletin olduğu ekonomide tasarruf doğrusu hem daha aşağı bir konumdan
hareket etmeye başlamış hem de doğrunun eğimi azalmıştır. Bunun nedeni gelirin bir
kısmının vergilere ayrılması dolayısıyla tasarruf eğiliminin azalmasıdır.
Konunun daha iyi anlaşılması için örneklendirilmesi yerinde olacaktır.Örneğin marjinal
tasarruf eğiliminin s = 0.10 olduğu devletin olmadığı dışa kapalı modelde tasarruf fonksiyonu
S= -C 0 +0.10Y olarak yazılmaktadır.
Marjinal tasarruf eğilimi sabitken vergilerin t=0.20 olduğu ve devletin modele dahil edildiği
durumda tasarruf fonksiyonu;
S= -(C 0 +cTR 0 ) + 0.10(1-0.20)Y
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S= -(C 0 +cTR 0 ) + 0.8Y olarak yazılacaktır. Görüldüğü gibi devletin ekonomide olmadığı
durumda gelirden vergi kesintisi yapılmadığından tasarruf meyli 0.10 iken devletin olduğu ve
vergi kesintisinin yapıldığı durumda tasarruf meyli 0.8 seviyesine gerilemektedir. Bu
durumda tasarruf doğrusunun eğimi yatıklaşmaktadır.
1.3. Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Toplam Talep
Devletin olduğu dışa kapalı modelde toplam talep fonksiyonu
AD2 ile gösterilmekte ve AD2= C 0 +cTR 0 + I0 +G 0 + c(1-t)Y ile ifade edilmektedir. Görüldüğü
üzere devletin olduğu modelde transfer harcamaları (cTR0) , hükümet harcamaları (G 0 ) ve
vergiler (t) yer almaktadır. Tüketim fonksiyonunda olduğu gibi toplam talep fonksiyonunda
da vergilerin modele katılması toplam talep fonksiyonunun eğimini azaltıcı etki
oluşturmaktadır. Toplam talep fonksiyonunun eğimi marjinal tüketim eğilimine bağlı
olduğundan ve vergilerin marjinal tüketim eğilimini azaltıcı rolü toplam talep doğrusunun da
eğimini azaltmaktadır.
AD

Y
AD1= C 0 +I0 +cY
AD2= C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +c(1-t)Y

C 0 +cTR 0 +I0 +G 0
G 0 +cTR 0
C 0 +I0
Y
Y1 Y2
Yukarıdaki şekilde devletin olduğu durumda toplam talep fonksiyonunun eski duruma göre
yukardan başlamasının nedeni transfer harcamaları ve kamu harcamalarının modele dahil
edilmesidir. Diğer yandan toplam talep doğrusunun eğiminin yatıklaşması ise vergi nedeniyle
tüketim harcamalarının azalmasıdır. Devletin modele dahil edildiği bu durumda çarpan
katsayısı ise devletin modele dahil edilmediği durumdakinden daha düşüktür.
Devletin varolduğu model ile devletin varolmadığı modelde toplam talep fonksiyonu
doğrularının hareket noktaları arasındaki mesafe kamunun harcama yapması (G 0 ) veya
transfer ödemelerinden (cTR 0 ) kaynaklanmaktadır. Ayrıca başlangıç noktaları arasındaki
mesafe hem kamu harcamaları hem de transfer ödemelerinin toplamından da oluşabilir. (G 0 +
cTR 0 )
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1.4. Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Çarpan Katsayısı
Devletin olmadığı dışa kapalı modelde çarpan katsayısı 1/ 1-c olarak belirtilmiştir. Yani
marjinal tüketim eğilimi c = 0.8 iken çarpan katsayısı 1/1-0.8 = 5 elde edilmektedir. Fakat
devletin olduğu dışa kapalı modelde vergi ödemeleri çarpanın değerini azaltmaktadır.
Devletin olduğu dışa kapalı modelde çarpan katsayısı 1/ 1-c(1-t) olarak gösterilir.Yine
marjinal tüketim eğiliminin c =0.8 ve vergi oranının t=0.2 olduğu bir ekonomide çarpan
katsayısı 1/ 1-0.8(1-0.2) = 3.12 olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi vergi ödemeleri
tüketicilerin gelirini azaltmakta ve azalan gelir tüketim harcamalarının kısılmasına neden
olmaktadır.
Devletin ekonomiydahil edilmesi ile birlikte vergi oranlarının gündeme gelmesi çarpan
katsayısının değerini değiştirmektedir. Diğer yandan vergi oranlarında yapılacak aşağı ve
yukarı yönlü ayarlamalar ise yine çarpanın etkisiyle ekonomide kendisinin birkaç katı kadar
etki yaratmaktadır. Vergi oranındaki değişmeler dolayısıyla oluşacak etki aşağıdaki örnek
yardımıyla daha iyi anlaşılacaktır.
1.5. Vergi Oranlarındaki Değişmenin Ekonomi Üzerindeki Etkisi
Öncelikle devletin olduğu ve dışa kapalı bir ekonomide hükümetin ilave 50 Milyon TL
harcama yaptığını varsayalım. Burada marjinal tüketim meyli c =0.8 ve vergi oranının ise t=
0.10 olduğundan hareketle devletin yağmış olduğu ilave 50 Milyon TL harcamanın milli gelir
üzerindeki etkisi;
∆G 0 × 1/ 1-c(1-t) çarpan formülünden hareketle
50 × 1/ 1-0.8(1-0.10)
50 ×3.57= 178.5 Milyon TL olarak bulunur.
Hükümetin yapmış olduğu 50 Milyon TL kamu harcaması çarpan aracılığı ile milli gelirde
178.5 Milyon TL lik bir artışın oluşmasına imkan sağlamıştır. Eğer vergi oranının t=0.10 dan
t=0.15 düzeyine çıkartıldığı düşünülürse
50 × 1 / 1-0.8(1-0.15)
50 × 3.1 = 155 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü üzere vergi oranlarında meydana gelen değişme milli gelir üzerinde büyük bir etki
yaratmaktadır. Diğer yandan toplam talep doğrusunun eğimi marjinal tüketim meyline bağlı
olduğundan vergi oranlarındaki bir artış marjinal tüketim eğiliminin değerini düşürdüğünden
toplam talep doğrusnun eğimi de azalmaktadır ve toplam talep doğrusu daha yatık bir hal
almaktadır. Eğer vergi oranlarında bir azalma meydana gelirse marjinal tüketim meylinde
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artış olacağından, toplam talep doğrusunun eğimi de artacak ve sonuçta toplam talep doğrusu
daha dik bir konum alacaktır. Bu durum aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
AD
Y AD2’= C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0+ c(1-0.05)Y
AD2= C 0 +cTR 0 +I0 +G 0+ c(1-0.10)Y
c
b

AD2’’= C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0+ c(1-

0.15)Y
a
C 0 +cTR 0 +G 0 +I0

Y
Y3 Y1

Y2

Yukarıdaki şekilde toplam talep doğrusunun eğimi ile ilgili olarak 3 farklı çizim
gösterilmektedir. İlk olarak AD2 toplam talep doğrusu ele alınırsa doğrunun eğimini
belirleyen marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tüketim eğiliminin bağlı olduğu vergi oranıdır.
Vergi oranının t= 0.10 olarak belirlendiği bu doğrunun eğimi c(0.90) olacaktır. milli gelir
denge seviyesi ise Y 1 milli gelir seviyesi ile 450 hasıla doğrusunun kesiştiği b noktasında
sağlanmaktadır.
Tüm otonom değişkenler ve marjinal tüketim eğilimi sabitken vergi oranlarında meydana
gelen bir artış toplam tüketim doğrusnun eğimini azaltmaktadır. AD2’ toplam talep doğrusu
incelendiğinde vergi oranının 0.15 seviyesine çıkması sonucunda D2’doğrusunun eğimi
c(0.85) olarak belirlenecektir. İlk duruma göre vergi oranlarının artması kişilerin kullanılabilir
gelirlerini azalttığından kişiler daha az tüketim harcamasında bulunacaklar ve bunun
sonucunda ise tüketim eğilimleri azalacaktır. AD2’toplam talep doğrusnun eğimi c(0.85)
olacağından AD2 doğrusuna nazaran eğim düşük olacaktır. denge milli gelir seviyesi ise Y 3
milli gelir düzeyi ile 450 doğrusnun kesiştiği b noktasında gerçekleşecektir. Burada dikkat
edilmesi gereken konu vergi oranlarının artması dolayısıyla çarpan katsayısının etkisi ile milli
gelir seviyesinin Y 1 den Y 3 seviyesine gerilediğidir.
Son olarak yine tüm otonom değişkenler ve marjinal tüketim eğilimi sabitken vergi
oranlarında meydana gelen bir azalma toplam talep doğrusu AD2’’ nün eğimini
arttırmaktadır. Vergi oranlarının azalarak 0.05 seviyesine gerilemesi toplam talep doğrusu
AD2’’ nin eğimini arttırmaktadır. AD2’’ toplam talep doğrusunun eğimi c(0.95) olacağından
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AD2 doğrusuna nazaran daha dik bir hal almaktadır. Denge milli gelir seviyesi ise Y 3 milli
gelir ile 450 doğrusunun kesiştiği c noktasında sağlanmaktadır. Bu noktanın tekabül ettiği
milli gelir seviyesi Y 3

,

Y1

milli gelir seviyesinin sağında yer almaktadır. Yani vergi

oranlarında meydana gelen %5 lik bir azalma kişilerin kullanılabilir gelirlerini arttırarak daha
fazla tüketim harcaması yapmalarını ve çarpan katsayısını arttıarak milli gelir seviyesinin
yükselmesini sağlamaktadır.
2. DIŞA AÇIK BASİT KEYNEZYEN MODEL
Bundan önceki açıklamalarda dış alemin olmadığı varsayımı üzerinden hareket edilmiştir.
Fakat ülkelerin dışa kapalı olmaları olgusu içinde bulunduğumuz ekonomik hayatta mümkün
değildir. Konunun karışıklığa mahal vermemesi ve rahat anlaşılması adına teorik olarak analiz
edilen ekonomi, dış alemden soyutlanmıştır.
Dışa açık basit Keynezyen modelde devlet yine modele dahil edilmektedir. Modelin yeni
değişkenleri ihracat ve ithalat uygulamalarıdır. Bilindiği üzere ihracat gelir-harcama akımına
katkı sağlarken ithalat ise gelir-harcama akımından sızıntıların olmasına neden olmaktadır.
Milli gelir ile ilgili tanımlamalardan hatırlanacağı üzere dış alemin olmadığı bir ekonomide
yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı GSYİH olarak adlandırılırken dış alemin
dikkate alındığı bir ekonomide ise GSMH olarak adlandırılmaktadır.
İthalat ve ihracat arasındaki fark dış ticaret dengesi olarak ifade edilmektedir. İthalatın
ihracattan fazla olması durumunda ülkeden döviz çıkışı olacağından dolayı dış ticaret dengesi
açık vermekte, ihracatın ithalattan fazla olması durumunda ise ülkeye döviz girişi olacağından
dolayı dış ticaret dengesi fazla vermektedir.
2.1. Dışa Açık Modelde Tüketim, Tasarruf ve İthalat Fonksiyonu
Dışa açık Basit Keynezyen modelde tüketim fonksiyonu
C= C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +c(1-t)Y
olarak belirlenmiştir. Bu haliyle dışa kapalı modelden bir farkı bulunmamaktadır. Diğer
yandan dışa açık Basit Keynezyen modelde tasarruf fonksiyonu da
S= -(C 0 +cTR 0 ) + c(1-t)Y
olarak yazılmakta ve dışa kapalı modelin tasarruf fonksiyonu ile aynı özellikleri
göstermektedir.
Dışa açık modelde net ihracat faktörü modelin yeni değişkeni olmaktadır. O halde dışa aöık
modelin milli gelir özdeşliği
Y= C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +( E 0 -M) + c(1-t)Y
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Olarak yazılmaktadır. Burada E 0

ihracatı göstermektedir. İhracat modelin dışsal bir

değişkenini oluşturmaktadır. M sembolü ise ithalatı göstermektedir. Bu halde ithalat
fonksiyonu ise
M= M 0 +mY
olarak yazılmaktadır. Buradan M 0 otonom ithalatı göstermekte ve gelir düzeyinden bağımsız
olarak yapılmak zorunda olan ithalat harcamalarını ifade etmektedir. mY ifadesindeki m ise
marjinal ithal eğilimini ifade etmektedir. yani gelirde meydana gelen bir birimlik artışın ne
kadarının ithalata ayrıldığını gösteren bir katsayıdır.
İthalat, milli gelirdeki artış ve azalışlara bağlı olarak değişmektedir. Milli gelirde meydana
gelen artış ithalatın artmasına neden olurken milli gelirde meydana gelen azalışlar ise ithalat
harcamalarını azaltmaktadır.
Diğer yandan ithalat harcamalarını etkileyen bir başka konu ise reel döviz kurudur. Reel döviz
kurunda meydana gelen bir artış ithalatın azalmasına neden olmaktadır. Reel döviz kur artınca
yurtdışında üretilen mallar yurtiçindeki benzerlerine nazaran pahalılaşacağı için dış alım
azalmakta ve sonuçta ithalat azalmaktadır. Reel döviz kurunda meydana gelen bir azalma ise
ithalatı arttırmaktadır. Reel döviz kur azaldığında yurtdışında üretilen mallar yurtiçi
benzerlerine göre ucuzlayacağından ithalat artmaktadır.
Marjinal ithalat eğilimi
(m)= ∆M / ∆Y
formülü ile gösterilmektedir. ∆Y milli gelirde meydana gelen artışı gösterirken ∆M ise
ithalatta meydana gelen artışı ifade etmektedir. Aşağıdaki şekilde ithalat fonksiyonu
gösterilmektedir.
M
M=M 0 +mY

M0

Y
Y0

Y1
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Yukarıdaki şekilde dikey eksende ithalat yatay eksende ise milli gelir seviyesi
gösterilmektedir. Otonom ithalat doğrusu M 0 yatay eksene paralel olarak çizilmiştir. Bunun
nedeni otonom ithalatın milli gelirdeki değişmelerden bağımsız olarak hareket etmesidir.
M ithalat doğrusunun eğimi marjinal ithalat eğilimi (m)’e eşittir. Marjinal ithalat eğilimi
arttıkça ithalat doğrusunun eğimi de artmaktadır. fakat m˂1 olduğu için ithalattaki artış milli
gelirdeki artış oranının gerisinde kalmaktadır.
Diğer yandan örneğin ithalatı etkileyen reel döviz kurunda meydana gelen artış ve azalışlar
otonom ithalat seviyesi arttırmakta veya azaltmaktadır. Böyle bir durumda M 0 otonom ithalat
seviyesi dikey eksende daha yukarıdan veya daha aşağıdan başlayacaktır.
M

M
M 2 +mY

M2

M 0 +mY
M 0 + m2Y

M 0 +mY
M2
M0

M0

M0
Y

Y

Yukarıda soldaki şekilde ithalatta meydana gelen artış dolayısıyla ithalat fonksiyonunun yer
değiştirerek daha yüksek seviyeden başlaması gösterilmektedir. özellikle otonom ithalatta
meydana gelen bir artış toplam ithalatı arttırmaktadır.
Sağ taraftaki ikinci şekilde ise marjinal ithalat meylinde meydana gelen bir artış ithalat
doğrusunun eğimini arttırmaktadır. İkinci şekilde dikkat edilirse otonom ithalat seviyesinde
bir değişme olmamış ve buna bağlı olarak M ithalat fonksiyonunun dikey eksende başlangıç
noktası değişmemiştir. Sadece ithalat meylinde bir artış olması dolayısıyla ithalat
fonksiyonunun eğimi ithalat meylindeki artış kadar artmıştır.
2.2.İthalat-İhracat ve Milli Gelir Arasındaki Bağlantı
İthalat ile milli gelir arasında fonksiyonel bir bağlantı kurulmaktadır. Milli gelirin artması
sonucunda ithalatta artış meydana gelmektedir. Üretimde kullanılan bazı aramalların veya
hammaddelerin ithal edilme zorunluluğu ithalatı arttıran etkenlerden biridir. Milli gelir
artışına bağlı olarak bireylerin tüketim harcamalarını arttırmaları yeni yatırımları gerekli
kılmakta ve yatırım malları ithalini gerektirmektedir. Diğer yandan milli gelirin artması
bireylerin gelirlerini arttırdığı için lüks tüketim malları ithalatı da artış göstermektedir.
Sonuçta milli gelir artışı yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ithalatı arttıran bir etki
yaratmaktadır.
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İhracat ile milli gelir arasında ise çok sıkı bir bağlantı bulunmamaktadır. İhracat genellikle dış
ülkelerin milli gelirine bağımlı olmaktadır. Yurtiçinde milli gelirin artması büyük ihtimalle
ihracatı azaltacaktır. Çünkü bireylerin gelirinin artması aynı zamanda sadece ithal malların
değil yerli malların da talebinin artmasına neden olacaktır. bu şekilde ihracata giden malların
bir kısmı yurtiçinde talep görecektir. Ayrıca milli gelir artışı, dış talepten kaynaklanan ve
bunun sonucunda ihracatın artması nedeniyle de artma eğilimi gösterebilir. İhracatta meydana
gelen değişmeler ile

milli gelir arasında fonksiyonel bir bağ kurulması görüldüğü gibi

mümkün olmamaktadır.
2.3. Dışa Açık Ekonomide Toplam Talep Fonksiyonu
Dışa açık ekonomide toplam talep fonksiyonu ;
AD3= C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +( E-M)+ c[(1-t)-m]Y olarak yazılmaktadır.
Dışa açık ekonomide toplam talep fonksiyonu doğrusunun eğimi c[(1-t)-m] ile ifade
edilmektedir. Dışa açık modelde eğim marjinal ithalat eğilimine bağlı olarak ilk iki modelden
farklılık göstermektedir. Yani dışa açık modelin toplam talep fonksiyonu doğrusunun eğimini
dışa kapalı devletin olmadığı ve dışa kapalı ve devletin olduğu modellerin toplam talep
fonksiyonlarının epimlerinden ayıran nokta marjinal ithalat eğili (m) dir. Aşağıdaki örnek
konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
Marjinal tüketim eğilimi (c )= 0.8
Vergi oranı (t) = 0.10
Marjinal ithalat eğilimi (m) = 0.10 olduğu bir durumda
Dışa kapalı ve devletin olmadığı ekonomide toplam talep doğrusunun eğimi c=0.80
Dışa kapalı ve devletin olduğu ekonomide toplam talep doğrusnun eğimi c(1-t) = 0.72
Dışa açık ekonomide toplam talep doğrusunun eğimi c(1-t)-m =0.62
Olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere toplam talep doğrusnun eğimi ilk durumda 0.80
iken son durumda 0.62 seviyesine gerilemektedir. Durum aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmektedir.
AD

AD= C 0 +I 0 +0.80Y
AD2=C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 + 0.72Y
AD3= C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 +E 0 -M 0 +0.62Y

C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 +E 0 -M 0
C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0

C 0 +I0
Y
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Şekilden de görüldüğü üzere ithalat harcamaları da vergilerin yanında modele dahil edilmiş ve
dışa açık ve devletin olduğu toplam talep fonksiyonu doğrusunun eğimi azalmıştır.
2.4. Dışa Açık Ekonomide Çarpan Katsayısı
Dışa açık ekonomide çarpan katsayısı 1 / [1-c(1-t)+m] ile ifade edilmektedir. Marjinal ithal
eğiliminin modele katılması çarpan katsayısının değerini değiştirmektedir.
Dışa kapalı ve devletin olmadığı modelde çarpan katsayısı 1/1-c
Dışa kapalı ve devletin olduğu modelde çarpan katsayısı 1 / 1-c(1-t)
Dışa açık ve devletin olduğu modelde çarpan katsayısı 1 / [1-c(1-t)+m] olarak ifade
edilmektedir.
Çarpan katsayısının milli gelir üzerindeki etkisini aşağıdaki örnek üzerinden hareketle
görebiliriz.
Marjinal tüketim eğilimi c = 0.80, vergi oranı t=0.10, ve marjinal ithalat eğilimi m= 0.07 olan
bir ekonomide
Dışa kapalı durumda 1/1-c = 5 olarak bulunmaktadır.
Dışa kapalı ve devletin olduğu durumda 1 /1-c(1-t) = 3.57
Dışa açık ve devletin olduğu ekonomide ise 1 / [1-c(1-t)+m]= 2.80 olarak hesaplanmaktadır.
Aynı durumda eğer marjinal ithalat eğiliminin m=0.07 yerine m= 0.04 olduğu durumda ise
dışa açık ve devletin olduğu ekonomide çarpan katsayısı 1/ [1-c(1-t)+m] = 3.01 olarak
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere marjinal ithalat eğiliminde meydana gelen azalma çarpan
katsayısının değerini arttırmaktadır. Devletin olmadığı ve dışa kapalı olan temsili bir modelde
vergi ve ithalat olmadığı için gelir tamamen yurt içindeki malların satın alınmasında
kullanılmaktadır. böyle bir durumda çarpan katsayısının değeri yüksek olmaktadır. Modele
devletin dahil edilmesi vergi oranlarını gündeme getirmekte bireyler gelirlerinin bir kısmını
vergi olarak ödemek zorunda kaldıklarından tüketim için kullanılabilir gelirleri azalmakta ve
sonuçta tüketim harcamaları azalmaktadır. Bu durumda marjinal tüketim meyli düşmekte ve
buna bağlı olarak çarpan katsayısının değeri de azalmaktadır. Son olarak hem devletin ve
vergilerin hem de ithalatın olduğu dışa açık ve devletin olduğu ekonomide ise ithalat meylinin
artması çarpan katsayısının değerini azaltmaktadır. Yani ithalat harcamaları, yurtiçinde
üretilen mallara olması muhtemel talebin dışarıya kaymasını sağlamaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Devletin olduğu dışa kapalı modelde tüketim ve tasarruf fonksiyonlarını yazınız. Şekil ile
gösteriniz.
2. Dışa kapalı modelde çarpan katsayısını bir örnek yardımı ile açıklayınız.
3. Dışa açık ve devletin olduğu modelde tüketim ve tasarruf fonksiyonlarını yazınız.
4. Dışa açık ve devletin olduğu modelde toplam talep doğrusnun eğimini gösteriniz. Toplam
talep doğrusunun eğiminin yatık veya dikey olmsı konusunda bilgi veriniz.
5. İthalat ve ihracat işlemlerinin milli gelir ile arasındaki bağlantı hakkında bilgi veriniz.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Gelir-harcama yöntemiyle açıklanacak konulardan birisi enflasyonist ve deflasyonist açık
kavramlarıdır. Bu bölümde enflasyonist ve deflasyonist açık kavramları reel alan ve nominal
alan ayrımı ile birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca enflasyonist ve deflasyonist açık durumlarında
uygulanacak maliye politikaları da detaylı olarak anlatılmaktadır. Daha sonra ise otomatik
istikrarlandırıcılar konusu üzerinde durulmaktadır. Son olarak ise hızlandıran mekanizmasının
işleyişi ve bu mekanizmanın işleyişinin gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar
üzerinde durulmaktadır.
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1. DEFLASYONİST AÇIK
Enflasyonist ve deflasyonist açk kavramlarına detaylı olarak değinmeden önce konunun daha
iyi anlaşılması anlamında tam istihdam denge ve eksik istihdam denge kavramları üzerinde
durulmasında fayda olacaktır.
1.1. Tam İstihdam Denge Durumu
Klasik iktisat teorisi göz önüne alındığında ekonominin daima tam istihdam seviyesinde
dengeye geleceği ifade edilmektedir. Bu noktada tam istihdam kavramının açıklanması önem
arzetmektedir. Tam istihdam seviyesi üretim faktörlerinden özellikle emek ve sermayenin tam
kapasitede kullanılması olarak tanımlanabilir. Burada emeğin tam kapasite kullanımı bir
ekonomide doğal işsizlik oranı haricinde işsizliğin olmadığı durumu ifade etmektedir. yani
istihdam oranının %94-96 arasında olması emeğin tam istihdam seviyesinde kullanıldığını
ifade eder.
Sermayenin tam kapasite kullanımı ise özellikle üretim sektöründe kullanılan makine ve
teçhizatın üretim kapasitelerinin en üst seviyede faaliyette bulundurulmasını ifade etmektedir.
Örneğin triko imalatı yapılan bir atölyede üretim bandında kullanılan 20 adet makinanın
üretim kapasitelerinin günde makina başına 500 parça olduğu varsayımından hareketle
toplamda 10.000 adet triko üretilmesi mümkün olmaktadır. Fakat talep yetersizliğinden veya
daha başka nedenlerle günlük üretimin 8500 adet olması, bu atölyenin kapasite kullanım
oranının %85 olması sonucunu doğurmaktadır. Burada tam istihdam seviyesinden
bahsedilmesi mümkün değildir. Örnekten hareketle sermayenin tam istihdamı, üretim
kapasitesinin tamamının kullanılmasını ifade etmektedir. Bu bakımdan eğer bir ekonomide
üretim faktörlerinin bazıları (örnekte emek ve sermaye faktörü) üretim aşamasında atıl bir
durumda ise elde edilen milli gelir rakamı adı geçen ekonominin üretim gücünü tam olarak
yansıtmamaktadır. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamının üretime katılması
durumunda elde edilecek hasılaya potansiyel hasıla veya potansiyel milli gelir denmektedir.
1.2. Eksik İstihdam Denge Durumu
Klasik iktisat teorisinin aksine Keynezyen görüş ise milli gelir denge seviyesinin tam
istihdamda dengeye gelemeyeceğini eğer tam istihdam seviyesinde denge sağlanmış olsa bile
bunun geçici bir denge olduğunu ve sürdürülemeyeceğini ileri sürmektedir. Keynes’e göre
çeşitli nedenlerden dolayı emek, tam istihdam seviyesinde kullanılamamaktadır. Yine
özellikle ekonominin daralma dönemlerinde üretim seviyesi düşeceğinden sermayenin tam
kapasite ile kullanımı söz konusu olmamaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı Keynezyen
iktisat teorisi ekonominin eksik istihdam seviyesinde dengeye geleceğini savunmaktadır. Tam
istihdam seviyesine ulaşılmadan milli gelirin dengeye gelmesi durumu, yani ekonominin
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eksik istihdam seviyesinde dengeye gelmesi fiili hasıla veya fiili milli gelir olarak
adlandırılmaktadır. Son durumda eğer fiili milli gelir potansiyel milli gelir seviyesinin altında
ise bu durum milli gelir açığı olarak ifade edilmektedir.
Aşağıdaki şekilde tam istihdam denge seviyesi, tam istihdam duvarı ile temsil edilmektedir.
Tam istihdam duvarının solunda ekonomi eksik istihdam seviyesinde dengeye gelirken tam
istihdam duvarının sağında ise ekonomi aşırı istihdam seviyesinde dengeye gelmektedir.
AD

Tam istihdam duvarı

Reel Alan

Nominal Alan

Y
Yt
Yukarıdaki şekilde tam istihdam duvarı olarak adlandırılan Yt doğrusu gelir eksenini iki
bölüme ayırmaktadır. Yt doğrusunun solunda kalan kısım eksik istihdam bölgesi sağında
kalan kısım ise aşırı istihdam bölgesi olarak adlandırılır. Yt doğrusu ise tam istihdam
seviyesini göstermektedir.
Diğer yandan tam istihdam doğrusu Yt nin solunda kalan alan reel alan Yt doğrusunun
sağında kalan alan ise nominal alan olarak ifade edilmektedir. Tam istihdam seviyesine kadar
milli gelirde meydana gelen artışlar reel artış olarak adlandırılır. Şöyle ki tam istihdam
duvarının solunda yani eksik istihdam seviyesinde denge milli gelirin sağlandığı bir
ekonomide milli gelirin artma eğilimi göstermesi tam istihdam seviyesine kadar reel bir artış
olacaktır. Bunun nedeni hem emek faktörünün hem de sermaye faktörünün eksik kapasitede
kullanılıyor olmasıdır. Emek ve sermayenin tam kapasitede kullanıldığı tam istihdam duvarı
olarak anılan Yt doğrusuna kadar reel değerlerden olan emek ve sermaye faktörü artış
sergiler.
Tam istihdam seviyesinin sağında kalan alan ise nominal alandır. Tam istihdam seviyesinin
sağında yani Yt doğrusunun sağında milli gelirde meydana gelen artışlar nominal artışlar
olarak ifade edilir. Tam istihdam doğrusunun sağında kalan alanda milli gelir artışı ancak
fiyatlar genel seviyesindeki artışla karşılık bulacaktır. Bu bakımdan fiyat artışları aynı
zamanda nominal artışlardır. Yt doğrusunun sağında milli gelir seviyesinin artması sonucu
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fiyat artışlarının oluşması emeğin ve sermayenin tam istihdam seviyesinde kullanılmasından
kaynaklanmaktadır. Yt doğrusunun sağındaki alanda emek tam kapasite ile kullanıldığından
işgücü sayısını arttırma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca üretimde kullanılan makina ve
teçhizat tam kapasitede çalıştırıldığı için daha fazla ürün elde etme imkanı olmamaktadır. Bu
nedenle milli gelirde meydana gelen artışlar dolayısıyla toplam talep artacaktır. Emeğin tam
istihdam seviyesinde olması sermayenin de tam kapasitede kullanılıyor olması üretim artışını
engelleyen faktörlerdendir. Üretim artışı sağlanamaması ise fiyat artışlarını beraberinde
getirmektedir.
1.3. Deflasyonist Açık
Deflasyonist açık milli gelir seviyesinin tam istihdam seviyesinin gerisinde yani solunda
dengeye geldiği durumu ifade etmektedir. Bir ekonomide

üretim faktörleri ve emek

faktörünün bir kısmının üretime katılmadığı durumda, o ekonomide hasıla düzeyi potansiyel
hasıla düzeyi olan tam istihdam düzeyi seviyesinin gerisinde dengeye gelecektir. Bu durum
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
AD
Y
A
C

AD3= C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +( E-M)+ c[(1-t)-m]Y
Deflasyonist açık

B

Y
Y1

Yt

Yukarıdaki şekilde tam istihdam doğrusu Yt ile, gelir harcama doğrusu Y ile ve toplam talep
doğrusu da AD3 ile gösterilmektedir. Üretim faktörlerinden bir kısmı kullanılmadığı için
ekonomi C noktasında dengeye gelmektedir. Bu nokta tam istihdam seviyesinde gerisinde
olduğundan bu denge seviyesi eksik istihdam seviyesi olarak adlandırılır. Bu noktada
işgücünün bir kısmı işsiz, kapasite kullanım oranı ise %100’ün altında bir seviyededir. Aynı
zamanda denge milli gelir seviyesi ile potansiyel hasıla düzeyi arasında Yt-Y 1 kadar fark
vardır. Diğer yandan fiili hasılayı temsil eden Y 1 ile potansiyel hasılayı temsil eden Yt
arasındaki fark milli gelir açığı olarak adlandırılır.
Yukarıdaki şekilden de anlaşıldığı üzere istihdam seviyesinin tam istihdamda olmaması ve
kapasitenin tamamının kullanılmıyor olması dolayısıyla maksimum üretim ve gelir seviyesine
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ulaşılamamaktadır. Maksimum üretim ve gelir seviyesine ulaşılamadığı bu durum
deflasyonist açık olarak tanımlanır. Deflasyonist açığın hakim olduğu ekonomide hem işsizlik
olgusunun başgöstermesi hem de kapasitenin düşük seviyede kullanılıyor olması söz konusu
ekonomi için negatif bir etki yaratmaktadır. Deflasyonist açık dolayısıyla fiyatlar genel
düzeyinde yükselmenin olmaması yani enflasyonu körükleyici bir etki yaratmaması ise
deflasyonist açığın pozitif bir yönüdür.
Deflasyonist açık durumunda ekonominin reel alanda dengeye gelmiş olması eksik istihdam
denge seviyesini göstermektedir. Böyle bir durumda ekonominin durgunluk içerisinde olduğu
veya daralma dönemine girildiği de söylenebilir. Klasik iktisatçılar ekonomi daralma
döneminde olsa da belirli bir süre sonra ekonominin kendiğilinden dengeye geleceği yönünde
görüş bildirmektedirler. Fakat Kyenezyen iktisat teorisi ise ekonominin böyle bir ortamda
kendiliğinden tam istihdam denge seviyesine gelemeyeceğini ve bu noktada hükümet
müdahalesinin gerektiğini savunmaktadırlar.
1.4. Deflasyonist Açık ve Maliye Politikası
Deflasyonist açığın kapatılması için gerekli olan şey toplam talebin arttırılmasıdır. Toplam
talebin artması üretimi teşvik edecek üretim artışı kapasite kullanım oranını arttıracak ve aynı
zamanda işsizlik olgusu ortadan kalkacaktır. Bunun sonucunda milli gelir eksik istihdam
seviyesi olan Y 1 den Yt ‘ye yükselecektir. Aşağıdaki şekilde eksik istihdam seviyesinden tam
istihdam seviyesine milli gelir artışı gösterilmektedir.
AD
Y
B

AD3=C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 +∆G 0 +(E-M)+c[(1-t)-m]Y
AD3=C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 +(E-M)+c[(1-t)-m]Y

AD3+ ∆G 0
AD3

A

∆G 0

Deflasyonist Açık

C
Y
Y1

Yt

Yukarıdaki şekilde milli gelirin denge seviyesi ilk durumda C noktasında sağlanmakta ve
BA aralığı kadar deflasyonist açıktan söz edilmektedir. Bu durumda toplam talebin
arttırılması gerekmektedir. Basit Keynezyen modelde faiz oranları sabit olduğundan ve para
politikası ise toplam talebi faiz oranları yoluyla değiştirebileceğinden para politikası
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Deflasyonist açığın giderilmesinde kullanılmamaktadır. O halde deflasyonist açık ancak
maliye politikaları ile giderilecektir. Üretim ve istihdam seviyesinin arttırılması deflasyonist
açığı giderecek politikadır ve genişletici maliye politikalarının uygulanması toplam talebi
arttıracak etki yaratmaktadır.
Yukarıdaki şekilde ilk durumda toplam talep doğrusu AD3, dikey eksenden hareket ederek
gelir-harcama doğrusu olan 450 açılı doğruyu C noktasında kesmektedir. Devletin genişletici
maliye politikası uygulama amacıyla kamu harcamalarını arttırdığını varsayalım. Böyle bir
durumda toplam talep doğrusu yukarıya doğru kayacaktır. Yeni toplam talep doğrusu ilk
doğru olan AD3 den ∆G 0 kadar daha yukarıdan başlayacaktır. Toplam talep doğrusnun ∆G 0
yukarı kaymasının nedeni kamu harcamalarında meydana gelen ∆G 0 kadarlık artışın kamu
harcamaları çarpanının etkisiyle toplam talebi AD3=C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +∆G 0 +(E-M)+c[(1-t)m]Y seviyesine yükseltmesidir. Son durumda toplam talep doğrusu gelir-harcama doğrusu
olan Y’yi B noktasında kesmektedir. B noktası aynı zamanda tam istihdam duvarı olan Yt
doğrusunu da kesen noktadır. Görüldüğü üzere kamu harcamalarının arttırılması üretim
miktarını ve buna bağlı olarak istihdam seviyesini yükseltmiş ve deflasyonist açık bu şekilde
kapatılmıştır. Ayrıca toplam talepteki artış kamu harcamaları çarpanı aracılığı ile milli gelir
seviyesini Y 1 noktasından Yt noktasına yükseltmiştir.
Yukarıdaki örnekte toplam talebin arttırılması kamu harcamaları aracılığı ile sağlanmıştır.
Bununla birlikte uygulanacak diğer genişletici maliye politikaları da toplam talep seviyesini
arttırmaya yardımcı olacaktır. Örneğin hükümet kamu harcamaları yanında transfer
ödemelerini de arttırabilir veya vergi oranlarında meydana gelecek bir düşüş vergi çarpanı
aracılığı ile yine talep miktarını arttıracaktır.
Toplam talebin arttırılmasında transfer ödemelerinin yanısıra kamu harcamalarının arttırılması
daha büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü kamu harcamalarının 200 Milyon TL arttırılması
harcama miktarını 200 Milyon TL arttırmakta iken transfer ödemelerinde meydana gelecek
bir artış harcama miktarını ancak transfer ödemelerinin marjinal tüketime giden kısmı kadar
arttıracaktır.

Bu

bakımdan

kamu

harcamalarının

arttırılması

deflasyonist

açığın

kapatılmasında çok daha büyük rol oynamaktadır.
Dışa kapalı ve devletin olduğu Basit Keynezyen modelden hatırlanacağı üzere vergi
oranlarının azaltılması tüketime ayrılan gelirde bir artış meydana getirmekte, bir başka
ifadeyle marjinal tüketim eğilimini arttırmakta ve artan tüketim toplam talebi uyarmaktadır.
1.5.Enflasyonist Açık
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Yukarıdaki açıklamalarda deflasyonist açığın reel alanda gerçekleştiği belirtilmiştir.
Enflasyonist açık olgusu ise nominal alan olarak adlandırılan Yt tam istihdam duvarının
sağında gerçekleşmektedir. Ekonominin nominal alanda dengeye gelmesi toplam talep ile
toplam arz doğrusunun Yt doğrusunun sağında bir noktada kesiştiklerini gösterir. Böyle bir
durumda kapasite kullanımı %100 seviyesinde ve işsizlik ise doğal seviyesi olan %4-6
aralığındadır. Keynezyen iktisat teorisinde milli gelir dengesi tam istihdam seviyesinde
sağlanamamakta ve ekonomi eksik istihdam seviyesinde dengeye gelmektedir. Ama bazı
durumlarda ekonomi tam istihdam denge seviyesinden bir adım ötede dengeye gelebilir.
Ekonomi tam istihdam seviyesine eriştikten sonra eğer toplam talepte bir artış söz konusu
oluyorsa böyle bir durumda fiyatlar genel düzeyinde yükseliş meydana gelecektir.
Fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş ekonomide enflasyonist bir etki yaratacaktır. Keynezyen
iktisat teorisi daha önce de belirtildiği üzere ekonominin kendi kendine dengeye
gelemeyeceğini varsaydığından böyle bir durumda enflasyonist etkinin ortadan kaldırılması
amacı ile ekonomiye devletin müdahale etmesi gerektiğini belirtmektedir. Enflasyonist açığın
temel nedeninin toplam talepte meydana gelen artış olduğu bilindiğinden uygulanacak
politikaların toplam talebi daraltıcı etki uyandırması gerekmektedir. Sonuçta daraltıcı maliye
politikası uygulaması, toplam talepteki artışı frenleyecek ve hatta talebin azalmasına katkı
sağlayacaktır. Enflasyonist açık ve ile ilgili grafik aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
AD

Y
A

AD3=C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 +(E-M)+c[(1-t)-m]Y

C
AD3

Enflasyonist açık
B
Y
Yt

Y1

Şekilde ekonomi A noktasında dengeye gelmiştir. Bu noktada toplam talep ve toplam arz
doğruları kesişmektedirler. A noktası aynı zamanda nominal alanda bulunduğundan ve tam
istihdam duvarı olarak adlandırılan Yt doğrusunun da sağında bulunduğundan bu noktada
enflasyonist baskı hakimdir. Şekilde de görüldüğü üzere CB aralığı enflasyonist açığın olduğu
11 / 18

bölgedir. Bu bölgede toplam talep C iken toplam arz B kadardır. Toplam talep toplam arzdan
CB aralığı kadar fazla olduğundan fiyatlar genel seviyesinde yükselme seyri gözlenmektedir.
Keynezyen iktisat teorisine göre ekonominin tekrardan tam istihdam denge seviyesine
ulaşması için toplam talebin azalmasına yönelik politikaların uygulanması gerekmektedir.
1.6. Enflasyonist Açık ve Maliye Politikası
Deflasyonist açığın giderilmesinde genişletici maliye politikaları uygulanmasına karşın
enflasyonist

açığın

giderilmesinde

ise

daraltıcı

maliye

politikaları

uygulanması

gerekmektedir. Toplam talebi etkileyen en büyük unsurlardan birisi kamu harcamaları
olduğundan kamu harcamalarında meydana gelecek bir azalma toplam talebin de azalmasına
yardımcı

olacaktır.

Aşağıdaki

şekilde

enflasyonist

açık

ve

hükümet

müdahalesi

gösterilmektedir.
AD

Y
A
C

AD3=C 0 +cTR 0 +I 0 +G 0 +(E-M)+c[(1-t)-m]Y
AD3’=C 0 +cTR 0 +I 0 -∆G 0 +(E-M)+c[(1-t)-m]Y

AD3
B
AD3- ∆G 0
Yt

Y1

Yukarıdaki şekilde A noktasında ekonomi dengeye gelmiştir. Fakat bu nokta nominal alanda
olduğundan ekonomi enflasyonist açık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Enflasyonist açığın
nedeni toplam talepteki fazlalık olduğundan dolayı uygulanacak daraltıcı bir maliye politikası
enflasyonist açığın giderilerek ekonominin tekrar tamistihdam seviyesinde dengeye gelmesine
yardımcı olacaktır.
Kamu harcamaları toplam talep üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu yüzden hükümetin kamu
harcamalarını azalttığını varsayalım. Kamu harcamalarında meydana gelen ∆G 0 kadar bir
azalma toplam talebi kamu harcamaları çarpanı kadar azaltacak ve toplam talep doğrusu AD3
konumundan paralel şekilde aşağı kayarak AD3’ konumuna ulaşacaktır. Ekonominin yeni denge
seviyesi B noktası olacaktır. Çünkü B noktasında hem toplam talep ve toplam arz eğrisi kesişmekte
hem de B noktası tam istihdam duvarı olarak bilinen Yt doğrusu üzerinde bulunmaktadır.
Enflasyonist açığın giderilmesinde uygulanacak politikalar kamu harcamalarının azaltılmasının
yanısıra transfer harcamalarının azaltılması ve/veya vergilerin arttırılmasını da kapsamaktadır.
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Transfer harcamalarındaki azalma kamu harcamalarındaki azalma kadar etkin olmamaktadır. Yapılan
transfer ödemeelerinin marjinal tüketim meyli kadarlık kısmı tüketime gittiğinden ve geri kalan kısmı
tasarrufa ayrıldığından kamu harcamalarının azaltılması çok daha etkili olmaktadır. Vergi oranlarında
meydana gelecek artış ise Basit Keynezyen modellerden hatırlanacağı üzere toplam talep doğrusunun
eğiminde bir azalma meydana getirmek suretiyle toplam talebin azalmasına katkıda bulunmaktadır.

2. OTOMATİK İSTİKRARLANDIRICILAR
Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin milli gelir üzerindeki etkisini azaltan
unsurlar otomatik istikrarlandırıcılar olarak tanımlanmaktadır. Otomatik istikrarlandırıcılara
örnek olarak gelir vergisi gösterilmektedir. Otonom vergilerle gelire bağlı olarak değişen
vergiler arasında fark olması gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcı olarak görev
yapmasına imkan sağlamaktadır.
Önceki bölümlerde değinildiği gibi örneğin devletin varolduğu bir ekonomide vergi çarpanı;
1/1-c(1-t) olarak ifade edilmektedir. Bu durumda vergiler milli gelire bağlı olarak
belirlenmektedir. Yani vergilerin milli gelire bağlı olarak belirlendiği durumda çarpanın
değeri marjinal tüketim eğilimi ve vergi çarpanı tarafından belirlenmektedir.
Vergi oranlarının milli gelirden bağımsız olarak ele alındığı diğer durumda t= 0 olarak
değerlendirildiğinden çarpanın değeri 1/1-c olarak yazılacaktır. Vergilerin gelire bağlı olduğu
durumda çarpan katsayısının değeri vergilerin gelirden bağımsız olduğu durumdaki çarpan
katsayısının değerinden daha küçüktür.
1/1-c(1-t) < 1/1-c
Bu şekilde düşünüldüğünde gelir vergisi alınması durumunda çarpan katsayısının değerinin
daha küçük olması otonom tüketimde meydana gelen bir değişmenin milli gelir üzerindeki
etkisinin de küçük kalmasına ortam hazırlamaktadır. Otonom tüketim harcamalarında
meydana gelen değişme milli geliri, çarpan katayısının değerinin küçük olması nedeniyel
daha az etkileyeceğinden gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcı olması sonucunu
doğurmaktadır.
Devletin yapmış olduğu otonom harcamalarda meydana gelen artış ve azalışlar özellikle
iktisadi dalgalanmaların en önemli sebeplerini oluşturmaktadır. Eğer bir ekonomide otonom
yatırımlar artarsa yatırım çarpanı etkisi ile milli gelirde daha büyük bir artış olacaktır. tam
aksine eğer bir ekonomide otonom yatırımlar azaldığında ise yine yatırım çarpanının etkisiyle
milli gelirde daha büyük bir azalma yaratacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde gelir vergisi
uygulaması iktisadi dalgalanmaları önleme özelliğinden dolayı da otomatik istikrarlandırıcı
olma görevini üstlenmektedir.
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Son olarak ekonomiler daralma dönemlerine girdiklerinde özellikle işsizlere yapılan işsizlik
ödemelerinde artış yaşanmaktadır. İşsizlik ödemelerinde yaşanan artış dolayısıyla toplam
talepte ve toplam harcamalarda işsizlik ödemesi öncesine nazaran artış görülmektedir. Bu
açıdan düşünüldüğünde işsizlik ödemelerinin de otomatik istikrarlandırıcılar sınıfında
değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır.
3.HIZLANDIRAN MEKANİZMASI
Hızlandıran

mekanizması,

tüketim

harcamalarının

yatırımlar

üzerindeki

etkisini

incelemektedir. Milli gelirde meydana gelen bir artışın yatırım harcamaları üzerindeki etkisi
hızlandıran mekanizması aracılığı ile açıklanmaktadır. Bilindiği üzere üretim ve tüketim
arasında belirli bir zaman farkı vardır. Üretim yapılması için bir süre gerekli olduğu halde
tüketim hemen gerçekleşen bir olaydır. A. Aftalion bu durumu soba ve elektrik örnekleri ile
açıklamaktadır. Aydınlatma gereğinin duyulması durumunda elektrik düşmesinin çevrilmesi
yeterli olmaktadır. Fakat ısınma gereğinini duyulması için belirli bir sürenin geçmesi
gerekmektedir. Şöyle ki öncelikle odunların sobaya atılması , ateşin yakılması ve odunların
tutuşmasının beklenmesi ve sonrasında ise istenilen sıcaklığa ulaşmak için belirli bir odun
takviyesi gerekir. Bir an yapılan odun takviyesi sonrası oda sıcaklığı istenilen seviyenin
üzerine çıkabilecektir.böyle bir durumda ise odunları almak mümkün değildir. Yatırım ile
karşılaştırıldığında ise sermaye birikimi sobaya atılan odunlara benzemekte ve belirli bir
zaman gerektirmekte, bir süre sonra ise gereksiz bir sermaye fazlalığı olması durumunda
olumsuz etkilerden kurtulmak hemen mümkün olmamaktadır.
Hızlandıran mekanizmasının işlemesi için uyarılmış yatırım harcamaları kavramının
tanımlanması gerekmektedir. Uyarılmış yatırım harcamaları milli gelirde meydana gelen bir
artışın toplam talebi arttırması yoluyla yeni yatırımları harekete geçirmesi uyarılmış yatırımlar
olarak adlandırılır.
Bir ülkede otonom yatırımların artması hatırlanacağı üzere yatırım çarpanı mekanizması
aracılığı ile kendisinin birkaç katı kadar milli geliri arttırmaktadır. Artan milli gelir sonucu
toplam talepte de bir artış meydana getirmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konu
otonom harcamaları sonucunda milli gelirin yükselmesi ve buna bağlı olarak toplam talepte
meydana gelen artışın ne kadarının tüketim harcamalarına gideceğidir. Bu durumu marjinal
tüketim eğilimi belirlemektedir. Marjinal tüketim eğiliminin yüksek olması ve otonom yatırım
harcamaları sonucunda milli gelirde meydana gelen artışın büyük bir kısmının tüketim
harcamalarına ayrılması uyarılmış yatırım harcamalarını da o ölçüde etkileyecektir.
Hızlandıran mekanizması aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
∆İ= v.∆C buradan;
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∆İ= Uyarılmış yatırımları
V= Hızlandıran katsayısını
∆C= Tüketim harcamalarında meydana gelen artışı göstermektedir.
Hızlandıran katsayısı aynı zamanda sermaye/ hasıla oranı olarak da anılmaktadır. Hızlandıran
katsayısının daha iyi anlaşılması için bir örnek verilmesi yerinde olacaktır. Örneğin bir
ekonomide sermaye stoku 5000 TL ve sermayenin ömrü 10 yıldır. Sermayeye 10 yıl ömür
biçilmesinden kasıt amortisman ayrılmasıdır. Yani her yıl 500 TL ayrılarak sermaye stoku
muhafaza edilmektedir. Sermaye stokunun 5000 TL olduğu ekonomide üretilen malların
değeri de 1000 TL ise sermaye hasıla oranı, 5000/1000 =5 dir. Yani ekonomide 1 TL lik mal
üretmek için 5 TL lik yatırım yapılması gerekmektedir. Yine aynı ekonomide tüketim %20
artarsa

1200 TL tüketim malı değerine karşılık sermaye stokunun 1000 TL arttırılması

gerekir. Yani tamamlanmış mal talebi 1000 TL den 1200 TL’ye çıkarken, yatırım malı talebi
500 TL’den 1000 TL’ye çıkmıştır. Bir başka ifade ile yatırım malları talebi, tüketim malları
talebinin 5 katı kadar artmıştır. Buradan hızlandıran katsayısının 5 olduğu söylenebilir.
Milli gelirin azaldığı durumda ise yukarıdaki örneğin tam tersi durumla karşı karşıya
kalınmaktadır. Böyle bir durumda hızlandıran mekanizması ters yönde çalışma ve uyarılmış
yatırım harcamalarında zalma meydana gelmektedir.
Tanım olarak açıklaması yapılan hızlandıran mekanizmasının çalışması için ekonomide bazı
şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan ilki ekonominin sermaye yoğun
teknolojiler içeriyor olmasıdır. Diğer bir şart ise ekonomide boş kapasitenin olmamasıdır.
Özellikle emek piyasasında tam kapasite ile çalışılıyor olması istihdam düzeyinin
arttırılmasını engellemektedir. Bu bakımdan yapılması gereken tek şey yatırımların
arttırılmasıdır.
Diğer yandan ekonomide tüketim malları üreten firmaların tam kapasite ile çalışmaları
gerekirken yatırım malları üreten firmaların ise eksik kapasite ile çalışmaları gerekmektedir.
Milli gelirde meydana gelen artış marjinal tüketim eğilimi aracılığı ile toplam talebi
arttırmakta ve toplam talebin artması ise tüketim harcamalarını arttırmaktadır. Eğer tüketim
malları üreen firmalar eksik kapasite ile çalışıyorlar ise artan tüketim harcamalarını
karşılamak için kapasite arttırımına gitmeleri doğal bir sonuç olacaktır. böyle bir durumda ise
hızlandıran mekanizmasının işlerliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu bakımdan tüketim
malları üreten firmaların tam kapasite ile çalışıyor olmaları kapasite arttırımı sağlanamayacağı
için yeni yatırımları uyaracaktır.
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Son olarak tüketim malları üreticilerinin talep artışları ile ilgili olarak olumlu beklentilerini
korumaları gerekmektedir. Tüketim mallarına talebin sürekli artacağı beklentisi girişimcilerin
yeni yatırımlar konusunda daha iştahlı olmalarına sebep olacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.Hızlandıran mekanizmasını ve işleyiş biçimini bir örnek aracılığı ile açıklayınız.
2.Enflasyonist açık kavramını şekil yardımı ile açıklayınız.
3.Deflasyonist açık kavramını şekil yardımı ile açıklayınız.
4. Otomatik istikrarlandırıcılar olarak vergi oranlarının etkinliğini örnk yardımı ile
açıklayınız.
5. Enflasyonist açık durumunda uygulanması gereken maliye politikalarını şekil yardımıyla
açıklayınız.
6. Deflasyonist açık durumunda uygulanması gereken maliye politikalarını şekil yardımıyla
açıklayınız.
7. Reel alan ve nominal alan ayrımı nedir. Açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde keynezyen modelelerden olan IS ve LM analizine geçilmektedir. IS-LM analizi
öncsinde IS doğrusunun elde edilişi, doğrunun özellikleri ve IS doğrusunun eğimini belirleyen
faktörler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise LM doğrusu ile ilgili çeşitli açıklamalr
yapılmakta LM doğrusunun elde edilişi,doğrunun özellikleri ve LM doğrusunun eğimini
belirleyen faktörler üzerinde durulmaktadır.
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1.MAL PİYASASINDA DENGE (IS ANALİZİ)
Daha önce incelenen basit Keynezyen modellerde sadece mal piyasası ele alınmıştır. Fakat
reel değerler haricinde parasal değerler de milli gelirin denge seviyesinin belirlenmesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Para piyasasında belirlenen faiz oranlarının değişmesi yatırımları
etkilemekte ve bunun sonucunda mal piyasasında belirlenmiş olan milli gelirin denge
seviyesine etki etmektedir. IS-LM analizinde ise faiz oranlarından hareketle hem mal
piyasasında hem de para piyasasında eşanlı dengenin elde edilmesi üzerinde durulmaktadır.
IS-LM analizinde Basit Keynezyen modellerde olduğu gibi dışa kapalı ve dışa açık olmak
üzere iki farklı durumdan bahsedilmektedir. Dışa kapalı IS-LM analizinde dış dünya ile
ekonomik ilişkilerin olmadığından hareket edilirken dışa açık IS-LM analizinde ise dış dünya
ile ekonomik ilişkilerin olduğu durum irdelenmektedir.
IS-LM analizinde yukarıda da belirtildiği üzere hem mal piyasası hem de para piyasasında
meydana gelen değişmeler incelenmektedir. Faiz oranlarının para piyasasında belirlendiği ve
yatırımların da faiz oranlarına bağlı olduğu göz önüne alındığında yatırım fonksiyonu
aşağıdaki gibi yazılabilir.
I = I 0 -dR
Buradan,
I= yatırım harcamalarını
I 0 = milli gelirden ve faiz oranlarından bağımsız olan otonom yatırımları
d= yatırımların faize duyarlılığını
R= faiz oranlarını göstermektedir.
Yukarıdaki eşitlikte d katsayısı yatırımların faize duyarlılığını gösteren bir katsayıdır. Bir
başka ifade ile faiz oranlarında meydana gelen %1 lik bir artışın yatırımlarda ne kadarlık bir
azalmaya yol açacağını gösteren bir sayıdır. Bu açıklamadan faiz oranları ile yatırımlar
arasında ters orantı olduğu söylenebilir.
1.1. IS Doğrusunun Elde Edilişi
IS doğrusunun elde edilmesinin açıklanmasından önce belirtilmesi gereken konu IS doğrusu
analizinde söz konusu ekonomide sadece mal ve hizmet üretildiği, ekonomideki para
miktarının göz önüne alınmadığıdır. Diğer bir ifade ile ekonomideki reel değerler göz önüne
alınırken parasal değerler analize dahil edilmemektedir.
Hatırlanacağı üzere dışa kapalı basit Keynezyen modelde toplam talep fonksiyonu AD=
C 0 +cTR 0 +I0 +G 0 +c(1-t)Y
olarak yazılmaktadır.
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Dışa kapalı IS-LM analizinde ise toplam talep fonksiyonu ,
AD= C 0 +cTR 0 +I0 -dR+G 0 +c(1-t)Y olarak yazılacaktır.
Burada I 0 -dR ifadesi yatırımların faize duyarlılığını ifade etmektedir. ayrıca yine bu ifade
yatırımlar ile faiz arasındaki ters yönlü ilişkiyi ifade eder.
Yukarıdaki eşitlikte modelin otonom değişkenlerini kolaylık sağlamak amacı ile A 0 başlığı
altında topladığımızda ,
AD= (A 0 -dR)+c(1-t)Y ile ifade edilecektir.
Yine bu eşitlikten çeşitli sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin faiz oranlarında (R) meydana gelecek
bir azalma A 0 -dR ifadesinin değerini arttıracağından toplam talebi gösteren AD’nin de değeri
artacaktır. Diğer yandan eğer faiz oranlarında (R) meydana gelecek bir artış ise A 0 -dR
ifadesinin değerini azaltacağından toplam talebi gösteren AD’nin de değeri azalacaktır. Bu
durum toplam talep doğrusunu gösteren aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır.
AD
AD’= (A 0 -dR)+c(1-t)Y
AD= (A 0 -dR)+c(1-t)Y
-∆R
+∆R

AD’’= (A 0 -dR)+c(1-t)Y

Y
Şekilde görüldüğü üzere faiz oranlarında meydana gelen bir artış toplam talep doğrusunu
aşağı doğru kaydırmaktadır. Yine faiz oranlarında meydana gelen bir azalma ise toplam talep
doğrusunu yukarı doğru kaydırmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra IS doğrusunun elde edilişi anlatılmaya çalışılacaktır. IS eğrisi gelir tüketim doğrusundan veya diğer adı ile gelir harcama doğrusundan hareketle elde
edilmektedir. Yine IS eğrisi mal piyasasında farklı faiz oranlarında yatırımların tasarruflara
eşit olduğu gelir düzeylerini vermektedir.
IS eğrisi açıklanırken üzerinde durulması gereken konulardan biri de yatırım fonksiyonudur.
Bilindiği üzere bir ekonomide yapılacak yatırım

miktarı özellikle iki etkene bağlıdır.

Bunlardan ilki sermayenin marjinal etkinliği diğeri ise faiz oranlarıdır. Faiz oranlarında
meydana gelen bir azalma sermayenin marjinal etkinliğinin faiz oranını aşmasına (mec>i)
neden olacağından dolayı yatırımları arttırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bu bakımdan yatırım
eğrisi negatif bir eğim almaktadır.
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i
A
i1
i2

D
I= f(i)
I
I0 I1

Yukarıdakişekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise yatırım miktarı
gösterilmektedir. faiz oranlarında meydana gelen bir değişme yatırım miktarını da
değiştirmektedir. Nitekim faiz oranları i 1 seviyesinden i 2 seviyesine düştüğünde yatırım
miktarı I0 seviyesinden I 1 seviyesine yükselmektedir. Bu bakımdan yatırım eğrisi yukarıdan
aşağıya doğru azalan negatif bir seyir izlemektedir.
Aşağıdaki 2 şekilden üstteki şekil toplam gelir ve toplam harcamaları alttaki şekil ise faiz
oranları ve milli gelir seviyesini göstermektedir.
AD

Y
AD”= (A 0 -dR)+c(1-t)Y
B
AD= (A 0 -dR)+c(1-t)Y

(A 0 -dR’)

1. Şekil

A

(A 0 -dR)

Y
Y

Y1

R

R

A

R1

2. Şekil

B
IS
I
Y

Y1
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İlk şekilde toplam talep ile toplam harcamalar A noktasında dengeye gelmektedir. A
noktasında denge milli gelir seviyesi Y kadardır. Bundan sonraki adımda ekonomi Y milli
gelir seviyesinde iken aşağıdaki şekli dikkate almamız gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde faiz
oranlarının R seviyesinden R 1 seviyesine düştüğünü varsayalım.faiz oranlarında meydana
gelen düşme toplam talep seviyesini arttıracaktır. Bunun nedeni elde para tutmanın
maliyetinin artması ve tasarruf etmenin cazibesini yitirmesidir. Yani bireyler toplam
taleplerini kısarak belirli bir oranda faiz geliri elde etmek amacıyla gelirlerinin bir kısmını
tasarruf etmektedirler. Fakat faiz oranlarında meydana gelen bir azalma bireylerin tasarruf
etme eğilimlerini azaltmaktadır. Tasarruf etme isteği azalan birey gelirinin daha büyük bir
kısmını tüketime ayırmaktadır. Gelirden daha büyük bir kısmın tüketime ayrılması ise toplam
talebi arttırmaktadır.
Toplam talepte meydana gelen artış (A 0 -dR) ifadesi ile de gösterilebilir. Daha önce de
belirtildiği üzere d katsayısı yatırımların faize duyarlılığını gösteren katsayıdır. Faiz
oranlarında meydana gelen bir azalma (A 0 -dR) ifadesinin değerini arttırmaktadır. Yani faiz
oranının düşmesi otonom toplam talebi arttıracaktır.toplam talepte meydana gelen artış
aracılığı ile toplam talep doğrusu yukarı doğru kayacak ve yeni toplam talep doğrusu AD”
şeklini alacaktır.
Toplam talep artışı çarpan mekanizması aracılığı ile milli gelir seviyesini yükseltecektir. Yeni
milli gelir seviyesi ise Y 1 olacaktır. Milli gelirin denge düzeyi ise AD” toplam talep doğrusu
ile 450 doğrusu olarak da ifade edilen harcama doğrusunun kesiştiği A 1 noktasında
sağlanmaktadır. Buraya kadar anlatılanlardan, faiz oranlarının düşmesi ile toplam talepte
meydana gelen artışın oluşum şekli anlaşılmaktadır. İkinci şekilden hareketle IS doğrusunun
oluşumu açıklanacaktır. Faiz oranları R iken denge milli geliri gösteren Y noktası ile, faiz
oranları R 1 seviyesine düştüğünde denge milli gelir seviyesini gösteren Y 1 noktasının
birleştirilmesi ile IS doğrusu oluşmaktadır.
1.2. IS Doğrusunun Özellikleri
IS doğrusu negatif eğimli bir doğrudur. Bunun nedeni milli gelir ile faiz oranları arasında ters
orantının olmasıdır.yani faiz oranları azaldığında yatırımlar artmakta ve yatırımların artışına
bağlı olarak da milli gelir seviyesi yükselmektedir. Diğer yandan faiz oranlarında meydana
gelen bir artış yatırımları azaltmakta ve milli gelir seviyesini düşürmektedir.
IS doğrusu üzerindeki bütün noktalarda mal piyasasında denge sağlanmaktadır. IS doğrusu
üzerinde toplam arz toplam talebe eşit ve stok değişimleri ise sıfırdır. Yukarıdaki şekilde R
faiz düzeyinde mal piyasasında denge A noktasında sağlanırken R 1 faiz düzeyinde denge ise
B noktasında sağlanmaktadır.
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IS doğrusunun sağındaki noktalarda toplam arz fazlası varken solundaki noktalarda ise toplam
talep fazlalığından söz etmek mümkündür. Toplam arz fazlalığı oluşması üretilen bazı
malların satılmadığını göstermektedir. Yani planlanmayan bir stok birikiminden bahsetmek
mümkündür. IS doğrusunun solunda ise toplam talep toplam arzdan fazladır. Yani üretilen
mal miktarından çok daha fazlası talep edilmektedir. Bu durumda önceden biriken stokların
çözülmesi söz konusudur.
Otonom toplam talep kalemlerinden hükümet harcamaları, transfer ödemeleri, tüketim
harcamaları ve otonom yatırım harcamalarında meydana gelen değişimler IS doğrusunun
konumunu değiştirmektedir. Otonom kalemlerde meydana gelen artışlar IS doğrusunu yukarı
doğru kaydırırken otonom kalemlerde meydana gelen azalmalar IS doğrusunu aşağıya doğru
kaydırmaktadır.
1.3. IS Doğrusunun Eğimini Belirleyen Faktörler
IS doğrusunun eğimi toplam talep doğrusunun eğimine bağlıdır. Bu bakımdan toplam talep
doğrusunun eğimini değiştiren faktörler IS doğrusunun eğimini de değiştirmektedir. Toplam
talep doğrusunun eğimini belirleyen faktörler marjinal tüketim eğilimi ve vergi oranları iken
IS doğrusunun eğimini belirleyen faktörler marjinal tüketim eğilimi ve vergi oranlarına ek
olarak yatırımların faize duyarlılığıdır. Hatırlanacağı üzere yatırımların faize duyarlılığı d ile
gösterilmektedir.
Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen faktörlerden marjinal tüketim eğiliminde
meydana gelen bir artış toplam talep doğrusunun eğimini arttırırken IS doğrusunun eğimini
azaltmaktadır. Yani toplam talep doğrusu daha dik bir konum alırken IS doğrusu daha yatık
bir konum almaktadır. Diğer yandan marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir azalma
toplam talep doğrusunun eğimini azaltmakta ve IS doğrusunun eğimini ise arttırmaktadır.
Yani toplam talep doğrusu daha yatık bir konum alırken IS doğrusu daha dik bir konum
almaktadır.
IS doğrusunun eğimini etkileyen ikinci unsur ise vergi oranlarıdır. Vergi oranlarında meydana
gelen bir artış toplam talep doğrusunun eğimini azaltırken,yani toplam talep doğrusu yatık bir
hal alırken IS doğrusunun eğimini arttırmaktadır ve IS doğrusu daha dik bir konum
almaktadır. Vergi oranlarında bir azalma olması durumunda ise toplam talep doğrusunun
eğimi artmakta, toplam talep doğrusu daha dik bir konum almakta ve IS doğrusunun eğimi ise
azalmaktadır. IS doğrusunun eğimi ile ilgili açıklamalar aşağıdaki şekil üzerinde ayrıntılı
olarak gösterilmektedir.
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AD

Y

AD 2

C

AD
AD 1

A
B

Y
Y1

Y

Y2

A

C

i

i

B
IS 2
IS
IS 1
Y1

Y

I

Y2

IS doğrusunun eğimi ile ilgili olarak yukarıda anlatılanlar üstteki şekilde gösterilmektedir.
Başlangıçta ekonomi birinci şekilde görüldüğü üzere toplam talep doğrusu ile harcama
doğrusunun kesiştiği A noktasında dengededir. A noktasında denge milli gelir seviyesi Y
kadardır. Örneğin marjinal tüketim eğiliminin yükseldiğini varsayalım. O halde toplam talep
doğrusunun eğimi artacak ve doğru AD 2 konumunu alırken IS doğrusunun eğimi ise azalacak
ve IS doğrusu IS 2 konumunu alacaktır. Marjinal tüketim eğiliminin artması sonucunda ise
milli gelir seviyesi de artacak ve milli gelir Y seviyesinden Y 2 seviyesine yükselecektir. Diğer
yandan marjinal tüketim eğilimi azalırsa toplam talep doğrusunun eğimi azalacak,toplam talep
doğrusu AD 1 konumunu alacak, IS doğrusu ise dikleşerek IS 1 konumunu alacaktır. Marjinal
tüketim eğiliminin azalması milli gelir seviyesinin de azalmasına neden olacak ve milli gelir
yeviyesi Y’ den Y 1 noktasına gerileyecektir.
Yukarıda belirtildiği üzere vergi oranlarında meydana gelen bir değişme de IS doğrusunun
eğimini etkileyecektir. Şöyle ki vergi oranlarında bir artış olması durumunda toplam talep
doğrusunun eğimi azalacak ve toplam talep doğrusu AD 1 konumunu alırken IS doğrusunun
eğimi dikleşecek ve IS doğrusu IS 1 konumunu alacaktır. Vergi oranlarında bir azalma olması
halinde ise toplam talep doğrusunun eğimi artacak ve toplam talep doğrusu AD 2 konumunu
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alırken IS doğrusunun eğimi azalacak ve IS doğrusu IS 2 konumunu alacaktır. Son olarak
hatırda kalması amacı ile belirtilmesi gereken husus toplam talep doğrusunun eğimi ile IS
doğrusunun eğimi arasında ters yönlü bir ilişki olduğudur.
2.PARA PİYASASINDA DENGE(LM ANALİZİ)
LM doğrusu çeşitli milli gelir düzeylerinde para piyasasında para arzı ile para talebini
eşitleyen faiz seviyelerini gösteren bir doğrudur. Bir ekonomide denge faiz seviyesi para arzı
ile para talebinin eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir.
Para arzı Merkez Bankası tarafından belirlendiğinden faiz oranından bağımsızdır. Böyle bir
durumda para arzı doğrusu faiz eksenine dik bir konum almaktadır. Diğer yandan Merkez
Bankası tarafından belirlenen bu para arzına nominal para arzı denilmektedir. Reel para arzı
ise nominal para arzının fiyatlar genel seviyesine bölünmesiyle elde edilmektedir ve
MS/P
ile ifade edilmektedir. Para arzına ilişkin açıklamalr aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
i

MS/P
MS 1 /P 1

MS 2 /P 2

Şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise para arzı gösterilmektedir. Para arzı
Merkez Bankası tarafından belirlendiğinden ve otonom bir değişken olduğundan faiz
oranlarından bağımsızdır. Bu bakımdan para arzı doğrusu faiz eksenine paralel bir konum
almaktadır.
Para talebi ise faiz oranlarına bağımlıdır. Ayrıca faiz oranları ile para talebi arasında ters
yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranlarında bir artış olması durumunda para talebi azalmakta,
tersine faiz oranlarında bir azalma olması durumunda ise para talebi artmaktadır. para talep
etmenin belirli bir maliyeti vardır ve bu maliyet faiz gelirinden vazgeçmektir. Eğer faiz
oranları düşüş eğilimi gösterirse faizden elde edilecek gelir azalacak ve bu durumda bireyler
tasarruf yapmak ve faiz geliri elde etmek yerine harcama yapmayı tercih edeceklerdir. Tam
tersine eğer faiz oranlarında bir artış olursa bireyler daha fazla faiz geliri elde etmek için
harcamalarını kısacaklar ve böylece para talebi eğilimlerini azaltmış olacaklardır. Bu nedenle
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para talebi ile faiz oranları arasında ters bir orantı söz konusudur. Bu açıklamalar aşağıdaki
şekil üzerinde gösterilmektedir.
i

L2
L1
MD
Şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise para talebi gösterilmektedir. Para talebi
ile faiz oranları arasında ters yönlü bir ilişki olduğundan para talep doğrusu yukarıdan aşağıya
doğru negatif bir eğim almaktadır. Para arzı ile para talebinin dengeye gelmesi durumu ise
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
i

i1

A
MD
MD
MS/P

Şekilde reel para arzı doğrusu faiz eksenine paralel olarak çizilen MS/P doğrusu ile
gösterilirken para talebi doğrusu ise negatif eğimli olarak çizilen MD doğrusu ile
gösterilmektedir. Şekilde i 1 faiz seviyesinde para piyasasında para arzı ile para talebi A
noktasında dengeye gelmektedir.
2.1. LM Doğrusunun Elde Edilişi
LM doğrusu para piyasasında para arzı ile para talebinin dengeye gelmesi ile sağlanmaktadır.
LM doğrusu elde edilirken öncelikle para piyasasındaki dengeden hareket edilmektedir. Bu
durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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i

i
LM

i2

B
3

A

B
2

MD 2

A

i1
MD 1

1

MD,MS/P
MS 1 /P 1

Y
Y

Y1

Yukarıdaki şekilde LM doğrusunun elde edilişi gösterilmektedir. Soldaki şekilde para
piyasasının dengesi gösterilmektedir. Başlangıçta para piyasası Y milli gelir seviyesinde para
arzı ile para talebinin kesiştiği A noktasında dengeye gelmektedir. Ekonomi Y milli gelir
seviyesinde dengede iken milli gelirin arttığını varsayalım. Sağdaki şekilde milli gelir seviyesi
Y konumundan Y 1 konumuna yükselmektedir. Milli gelirde meydana gelen artış para talebini
arttırmaktadır. 2 numara ile gösterildiği gibi milli gelir artışına bağlı olarak reel para talebinde
meydana gelen artış dolayısı ile para talebi doğrusu MD 1 konumundan yukarı doğru kayarak
MD 2 konumunu almaktadır.
Para arzı sabitken para talebinin artması para piyasasında denge seviyesinin değişmesine
neden olmaktadır. Para talebi doğrusu MD 2 konumunu aldığında faiz oranları i 1 seviyesinden
i 2 seviyesine yükselmektedir. Daha önce A noktasında dengede olan para piyasası yeni
durumda faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak B noktasında dengeye gelmektedir.
Yukarıdaki şeklin sağ tarafında ilk durumda Y milli gelir seviyesindeki denge noktası olan A
ile Y 1 milli gelir seviyesinde denge noktası olan B’nin birleştirilmesi ile LM doğrusu elde
edilmektedir.
2.2.LM Doğrusunun Özellikleri
LM doğrusu IS doğrusunun aksine pozitif eğimli bir doğrudur. LM doğrusunun pozitif eğimli
olmasının nedeni milli gelir ile faiz oranları arasında doğru yönlü bir ilişkinin olmasıdır. Milli
gelir artışı para talebini arttırmakta para talebinin artması ile de faiz oranları yükselmektedir.
Aynı şekilde milli gelirde meydana gelen bir azalma para talebini azaltmakta para talebinin
azalması ise faiz oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Bu açıklamalardan sonra para
talebi fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılmaktadır.
MD=kY-hİ
k= para talebinin gelire duyarlılığını
Y= milli gelir seviyesini
h= para talebinin faize duyarlılığını
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i= faiz oranlarını göstermektedir.
Yukarıdaki eşitlikten para talebinin milli gelir ile doğru faiz oranları ile ters orantılı olduğu
anlaşılmaktadır.
LM doğrusunun diğer bir özelliği üzerindeki bütün noktalarda para piyasasının dengede
olduğudur.

LM doğrusunun sağındaki noktalarda para talebi fazlalığı LM doğrusunun

solundaki noktalarda ise para talebi noksanlığı vardır. Para arzında meydana gelen değişmeler
de LM doğrusunu etkilemektedir. Para arzında artış olması durumunda LM doğrusu sağa
doğru kayar. Para arzında azalma olması durumunda ise LM doğrusu sola doğru kaymaktadır.
2.3. LM Doğrusunun Eğimini Belirleyen Faktörler
LM doğrusunun belirleyen iki önemli faktör vardır. Bunlardan ilki para talebinin gelire
duyarlılığıdır. Yani k katsayısının değeri ne kadar yüksek ise LM doğrusunun eğimi o kadar
dik olmaktadır. MD=kY-hİ eşitliğinde eğer k teriminin değeri yüksek ise bu durum MD para
talebinin değerini de arttırmaktadır. Para talebindeki artışın yüksek olması ise faiz
oranlarındaki artışın da aynı derecede yüksek olmasını beraberinde getirmektedir.
LM doğrusunun eğimini belirleyen bir diğer etken ise para talebinin faiz oranına olan
duyarlılığıdır. Yani h katsayısının değeridir. h katsayısının değeri ne kadar küçük olursa faiz
oranlarında meydana gelen bir değişmenin para talebi üzerindeki etkisi de o kadar küçük
olmaktadır. Diğer bir ifade ile para talebinin faiz haddine duyarlılığı ne kadar küçük olursa
milli gelirde meydana gelen bir değişme sonucunda faiz oranlarında meydana gelen artış o
kadar yüksek ve LM doğrusu o denli dik olur. bu açıklamalar aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmektedir.
i
LM
i3
i2

LM 1

i1
i
Y
Y

Y1

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere LM doğrusunun eğimi LM 1 doğrusunun eğiminden daha
dik bir konumdadır. İlk olarak LM doğrusunun ele alındığı durumda para talebinin milli gelir
seviyesine duyarlılığının yüksek olduğu söylenebilir. Şekilden de görüldüğü üzere para
talebinin milli gelire duyarlılığı ne kadar yüksek ise milli gelirde meydana gelen belirli bir
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artış sonucunda faiz oranlarında meydana gelen artış da yüksek olacak ve LM doğrusu ö denli
dik olacaktır.
LM doğrusunun eğiminin daha yatık olduğu diğer durumda ise yani LM 2 konumunda, milli
gelirde meydana gelen bir artış durumunda para talebinin milli gelire duyarlılığı ne kadar
düşük ise milli gelirde meydana gelen artış durumunda faiz oranlarındaki artış eğilimi de o
denli düşük olacak ve LM doğrusu daha yatık bir konum alacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. IS doğrusunun elde edilişini şekil yardımıyla açıklayınız.
2. IS doğrusunun özelliklerini açıklayınız.
3. IS doğrusunun eğimini belirleyen etkenleri sıralayınız ve şekil yardımıyla açıklayınız.
4. LM doğrusunun elde edilişini şekil yardımıyla açıklayınız.
5. LM doğrusunun özelliklerini açıklayınız.
6. LM doğrusunun eğimini belirleyen etkenleri sıralayınız ve şekil yardımıyla açıklayınız.
7. Para piyasasında dengenin oluşumunu şekil yardımıyla açıklayınız.
8. Para arzı ve reel para talebi kavramlarını açıklayınız ve reel para talebi fonksiyonunu
yazınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde para ve mal piyasalarında eşanlı dengenin nasıl sağlandığı anlatılmaya
çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra Merkez Bankası tarafından bazı ekonomik hedeflere ulaşmak
amacıyla uygulanan genişletici ve daraltıcı para politikaları ile hükümetler tarafından bazı
ekonomik hedeflere ulaşmak amacıylauygulanan genişletici ve daraltıcı maliye politikaları
açıklanmaktadır.
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1.PARA VE MAL PİYASASINDA DENGE
1.1. IS-LM nin Birlikte Dengeye Gelmesi
Bir önceki bölümde hem mal piyasasında hem de para piyasasında dengenin oluşumu ele
alınmıştır. Bu bölümde mal piyasasında ve para piyasasında aynı anda dengenin yani eşanlı
dengenin oluşumu üzerinde durulmaktadır. IS-LM modelinde milli gelirin dengeye
gelebilmesi için hem mal piyasasının hem de para piyasasının aynı milli gelir ve faiz oranı
seviyesinde dengeye gelmesi gerekmektedir. Yatay eksende milli gelir seviyesinin dikey
eksende ise faiz oranının yer aldığı bir diyagrama hem IS doğrusunu hem de LM doğrusunu
aktardığımız durumda aşağıdaki şekil elde edilecektir.
i
LM
İ1

a

b
D

İ
İ2

c

d
IS
Y

Y2

Y

Y3

Yukarıdaki şekilde IS ve LM doğrularının kesiştiği D noktasında i faiz oranı ve Y milli gelir
seviyesinde hem mal piyasasında hem de para piyasasında denge sağlanmaktadır. Bu denge
seviyesi kararlı bir dengedir. Örneğin i faiz haddinin bir an için değiştiğini varsayalım ve i
faiz seviyesinin i 1 konumuna yükseldiğini, milli gelir seviyesinin ise Y 3 konumunda
olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda para piyasası b noktasında dengeye gelmişken mal
piyasası dengeye gelememiştir. İ2 faiz oranı seviyesi mal piyasasında dengenin sağlanması
için oldukça yüksek bir faiz seviyesidir. Bunun sonucunda yüksek faiz oranlarından dolayı
yatırımlarda (ba) yönünde bir azalma olacak, yatırımlardaki azalma ise istihdam seviyesine ve
milli gelir seviyesine olumsuz yönde etki edecektir. Böylece milli gelir seviyesinde Y
noktasına doğru bir geri çekilme gözlenecektir.
Diğer yandan milli gelir seviyesinin azalması ile faiz oranlarında bir azalma meydana gelecek
ve milli gelir seviyesi Y 2 düzeyinde iken ve faiz oranları da İ 2 seviyesine indiği durumdaysa
mal piyasasında denge sağlanırken para piyasasında denge sağlanmamaktadır. Düşük faiz
yatırımların artmasına neden olacak üretim ve istihdam düzeyinin yükselmesi ile milli gelir
seviyesinde de artış gözlenecektir. Bu şekilde IS ve LM doğrularının kesiştiği noktada hem
para piyasasında hem de mal piyasasında eşanlı denge sağlanmış olacaktır.
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1.2. Para ve Mal Piyasasında Dengesizlik Durumu
IS ve LM doğrularının kesiştiği D noktasında hem mal piyasasında hem de para piyasasında
denge sağlanmaktadır. D noktası üzerinde mal arzı fazlası veya eksiği, yine aynı şekilde D
noktası para talebi fazlası veya para talebi açığı yani para arzı fazlası bulunmamaktadır. Eğer
IS ve LM doğrularından uzakta bir nokta belirlendiğinde bu noktadaki durum farklılık
arzetmektedir. Aşağıdaki şekilde farklı noktalarda mal ve para piyasalarının durumu
incelenmektedir.
i
LM
A
D

B

C

IS
Y

Yukarıdaki şekilde IS ve LM doğruları üzerinde bulunmayan dört noktada farklı durumlar
oluşmaktadır. Örneğin A noktası IS eğrisinin sağında bulunduğundan dolayı bu noktada
toplam arz fazlası bulunmaktadır. Toplam arzın toplam talepten fazla olması durumunda arzu
edilmeyen stok birikimleri oluşacağından firmalar bu stok birikmelerinden kurtulmak
amacıyla üretimlerini düşürürler. Böyle bir durumda toplam hasıla yani milli gelirde de bir
azalma olur. Yine A noktası LM doğrusunun solunda bulunduğundan dolayı reel para arzı
fazlasından söz edilebilir.
B noktası ise IS doğrusunun sağında bulunduğundan dolayı bu noktada toplam arz fazlası söz
konusudur.. Yine B noktası LM doğrusunun sağında olduğundan dolayı ise reel para talebi
fazlası vardır.
C noktası IS doğrusunun solunda olduğundan dolayı bu noktada toplam talep fazlası varken
C noktası LM doğrusunun sağında olduğundan dolayı da reel para talebi fazlası
sözkonusudur.Para arzı sabitken para talebinde meydana gelen artış faiz haddini
yükseltmektedir. Faiz oranlarında meydana gelen artış ise yatırımların azalmasına üretim ve
istihdam seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. Sonuçta milli gelir seviyesi de düşecektir.
Son olarak D noktası IS doğrusunun solunda bulunduğundan dolayı toplam talep fazlası
vardır. Yine D noktası LM doğrusunun solunda bulunduğundan dolayı reel para arzı fazlası
sözkonusudur. Para arzının para talebinden fazla olması durumunda ise faiz oranlarında aşağı
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yönlü bir hareket gözlenecektir. Faiz oranlarının düşmesi yatırımların verimliliğini
arttıracağından dolayı yatırım harcamalarını arttırmaktadır. Sonuç olarak istihdam ve üretim
seviyesi artmakta milli gelir ise yükselmektedir.
2.IS-LM MODELİNDE POLİTİKALAR
Hatırlanacağı üzere basit Keynezyen modellerde mal piyasası analiz edildiğinden dolayı
sadece maliye politikası uygulanmaktaydı. IS-LM modelinde ise maliye politikalarının
yanısıra para politikaları da uygulanmaktadır.
2.1. IS-LM Modelinde Para Politikası
Para ve mal piyasalarının aynı anda dengeye geldiği IS-LM analizinde eğer Merkez Bankası
para arzında artış veya azalışa giderse denge değişmektedir. Merkez Bankası para arzını
arttırıp azaltarak toplam talep üzerinde etki unsuru oluşturmaktadır. Uygulanan para arzı
politikası sonucunda toplam talep artış veya azalış gösterir. Toplam talep değişmeleri ise
işsizlik ve enflasyon seviyesini etkilemektedir.
Merkez Bankası tarafından para arzını etkilemede kullanılan önemli yöntemlerden birisi açık
piyasa işlemleridir. Açık piyasa işlemleri aracılığı ile piyasadaki para arzı arttırılmakta veya
azaltılmaktadır. Şöyle ki eğer Merkez Bankası piyasada dolaşımdaki para miktarını arttırmak
isterse piyasadan devlet tahvili satın alma yoluna gitmektedir. Merkez Bankası tahvil satın
alma işlemi aracılığı ile piyasaya para sürer ve bu şekilde dolaşımdaki para miktarı arttırılır.
Eğer Merkez Bankası dolaşımdaki para miktarının fazla olduğu kanısına varırsa piyasaya
devlet tahvili satarak piyasadan dolaşımdaki fazla parayı çeker. Merkez Bnakası’nın para
arzını arttırmaya yönelik çabası genişletici para politikası olarak adlandırılır. Diğer yandan
para arzının kısılmasına yönelik olarak uygulanan politika ise daraltıcı para politikası olarak
adlandırılmaktadır.
Merkez Bankası’nın para arzını genişletmeye yönelik tahvil alım politikası sonucunda
öncelikle para piyasasında bir etkilenme söz konusudur. Dolaşımdaki para miktarının artması
paranın değerini azaltacağından faiz oranlarını düşürmektedir. Faiz oranlarının düşmesi
hatırlanacağı üzere yatırım fonksiyonu aracılığı ile yatırım miktarını arttırmaktadır. Yatırım
miktarında meydana gelen artış üretim seviyesini ve istihdam düzeyini yükseltmektedir.
Üretim seviyesinin ve istihdam düzeyinin yükselmesi ise milli geliri arttırmakta ve buna bağlı
olarak para talebini de yükseltmektedir.
2.1.1. Genişletici Para Politikası
Merkez Bankası’nın para arzını arttırmak amacıyla açık piyasa işlemleri aracılığı ile para
piyasasına müdahalede bulunduğunu varsayalım. Böyle bir durumda yaşanacak gelişmeler
aşağıdaki şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde para piyasasında ve mal piyasasında denge i faiz oranında ve Y milli gelir
seviyesinde A noktasında sağlanmıştır. Söz konusu ekonomide işsizlik düzeyinin yüksek
olduğunu ve istihdam düzeyinin arttırılması amacıyla Merkez Bankasının piyasadaki para
arzını arttırdığını varsayalım. Böyle bi durumda Merkez Bankası açık piyasa işlemleri
aracılığıyla piyasadan devlet tahvili satın alacak ve bunun karşılığında piyasaya para
sürecektir. Para arzında meydana gelen artış sonucunda LM eğrisi sağa doğru kayarak LM 1
konumunu alacaktır. Piyasadaki para arzının artması ilk olarak faiz seviyesini etkileyecektir.
Daha önce de belirtildiği gibi para arzında meydana gelen bir artış önce para piyasasına daha
sonra ise mal piyasasına etki edecektir. Faiz haddi başlangıçta i seviyesinde iken Merkez
Bankası’nın müdahalesi sonrasında i 2 seviyesine gerilemiştir. C noktasında yeni faiz oranı i 2
seviyesinde iken para piyasası dengededir. Çünkü C noktası LM 1 doğrusu üzerinde
bulunmaktadır. Fakat mal piyasası dengede değildir ve C noktası IS doğrusunun solunda yer
almaktadır.
C noktası IS doğrusunun solunda yer aldığından dolayı bu noktada toplam talep fazlası vardır
ve stoklar erimeye başlamıştır. Tahvil alımı sonucunda para arzının genişlemesi faiz
oranlarını düşürmüş ve faiz oranlarına bağlı olarak yatırım fonksiyonu aracılığı ile de yatırım
harcamaları artmıştır. Yatırım harcamalarının artması sonucunda ise üretim miktarı ve milli
gelir seviyesi yükselmeye başlamıştır ve milli gelir Y noktasından Y 2 noktasına doğru
hareket etmiştir. Yine daha önce de açıklandığı üzere milli gelir seviyesinin yükselmesi para
talebini arttırmaktadır. Para talebinde meydane gelen artış dolayısıyla piyasada az olan şeyin
değeri yükselir düşüncesinden hareketle faiz oranları artmaya başlar ve nitekim i 2 seviyesinde
olan faiz oranları i 1 seviyesine yükselir. Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte yeni denge B
noktasında sağlanmaktadır. Daha önce ekonomi C noktasında iken sadece mal piyasasında
dengenin sağlanmasına karşılık faiz oranlarının i 2 seviyesinden i 1 seviyesine yükselmesiyle

9 / 19

birlikte ekonomi hem mal piyasasının hem de para piyasasının aynı anda dengeye geldiği B
noktasında yeni denge seviyesine ulaşmıştır.
2.1.2. Daraltıcı Para Politikası
Yukarıdaki açıklamalarda Merkez Bankası’nın istihdam seviyesini yükseltmek amacıyla para
arzını arttırdığını varsaymıştık. Şimdi ise ekonomide meydana gelen enflasyonist baskıların
giderilmesi amacıyla Merkez Bankası’nın yeni bir para politikası uygulayacağını varsayalım.
Böyle bir durumda Merkez Bankası piyasadan para çekmek amacıyla piyasaya devlet tahvili
satma yoluna gidecektir. Piyasadan para çekilmesi amacıyla uygulanan bu politika daraltıcı
para politikası olarak adlandırılır. Daraltıcı para politikasına yönelik olarak açıklamalar
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
LM 1
i

LM

i2

C
A

i1
i

B
IS
Y
Y1

Y

Yukarıdaki şekilde başlangıçta mal ve para piyasalarında eşanlı denge i faiz oranı ve Y milli
gelir seviyesinde B noktasında sağlanmaktadır. Merkez Bankası ekonomide enflasyonist bir
baskı olduğunu ve bunun giderilmesi için bir politika uyguladığını varsayalım. Böyle bir
durumda Merkez Bankası açık piyasa işlemleri aracılığı ile piyasaya devlet tahvili satacaktır.
Piyasaya devlet tahvili satılması sonucunda piyasadan tahvilin değeri kadar para çekilecektir.
Para arzında meydana gelen bu azalma sonucunda faiz oranlarında artış görülecektir. Faiz
oranları i seviyesinden i 2 seviyesine yükselecektir. LM doğrusu ise faiz oranlarında meydana
gelen artıştan dolayı sol yukarıya doğru kayacaktır. i 2 faiz seviyesinin denk geldiği C
noktasında para piyasası dengededir. Çünkü C noktası aynı zamanda yeni LM 2 doğrusunun
üzerindedir. Fakat C noktasında mal piyasası dengede değildir. Hatırlanacağı üzere faiz
oranlarında meydana gelen bir değişme önce para piyasasına etki etmekte daha sonra ise mal
piyasasını etkilemektedir.
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Merkez Bankası’nın daraltıcı para politikası uygulaması sonucunda para arzı azalmakta ve
faiz oranları yükselmektedir. Şekilden görüldüğü üzere C noktası IS doğrusunun sağ yanında
yer aldığından bu noktada toplam arz fazlası mevcuttur. Yani firmalar istenmeyen stok
birikimine gitmektedirler. Ayrıca faiz oranlarında meydana gelen artış dolayısıyla da yatırım
fonksiyonundan hareketle yatırım miktarı azalacaktır. Yatırım miktarının azalması toplam
talebi azaltmakta ve bunun sonucunda milli gelir seviyesi de düşmektedir. Milli gelir
seviyesinin düşmesi para talebini azaltacağından dolayı milli gelir düşerken para talebinin
azalmasına bağlı olarak faiz oranları da azalacaktır. Yeni durumda faiz oranları i 2 seviyesinde
i 1 seviyesine doğru gerileyecektir.
Son olarak faiz oranlarında meydana gelen gerileme dolayısıyla para ve mal piyasalarında
yeni denge i 1 faiz oranı ve Y 1 milli gelir seviyesinin kesiştiği A noktasında sağlanmaktadır.
2.1.3. Para Politikası İle İlgili Bazı Özel Durumlar
Yukarıda anlatılanların aksine bazı özel durumlarda para politikası milli gelir seviyesini hiç
etkilememekte veya anlatılanlardan çok daha fazla etkilemektedir. Örneğin yatırımların faize
bütünüyle duyarsız olduğu durumdur. Böyle bir durumda faiz oranlarında meydana gelen bir
azalma yatırımların miktarını arttırmamaktadır. Diğer yandan tersi durumda yani faiz
oranlarında meydana gelen bir artış yatırım miktarını azaltmamaktadır. Yatırımların faize
duyarsız olması ile ilgili olarak anlatılanlar aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde yatırımların faize duyarsız olduğu durum gösterilmektedir. böyle bir
durumda görüldüğü üzere IS doğrusu milli gelir eksenine dik bir konum almaktadır.
Başlangıçta denge A noktasında sağlanırken para arzının genişletilmesi üzerine LM doğrusu
sağa doğru kaymakta ve yeni denge seviyesi B noktasında gerçekleşmektedir. Dengenin
sağlandığı B noktasında faiz oranları ise i seviyesinden i 1 seviyesine gerilemektedir.
Yatırımlar faize duyarlı olmadığı durumda faizlerde meydana gelen bir azalma şekilde
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görüldüğü üzere yatırım harcamalarında herhangi bir artışa yol açmamaktadır. Yatırımlarda
bir artış olmadığından dolayı üretim seviyesi ve toplam talep yükselmemekte bunun
sonucunda ise milli gelir seviyesi de ilk durumdaki halini korumaktadır.
Para politikasında karşılaşılan diğer bir özel durum ise para talebinin faize sonsuz duyarlı
olduğu durumdur. Böyle bir durumda faiz haddi sıfır veya sıfıra çok yakın bir seviyededir.
Bireyler piyasaya arz edilen paranın tamamını talep ederler ve sonuçta da faiz seviyesinde bir
değişiklik olmaz. Bu durum kısaca likidite tuzağı olarak adlandırılmaktadır. Para talebinin
faize sonsuz duyarlı olduğu durum aşağıdaki şekil üzerinde göstrilmektedir.
i
LM
LM 1
i

A
IS
Y
Y

Yukarıdaki şekilde para politikasının etkin olmadığı görülmektedir. Para politikasında
meydana gelen bir değişme LM doğrusunun konumunu değiştirmemektedir. Para arzındaki
artış faiz oranlarını etkilememekte ve bunun sonucunda LM doğrusunun konumunda da bir
değişiklik olmamaktadır.
2.2.IS-LM Modelinde Maliye Politikası
Maliye politikası hükümetlerin belirli ekonomik hedeflere ulaşmak üzere örneğin işsizliğin
giderilmesi veya enflasyonun düşürülmesi gibi nedenlerle kamu harcamaları, transfer
ödemeleri ve vergi oranlarını değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Para politikası Merkez
Bankası tarafından uygulanırken maliye politikası hükümetler tarafından uygulanmaktadır.
Eğer hükümetler işsizliğin giderilmesi amacı ile kamu harcamalarının ve transfer ödemelerini
arttırıp vergi oranlarını düşürme yoluna giderlerse bu uygulama genişletici maliye politikası
olarak adlandırılır. Diğer yandan hükümetler örneğin enflasyonun önlenmesine yönelik olarak
kamu harcamaları ve transfer ödemelerini azaltıp vergi oranlarını arttırma yolunu tercih
ederlerse bu uygulama ise daraltıcı maliye politikası olarak adlandırılmaktadır.
Para politikası uygulamaları öncelikle para piyasalarını daha sonra ise mal piyasalarını
etkilemekte iken maliye politikası uygulamaları öncelikle mal piyasalarını daha sonra ise para
piyasalarını etkilemektedir. Örneğin hükümetin genişletici maliye politikası uygulaması
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durumunda transfer ödemelerini arttırdığını varsayalım. Böyle bir durumda transfer ödemeleri
çarpanı yardımıyla milli gelir seviyesi artacaktır. Milli gelir seviyesinin yükselmesi ise para
talebini arttıracak ve artan para talebi ise faiz oranlarının yükselmesine neden olacaktır. faiz
oranlarının yükselmesi ise yatırım seviyesinin düşmesine üretim ve istihdam düzeyinin
gerilemesine ve sonuçta toplam talebin ve milli gelirin tekrar gerilemesine neden olacaktır.
2.2.1 Genişletici Maliye Politikası
Hükümetin kamu harcamalarını arttırmak suretiyle genişletici bir maliye politikası
uyguladığını varsayalım. Böyle bir durumda milli gelirde meydana gelen değişmeler
aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.
LM
i1

C
A

B

i
IS 1
IS
Y
Y

Y1

Y2

Başlangıçta milli gelirin denge seviyesi i faiz oranı ve Y milli gelir düzeyinde A noktasında
sağlanmaktadır. Eğer hükümet kamu harcamalarında herhangi bir artışa giderse kamu
harcamalarının otonom bir değişken olması durumuyla ve kamu harcaması mekanizması
aracılığı ile milli gelir artacaktır. Kamu harcamalarındaki artış IS doğrusunu IS 1 konumuna
taşımaktadır. Faiz oranları i seviyesinde sabitken yenimilli gelir seviyesi Y 2 noktasında
belirlenmektedir. Y 2 milli gelir seviyesi ve i faiz oranında mal piyasası B noktasında yeni
denge seviyesine kavuşmuştur. Görüldüğü üzere milli genişletici maliye politikası uygulaması
önce mal piyasasına etki etmektedir.
Şekilden görüldüğü üzere B noktası LM doğrusunun sağında yer almaktadır. Bu noktada para
talebi fazlası vardır. B noktasında para talebi fazlası bulunması, faiz oranlarını yükselten bir
etki oluşturmaktadır. Faiz oranlarında meydana gelen artış yatırım fonksiyonu mekanizması
aracılığı ile yatırım miktarını azaltacaktır. Çünkü yüksek faiz seviyelerinde yatırımların
verimliliği azalmaktadır. Yatırımların azalması üretim miktarının düşmesine istihdam
seviyesinin azalmasına ve sonuçta toplam talebin gerilemesine sebep olmaktadır. Toplam
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talep gerilemesi ise milli gelir seviyesinin düşmesine neden olur. şekilde görüldüğü üzere faiz
oranlarında meydana gelen artış dolayısı ile daha önce Y 2 seviyesinde mal piyasasının
dengeye geldiği B noktasında faiz oranları i seviyesinde kalamamakta, faiz oranları para
talebinin artması ile birlikte i 2 seviyesine yükselmektedir. Faiz oranlarının yükseldiği i 2
seviyesinde milli gelir ise azalarak Y 1 konumuna gerilemiştir. Yeni durumda Y 1 milli gelir
seviyesinde ve i 1 faiz oranlarında ekonomi C noktasında yeni dengesine kavuşmuştur. Bu
nokta hem IS doğrusu, hem de LM doğrusu üzerinde olduğundan C noktasında hem mal
piyasası hem de para piyasası dengeye gelmektedir.
2.2.2.Daraltıcı Maliye Politikası
Hükümetin enflasyonist baskıyı azaltmak amacıyla daraltıcı maliye politikası uyguladığını ve
bu politika sonucunda kamu harcamalarını azalttığını düşünelim . Böyle bir durumda milli
gelirde meydana gelecek değişiklikler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
i
LM
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B
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Y
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Y2

Y

Yukarıdaki şekilde daraltıcı maliye politikası gösterilmektedir. Başlangıçta ekonomi i faiz
oranı ve Y gelir seviyesinde dengededir. A noktasında hem mal piyasası hem de para
piyasasında eşanlı denge sağlanmıştır. Hükümetin kamu harcamalarını kısmak suretiyle
daraltıcı maliye politikası uyguladığını varsayalım. Böyle bir durumda IS doğrusu sola doğru
kayarak IS 1 konumunu alacaktır. Kamu harcamalarının azaltılması kamu harcamaları çarpanı
mekanizması aracılığı ile milli gelirde kendisinden daha büyük bir oranda azalmaya neden
olacaktır ve milli gelir seviyesi Y konumundan Y 1 konumuna gerileyecektir. Faiz oranında ise
bir değişiklik olmamaktadır. Maliye politikası önce mal piyasasına etki etmekte daha sonra ise
para piyasasını etkilemektedir. Milli gelir seviyesinde meydana gelen azalma toplam talebi
kısmakta ve bunun sonucunda üretim seviyesi azalmaktadır. Diğer yandan C noktası LM
doğrusunun solunda yer aldığından dolayı bu noktada para arzı fazlası bulunmaktadır. Para
arzının fazla olması faiz oranlarının düşmesine neden olur. Faiz oranları i seviyesinden i 2
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seviyesine gerilerken IS ve LM doğruları B noktasında kesişmektedir. Ayrıca faiz oranlarında
meydana gelen azalma yatırım fonksiyonu aracılığı ile yatırımlarda bir miktar artış olmasına
ve istihdam düzeyinin ve üretim seviyesinin yükselmesine ortam hazırlamaktadır. Üretim
seviyesinin yükselmesi ise milli geliri arttırmakta ve milli gelir Y 1 seviyesinden Y 2
seviyesine yükselmektedir. Yeni denge hem mal piyasasının hem de para piyasasının aynı
anda dengeye geldiği B noktasında sağlanmaktadır.
2.2.3. Maliye Politikası Uygulamasında Bazı Özel Durumlar
Maliye politikası uygulamaları da para politikasında olduğu gibi bazı durumlarda milli gelir
seviyesini hiç etkilememekte veya yukarıda anlatılanlardan çok daha fazla surette
etkilemektedir.
Yatırımların faize tamamen duyarsız olduğu durum maliye politikasının uygulanmasında
karşılaşılan özel durumlardan ilkidir. Yatırımların faize duyarsız olması daraltıcı veya
genişletici bir maliye politikası uygulanması durumunda yatırım miktarını etkilememektedir.
Bu durum aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
İ
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IS 1
LM
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Y
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Y1

Yatırımların faize duyarsız olduğu durumda IS doğrusu faiz eksenine paralel bir konum
almaktadır. Başlangıçta para ve mal piyasalarında eşanlı denge Y milli gelir ve i faiz
seviyesinin kesiştiği A noktasında sağlanmaktadır. Hükümet alımlarında meydana gelen bir
artış IS doğrusunu sağa doğru kaydırmakta ve IS doğrusu IS 1 konumunu almaktadır. Kamu
harcamalarının artması sonucu milli gelirin yükselmesi ve buna bağlı olarak para talebinin
artması faiz oranlarını da arttırmaktadır. Fakat yatırımlar faize duyarsız olduğundan dolayı
faiz oranlarındaki artış yatırım miktarında herhangi bir azalmaya meydan vermemektedir.
Maliye politikası uygulamasında karşılaşılan ikinci özel durum para talebinin faiz oranlarına
tam duyarlı olmasıdır. Para talebinin faiz haddine tam duyarlı olduğu durumla ilgili açıklama
aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
i
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Yukarıdaki şekilde para talebinin faiz oranlarına tam duyarlı olduğu durum gösterilmektedir.
Bu durum aynı zamanda likidite tuzağı olarak da adlandırılmaktadır. Bireyler böyle bir
durumda servetlerinin tamamını para olarak tutmak istemektedirler. Para talebinin faize tam
duyarlı olduğu durumda para politikası etkin değilken maliye politikası etkin olmaktadır.
Şekilde başlangıç denge noktası Y milli gelir ve i faiz seviyesinde A noktasında sağlanırken
kamu harcamalarında meydana gelen artış IS doğrusunu IS konumundan IS 1 konumuna
taşımaktadır. Milli gelir seviyesi Y den Y 1 seviyesine yükseldiği halde faiz oranlarında
herhangi bir artış olmamıştır. Bunun nedeni kamu harcamaları dolayısıyla milli gelirde
meydana gelen bir artış faiz oranlarının da çok düşük olduğu inancının hakim olması ile para
talebi artışının bireylerin ellerindeki atıl fonlardan karşılanmasıdır. Atıl fonların para talebi
ihtiyacını gidermesi para piyasasında para talebi etkisi yaratmamakta ve faiz oranları da
yükselmemektedir.
Maliye politikası uygulamalarında üzerinde durulması gereken son özel durum ise para
talebinin faize hiç duyarlı olmadığı durumdur. Böyle bir durumda LM doğrusu faiz eksenine
dik bir konum almaktadır. Aşağıdaki şekilde para talebinin faize duyarlı olmadığı durum
anlatılmaya çalışılmaktadır.

İ

LM

B
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Yukarıdaki şekilde para talebinin faize duyarsız olduğu durum anlatılmaktadır. Para talebinin
faize duyarsız olduğu durumda LM doğrusu faiz eksenine paralel bir konum almaktadır.
Böyle bir durumda genişletici para politikasının tersine genişletici maliye politikası etkin
değildir. Şekilde başlangıçta para ve mal piyasalarında eşanlı denge Y milli gelir seviyesi ve i
faiz

oranında

A

noktasında

gerçekleşmektedir.

Kamu

harcamalarının

arttırıldığı

varsayımından hareketle ve kamu harcamaları çarpanı mekanizması aracılığıyla milli gelir
seviyesi Y’den Y 1 konumuna gelmektedir. Ayrıca IS doğrusu ise sağa doğru kayarak IS 1
konumunu almaktadır. Böylece artan milli gelir seviyesi faiz oranlarını yükseltmiş ve yeni
denge i 1 faiz oranı seviyesinde sağlanmıştır. Bu noktada hem mal piyasası hem de para
piyasası aynı anda dengeye gelmektedir. Diğer yandan hükümet alımlarındaki artış
yatırımların hükümet alımları kadar azalmasına neden olmuştur.(Y 1 -Y)
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Para ve mal piyasalarında eşanlı dengenin nasıl sağlandığını şekil üzerinde açıklayarak
gösteriniz.
2. Genişletici ve daraltıcı para politikaları hakkında bilgi veriniz. Daraltıcı para politikasını
şekil yardımıyla açıklayınız.
3.Para politikasının ekonomiyi etkileme mekanizmasını açıklayınız.
4. Genişletici ve daraltıcı maliye politikalarını açıklayınız ve genişletici maliye politikasını
şekil yardımıyla gösteriniz.
5. Maliye politikasının işleyiş biçimini ve ekonomiyi etkileme mekanizmasını açıklayınız.
6. Maliye politikası uygulamasında para talebinin faize duyarsız olduğu durumu şekil
yardımıyla açıklayınız
7. Maliye politikası uygulamasında yatırımların faize duyarsız olduğu durumu şekil
yardımıyla açıklayınız.
8. Maliye politikası uygulamasında para talebinin faize duyarlı olduğu durumu şekil
yardımıyla açıklayınız.
9. Para politikası uygulamasında para talebinin faize duyarsız olduğu durumu şekil yardımıyla
açıklayınız.
10. Para politikası uygulamalarında yatırımların faize duyarsız olduğu durumu şekil
yardımıyla açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde dışa açık bir ekonomide IS-LM doğrularının ve ödemeler bilançosunun dengeye
gelişi anlatılmaya çalışılmaktadır. Bilindiği üzere açık bir ekonomide dış ticaret faktörü ön
plana çıkmaktadır. Dış ticaret ödemeler bilançosu kalemlerini oluşturan en önemli faktördür.
Bu bakımdan bu bölümde dış ticaret doğrusunun elde edilişi ve buna bağlı olarak ödemeler
bilançosunun işleyiş biçimleri anlatılmaktadır.
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1.DIŞA AÇIK IS-LM ANALİZİ
Bir önceki modelde dışa kapalı bir ekonomide IS-LM modeli analiz edilmiştir. Hatırlanacağı
üzere dışa kapalı bir ekonomide dış alem söz konusu değildir. Dış alem olmadığından dolayı
dış dicaret olgusu söz konusu olmamaktadır. Yani dışa kapalı bir ekonomide ithalat ve ihracat
işlemlerinden bahsetmek mümkün değildir. Bu bölümde ise dışa açık ekonomide IS-LM
dengesi anali edilecektir.
Söz konsuu ülke ekonomisi dışa açık olduğundan ihracat ve ithalat işlemleri ön plana
çıkmaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri net dış ticaret fazlası fonksiyonu ile gösterilmektedir.
Ayrıca dışa açık bir ekonomide dış işlemlerin kayda alındığı muhasebe sistemini gösteren
ödemeler bilançosu kavramı da önem kazanmaktadır.
Dışa açık IS-LM modelinde tüketim fonksiyonu, reel para talebi fonksiyonu ve tüketim
fonksiyonu dışa kapalı modelden farklı değildir. Bunun yanısıra dışa açık IS-LM modelinde
ithalat fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılmaktadır.
M=M 0 +mY . Bu eşitlikte
M 0 = otonom ithalat harcamaları
m= milli gelirden ithalata ayrılan payı göstermektedir.
Diğer yandan toplam talep fonksiyonu ise modelde ithalat harrcamaları olması dolayısıyla
AD= (A 0 -dR)+ [c(1-t)-m]Y şeklinde yazılmaktadır.
1.1. Ödemeler Bilançosu
Ödemeler bilançosu bir ülke vatandaşlarının belirli bir süre zarfında dış ülkelerle yapmış
oldukları iktisadi işlemleri kayıt altına alan bir tür muhasebe sistemidir. Ülkenin mal ve
hizmet satımı gibi nedenlerle dışarıdan sağladığı gelirlerin mal ve himet alımı soncuu dışarıya
yapmış olduğu ödemelere eşit olup olmadığını ortaya koyar. Ödemeler bilançosunun dengede
olması veya dengenin sağlanamaması ülkenin uluslar arası finansal itibarını gösteren bir
etkendir.
Ödemeler bilançosu genellikle ülkeler arasındaki mal hizmet ve emek,sermaye,teknoloji gibi
faktör akımlarını içermektedir. Fakat özellikle mal ve hizmet akımı uluslar arası ekonomik
ilişkilerde ilk sırayı almaktadır. Mal ve hizmet ihracı ile teknoloji ihracı yapan ülkelere döviz
girişi olmaktadır. Diğer yandan dış ülkelerden mal ve hizmet alımı ile teknoloji transferi
yapan ülkelerden ise döviz çıkışı yaşanmaktadır. Döviz girişi döviz çıkışından çok olan
ülkeler genellikle net dış ticaret fazlası vermektedir. Bununla beraber döviz çıkışı döviz
girişinden fazla olan ülkeler ise net dış ticaret açığı vermektedirler.
Ödemeler bilançosu alacaklı ve borçlu hesaplardan oluşmaktadır. Ülkeye döviz girişi sağlayan
işlemler ödemeler bilançosunun alacak kısmına kaydedilmektedir. Örneğin dışarıya ihraç
6 / 18

edilen mal ve hizmet bedelleri döviz girişi sağladığından alacak kısmına kaydedilir. Ayrıca
ülkeden döviz çıkışına neden olan işlemler ise ödemeler bilançosunun borç kısmına
kaydedilirler. Dışarıdan mal ve hizmet ithal edilmesi yabancı ülkelerden hisse senedi ve
devlet tahvili gibi yatırım araçlarının alınması durumunda ülkeden döviz çıkışı olacağından bu
işlemler ödemeler bilançosunun borç kısmına kaydedilir.
1.2. Ödemeler Bilançosu Ana Hesapları
Ödemeler bilançosu cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, resmi rezervler hesabı ve istatistiki
farklar hesabı olmak üzere 4 hesaptan oluşmaktadır.
1.2.1. Cari İşlemler Hesabı
Ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetler ile ithal ettiği mal ve hizmetler bu hesapta kayıt altına
alınmaktadır.Cari işlemler hesabında mal ticareti hizmet ticareti ve karşılıksız transferler
izlenmektedir.
Mal ihracatı ülkeye döviz kazandıran ticari bir işlemdir ve ödemeler bilançosunun alacaklı
kısmında kayıt altına alınmaktadır. Mal ithalatı ise ülkeden döviz çıkışına neden olan bir
işlem olduğundan dolayı ödemeler bilançosunun borç kısmında kayıt altına alınmaktadır. Mal
ihracatı ile mal ithalatı arasındaki fark ise dış ticaret bilançosu olarak adlandırılmaktadır.
Ödemeler bilançosu tüm uluslararsı gelir ve giderleri kayıt altına alırken dış ticaret bilançosu
mal ithalatı ve ihracatına yönelik kayıtları bünyesinde barındırmaktadır.
Hizmet ticareti cari işlemler hesabının hizmetler kısmında kayıt altına alınmaktadır. Hizmetler
hesabı turzim gelir ve giderlerini, uluslararsı taşımacılık hizmetlerini,uluslar arası insşaat
hizmetleri,lisans ödemeleri ve leasing bedelleri ile yurtdışında ülkeyi temsil eden resmi
kurumların hizmet bedellerini kapsamaktadır. Diğer yandan hizmetler hesabında yurtiçinde
yabancı firmaların yaptıkları ticari faaliyetten doğan ve dışarıya transfer ettikleri karlar, kısa
ve uzun dönemli olarak ülkeye yapılan sermaye hareketlerinden elde edilen faiz ve temettü
gelirlerinin dışarıya gönderilen kısmı kayıt altına alınmaktadır.
Karşılıksız transferler ise ülkeler arasında bağış ve hibe ödemelerini kapsamaktadır. Diğer
ülkelere yapılan ve hibe şeklinde olan parasal yardımlar gıda ve ilaç gibi ayni yardımlar,
eğitim, sağlık ve kültür gibi sosyal konularda dış ülkelere yapılan ödemeler cari işlemler
hesabının karşılıksız transferler bölümünde kayıt altına alınmaktadır.
1.2.2.Sermaye Hesabı
Ülkenin dış ülkelerle yapmış olduğu sermaye işlemleri ödemeler bilançosunun sermaye
hesabında kayıt altına alınmaktadır. Sermaye işlemleri bir ülkede yerleşik olan ülke
vatandaşlarının başka ülkelerde yaptıkları fizi yatırımlarla mali yatırımlardan oluşmaktadır.
Fizi yatırımlar fabrika,bina, arazi gibi alanları kapsarken mali yatırımlar ise hisse senedi ,
7 / 18

devlet tahvili ve hzine bonosu gibi varlıkları kapsamaktadır. Örneğin yabancıların
Türkiye’deki sermayelerinde artış olması durumunda bu artış sermaye hesabının alacağında
kayıt altına alınırken Türk vatandaşlarının dış ülkelerdeki sermayelerinde meydana gelen bir
artış ise sermaye hesabının borç kısmında kaydedilmektedir.
Sermaye hesabının alacaklı ve borçlu taraflarının toplanması durumunda ortaya çıkan bilanço
sermaye bilançosu olarak adlandırılır. Yapılan işlem sonucunda sermaye hesabının borç
bakiyesi vermesi ülkede yerleşiklerin dış dünyadaki sermayelerinin arttığını göstermektedir.
Diğer yandan sermaye bilançosunun alacak kısmının bakiye vermesi ise ülkede faaliyette
bulunan yabancı yatırımcıların sermaye miktarlarını arttırdıklarını göstermektedir.
1.2.3. Resmi Rezervler Hesabı
Resmi rezerv hesabında Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahale etmesi neticesinde
ülkenin

resmi

döviz

rezervlerinde

meydana

gelen

değişmeler

kaydedilmektedir.

Birekonomide eğer döviz talebi döviz arzını aşarsa Merkez Bnakası piyasaya döviz satarak
artan talebi karşılamaya ve aynı zamanda da döviz kurunun yükselmesini engellemeye
çalışmaktadır. Diğer yandan eğer döviz arzı döviz talebini aşarsa Merkez Bankası piyasadan
döviz satın almak suretiyle döviz kurunun düşmesine engel olmaya çalışmaktadır. Sonuçta
Merkez Bankası’nındöviz alım ve satımı dolayısıyla ülkenin resmi rezervlerinde meydana
gelen artış ve azalışlar resmi rezervler hesabında takip edilmektedir.
Resmi rezervler hesabı bir nevi denkleştirici hesaptır. Yani otonom işlemeler dolayısıyla cari
işlemler ve sermaye işlemleri hesaplarının denklikten uzaklaşmaları soncuunda resmi
rezervler hesabı devreye girerek ödemeler bilançosunda yeniden dengenin sağlanmasına
katkıda bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile otonom gelirler ile otonom harcamalar arasında
dengesizlik

olmaması

durumunda

denkleştirici

hesabın

da

kullanılmasına

gerek

kalmamaktadır. Otonom işlemlerin alacaklı ve borçlu kısımları birbirine denk olursa resmi
rezervlerde bir değişme olmayacaktır. Resmi rezervlerde meydana gelen bir azalma resmi
reervler hesabının alacak kısmına kaydedilirken resmi rezervlerde meydana gelen bir artış ise
resmi rezervler hesabının borç kısmına kaydedilmektedir.
1.2.4. Net Hata Noksan Hesabı
Ödemeler bilançosunda çeşitli nedenlerden dolayı kayıt altına alınamayan işlemlerden dolayı
bilançonun denkleştirilmesi için net hata ve noksan hesabı kullanılmaktadır. Özellikle ithalat
ve ihracat işlemlerinde satılan veya satın alınan mal ile ilgili olarak değer veya miktar
konusunda bilgilerin hatalı olması muhasebe anlamında kyıtların da yanlış girilmesine neden
olabilmektedir. Diğer yandan dış ticari işlemlerde gümrük vergisi ödememek adına bazı
mallar yurda kaçak sokulmaktadır. Böyle bir durumda bu mallarla ilgili döviz piyasasında arz
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ve talep olduğu halde ödemeler bilançosunun resmi kayıtlarında bu işlemler görülmemektedir.
Sayılan bu gibi nedenlerden dolayı ödemeler bilançosunun kayıtları ile denkleştirici
hesapların kayıtları birbirine eşit çıkmamaktadır. Bu eşitliğin sağlanması amacıyla net hata
noksan hesabı kullanılmaktadır.
1.3. Net Dış Ticaret Fazlası Fonksiyonu
Bir ülkede belirli bir dönemdeki ithalat ile ihracat arasındaki fark net dış ticaret dengesi olarak
adlandırılır. Dış ticaret dengesi aşağıdaki şekilde ifade edilir
X= E 0 -M
E 0 otonom ihracatı ve M ise ithalatı göstermektedir. Bir ülkenin ihracatı yabancı ülkelerim
milli gelir seviyesine ve reel döviz kurunu bağlıdır. Bir ülkenin ihracatı ile yabancıların milli
geliri ve reel döviz kuru arasında doğru orantı söz konusudur. Eğer yabancıların milli geliri
yükselir ve reel döviz kuru artarsa ihracat da artar. Diğer yandan yabancıların milli geliri
düşer ve reel döviz kuru da azalırsa bunun sonucunda ihracat da azalmaktadır.
Bir ülkenin ithalat seviyesi ise o ülkenim milli gelirine ve reel döviz kuruna bağlıdır. İthalat
ile milli gelir arasında doğru orantı fakat reel döviz kuru ile ters orantı vardır. Bir ülke
sakinlerinin geliri arttığında daha fazla mal ithal etmek isterler. Gelir artışı özellikle lüks
malların ithalatının artmasını beraberinde getirmektedir. Diğer yandan reel döviz kurunun
düşmesi ülkenin rekabet gücünü zayıflatacağından reel döviz kuru düşüşü sonrasında yabancı
ülkelerin ürettikleri mallar görece daha ucuz olacak ve bu durumda ithalat artacaktır. Diğer
yandan reel döviz kurunda meydana gelen artış ithalatın azalmasına neden olacaktır. çünkü
ülkenin rekabet gücü artacak, ayrıca dış ülkelerde üretilen malalrın ise görece fiyatları
yükselecektir.Aşağıdaki şekilde farklı milli gelir seviyelerinde dış ticaret dengesi ile ilgili
açıklamalar gösterilmektedir.
X
X

B
Y2

X1

Y

Y

Y1
A X=f(Y,Y yabancı , Reel döviz kuru)

Yukarıdaki şekilde net dış ticaret dengesi gösterilmektedir. Başlangıçta milli gelir Y
seviyesinde iken net dış ticaret fazlası pozitif bir görünüm sergilemektedir. Y milli gelir
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seviyesinde fazla 0X aralığı kadardır. Çeşitli nedenlerden dolayı milli gelir seviyesinin
yükseldiğini ve Y 1 konumuna ulaştığını varsayalım. Böyle bir durumda net dış ticaret fazlası
sıfırdır. Yani ülkenin yapmış olduğu ihracat yapılan ithalatı karşılamaktadır. Diğer yandan
eğer milli gelir seviyesi daha da yükselirse ve Y 2 konumuna ulaşırsa bu durumda ise net dış
ticaret açığı 0X 1 aralığı kadar olmaktadır. Görüldüğü üzere milli gelir seviyesinde meydana
gelen artış ülkenin net dış ticaret açığı vermesini beraberinde getirmektedir. Yani ülkenin
dışarıdan yapmış olduğu ithalat dışarıya yapılan ihracatı aşmaktadır.
1.4. Net Dış Ticaret Dengesi ve Milli Gelir Dengesi
Örneğin bir ülkede milli gelir denge seviyesinde iken yabancıların milli gelirinin düştüğünü
ve reel döviz kurunun düştüğünü varsayalım. Aşağıdaki şekilde böyle bir durumda dış ticaret
dengesinin ve milli gelirin denge seviyesinin nasıl bir konum aldığını inceleyeceğiz.
i
LM
B
i
i1

A
IS
IS 1
Y

X

B’
Y1
A’

Y

Y
X=f(Y,Y yabancı, Reel döviz kuru)
X=f(Y,Y yabancı, Reel döviz kuru)

Yukarıdaki şekilde birinci kısımda IS-LM analizi ikinci kısımda ise net dış ticaret dengesi
görülmektedir. Başlangıçta ekonomi Y milli gelir ve i faiz oranında B noktasında hem mal
piyasası hem de para piyasası aynı anda dengeye gelmiştir. Ülke ekonomisi dengede iken dış
ticaret dengesi ise fazla vermektedir. Şekilden de görüldüğü üzere B denge noktasında ülke
YB’ aralığı kadar dış ticaret fazlası vermektedir. Yani ülkenin dışarıya ihraç ettiği malın
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değeri dışarıdan ithal ettiği malın değerinden fazladır. Ekonomi B noktasında dengede iken
yabancıların milli gelir seviyelerinin düştüğünü ve bununla beraber reel döviz kurunun da
gerilediğini varsayalım. Hatırlanacağı üzere ülke ihracatı yabancıların milli gelir seviyesine ve
reel döviz kuruna bağlıdır. Yabancıların milli gelir seviyesi yükselir reel döviz kuru da artarsa
ülkenin ihracatı artar. Diğer yandan eğer yabancıların milli gelir seviyesi düşer ve reel döviz
kuru da azalırsa ülkenin ihracatı azalacaktır.
Şekilde yabancıların milli geliri azaldığı varsayımı altında toplam talep gerileyecektir.
Toplam talebin gerilemesi mal piyasasındaki dengeyi bozar. Toplam talebin azalması üretim
miktarını da azaltmaktadır. Böyle bir durumda IS doğrusu sola doğru kayarak IS 1 konumunu
almaktadır. Üretim miktarının azalması istihdam seviyesinin düşmesini ve milli gelirin ise
gerilemesini beraberinde getirmektedir. Milli gelirdeki düşüş ise faiz oranlarının düşmesine
neden olacaktır. Bu durumda yeni denge IS ve LM doğrularının kesiştiği A noktasında
sağlanacaktır. A noktasında milli gelir Y 1 seviyesine faiz oranı ise i 1 seviyesine
gerilemektedir.
İhracatın azalması dış ticaret mekanizması aracılığı ile milli gelirin azalmasına yol açmıştır.
Milli gelirin azalması ise para talebinin azalmasına ve faiz oranlarının i seviyesinden i 1
seviyesine gerilemesine neden olmuştur. Daha önce YB’ aralığında olan dış ticaret fazlası
yeni durumda Y 1 A aralığına gerileyerek dış ticaret açığına dönüşmüştür.
2. SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE ÖDEMELER BİLANÇOSU DOĞRUSU
Dışa açık IS-LM modelinde uygulanması gereken politikaların anlatımından önce bazı
kavramların bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu ülke ekonomisi dış dünya ile entegre
olduğundan, yani dış dünya ile ticari alışveriş söz konusu olduğundan aynı zamanda bu
ülkede sermaye hareketliliğinden de bahsetmek gerekmektedir.
2.1. Sermaye Hareketliliği
Sermaye hareketliliği yabancı sermayenin ülkelerin faiz oranlarına bağlı olarak ülkeler
arasında dolaşmasıdır. Yani faizin yüksek olduğu yere doğru hareket eden yabancı sermaye
gittiği ülkede faiz oranların düşmesi nedeniyle o ülkeden çıkarak faiz oranlarının daha yüksek
olduğu bir başka ülkeye doğru harekete geçer.
Sermaye hareketliliği tam sermaye hareketliliği ve eksik sermaye hareketliliği olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Tam sermaye hareketliliği yabancı sermayenin ülkelerin faiz oranlarına
karşı duyarlılığının çok yüksek olduğu durumu ifade etmektedir. tam sermaye hareketliliğinin
olduğu bir durumda ülkenin faiz oranlarında meydana gelen küçük bir azalma sermayenin
hızlı bir şekilde o ülkeden çıkmasına neden olmaktadır. Eksik sermaye hareketliliği ise
sermayenin faiz oranlarına karşı çok duyarlı olmadığı durumu ifade etmektedir. Yani bir
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ükenin faiz oranlarında meydana gelen küçük düşüşler sermayenin o ülkeden çıkmasına
meydan vermemektedir. Sermayenin o ülkeden çıkması için faiz oranlarında büyük bir
düşüşün yaşanması gerekmektedir.
2.2. Ödemeler Bilançosu Doğrusu
Ödemeler bilançosu doğrusu dış dengeyi temsil eden farklı faiz oranları ve milli geliri
gösteren bir doğrudur. Milli gelirde meydana gelen değişmeler ithalatı etkilemekte ve ithalat
ise cari işlemler bilançosuna etki etmektedir. Milli gelirde meydana gelen bir artış ithalatın
yükselmesine neden olmakta ve ithalatın ihracatı geçmesi ise cari işlemler açığının ortaya
çıkmasına ortam hazırlamaktadır. Diğer yandan gelirde meydana gelen bir azalma ise ithalatın
azalmasına ve dış ticaret açığının kapanmasına imkan sağlamaktadır.
Milli gelirdeki değişmelerin yanısıra faiz oranlarında meydana gelen değişmeler de ödemeler
bilançosuna etki etmektedir. Faiz oranlarında meydana gelen bir artış dışarıdan ülkeye
sermaye girmesine neden olmaktadır. Dışarıdan ülkeye yabancı sermaye girmesinin nedeni
yüksek faiz oranları dolayısı ile yabancıların faiz geliri elde etmektir. Ülke içindeki faiz
oranlarının yüksek olması yabancı sermaye girişini hızlandırmakta ve ödemeler bilançosunun
sermaye hesabı kısmı fazla vermektedir. Bunun yanısıra eğer iç faiz oranlarında meydana
gelen bir azalma yabancı sermayenin ülkeyi terk etmesine zemin hazırlamakta ve bu durumda
sermaye hesabı açık vermektedir. Ödemeler bilançosu BP ifadesi ile gösterilmektedir. Bu
açıklamar eşliğinde ödemeler bilançosu doğrusu aşağıdaki şekilde çizilebilir
i
i2

B

i
i1

E

A

BP
D

C

Y
Y1

Y

Y2

Şekilde görüldüğü üzere ödemeler bilançosu doğrusu pozitif eğimli bir doğrudur. Ödemeler
bilançosunun pozitif eğimli olmasının nedeni milli gelirde meydana gelen bir artışın ithalatı
arttırma yoluyla cari işlemlerde bir açık doğurması ve bu açığın giderilmesi amacıyla faiz
oranlarının arttırılarak yabancı sermayenin ülkeye çekilme çabasındandır. Diğer yandan
ödemeler bilançosunun pozitif eğimli olmasının bir başka nedeni milli gelirde meydana gelen
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bir azalmanın ithalatı azaltma yoluyla cari işlemlerde bir fazla doğurması ve bu fazlalığın
giderilmesi amacıyla faiz oranlarının düşürülerek ülkeden sermaye çıkışının teşvik
edilmesidir.
Yukarıdaki şekilde başlangıçta denge A noktasında sağlanmaktadır. A noktasında milli gelir
Y ve faiz oranı ise İ dir. Ekonomi A noktasında dengede iken milli gelirde bir artış olduğunu
varsayalım. Böyle bir durumda ithalat artış gösterecektir ve milli gelir Y 2 seviyesine çıkarken
D noktası gelir artışını temsil etmektedir. ithalatın artması ödemeler bilançosunun cari
işlemler hesabının dış ticaret fazlası vermesine neden olacaktır. cari işlemler hesabının açık
vermesi sonrasında eğer faiz oranları arttırılırsa yabancı sermaye faiz geliri elde etmek
amacıyla ülkeye girecektir. Bunun sonucunda cari işlemler açığı yabancı sermayenin girişi ile
giderilecektir. Ödemeler bilançosu dengesi Y 2 milli gelir seviyesi ve i 2 faiz oranında B
noktasında tekrar sağlanacaktır.
Konuya milli gelir seviyesinin düşmesi varsayımı ile yaklaştığımızda durum farklılık
arzedecektir. Yine ekonomi A noktasında dengede iken milli gelirin azaldığını düşünelim.
Milli gelirin azalması ilk etapta ithalatın azalması ile sonuçlanacaktır. Ve milli gelir azalışı E
noktası ile ifade edilmektedir. İthalatın azalması durumunda ödemeler bilançosunun cari
işlemler hesabı fazla verecektir. Ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi amacıyla yabancı
sermayenin ülkeyi terketmesi gerekmektedir. Bu amaçla eğer faiz oranları düşürülürse
yabancıların elde edeceği faiz geliri azalacağından yabancı sermaye daha fazla faiz geliri elde
etmek için faiz oranlarının yüksek olduğu bir başka ülkeye kayacaktır. Yeni durumda Y 1 milli
gelir seviyesi ve i 1 faiz oranında ödemeler bilançosu dengeye gelmektedir.
BP doğrusunun sağında ödemeler bilançosu açığı vardır. Şekilde D noktasında bu açıktan
bahsedilebilir. Milli gelir seviyesinde meydana gelen artış sonucu ithalatın yükselmesi açığın
kaynağıdır. Eğer faiz oranları gerekli miktarda arttırılmazsa ödemeler bilançosu açığı devam
edecektir. Çünkü mevcut faiz oranlarında (i seviyesinde) yabancı sermaye ülkeye giriş
yapmamaktadır. BP doğrusunun solunda ise yani E noktasında ödemeler bilançosu fazlası
vardır. Milli gelirde meydana gelen bir azalma ithalatı azaltacağından, cari işlemler fazlası
verilecektir. Bu fazlanın giderilmesi için faiz oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Eğer
faiz oranları mevcut seviyesini (i seviyesi ) korursa yabancı sermaye ülkeyi terk etmeyecektir.
2.3. Ödemeler Bilançosunun Eğimi
Ödemeler bilançosunun (BP) eğimi genellikle yabancı sermayenin faiz oranlarına
duyarlılığına bağlıdır. Eğer kısa süreli yabancı sermaye faiz oranlarındaki değişmeye duyarlı
ise ödemeler bilançosunun eğimi yüksek olacaktır. Diğer yandan eğer kısa süreli yabancı
sermaye hareketliliği faiz oranlarına çok duyarlı değilse ödemeler bilançosunun eğimi düşük
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olacaktır. Ödemeler bilançosunun eğimi ile ilgili 3 durumdan bahsedilmektedir. Bunlar tam
sermaye hareketliliği, tam sermaye hareketsizliği ve eksik sermaye hareketliliği durumlarıdır.
Bu anlatılanlar aşağıdaki şekiller aracılığı ile gösterilmeye çalışılmıştır.
Tam sermaye hareketliliği durumunda faiz oranlarında meydana gelen çok az bir değişme kısa
süreli yabancı sermayenin hareketliliğini aşırı derecede etkilemektedir. Ululararası sermaye
hareketliliğinin

tam

olduğu

durumda

BP

doğrusunun

eğimi

aşağıdaki

şekilde

gösterilmektedir.
i

i

BP

Y
Tam sermaye hareketliliği durumunda ödemeler bilançosu doğrusu faiz haddi doğrusuna dik
bir hal almaktadır. BP doğrusunun faiz haddi doğrusuna dik olması faiz oranlarında meydana
gelen ufak bir değişmenin ödemeler kısa süreli yabancı sermaye hareketliliğini aşırı şekilde
etkileyeceğini göstermektedir.
Tam sermaye hareketsizliği durumunda faiz oranlarında meydana gelen büyük çapta bir
dalgalanma bile yabancı sermaye hareketliliğini etkilememektedir. Böyle bir ekonomide
sermaye hareketliliği anlamında dış dünyadan tamamen soyutlanma söz konusudur. Faiz
oranları ne miktarda değiştirilirse değiştirilsin sermaye hesabı üzerindeki etki nötr olacaktır.
bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
i

BP

Y
Tam sermaye hareketsizliği durumunda ödemeler bilançosu doğrusu milli gelir eksenine
dikey bir hal almaktadır. Diğer bir ifade ile ödemeler bilançosu faiz haddi doğrusuna paralel
bir konumdadır. Bunun anlamı faiz oranlarında ne denli bir artış veya azalış olursa olsun
yabancı sermaye hareketliliğinde bir değişme olmayacağıdır.
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Son olarak eksik sermaye hareketliliği durumunda ise iç faiz oranlarında meydana gelen artış
ülkeye bir miktar yabancı sermayenin girmesine neden olurken iç faiz oranlarında meydana
gelen bir azalma ise ülkeden bir miktar yabancı sermayenin çıkmasına ortam hazırlamaktadır.
Eğer ülkeler arasında kısa süreli yabancı sermaye akımlarını engelleyen bazı sınırlamalar
varsa böyle bir ortamda eksik sermaye hareketliliğinden söz etmek mümkündür. Eksik
sermaye hareketliliği durumunda ödemeler bilançosu doğrusunun alacağı eğim aşağıdaki
şekilde gösterilmektedir.
i
BP

Y
Yukarıdaki şekilde eksik sermaye hareketliliği durumunda ödemeler bilançosu doğrusunun
alacağı eğim gösterilmektedir. sermaye hareketlerinin sınırlı olduğu böyle bir durumda BP
pozitif bir eğim almaktadır. Yani faiz oranlarında meydana gelen bir artış kısa süreli yabancı
sermaye hareketliliğini bir miktar arttırmaktadır. Diğer yandan faiz oranlarında meydana
gelen bir azalma ise kısa süreli yabancı sermaye hareketliliğini bir miktar azaltmaktadır.
3. İÇ VE DIŞ DENGENİN BİRLİKTE SAĞLANMASI
Bilindiği üzere dışa açık IS-LM modelinde iç denge mal piyasasında ve para piyasasında aynı
anda dengenin sağlanmasıyla gerçekleşmektedir. İç dengenin sağlanmasında önemli olan
etken tam istihdam denge milli gelir seviyesidir. Yani IS ve LM doğrularının tam istihdam
duvarı üzerinde dengeye gelmesi gerekmektedir. İç dengenin sağlandığı bir ekonomide
işsizlik veya enflasyon gibi sorunlar yaşanmamaktadır.
Dış denge ise BP doğrusu üzerinde gerçekleşmektedir. İç faiz oranları ile ulusal gelirin
kesiştikleri noktad dış denge sağlanmaktadır. İç ve dış dengenin aynı anda sağlanması ise hem
IS ve LM doğrularının hem de ödemeler bilançosu doğrusunun aynı nokta üzerinde
kesişmeleri ile gerçekleşmektedir. İç ve dış dengenin aynı anda sağlanmasına yönelik
açıklamalar aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde hem iç denge hem de dış denge eşanlı olarak A noktasında
sağlanmaktadır. A noktası hem IS doğrusu üzerinde ve hem de LM doğrusu üzerindedir. Yani
A noktasında mal ve para piyasalarında denge sağlanmaktadır. Diğer yandan A noktası tam
istihdam duvarı üzerinde bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile A noktasında iç denge de
saplanmış bulunmaktadır. Son olarak A noktası ödemeler bilançosu üzerinde de
bulunduğundan dolayı aynı zamanda dış dengenin sağlandığını göstermektedir.
Yukarıdaki şekil dikkate alındığında ödemeeler bilançosu pozitif eğimli bir doğru olarak
çizilmiştir. Yani eksik sermaye hareketliliği geçerlidir. Diğer yandan yukarıdaki şekilde
dengenin gerçekleştiği A noktasının haricinde diğer bazı noktalar belirlenmiştir. Bu
noktalarda iç ve dış dengeye ilişkin ortaya çıkan farklı durumlar değerlendirilmeye
çalışılmaktadır.
Şeklin B noktası tam istihdam doğrusunun sağında ve ödemeler bilançosu doğrusu BP’nin ise
üstünde yer almaktadır. B noktası tam istihdam doğrusunun sağında yer aldığından dolayı bu
noktada aşırı istihdam durumu söz konusudur. Diğer yandan B noktası ödemeler bilançosunun
üstünde yer aldığından dolayı bu noktada ödemeler bilançosu fazlası vardır.
Şekilde C noktası ise yine tam istihdam doğrusunun sağında yer aldığından dolayı bu noktada
aşırı istihdam durumu söz konusuyken ödemeler bilançosu doğrusunun altında yer aldığından
dolayı da C noktasında ödemeler bilançosu açığı söz konusudur.
Şekilde D noktası tam istihdam doğrusunun solunda yer almaktadır. Bu nokta eksik istihdam
durumunu göstermektedir. Yine D noktası ödemeler bilançosunun üstünde yer aldığından
dolayı bu noktada ödemeler bilançosu fazlası vardır.
Son olarak E noktası ise tam istihdam doğrusunun solunda yer aldığından dolayı ekonominin
eksik istihdam seviyesinde olduğundan bahsedilebilir. Ayrıca E noktası ödemeler bilançosu
doğrusunun altında yer aldığından E noktasında ödemeler bilançosu açığı mevcuttur.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.Ödemeler bilançosunu tanımlayınız. Ödemeler bilançosunun hesap kalemlerini ve işleyiş
biçimini anlatınız.
2. Sermaye hareketliliği nedir? Sermaye hareketliliği ve ödemeler bilançosunun eğimi
arasındaki ilişkiye şekil yardımıyla açıklayınız.
3. Net dış ticaret fazlası nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız.
4.Milli gelirde meydana gelen artış veya azalışlar net dış ticaret dengesini nasıl
etkilemektedir. Şekil yardımıyla açıklayınız.
5. Dışa açık bir ekonomide iç ve dış dengenin oluşumunu şekil yardımıyla açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde dışa açık IS-LM modellerinde uygulanan para ve maliye politikaları üzerinde
durulmaktadır. Özellikle eksik sermaye hareketliliği ve tam sermaye hareketliliği
durumlarında uygulanan genişletici ve daraltıcı para ve maliye politikalarının milli gelir
seviesi üzerindeki etkisi irdelenmektedir. Diğer yandan bu politikalar uygulanırken esnek
döviz kuru ve sabit döviz kuru yaklaşımlarında uygulanancak para ve maliye politikalarının
sonuçları da değerlendirilmektedir.
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1. EKSİK SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE SABİT DÖVİZ KURU
Dışa açık bir ekonomide genel denge iç ve dış dengenin aynı anda sağlandığı noktada
gerçekleşmektedir. Sermayenin faiz oranlarına olan duyarlılığı genel denge üzerinde etkilidir.
Burada öncelikle eksik sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımı altında para ve
maliye politikaları üzerinde durulacaktır. Uygulanacak para ve maliye politikalarının amacı
ülke içerisinde tam istihdam milli gelir düzeyinde iç dengenin sağlanması iken ödemeler
bilançosunun dengeye getirilerek de dış dengenin sağlanmasıdır.
1.1. Para Politikası
İşsizliğin ve ödemeler bilançosunda açığın olduğu bir ekonomi varsayımından hareketle iç ve
dış dengenin sağlanması için bir dizi politikanın uygulanması gerekmektedir. Böyle bir
ekonomide işsizliğin giderilmesi ve istihdam seviyesinin arttırılması için Merkez Bankası
tarafından uygulanması gereken politika genişletici para politikasıdır.
Örneğin Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri aracılığı ile piyasadan devlet tahvili satın
aldığını ve piyasaya TL sürdüğünü varsayalım. Böyle bir durumda bollaşan para arzı faiz
oranlarını düşürecektir. Faiz oranlarındaki düşüş eğilimi yatırımları arttıracak, yatırımların
artması ise toplam talebi arttırarak milli geliri yükseltecektir. Yükselen milli gelir ithalatın
artmasına ve bir süre sonra ithalat artışına bağlı olarak ödemeler bilançosunun açık vermesine
sebep olacaktır.
Sabit döviz kurunun uygulandığı söz konusu ekonomide Merkez Bankası, ithalat artışının yol
açacağı döviz talebi artışını, kurun yükselmesine izin vermemek amacıyla piyasaya döviz
sürerek karşılamaya çalışacaktır. Piyasaya döviz sürülmesi ise ulusal paranın arzını azaltacak
ve para arzında meydana gelen azalma sonucunda faiz oranları tekrar eski seviyesine
yükselecektir. sonuç olarak sabit kur sisteminin uygulandığı bir ekonomide genişletici para
politikası etkin olmamaktadır. Bu anlatılanlar aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanmaya
çalışılmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde ekonominin iç dengesi IS ve LM doğrularının kesiştiği A noktasında
sağlanmaktadır. Fakat A noktası tam istihdam doğrusu(TİD) nin solunda yer aldığından
dolayı söz konusu ekonomi eksik istihdam düzeyinde dengeye gelmiştir. Diğer yandan yine A
noktası ödemeler bilançosunun altında yer aldığından A noktasında ödemeler bilançosu açığı
mevcuttur. Merkez Bankası ödemeler bilançosu açığını gidermek üzere iç faiz oranlarını
yükselterek ülkeye yebancı sermaye girişini hızlandırmaya çalışacaktır.
Faiz oranlarının yükselmesi için ise sıkı para politikası uygulanması gerekmektedir.
Uygulanan sıkı para politikası sonucunda LM doğrusu sola doğru kayarak LM 1 konumunu
almaktadır. Yeni durumda faiz oranları i 1 seviyesine yükselmiş ve milli gelir ise Y 1
konumuna gerilemiştir. Faiz oranlarının yükselmesiyle yatırımlar azalmış , buna bağlı olarak
üretim ve istihdam seviyesi düşmüş ve milli gelir azalmıştır. Faiz oranlarının yükselmesi ile
birlikte ülkeye yabancı sermaye girişi hızlanmıştır. Yabancı sermaye girişi sonucunda
ödemeler bilançosu C noktası BP doğrusunun üzerinde yer aldığından dolayı C noktasında
dengeye gelmiştir.
Diğer yandan C noktası tam istihdam doğrusunun solunda yer almaktadır. Yani uygulanan
sıkı para politikası ödemeler bilançosunu dengeye getirmiştir fakat istihdam seviyesini
yükseltememiştir. Söz konusu ekonomide tam istihdam seviyesinde denge sağlanamamıştır ve
işsizlik sorunu hala devam etmektedir. Eksik sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru
uygulamasında para politikası etkin değildir.
1.2. Maliye Politikası
Eksik sermaye mobilitesi ve sabit döviz kuru varsayımı altında uygulanacak maliye
politikasının etkileri şöyledir. İşsizliğin ve ödemeler bilançosu açığının giderilmesi için
hükümetin kamu harcamalarını arttırdığını varsayalım. Kamu harcamalarının artması kamu
harcamaları çarpanı mekanizması aracılığı ile toplam talebi arttıracak ve milli gelir seviyesi
yükselecektir. milli gelir seviyesinin yükselmesi bir süre sonra ithalat harcamalarının
artmasına ve buna bağlı olarak da döviz talebinin artmasına neden olacaktır.
Diğer yandan toplam talebin artması aynı zamanda para talebi artışını da beraberinde
getirecek ve faiz oranlarının yükselmesine ortam hazırlayacaktır. Eksik sermaye mobilitesi ve
sabit döviz kuru varsayımı altında uygulanacak maliye politikasının sonuçlarını aşağıdaki
şekil üzerinde görmek mümkündür.
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Yukarıdaki şekilde ekonomi başlangıçta A noktasında Y milli gelir ve i faiz oranları
seviyesinde dengededir. A noktası tam istihdam doğrusunun solunda yer aldığından dolayı
söz konusu ekonomide işsizlik sorunu mevcuttur. Ayrıca A noktası ödemeler bilançosu
doğrusu BP nin altında yer almaktadır. Bu durumda söz konusu ekonomi aynı zamanda
ödemeler bilnçosu açığını bünyesinde barındırmaktadır.
Hükümet işsizlik sorununun giderilmesi amacı ile genişletici maliye politikası izlemeyi tercih
edecektir. İşsizliğin giderilmesi ve istihdam seviyesinin arttırılması için örneğin bir maliye
politikası aracı olan transfer ödemelerinin arttırıldığını varsayalım. Transfer ödemelerinin
arttırılması ile IS doğrusu sağa doğru kayarak IS 1 konumunu alacaktır. Bu durumda transfer
ödemeleri çarpanı mekanizması aracılığı ile milli gelir seviyesi yükselecek ve yükselen milli
gelire bağlı olarak para talebi artacağından faiz oranları da yükselecektir. ekonominin yeni
dengesi B noktasında Y 1 milli gelir ve i 1 faiz oranı seviyesinde sağlanacaktır.
Hem iç dengenin hem de dış dengenin sağlanması C noktasında mümkündür. Fakat uygulanan
genişletici maliye politikası ekonominin sadece iç dengesinin sağlanmasına yardımcı
olmuştur. B noktası tam istihdam doğrusu TİD yi kestiğinden söz konusu ekonomi tam
istihdam seviyesinde dengeye gelmiştir. İşsizlik sorunu ortadan kalkmış ve istihdam
arttırılmıştır. Diğer yandan ödemeler bilançosu dengesi ise sağlanamamıştır. Eksik sermaye
hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımı altınd maliye politikası uygulaması ülkenin iç
dengesinin sağlanmasına katkıda bulunurken dış dengenin sağlanmasında etkili olmamaktadır.
2.TAM SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE SABİT DÖVİZ KURU
Tam sermaye hareketliliği durumunda ödemeler bilançosu doğrusu BP faiz eksenine dik bir
konumdadır. Yani ödemeler bilançosu doğrusu, yatay eksene paralel bir konum almaktadır. İç
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faiz oranlarında meydana gelen küçük bir değişme sonsuz derecede yabancı sermaye
hareketliliğine neden olmaktadır. Tam sermaye hareketliliğinin yaşandığı söz konusu
ülkelerde iç faiz oranları dış faiz oranları tarafından belirlenmektdir. Diğer bir ifade ile söz
konusu

ülkelerin

ekonomileri

küçüktür

ve

büyük

ülkelerin

faiz

seviyelerini

etkileyememektedir. Tam sermaye hareketliliğinin varolduğu duruma Mundell Fleming
modeli adı verilmektedir.
Eksik sermaye hareketliliği durumunda ekonominin ayrı ayrı hem iç dengeinden hem de dış
dengesinden bahsedilirken tam sermaye hareketliliği durumunda ise dış ülkelerden bağımsız
bir iç dengeden bahsedilmemektedir. Ülke küçük olduğundan ve diğer ülkelerin ekonomilerini
etkileme gücü olmadığından tam sermaye hareketliliğinin varolduğu ülkelerde ekonominin
dengesi dış dengeye odaklanmaktadır.
2.1. Para Politikası
Merkez Bankası tarafından uygulanan genişletici bir para politikası sonucunda para arzı
artarken faiz oranları düşmektedir. Faiz oranlarında meydana gelen düşme yatırım
harcamalarını arttırmakta toplam talep yükselmekte ve milli gelirde de bir artış söz konusu
olmaktadır. Milli gelirin yükselmesi ise ithalat harcamalarını arttırmaktadır. İthalatın
yükselmesine bağlı olarak da ödemeler bilançosu açık vermektedir. Dövize olan talebin
yükselmesi kurun sabit tutulmasını gerektirdiği için Merkez Bankası piyasaya döviz sürerken
piyasadan ulusal para çekmektedir. Piyasadan ulusal paranın çekilmesi para arzını azaltmakta
ve azalan para arzı da faiz oranlarının tekrar yükselerek eski seviyesine dönmesine ortam
hazırlamaktadır. Bu anlatılanlar aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
i
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Yukarıdaki şekilde ekonominin dengesi ( bu modelde iç ve dış denge birlikte ele
alınmaktadır) A noktasında sağlanmışken bu noktada milli gelir seviyesi Y ve faiz oranı ise i
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seviyesindedir. Merkez Bankasının istihdamı arttırmaya yönelik genişletici bir para politikası
uyguladığını varsayalım. Bu amaçla açık piyasa işlemleri aracılığı ile Merkez Bankası
piyasadan devlet tahvili satın almakta ve piyasaya yerli para sürmektedir. Bu durumda LM
doğrusu LM 1 şeklinde sağa doğru kayacaktır. Piyasadaki mevcut para arzının artması faiz
oranlarının düşmesine sebep olur. bunun sonucunda yatırımlar artmakta ve milli gelir seviyesi
ise yükselmektedir. Faiz oranlarındaki düşüş yatırımların verimliliğini yükseltmekte artan
yatırımlar ise istihdam seviyesini arttırmakta ve sonuçta toplam talep de yükselmektedir.
İç faiz oranları başlangıçta i seviyeinde iken dış faiz oranlarına eşittir. Para arzının
arttırılması durumunda iç faiz oranları i 1 seviyesine gerilemekte ve son durumda dış faiz
oranlarının altına inmektedir. Tam sermaye hareketliiği varsayımına göre faiz oranlarının dış
faiz oranlarının altında kalmasından dolayı ülkeden hızlı bir biçimde sermaye çıkışı
yaşanmaktadır. Ülkeden sermaye çıkışı ödemeler bilançosunun açık vermesine yerli paranın
değer kaybetmesine ve sabit döviz kurunun artmasına yol açar. Merkez Bankası sabit kuru
korumak amacıyla piyasaya döviz satmaya ve piyasadan yerli parayı çekmeye bağlar. Bu
durumda ise piyasadaki yerli para arzı azalmaktadır.
Para arzının azalması faiz oranlarının yükselmesine ve LM 1 doğrusunun tekrar eski seviyesi
olan LM halini almasına neden olur.faiz oranları ise tekrar eski seviyesi olan i’ye geriler. Tam
sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru yaklaşımına göre para politikası etkin olmamaktadır.
2.2. Maliye Politikası
Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımı altında eğer hükümet kamu
harcamalarını azaltma veya vergileri arttırma yoluna giderse kamu harcamaları çarpanı veya
vergi çarpanı mekanizması aracılığı ile milli gelirde azalış meydana gelir.
Milli gelir azalışı ithalatı caydırarak ödemeler bilançosunun fazla vermesine ortam
hazırlamaktadır. Diğer yandan kamu harcamaları azalışı ve vergi oranlarının arttırılması
toplam talebi azaltacağından para talebini de azaltrmaktadır. Para talebinde meydana gelen
azalma ise faiz oranlarını düşürmektedir.
Faiz oranlarında meydana gelen azalış ise ülkeden sınırsız şekilde kısa süreli yabancı sermaye
çıkışını teşvik etmektedir. Ülkeden çıkan yabancı sermaye kurun artmasına neden olmaktadır.
Merkez Bankası ise sabit kur sistemini uyguladığından kurun artmasını engellemek amacıyla
piyasaya döviz satma yoluna giderek piyasadan yerli paraı çeker ve para arzını azaltır.
Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımı altında uygulanacak maliye
politikasının etkinliği aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmeye çalışılmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde ekonomi A noktasında dengede iken hükümetin enflasyonist baskıyı
kontrol altına almak amacıyla daraltıcı bir maliye politikası uygulama kararı aldığını
varsayalım. Bu amaçla hükümet kamu harcamalarını azaltmakta ve vergi oranlarını
arttırmaktadır. Bu durumda IS doğrusu sola doğru kayacak ve IS 1 konumunu alacaktır. Milli
gelir B noktasında Y 1 ve i 1 seviyesinde yeni bir dengeye gelecektir. Şekilden görüldüğü üzere
milli gelir ve faiz oranında bir düşme gözlenmektedir. Milli gelirin azalması para talebini
azaltmakta para talebindeki azalma ise faiz oranlarını aşağıya çekmektedir. İç faiz oranlarında
meydana gelen azalma sonucunda tam sermaye hareketliliği söz konusu olduğundan dolayı
ülkeden aşırı oranda yabancı sermaye çıkışı yaşanmaktadır. Yabancı sermaye çıkışı ise döviz
kurunu yükseltici bir etki yaratmaktadır.
Faiz oranlarının düşmesi yabancı sermaye çıkışını hızlandırmakta ve ödemeler bilançosu açık
vermektedir. Söz konusu ekonomide sabit döviz kuru geçerli olduğundan dolayı Merkez
Bankası döviz çıkışı dolayısıyla artan döviz kurunu önceden belirlediği fiyat seviyesinde sabit
tutmak amacıyla döviz piyasasına müdahale etmektedir. Merkez Bankası piyasaya döviz
satmak ve piyasadan yerli parayı çekmek suretiyle gerekli müdahaleyi yapmaktadır.
Piyasadan yerli paranın çekilmesi ise para arzını azaltmaktadır. Para arzında meydana gelen
azalma LM doğrusunu LM 1 konumuna taşımaktadır. Yeni durumda faiz oranları eski
seviyesine yükselirken milli gelir azalır. Faiz oranlarında meydana gelen artış ülkeye
tekrardan yabancı sermayenin girmesine imkan sağlamaktadır.
Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımı altında daraltıcı maliye politikası
etkindir. Ekonomi enflasyonist ortamdan kurtulurken ödemeler bilançosu ise yenidengesine
kavuşmaktadır. Bunun yanısıra üretim ve istihdam seviyesi de uygulanan maliye politikası
aracılığı ile değişmektedir.
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3.TAM SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TAM ESNEK DÖVİZ KURU
Esnek döviz kuru uygulamasında Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale etmemektedir.
Döviz kuru döviz piyasasında döviz arz ve talebine göre belirlenmektedir. Merkez Bankası
ancak çok zorunlu durumlarda müdahale etmektedir. Diğer yandan eğer tam esnek döviz kuru
politikası uygulanıyor ise Merkez Bankası hiçbir şekilde döviz piyasasına müdahale etmez.
Esnek döviz kuru sisteminde ekonominin dış dengesi kurdaki değişmelerle otomatik olarak
sağlanmaktadır. Oluşacak herhangi bir dış dengesizlik durumu, para arzında meydana gelen
değişmelerle giderilemez. Diğer bir ifade ile para arzı Bağımsız şekilde belirlenmektedir.
Mundell Fleming modelinin ikinci versiyonu tam esnek döviz kuru ve tam sermaye
hareketliliğinin geçerli olduğu durumdur. Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru
varsayımı altında uygulanacak para ve maliye politikalarının etkileri aşaığıdaki gibi
açıklanmaktadır.
3.1. Para Politikası
Merkez Bankası tarafından uygulanan genişletici para politikası para arzını arttıracağından
dolayı faiz oranlarını düşürecektir. Faiz oranlarındaki düşüş yatırımları arttırmakta ve artan
yatırımlar ise milli gelir seviyesine pozitif etki etmektedir. Milli gelir artışı dış mallara olan
talebi arttırır ve sonuçta döviz talebi yükselir. Döviz talebinin yükselmesi esnek döviz kuru
politikasının uygulandığı ortamda döviz kurunu arttırmaktadır. Döviz kuru artışı bir anlamda
ulusal paranın değer kaybetmesini ifade eder. Ulusal paranın değer kaybetmesi yerli malların
yurtdışı piyasalarda rekabet gücünü arttırdığından dolayı ihracatı arttırıcı etki oluşturmaktadır.
Aşağıdaki şekilde genişletici para politikası uygulamasının dış denge üzerindeki etkisi
anlatılmaya çalışılmaktadır.
i
LM
LM 1
B

C

i
i1
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A
IS 1
IS
Y
Y

Y1 Y2
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Şekilde başlangıç milli gelir seviyesi B noktasında dengede iken Merkez Bankası’nın faiz
oranlarını düşürmek amacıyla genişletici bir para politikası uyguladığını varsayalım.
Başlangıçta i seviyesinde olan faiz oranları Merkez Bankasının uyguladığı genişletici politika
sonrasında i 1 seviyesine gerileyecektir. Para arzının arttırılması para stokunu genişletmiş ve
paranın fiyatını düşürmüştür. Para arzı genişlemesi sonrası faiz oranları i seviyesinden i 1
seviyesine gerilemiş LM doğrusu sağa doğru kayarak LM 1 konumunu almıştır. Başlangıçta
dış faiz oranları ile iç faiz oranları birbirine eşitken genişletici para politikası iç faiz
oranlarının dış faiz oranlarının gerisinde kalmasına zemin hazırlamıştır.
İç faiz oranlarının düşmesi ülkeden hızlı şekilde yabancı sermayenin çıkış yapmasını
beraberinde getirmektedir. Yabancı sermayenin ülke dışına çıkması sonucunda döviz kuru
artmış yerli para ise değer yitirmiştir. Döviz kurunun yükselmesinin bir diğer etkisi ithalat
harcamalarının azalmasıdır. Kurda meydana gelen artış dış ülke mallarını görece olarak pahalı
hale getirmiştir.
Diğer bir etki ise döviz kurunun yükselmesi ile yerli paranın değer yitirmesidir ve bu durum
ihracatın artmasına ortam hazırlamaktadır. İhracatta meydana gelen artış ise üretim seviyesini
yükseltmiş ve sonuç olarak milli gelirin yükselmesine imkan sağlamıştır. İhracatta meydana
gelen artış mal piysasına etki ederek IS doğrusunun sağa doğru kayarak IS 1 seviyesine
gelmesini sağlamıştır. Faiz oranları eski seviyesine gerilerken milli gelir seviyesi daha da
yükselerek Y 1 konumundan Y 2 konumuna gelmektedir.
Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kurunda para politikası etkindir. Uygulanan
genişletici para politikası ithalatı azaltarak ihracatın artmasını sağlamış, milli gelir yükselmiş
ve dış ticaret fazlasının çoğalmasına katkı sağlamıştır.
3.2. Maliye Politikası
Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur varsayımı altında hükümetin kamu harcamalarını
arttırma ve vergileri azaltma yoluyla genişletici maliye politikası uyguladığını varsayalım.
Kamu harcamalarında meydana gelen artış ve vergilerde meydana gelen azalma ile toplam
talep miktarı artmaktadır. Toplam talebin artması ise milli gelir seviyesini yükseltmektedir.
Bilindiği üzere milli gelirin yükselmesi, kamu harcamaları çarpanı ve vergi çarpanı aracılığı
ile gerçekleşmektedir. Milli gelirdeki artış dış ülke mallarına olan talebi arttıracağından döviz
kurunu yükseltici etki doğurmaktadır. Kamu harcama artışı ve vergi oranlarının düşürülmesi
para talebini arttıracağından faiz oranları da yükselme trendine girmektedir. Faiz
oranlarındaki yükselme ise kısa süreli yabancı sermayeyi harekete geçirmektedir. Bu
anlatılanlar ışığında tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru yaklaşımında ekonominin
dengeye gelişi aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmeye çalışılmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde söz konusu ekonomi A noktasında Y milli gelir ve i faiz oranında
dengededir. Eğer hükümet üretim miktarını arttırmayı hedefler ve bunun için kamu
harcamalarını arttırıcı ve vergileri azaltıcı genişletici bir maliye politikası uygularsa IS
doğrusu sağa doğru kayacaktır. Kamu harcamaları artışı ve vergilerin azaltılması kamu
harcamaları çarpanı ve vergi çarpanı aracılığı ile milli gelir seviyesi üzerinde etki etmekte ve
bununla Beraber IS doğrusu IS 1 konumunu almaktadır. IS doğrusunun sağa doğru kaymasıyla
birlikte yeni denge IS ve LM doğrularının kesiştiği B noktasında sağlanmaktadır. Bu noktada
milli gelir seviyesi Y 1 ’e çıkarken faiz oranları ise i 1 seviyesine yükselmiştir. Faiz oranlarının
yükselmesinin nedeni milli gelirde meydana gelen artış sonrasında toplam talebin
yükselmesine bağlı olarak para talebinin artmasıdır. Başlangıçta i seviyesinde iç faiz ve dış
faiz oranları birbirine eşitken faiz oranlarında meydana gelen artış iç faiz oranlarının dış faiz
oranlarının üstüne çıkmasına ortam hazırlamıştır.
Faiz oranlarında meydana gelen artış tam sermaye hareketliliği varsayımı altında ülkeye kısa
süreli yabancı sermaye akınının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yabancı sermaye girişi
ödemeler bilançosunun fazla vermesine neden olmuştur. Ülkeye giriş yapan aşırı döviz, yerli
paranın değer kazanmasına döviz kurunun ise düşmesine ortam hazırlamıştır.
Döviz kurunda meydana gelen düşüş ithalatı arttırıcı etki yaparken ihracatı azaltıcı bir etki
yapmaktadır. İthalatın artmasının nedeni dövizin ucuz olması ve buna bağlı olarak yabancı
ülke mallarının fiyatlarının göreli olarak ucuzlamasıdır. İhracatın azalmasının nedeni ise döviz
kurunda meydana gelen düşmenin ülke mallarının dış piyasalarda rekabet gücünü
kaybetmesinden ileri gelmektedir. İhracatın azalması dış ticaret çarpanı mekanizması aracılığı
ile mal piyasasına etki etmekte ve IS 1 doğrusu sola doğru hareket ederek eski konumuna
gelmekte ve IS halini almaktadır.
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Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru varsayımı altında uygulanan genişletici maliye
politikası işsizliğin giderilmesi ve üretim miktarının arttırılmasında etkin olmamaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Tam sermaye hareketliliği ve Eksik sermaye hareketliliği durumlarını şekil yardımıyla izah
ediniz.
2. Eksik sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru yaklaşımında uygulanan para ve maliye
politikaları hakkında bilgi veriniz.
3. Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru yaklaşımında uygulanacak para politikası
hakkında bilgi veriniz.
4. Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru yaklaşımında uygulanacak maliye politikası
hakkında bilgi veriniz.
5. Ödemeler bilançosu doğrusunun eğimini belirleyen durumları şekil yardımıyla açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde toplam arz-toplam talep modeli üzerinde durulmaktadır. İlk olarak toplam
talepten bahsedilmekte toplam talep doğrusunun elde edilişi, toplam talep doğrusunun eğimi
ve toplam talep doğrusunda meydana gelen kaymalar detaylı şekilde anlatılmaktadır. Daha
sonra ise toplam arz doğrusunun elde edilişi ve toplam arz doğrusunda meydana gelen
kaymalar üzerinde durulan diğer bir konudur. Son olarak toplam arz-toplam talep modelinde
ekonominin genel dengesinin nasıl sağlandığı anlatılmaktadır.
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1.TOPLAM TALEP VE TOPLAM TALEP DOĞRUSU
Daha önceki bölümlerde Bait Keynezyen modelelrden hareketle IS-LM modeline geçiş
yapılmıştır. Bir başka ifade ile Keynezyen modellerden IS-LM modelleri elde edilmiştir.
Toplam talep ve toplam arz ise IS-LM modelinden hareketle elde edilmektedir. Toplam talep
ve toplam arz modelinde reel değerler kullanılır. Söz konusu modelde reel alan ve nominal
alan ayrımı yapılmamaktadır.
1.1. Toplam Talep
Toplam talep her fiyat düzeyinden tüketiciler,firmalar, hükümetler ve dış alıcılar tarafından
satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarını göstermektedir. Toplam talep doğrusu negatif
bir eğim sergilemektedir. Bunun nedeni fiyatlar genel düzeyi ile satın alınmak istenen mal ve
hizmet miktarı arasında ters orantının olmasıdır. Fiyatlar genel düzeyi arttıçma satın alınmak
istenen mal miktarı azalırken fiyatlar genel düzeyi düştükçe satın alınmak istenen mal ve
hizmet miktarı artmaktadır.
IS ve LM modellerinde fiyatların sabit olduğu varsayımından hareket edilmektedir. Bilindiği
üzere mal piyasasında denge reel değerlerle ifade edilmektedir. Yani nominal değerleri ifade
eden fiyat kavramı göz önüne alınmamaktadır. Para piyasasında ise nominal değerler etkilidir.
Fiyatlarda meydana gelen bir artış reel para arzını etkilemektedir. Hatırlanacağı üzere reel
para arzı nominal para arzının fiyatlar genel seviyesine bölünmesiyle elde edilmektedir. Yani
Ms/P reel para arzını göstermektedir. Bu bakımdan fiyatlardaki artış kesrin değerini
düşüreceğinden reel para arzını azaltmaktadır. Böyle bir durumda ise LM doğrusu sola doğru
kayacaktır. Diğer yandan fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen bir azalma ise reel para
arını arttıracağından dolayı LM doğrusu sağa doğru kayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalardan hareket edilerek toplam talep doğrusu aşağıdaki şekilde
çizilebilir.
P
P1
P2
P3
AD
Y1

Y2

Y3

Y
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Yukarıdaki şekilde yatay eksende basit keynezyen modellerde ve IS-LM modelinde olduğu
gibi milli gelir gösterilirken dikey eksende fiyatlar genel düzeyi gösterilmektedir. şekilde
negatif eğimli olan doğru toplam talep doğrusu AD’yi ifade etmektedir. Fiyatlar genel düzeyi
ile toplam talep arasında negatif bir ilişki vardır. Fiyatlar genel düzeyi düşerken toplam talep
artmakta fiyatlar genel düzeyi yükselirken toplam talep azalmaktadır.
1.2. Toplam Talep Doğrusunun Elde Edilişi
Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen bir artış reel para arzını yükseltmektedir. Yukarıda
da anlatıldığı üzere reel para Ms/P ile bulunduğundan fiyat artışları para arzını azaltmaktadır.
Para arzındaki azalma ise LM doğrusunu sola doğru kaydırmaktadır. Diğer yandan para
arzının azalması ise faiz oranlarının yükselmesine neden olmaktadır. Tersi durumda ise yani
fiyatlar genel düzeyinin düşmesi durumunda reel para arzı artmakta ve faiz oranları ise buna
bağlı olarak azalmaktadır. Bu anlatılanlar ışığında toplam talep doğrusunun elde edilişi
aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
i

LM
LM 1
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B
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Yukarıdaki şeklin alt kısmında başlangıçta fiyatlar genel düzeyi P seviyesindedir. Üst
kısımdaki şekilde ise para ve mal piyasasında eşanlı dengenin oluşumu gösterilmektedir. Milli
gelirin denge seviyesi A noktasında sağlanmışken fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş olduğunu
varsayalım. Bu durumda yeni fiyat düzeyi P den aşağı doğru inerek P 1 olacaktır. fiyatlarda
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meydana gelen düşme eğilimi paranın satın alma gücünü arttıracağından ve reel para arzı da
paranın satın alma gücünü ifade ettiğinden reel para arzı artacaktır. Reel para arzında
meydana gelen artış LM doğrusunu sağa doğru kaydıracak ve LM konumundan LM 1
konumunu alacaktır. LM doğrusunda meydana gelen sağa doğru kayma aynı zamanda faiz
oranlarını da düşürecektir. Milli gelir Y 1 ve i 1 faiz oranlarında B noktasında yeni bir dengeye
kavuşacaktır. Burada faiz oranlarının düşme nedeni para arzındaki artıştır. Bilindiği üzere arzı
artan bir varlığın parasal fiyatı düşmektedir ve paranın fiyatı ise faiz oranlarıdır. Diğer yandan
fiyatlar genel seviyesinde bir miktar daha düşme yaşanması durumunda ise ilk adımlar
tekrarlanacak fiyat düzeyi P 2 olurken LM daha da sağa kayarak LM 2 konumuna gelecektir.
Faiz oranları ise i 2 seviyesine gerileyecektir. Aşağıdaki şekilde A,B ve C noktalarından geçen
doğru birleştirildiğinde toplam talep doğrusu elde edilmiş olacaktır.
1.3. Toplam Talep Doğrusunun Eğimi
Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen ilk etken yatırım miktarının faiz haddine
duyarlılığıır. Yatırım miktarı faiz oranlarına ne kadar duyarlıysa toplam talep doğrusu o denli
yatık olmaktadır. Yani fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu faiz oranlarındaki gerilemenin
yatırımlarda ve buna bağlı olarak milli gelirde meydana getirdiği artış o denli yüksek
olacaktır.
Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen bir diğer unsur ise para talebinin faiz oranlarına
duyarlılığıdır. Fiyatlarda meydan gelen düşme sonucunda reel para arzı fazlalığı ortaya
çıkmaktadır. Reel para arzı fazlalığı ise faiz oranlarının gerilemesine neden olur. faiz
oranlarındaki gerileme ise para talebini arttırmakta ve ilk durumdaki reel para arzı fazlasının
ortadan kalkmasına ortam hazırlamaktadır. Sonuç olarak para talebinin faize duyarlılığı ne
kadar küçük olursa faiz oranlarında meydana gelen düşme o kadar büyük olur. Para talebinin
faiz oranlarına duyarlılığı ne kadar az ise toplam talep doğrusu o denli yatık olmaktadır.
Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen diğer etken ise para talebinin milli gelire
duyarlılığıdır. Fiyatlarda meydana gelen düşme faiz oranlarındaki düşmeyi beraberinde
getirmekte yatırımlar ve milli gelir seviyesini arttırmaktadır. Para talebinin milli gelire
duyarlılığı ne kadar küçük olursa para talebindeki ve faiz oranlarındaki artış o kadar düşük ve
toplam harcamalardaki artış o kadar küçük olur. Diğer bir ifade ile para talebi milli gelir
seviyesine ne kadar az duyarlı ise toplam talep eğrisi o denli yatık olur.
Toplam talep doğrusunun eğimi ile ilgili olarak yukarıda anlatılanlar aşağıdaki şekil üzerinde
daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde toplam talep doğrusu AD nin eğimi AD 1 toplam talep doğrusuna göre
daha yatıktır.AD toplam talep doğrusuna göre yatırımların faize duyarlılığı yüksektir. Diğer
yandan para talebinin faiz oranlarına duyarlılığı ne kadar az ise toplam talep doğrusunun
eğimi de az olacaktır. Yani AD toplam talep doğrusu para talebinin faiz oranlarına
duyarlılığının az olduğunu göstermektedir. Diğer yandan AD 1 toplam talep doğrusunun eğimi
ise daha diktir. Yatırımların faize duyarlılığı ne kadar az ise toplam talep doğrusunun eğimi o
kadar dik olmaktadır. Ayrıca para talebinin faize duyarlılığı yüksek olduğundan dolayı AD 1
toplam talep doğrusunun eğimi de daha dik olmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra toplam talebi belirleyen değişkenlerden bahsetmek yerinde
olacaktır. Örneğin faiz oranlarında meydana gelen bir değişme toplam talep miktarını
etkilemektedir. Faiz oranlarında bir artış olması yatırım miktarının azalmasına neden
olmaktadır. yatırımların azalması ise üretim miktarını ve istihdam düzeyini negatif şekilde
etkilediğinden dolayı toplam talebi azaltıcı etki yapmaktadır. Diğer yandan faiz oranlarındaki
artış dolayısıyla bireyler daha fazla faiz geliri elde etmek amacıyla harcama yapmak yerine
tasarrufa gitmeyi yeğleyeceklerdir. Tasarruf meylinin artması tüketim miktarını azaltacak ve
toplam talep düşecektir. Faiz oranlarının düşmesi durumunda ise bu anlatılanların tam tersi bir
durum söz konusu olacaktır.
Döviz kurundaki değişmeler de toplam talebi etkilemektedir. Döviz kurunda meydana gelen
artış ihracatın artmasına ve ithalatın azalmasına neden olmakta yani toplam talebi
arttırmaktadır.. Diğer yandan döviz kurumda meydana gelen gerileme ise ithalatı arttırırken
ihracatı azaltmakta ve toplam talebi düşürücü bir etki yaratmaktadır.
Hükümet tarafından uygulanan maliye politikaları toplam talebi belirleyen önemli etkenlerden
birisidir. Örneğin kamu harcamalarının ve transfer ödemelerinin arttırılması ve vergilerin
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düşürülmesi toplam talep miktarını arttırmaktadır. Diğer yandan kamu harcamaları ve transfer
ödemelerinde kısıntıya gidilirken vergi oranlarının arttırılması ise toplam talebi azaltan etki
oluşturmaktadır.
Enflasyona dair beklentiler toplam talebi belirleyen unsurlardan bir diğeridir. Toplumda
gelecekte enflasyonun artacağına dair bir beklenti oluşması durumunda toplam talepte bir artış
oluşacaktır. Bireyler gelecekteki fiyat artışlarından etkilenmemek için şimdiden mal alım
taleplerini arttıracaklardır. Eğer toplumda gelecekte fiyatların düşeceğine dair bir beklenti
hakim ise bireyler şu anki yüksek fiyatlardan alım yapmak istemeyecekler ve bunun
sonucunda toplam talep azalacaktır.
1.4. Toplam Talep Doğrusunda Meydana Gelen Kaymalar
Bilindiği üzere toplam talep tüketim, yatırım, kamu harcamaları, ve ithalat ile ihracattan
oluşmaktadır ve aşağıdaki şekilde yazılabilir.
AD= C+I+G+(E-M)
Toplam talebi belirleyen unsurlar sabitken fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen bir
hareketlilik toplam talep doğrusu üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareketlilik oluşturmaktadır.
Fakat eğer fiyatlar genel düzeyi sabitken toplam talebi belirleyen unsurlardan birinde veya bir
kaçında meydana gelen değişme toplam talep doğrusunu bütünü ile sağa veya sola
kaydırmaktadır.
Örneğin fiyatlar genel seviyesi sabit iken nüfusta meydana gelen artış,kamu harcamaları ve
transfer ödemelerinin artması veya faiz oranlarının düşmesi toplam talep doğrusunu paralel
olarak sağa doğru kaydırmaktadır. Diğer yandan örneğin savaş veya bir başka nedenden
dolayı nüfusta meydana gelen ani azalma, kamu harcamalarının veya transfer ödemelerinin
azalması veya beklenen enflasyon oranının düşmesi sonucunda toplam talep doğrusunda sola
doğru paralel bir kayma olacaktır.
P

P
AD 1
AD
AD 2
Y2

Y

Y

Y1
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Toplam talep doğrusunda meydana gelen kayma ile ilgili anlatılanlar yukarıdaki şekilde
gösterilmektedir. fiyatlar genel seviyesi sabitken toplam talebi oluşturan unsurların değişmesi
toplam talep doğrusunun konumunu değiştirmektedir.
2.TOPLAM ARZ VE TOPLAM ARZ DOĞRUSU
Toplam arz bir ekonomide her fiyat düzeyinde üretilip satılmak istenen mal ve hizmet
miktarını göstermektedir. Fiyat düzeyi yüksek olan mal ve hizmetler üreticiler tarafından daha
çok üretilmek istenirken fiyat düzeyi düşük olan mal ve hizmetler üreticiler tarafından
üretilmek istenmemektedir. Bu bakımdan üretime konu olan mal ve hizmet fiyatları ile toplam
arz arasında doğru orantı bulunmaktadır.
2.1.Toplam Arz Doğrusu
Toplam arzı belirleyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bunlar emek, teknolojideki gelişmeler,
sermaye miktarı, faktörlerin etkin kullanılma durumları ve doğal kaynaklar olarak
sıralanabilir. Kısa dönemde sermaye miktarı, teknolojik gelişmeler, doğal kaynaklar gibi
üretim faktörleri değiştirilememektedir. Kısa dönemde etkin olan tek faktör emek miktarıdır.
Toplam arz kısa dönem ve uzun dönem toplam arz olarak ayrılmaktadır. Yukarıda belirtildiği
üzere uzun dönemde arzı etkileyen faktörler çeşitlilik arz ederken kısa dönemde sadece emek
faktörü toplam arzı etkilemektedir. Uzun dönem toplam arz, üretimin tam istihdam ve tam
kapasite sermaye kullanımı durumunda elde edilmektedir. Diğer bir ifade ile uzun dönemde
istihdam seviyesi tam istihdam düzeyinde olmakta yani işsizlik olgusu sorunu yaşanmamakta
sermaye ise tam kapasite ile kullanılmaktadır. böyle bir durumda uzun dönem toplam arz
doğrusu fiyat eksenine paralel bir konumdadır.
P

LRAS

Y
Uzun dönem toplam arz doğrusunun fiyat eksenine paralel olmasının nedeni uzun dönemde
toplam arz doğrusunun fiyatlar genel düzeyinden etkilenmemesidir. Uzun dönemde toplam
arzı belirleyen etkenler işgücü,sermaye ve teknolojik gelişmelerdir.
Kısa dönem toplam arz doğrusu ise pozitif eğimli bir doğru konumunu almaktadır. Kısa
dönemde fiyat seviyesi toplam arzı etkileyen önemli bir etkendir. Fiyatlarda meydana gelen
artışlar toplam arzı arttırırken fiyat azalışları toplam arzı azaltan bir etkendir. Diğer yandan
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toplam arz eğrisi belirli bir yere kadar pozitif eğimli iken daha sonra fiyat eksenine paralel bir
konum almaktadır. toplam arz doğrusunun fiyat eksenine paralel bir konum aldığı durumda
üretim seviyesini ve istihdamı arttırmak mümkün değildir. Bu noktadan sonra sadece fiyatlar
artış göstermektedir. Kısa dönem toplam arz eğrisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
P
SRAS
P

A

Y
Y
Yukarıdaki şekilde P fiyat seviyesinde toplam arz doğrusu dirsek oluşturmaktadır. A
noktasından sonra oluşacak fiyat artışları üretim miktarını arttırmayacaktır. Bu noktaya kadar
fiyatlarda meydana gelen artışlar üretim miktarı üzerinde pozitif bir etki uyandırmaktadır. A
noktasından sonra arzın artış göstermemesinin nedeni üretimin tam kapasite ile yapılmasıdır.
Hem emek hem de kapasite kullanım oranı maksimum seviyede olduğundan A noktasından
sonra üretim artışı sağlamak mümkün olmamaktadır.
2.2.Toplam Arz Doğrusunda Kaymalar
Toplam talebi belirleyen unsurların yanısıra toplam arzı belirleyen unsurlar da mevcuttur. Bir
ülkedeki sermaye stoku, beşeri sermayenin miktarı ve kalifiye olma durumu, hammadde ve
yarımamule olan yakınlık, ülkenin iklim şartları veya üklenin teknolojiye ulaşabilme ve
teknolojiyi kullanabilme gücü vb. gibi etkenler toplam arzı belirleyen unsurlardır.
Fiyatlar genel seviyesi sabitken toplam arzı belirleyen unsurlarda meydana gelen değişmeler
toplam arz doğrusunu sağa veya sola paralel bir şekilde kaydırmaktadır. Örneğin beşeri
sermayenin niteliğinin artması, işgücünde meydana gelen artış, doğa şartlarının uygun olması,
teknolojinin kullanımının yaygınlaşması vb. gibi durumlarda toplam arz artacak ve toplam arz
doğrusu paralel olarak sağa doğru kayacaktır. Diğer yandan eğer işgücü sayısında bir azalma
olması, beşeri sermayenin niteliğinin zayıflaması, hammadde fiyatlarının artması, iklim
şartlarının olumsuz olması vb. gibi durumlarda ise toplam arz azalacağından toplam arz
doğrusu paralel olarak sola doğru kayacaktır.
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Toplam arzın paralel olarak kayması ile ilgili olarak anlatılanlar şekilde gösterilmektedir.
Fiyatlar genel düzeyi P seviyesinde iken toplam arzı belirleyen unsurlarda meydana gelen
değişmeler toplam arz doğrusunu paralel olarak sağa veya sola doğru kaydırmaktadır. Diğer
yandan eğer toplam arzı belirleyen unsurlar sabitken fiyatlar genel seviyesinde bir değişiklik
olursa toplam arz doğrusu sağa veya sola doğru kaymayacak fakat hareketlilik toplam arz
doğrusu üzerinde olacaktır. örneğin fiyatlar genel seviyesinde bir artış olması durumunda
toplam arz doğrusu üerinde yukarı yönlü bir hareket olmakta iken fiyatlar genel seviyesinin
düşmesi durumunda ise toplam arz doğrusu üzerinde aşağı yönlü bir hareket olacaktır.
2.3.Toplam Arz ve Toplam Talebin Birlikte Dengeye Gelmesi
Toplam arz ve toplam talep modelinde milli gelirin denge seviyesi toplam arz doğrusu ile
toplam talep doğrusunun kesiştiği noktada sağlanmaktadır. Buradaki denge seviyesinden kasıt
kısa dönem dengesidir. Yani toplam talep, kısa dönem toplam arz doğrusunu kesmektedir.
Milli gelirin denge seviyesi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
P

P1

SRAS

D

AD
Y
Y1
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Yukarıdaki şekilde denge D noktasında toplam arz ve toplam talep doğrularının kesiştiği
noktada sağlanmaktadır.
Daha önceki modellerde olduğu gibi toplam arz-toplam talep modelinde de eksik
istihdam,tam istihdam ve aşırı istihdam seviyelerinde ekonominin genel dengesinden
bahsetmek mümkündür. Burada ayrım yapmak amacıyla uzun dönem toplam arz eğrisi tam
istihdam duvarı olarak kullanılmaktadır. Eğer uzun dönem toplam arz eğrisi üzerinde toplam
arz ve toplam talep kesişirse bu durumda tam istihdam denge seviyesinden bahsetmek
mümkündür. Eğer denge uzun dönem toplam arz doğrusunun solunda sağlanırsa eksik
istihdam denge seviyesinden bahsedilir. Son olarak eğer ekonominin dengesi uzun dönem
toplam arz doğrusunun sağında sağlanırsa aşırı istihdam denge seviyesinden bahsetmek
mümkündür.
SRAS
LRAS

SRAS

SRAS

LRAS

LRAS

A

C
B

AD

AD

Eksik istihdam dengesi

Tam istihdam dengesi

AD

Aşırı istihdam dengesi

Eksik istihdam milligelir denge seviyesinde sermaye eksik kapasite ile kullanılmaktadır. diğer
yandan yine işgücü de eksik kapasite ile kulanılmaktadır. Yani işgücünün tamamı istihdam
edilememektedir. Tam istihdam denge seviyesinde ise hem sermaye hem de işgücü tam
kapasite ile kullanılmaktadır. şekilden de görüldüğü üzere ekonominin dengesi uzun dönem
toplam arz doğrusu üzerinde sağlanmaktadır. Son olarak aşırı istihdam milli gelir denge
seviyesinde ise hem sermaye hem de işgücü aşırı kapasitede kullanılmaktadır. Bu durumda
örneğin üretimde kullanılan makinalar maksimum kullanım saatlerini aşmakta işgücü ise
maksimum

çalışma

saatini

aşmakta

veya

vardiyalar

uzatılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.Toplam arzın tanımını ve toplam arz doğrusunun elde edilişini şekil yardımıyla açıklayınız.
2. Toplam arz doğrusunda meydana gelen paralel kaymaların nedenlerini açıklayınız.
3. Toplam talep doğrusunun elde edilişini ve toplam talep kavramını şekil yardımıyla
açıklayınız.
4. Toplam talep doğrusunun eğimine etki eden faktörleri belirtiniz.
5. Tam istihdam denge,eksik istihdam denge ve aşırı istihdam denge kavramlarını şekil
yardımıyla açıklayınız.
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